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Εργατικοί: «Σοβαρό σχέδιο» αλλά 
και κριτική κατά Στάρμερ

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι 
σε Αρκαλοχώρι και Αρχοντικό μετά 
τη σεισμική δόνηση των 5,8 Ρίχτερ 
τη Δευτέρα αλλά και τον μετασεισμό 
μεγέθους 5,3...                    Σελ. 7                 

Ένας νεκρός και σοβαρές ζημιές 
μετά τα 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Γερμανία: SPD καλεί Πράσινους 
και Φιλελεύθερους  

Πρόταση στους Πράσινους και 
τους Φιλελεύθερους να ξεκινή-
σουν συνομιλίες ακόμη και αυτή 
την εβδομάδα απέστειλε το Σο-
σιαλδημοκρατικό...           Σελ. 9    

Από την έντονη κριτική στο πρό-
σωπο του Κιρ Στάρμερ και την 
ηχηρή παραίτηση του Άντι Μα-
κΝτόναλντ,ενός από τους τελευ-
ταίους...              Σελ. 2, 10 & 17 

Αντιμέτωπη με νέο «Χειμώνα Δυσαρέσκειας» η κυβέρνηση;

Ο Μπόρις συνιστά ψυχραιμία και προσπαθεί να «σώσει» τα Χριστούγεννα

Ξυλοδαρμοί σε πρατήρια βενζίνης - Βγήκαν και μαχαίρια!

Επικρίσεις για τις προσωρινές βίζες σε αλλοδαπούς εργαζόμενους

Σκηνές χάους 
Πανδημία και Brexit «άδειασαν»  

πρατήρια και μαγαζιά

Σελ. 2Σελ. 2

Εnglish Section 17-26

Σελίδες  3, 4, & 18

«Ένας εργάτης  
αφηγείται»:  
Μηνύματα για το  
Κυπριακό από τον 
ευρωβουλευτή του 
ΑΚΕΛ Νιαζί  
Κιζίλγιουρεκ

«Ένας εργάτης  
αφηγείται»:  
Μηνύματα για το  
Κυπριακό από τον 
ευρωβουλευτή του 
ΑΚΕΛ Νιαζί  
Κιζίλγιουρεκ

Εnglish Section 17-26

Σκηνές χάους 
Πανδημία και Brexit «άδειασαν»  

πρατήρια και μαγαζιά

Εμπλοκή με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό

Σελ. 5, 6, 9, & 17  

Σελίδες  3, 4, & 18

Σελ. 5, 6, 9, & 17  

«Τραπέζι της παρηγοριάς» το δείπνο 
με τον Γκουτέρες! 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

«Τραπέζι της παρηγοριάς» το δείπνο 
με τον Γκουτέρες! 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Εμπλοκή με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό
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Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο

Δεκάδες μέλη της παροικίας παρέστησαν στην 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση του βιβλίου 
«Ένας εργάτης αφηγείται» του συγγραφέα 
Χουλούς Τσαγλάρ Ιμπραχίμ (Hulus Çağlar İbra-
him), στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την περα-
σμένη Παρασκευή. 
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο ευρωβουλευτής του 

ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ (Niyazi Kızılyürek), συ-
ντονιστής της ομάδας της Αριστεράς στην  
Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού του Ευρωκοι-
νοβουλίου, που έγραψε και τον πρόλογο του  
βιβλίου, το οποίο εξιστορεί τους αγώνες της 
 εργατικής τάξης στην Κύπρο. 
Στην ομιλία του, ο Κιζίλγιουρεκ αναφέρθηκε 

στους αγώνες του Χουλούς Τσαγλάρ Ιμπραχίμ 
και των συντρόφων του, κάτω από αντίξοες συν-
θήκες. Όπως είπε, ορισμένοι αναγκάστηκαν να 
φύγουν από την Κύπρο επειδή υποστήριζαν τη 
συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων. Πολλοί σκοτώ-
θηκαν και σε άλλους επιβλήθηκε σιωπή. Τόνισε, 
ακόμη, ότι οι νέες γενιές πρέπει να μάθουν για 
τον αγώνα αυτών των ανθρώπων, σημειώνοντας 
ότι «ο πυρσός που άναψαν τότε εξακολουθεί να 
καίει έως σήμερα», ότι η ελπίδα στην Κύπρο δεν 
έχει χαθεί και ότι ο αγώνας για μία Ομοσπονδία 
συνεχίζεται. 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μίλησαν 

επίσης ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρε-
τανίας, Ανδρέας Γρηγορίου, και ο Πρόεδρος του 
Turkish Cypriot Association for Democracy 
(KTDD), Derman Saraçoğlu, που συνδιοργάνω-
σαν την εκδήλωση. Παράλληλα, η Ρόζμαρι 
Ιμπραχίμ, σύζυγος του θανόντος συγγραφέως, 
δήλωσε: «Ο αγώνας του Χουλούς για ειρήνη,  
δημοκρατία και σοσιαλισμό μπορεί να έληξε με 

τον θάνατό του, αλλά η κληρονομιά του θα συνε-
χίσει να είναι ζωντανή για πολλές γενιές». 

«Μέσα από το μικρό αυτοβιογραφικό βιβλίο του 
Χουλούς Ιμπραχήμ περιγράφονται οι άθλιες συν-
θήκες διαβίωσης του λαού μας στα χρόνια της 
αποικιοκρατίας, η διαδικασία ταξικής συνειδητο-
ποίησης μέσα από εμπειρίες και βιώματα του 
απλού εργαζόμενου, παρουσιάζονται άγνωστες 
ίσως πτυχές της διαδρομής του  προοδευτικού 
Τ/κυπριακού κινήματος, η εκτίμηση προς την αρι-
στερά, το ΑΚΕΛ, την ΠΕΟ, τον Καβάζογλου,  
η ισχυρή πεποίθηση για το εφικτό της ειρηνικής 
συμβίωσης Ε/κ και Τ/κ και ο καταγγελτικός λόγος 
για τους αποικιοκράτες και την πολιτική του διαίρει 
και βασίλευε που ακολουθούσαν» σημείωσε ο 
Ανδρέας Γρηγορίου και πρόσθεσε: «Όλα αυτά  
είναι που θέλει το ΑΚΕΛ να προβάλει, να υπο-
γραμμίσει και για ακόμη μια φορά περήφανα να 
φωνάξει, ειδικότερα τώρα που η πατρίδα μας δια-
νύει ίσως μια από της πιο κρίσιμες περιόδους 
της σύγχρονης ιστορίας της». 

 
Στην εκδήλωση συζητήθηκαν και οι τελευταίες 

εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό. «Παρόλο που 
βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου ο ακραίος εθνι-
κισμός είναι σε άνοδο, δεν χρειάζεται να χάσουμε 
την ελπίδα μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Έχουμε 
πολλούς λόγους για να είμαστε αισιόδοξοι.  
Μια ομοσπονδιακή λύση είναι δυνατή στην  
Κύπρο. Και στις δύο κοινότητες, υπάρχουν χιλιά-
δες άνθρωποι και οργανώσεις που υπερασπίζο-
νται και αγωνίζονται για αυτόν τον σκοπό», τόνισε 
ο Κιζίλγιουρεκ. 
Στον πρόλογο του βιβλίου, ο Κιζίλγιουρεκ κάνει 

αναδρομή στη δεκαετία του 1940: «Το μοναδικό 

τμήμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει στόχος της 
αντικομμουνιστικής υστερίας ήταν οι Τουρκοκύ-
πριοι εργάτες που ήταν οργανωμένοι στα ελλη-
νοκυπριακά συνδικάτα, και κάποιοι συνδικαλιστές 
με αριστερές ιδέες. Στην πραγματικότητα, και οι 
Τουρκοκύπριοι εργάτες, όπως και η υπόλοιπη 
κοινότητα, τάσσονταν εναντίον του αιτήματος των 
Ελληνοκυπρίων για Ένωση. (…). Οι πρωτοπόροι 
αριστεροί εργάτες τάσσονταν ενάντια στη διχο-
τόμηση και υποστήριζαν τη δυνατότητα ειρηνικής 
συμβίωσης των δύο κοινοτήτων». 

 
Το βιβλίο «Ένας εργάτης αφηγείται» είχε ήδη 

κυκλοφορήσει στην Τουρκική γλώσσα και πρό-
σφατα εκδόθηκε και στην Ελληνική από τις εκδό-
σεις Heterotopia, σε μετάφραση της Μαριαλένας 
Λάρκου. Ακολουθεί ένα χαρακτηριστικό απόσπα-
σμα από το βιβλίο: «Έμεινα δεκαπέντε μέρες στη 
Λεμεσό και ύστερα γύρισα πίσω. Όμως, οι φίλοι 
δεν ήταν εκεί, όλοι ήταν φυλακή. Χάσαμε, βέβαια 
και τη δουλειά μας. Όπως και να ‘χει, βρήκαμε 
δουλειά κάπου αλλού. Δυο-τρεις εβδομάδες μετά 
που ξεκίνησα την καινούργια δουλειά, ήρθαν τέσ-
σερις ένοπλοι αστυνομικοί του Ειδικού Κλάδου 
(Special Branch) της αποικιακής αστυνομίας, οι 
οποίοι ήταν Τουρκοκύπριοι. Ήρθαν καθώς καθό-
μασταν στο εστιατόριο, εγώ και μερικοί φίλοι. “Το 
σκασες και νόμιζες πως θα γλυτώσεις;”, με ρώ-
τησαν. Αφού διαπληκτιστήκαμε λίγο, με πήραν κι 
εμένα μέσα. Με φυλάκισαν. Γιατί; Ήμουν, τάχα, 
κομμουνιστής! Μερικές μέρες μετά, ζήτησα δικη-
γόρο και κάλεσα τον Αϊχάν Χικμέτ. Οι Άγγλοι, τότε, 
όλους τους άνεργους Τουρκοκύπριους τους 
προσλάμβαναν στην αστυνομία. Μορφωμένοι ή 
αμόρφωτοι, γίνονταν επικουρικοί αστυνομικοί.  

Μ’ αυτόν τον τρόπο, έφεραν αντιμέτωπους τους 
Τουρκοκύπριους με τους Ελληνοκύπριους. Η μια 
πλευρά έλεγε “Διχοτόμηση” ενώ η άλλη “Ένωση¨. 
Και τα συνδικάτα έψαχναν τρόπους για να λυθεί 
αυτό το ζήτημα και να βρεθεί ένας κοινός δρόμος. 
Με τις ανακοινώσεις που διανέμαμε στον λαό  
θέλαμε να τραβήξουμε την προσοχή στην  
πολιτική του “διαίρει και βασίλευε” των Άγγλων».

Παρουσίαση του βιβλίου «Ένας εργάτης αφηγείται» με μηνύματα για το Κυπριακό

Συμμετοχή του ΑΚΕΛ Βρετανίας στο ετήσιο συνέδριο  
του Εργατικού Κόμματος στο Μπράιτον

Στις εργασίες του συνεδρίου του Εργατι-
κού Κόμματος στο Μπράιτον παρέστη και 
συμμετείχε αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ  
Βρετανίας, υπό τον ευρωβουλευτή του κόμ-
ματος Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και τον Επαρχιακό 
Γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανίας Ανδρέα 
Γρηγορίου. Ο κ. Κιζίλγιουρεκ παρακολού-

θησε την ομιλία για την οικονομική πολιτική 
του Εργατικού Κόμματος, ενώ συμμετείχε 
σε εκδήλωση αλληλεγγύης προς την 
Κούβα. 
Παράλληλα, ο κ. Κιζίλγιουρεκ ήταν εκ των 

ομιλητών σε πάνελ με θέμα το Κυπριακό 
Πρόβλημα, το οποίο διοργανώθηκε στο  
περιθώριο του συνεδρίου. Το θέμα της  
συζήτησης, η οποία διοργανώθηκε από το 
SME4Labour και το Centre faor Turkey 
Studies, ήταν «Γόρδιος Δεσμός: Η Κύπρος 
παγιδευμένη μεταξύ μιας ομοσπονδιακής 
λύσης και μιας λύσης δύο κρατών». Ομλίες 
για το θέμα έκαναν, ακόμη, ο βουλευτής 
των Εργατικών Φάμπιαν Χάμιλτον και η 
Μαίρη Σάουθκοτ από την ομάδα Friends 
of Cyprus. 
Το συνέδριο του Labour Party, που διεξή-

χθη μεταξύ 25 και 29 Σεπτεμβρίου, φιλοξέ-
νησε φέτος περισσότερες από 30 παράλ-
ληλες εκδηλώσεις (fringe events).

Συναυλία υπέρ των πυρόπληκτων Ελλάδας 
και Τουρκίας στο Κοινοτικό Κέντρο
Συναυλία για την αρωγή των πυ-

ρόπληκτων σε Ελλάδα και Τουρκία 
διοργανώνεται στο Κυπριακό Κοι-
νοτικό Κέντρο την Κυριακή 10 
Οκτωβρίου στις 7 μ.μ. Στη συναυ-
λία θα συμμετάσχουν Έλληνες και 
Κύπριοι μουσικοί, όπως οι Cigdem 
Aslan, Katerina Clambaneva και 
μέλη από τους Plastikes Karekles, 
Amalgama και Near East. 
Σε μια προσπάθεια να συμβά-

λουν στην ανοικοδόμηση της ζωής 
όσων επλήγησαν περισσότερο, οι 
διοργανωτές αποφάσισαν να συλ-
λέξουν χρήματα μέσω της συναυ-
λίας αυτής, η οποία είναι αφιερω-
μένη στους πυρόπληκτους. Όλα 
τα έσοδα θα διατεθούν στους κά-
τωθι οργανισμούς: Τουρκία: Ahbap (που ιδρύθηκε από τον 
Τούρκο τραγουδιστή Haluk Levent), Ελλάδα: Ερυθρός Σταυρός. 

Εισιτήρια είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/concert-in-aid-of-the-fire-vic-
tims-in-greece-and-turkey-tickets-173671204247
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου  
δήλωσε την Τρίτη ότι η κυβέρνηση κάνει όλες τις 
απαραίτητες προετοιμασίες για την εφοδιαστική 
αλυσίδα ενόψει των Χριστουγέννων καθώς οι  
Βρετανοί συνεχίζουν να πανικοβάλλονται για να 
αγοράσουν καύσιμα, με αποτέλεσμα να σχηματί-
ζονται ουρές σε μερικά πρατήρια καυσίμων. 
Στη συνέντευξη που έδωσε στα ΜΜΕ ο Μπόρις 
Τζόνσον είπε ότι η κατάσταση των καυσίμων στη 
Βρετανία  αρχίζει να βελτιώνεται, ενώ προέτρεψε 
τους οδηγούς “να γεμίζουν τα αυτοκίνητά τους με 
τον κανονικό τρόπο”. 

O Βρετανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η  
κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων σταθεροποι-
είται και “οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σίγουρο 
ότι θα πάνε στις δουλειές τους, μετά από ημέρες 
ουρών και κλεισίματος αντλιών”. 
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πλέον το 16% 
των πρατηρίων ανά την επικράτεια έχουν πλέον 
ανεφοδιαστεί πλήρως, γεγονός που συνιστά  
εμφανή πρόοδο. Στην κορύφωση της κρίσης, το 
προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το ποσοστό των 
βενζινάδικων τα οποία ήταν σε θέση να εξυπηρε-
τήσουν το κοινό ήταν σημαντικά μικρότερο,  
περί το 10% επί του συνόλου των πρατηρίων. 
Από την άλλη μεριά οι Εργατικοί και τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης τονίζουν  ότι η κυβέρνηση 
άφησε τη χώρα "να καταρρεύσει από κρίση σε 
κρίση". 
Ο υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας ενέκρινε στο 
μεταξύ αίτημα για 150 οδηγούς στρατιωτικών  
φορτηγών μεταφοράς καυσίμων να συμβάλλουν 
στην προσπάθεια για την τροφοδοσία των πρατη-
ρίων βενζίνης.  
Η εκπαίδευση των οδηγών για τη χρήση των  
βυτιοφόρων που διαθέτουν οι εταιρείες καυσίμων 
έχει ήδη αρχίσει, οπότε οι πρώτες παραδόσεις  
ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας. 
Με ορισμένους  να εξακολουθούν να αντιμετωπί-

ζουν δυσκολίες στον ανεφοδιασμό των  αυτοκινή-
των τους με καύσιμα, έχουν γίνει εκκλήσεις για τους 
εργαζόμενους σε τομείς πρώτης ανάγκης, όπως  
είναι το προσωπικό υγείας και κοινωνικής φροντί-
δας, να έχουν προτεραιότητα στις αντλίες. 
Παρά τις προσπάθειες του Μπόρις Τζόνσον να 
καθησυχάσει το κοινό ότι η κατάσταση στα πρατή-
ρια καυσίμων "σταθεροποιείται", η εφημερίδα  
i (29/09)   επιμένει ότι οι ουρές θα διαρκέσουν για 
μέρες. 
Χθες Τετάρτη,  πηγές του κλάδου  υπογράμμιζαν 
στους Times  ότι η αναστάτωση θα μπορούσε να 
συνεχιστεί για ένα μήνα. Ενώ η Daily Mail εκτιμά 
ότι ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζει μια "μάχη για 
να διασώσει τα Χριστούγεννα", έχοντας παραδεχθεί 
σιωπηρά ότι τα προβλήματα με τους οδηγούς των 
βυτιοφόρων  και με άλλες αλυσίδες εφοδιασμού 
είναι πιθανό να παραμείνουν άλυτα  για μήνες. 
Η Daily Express τονίζει ότι οι αδυναμίες των 
υποδομών "δεν μπορούν να αγνοηθούν άλλο".  
Οι Financial Times σημειώνουν ότι η λίρα έπεσε 
προχθές στο χαμηλότερο επί-
πεδο του τρέχοντος έτους - 
λόγω φόβων ότι η κρίση θα 
μπορούσε να επιβραδύνει 

την οικονομική ανάπτυξη. 
Ο στρατός σε ετοιμότητα για να αναλάβει τις 

παραδόσεις καυσίμων στα βενζινάδικα   
Πιέσεις δέχεται ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόν-
σον “να σταματήσει να κρύβεται” και να απευθυνθεί 
στο έθνος. Στις αρχές της εβδομάδας βουλευτές 
του Συντηρητικού κόμματος επέκριναν την  
απόφασή του κ. Τζόνσον να μην έχει ζητήσει ακόμα 
από το στρατό να παρέμβει για να βοηθήσει στην 
παράδοση καυσίμων για να ξεπεραστεί η κρίση 
και  “να ανακτήσει το κοινό  την εμπιστοσύνη του 
στην κυβέρνηση”.  
Και ενώ έχει αρχίσει η διανομή της βενζίνης με το 
δελτίο στα καύσιμα έως 30 λίρες, ο υπουργός  
Μεταφορών Γκραντ Σαπς ισχυρίστηκε ότι η πίεση 
στα πρατήρια καυσίμων αρχίζει να μειώνεται και 
επέμεινε ότι ο στρατός θα παραμείνει σε ετοιμότητα 
παρά το γεγονός  ότι οι ατέλειωτες ουρές των  
αυτοκινήτων στα βενζινάδικα δεν θα εξαφανιστούν 
ακόμα, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο κ. Σαπς 
Οι εφημερίδες της Τρίτης (28/09) στις πρώτες 

σελίδες είχαν ως κύριο θέμα την 
είδηση  ότι ο στρατός είναι πλέον 
σε ετοιμότητα για να βοηθήσει 
στις παραδόσεις καυσίμων.   

Η Daily Mirror και οι Times επικεντρώθηκαν 
τόσο στις αυξανόμενες εκκλήσεις να δοθεί προτε-
ραιότητα στους εργαζόμενους στις θέσεις αιχμής 
να γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους με βενζίνη, καθώς 
συνεχίζονταν οι ουρές στα πρατήρια καυσίμων. 
Προέβαλαν την προειδοποίηση, από τον Βρετα-
νικό Ιατρικό Σύλλογο, ότι υπάρχει "πραγματικός 
κίνδυνος" το προσωπικό του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (NHS) να μην μπορεί να κάνει τη δουλειά 
του.  
Η Daily Telegraph έγραψε ότι η λειτουργία  
κάποιων πρατηρίων βενζίνης μόνο για τους εργα-
ζόμενους πρώτης ανάγκης είναι μια επιλογή που 
διατηρεί η κυβέρνηση σε εφεδρεία, αλλά προσθέτει 
ότι το δημοτικό συμβούλιο της κομητείας του Σάρεϊ 
εξετάζει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει το μέτρο  
μονομερώς. 
Η Sun κατηγορεί την κυβέρνηση για την κατά-
σταση που έχει εξελιχθεί σε “χάος” με τις αποφάσεις 
που έχει πάρει. “Οι οδηγοί είναι σε πλήρη σύγ-
χυση”, σημειώνει η Sun.  
Η εφημερίδα i αναφέρει ότι οι τιμές στα βενζινά-
δικα έχουν αυξηθεί στο υψηλότερο επίπεδο των 
τελευταίων οκτώ ετών. Σύμφωνα με την Daily  
Express, ο συντηρητικός πρώην υπουργός Οδο-
ποιίας, σερ Μάικ Πένινγκ, ισχυρίστηκε ότι οι  
εταιρείες καυσίμων "εξαργυρώνουν εκμεταλλευό-
μενες την κρίση". 
Ενώ οι επικεφαλής των εταιρειών καυσίμων και 
η κυβέρνηση προβλέπουν ότι η κατάσταση θα βελ-
τιωθεί σύντομα, ένας γνώστης της βιομηχανίας 
ενέργειας είπε στους Financial Times ότι ο κίνδυ-
νος στην αγορά από τον πανικό του κοινού θα  
παραμείνει μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα της  
έλλειψης οδηγών. 
Η i εκτιμά ότι οι οδηγοί βυτιοφόρων από το εξω-
τερικό δεν θα φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο   
μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Οκτωβρίου.

Βρετανία: Η τροφοδοσία των πρατηρίων με καύσιμα αρχίζει να  
σταθεροποιείται στη χώρα, σύμφωνα με τον Μπόρις Τζόνσον 

Επεκτείνεται η ULEZ στα όρια των North and South Circular Roads στο Λονδίνο - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Η Ζώνη Εξαιρετικά Χαμηλών Εκπομπών  

Ρύπων (Ultra-Low Emission Zone - ULEZ)  
θα επεκταθεί από το κέντρο του Λονδίνου στα 
όρια των North and South Circular Roads στις 
25 Οκτωβρίου. 
Ο Δήμος Λονδίνου εκτιμά ότι περίπου ένα στα 
πέντε οχήματα στη διευρυμένη ζώνη που καλύ-
πτει 140 τετραγωνικά μίλια θα υποχρεούται να 
πληρώσει την εισφορά ύψους 12,50 λιρών την 
ημέρα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 Ι.Χ. αυ-
τοκινήτων, 35.000 βαν και 3.000 φορτηγών. Πα-
ρακάτω διαβάστε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 
εν όψει της επέκτασης της ULEZ, που έχει σκοπό 
την καταπολέμηση των ρύπων στο Λονδίνο. 
Ποιος πρέπει να πληρώσει; 
Ο οδηγός ενός οχήματος που δεν πληροί τις 

προδιαγραφές εκπομπών καυσαερίων που έχει 
θέσει το Transport for London (TfL) πρέπει να 
πληρώσει το τέλος ULEZ. Για τα βενζινοκίνητα 
οχήματα απαιτείται κινητήρας τύπου Euro 4 και 
για τα οχήματα ντίζελ απαιτείται κινητήρας τύπου 
Euro 6. Αυτό σημαίνει ότι τα βενζινοκίνητα οχή-
ματα που δηλώθηκαν για πρώτη φορά μετά το 
2005 και τα οχήματα ντίζελ που δηλώθηκαν μετά 
το 2015, δεν χρειάζεται να πληρώσουν. Οι μοτο-
σικλέτες πρέπει να διαθέτουν κινητήρα τύπου 
Euro 3 για να αποφύγουν την εισφορά. 
Πώς θα μάθω εάν πρέπει να πληρώσω; 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του TfL και εισαγά-
γετε τον αριθμό του οχήματός σας για να μάθετε 
αμέσως: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-
your-vehicle/ 

Πού ακριβώς ισχύουν οι κανόνες του 
ULEZ; 
Το ULEZ ξεκίνησε στο Κεντρικό Λονδίνο τον 
Απρίλιο του 2019. Αναμένεται να επεκταθεί στα 
εσωτερικά όρια των North and South Circular 
roads στις 25 Οκτωβρίου. Όποιος οδηγεί ένα 
όχημα είτε εντός της ζώνης είτε στα όρια της ζώ-
νης πρέπει να πληρώσει. 
Ισχύει μόνο μέσα στην εβδομάδα; 
Όχι, σε αντίθεση με το C-charge, ισχύει 24 ώρες 
το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, πλην της 
ημέρας των Χριστουγέννων. 
Πόσα οχήματα θα πληρώσουν; 
Ο Δήμος Λονδίνου εκτιμά ότι περίπου ένα στα 
πέντε οχήματα που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή 
εντός της διευρυμένης περιοχής θα κληθούν να 

πληρώσουν. Πρόκειται για 100.000 Ι.Χ. αυτοκί-
νητα, 35.000 βαν και 3.000 φορτηγά. 
Πόσο κοστίζει το ULEZ; 
Η ημερήσια χρέωση είναι 12,50 λίρες για ΙΧ αυ-
τοκίνητα, βαν και μοτοσικλέτες και 100 λίρες για 
φορτηγά και πούλμαν. Το πρόστιμο για μη πλη-
ρωμή είναι 160 λίρες για ΙΧ αυτοκίνητα, βαν και 
μοτοσικλέτες και 1.000 λίρες για φορτηγά και 
πούλμαν. 
Έχουν έκπτωση ή απαλλαγή οι μόνιμοι 

κάτοικοι; 
Όχι. Επίσης, η έκπτωση 100% για τους κατοί-
κους της κεντρικής ζώνης λήγει στις 24 Οκτω-
βρίου.
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Οι Βρετανοί έχουν εμ-
μονή με τα Χριστού-
γεννα (όπως και με το 

τσάι, αλλά και με τον καιρό):  
με το που μπει ο Σεπτέμβριος, 
αρχίζουν να μιλούν διαρκώς γι’ 
αυτά, κάνοντας σχέδια για το 
πώς θα περάσουν τις ημέρες 
των αργιών. Κι όταν κάτι απειλεί 
να τους χαλάσει τη γιορτή 
(όπως έγινε πέρυσι με το  
λόκνταουν που επέβαλε ο Μπό-
ρις Τζόνσον μόλις έξι ημέρες 
πριν από την ημέρα των Χρι-
στουγέννων), πανικοβάλλονται. 
«Christmas are cancelled» ήταν 
οι πανομοιότυποι πρωτοσέλιδοι 
τίτλοι πολλών εφημερίδων τον 
Δεκέμβριο του 2020.  
Την εβδομάδα που πέρασε, η 

φράση αυτή ακούστηκε και γρά-
φτηκε ξανά πολλές φορές: «Θα 
ακυρωθούν φέτος τα Χριστού-
γεννα;», διερωτήθηκαν πολλά 
βρετανικά ΜΜΕ. Αιτία, αυτή τη 
φορά, δεν ήταν ο κορωνοϊός, 
αλλά οι ελλείψεις τροφίμων στα 
σούπερ-μάρκετ, οι τεράστιες 
ουρές και οι διαπληκτισμοί (ση-
μειώθηκαν ακόμη και ξυλοδαρ-
μοί, ενώ ένας οδηγός στο Λον-
δίνο τράβηξε μαχαίρι) στα 
πρατήρια καυσίμων ανά τη 
χώρα που κάνουν τον γύρο του 
κόσμου και έχουν θορυβήσει 
έντονα την κυβέρνηση. Πολλά 
ΙΧ και επαγγελματικά οχήματα 
δεν μπορούσαν να κινηθούν, το 
ίδιο και αρκετά σχολικά λεωφο-
ρεία, με αποτέλεσμα κάποιοι 
μαθητές να μην πάνε στα σχο-
λεία τους. Ως διά «μαγείας»,  
οι τιμές των καυσίμων σκαρφά-
λωσαν στο υψηλότερο επίπεδο 
των τελευταίων οκτώ ετών.  
Σε μία προσπάθεια να… «σώ-
σει τα Χριστούγεννα», ο Τζόν-
σον εξήγγειλε αμφίβολης απο-
τελεσματικότητας μέτρα που 
περιλαμβάνουν από την εξόρ-
μηση, εάν χρειαστεί, του στρα-
τού στους δρόμους και την προ-
σωρινή «επιστράτευση» 
εργαζομένων από το εξωτερικό, 
έως την... επίκληση στο φιλό-
τιμο πρώην οδηγών φορτηγών 
που έχουν αλλάξει επάγγελμα. 
Γιατί στέρεψαν οι αντλίες των 

πρατηρίων; Διότι δεν υπάρχουν 
(αρκετοί) οδηγοί βυτιοφόρων 
για να τα προμηθεύσουν  
με καύσιμα. Αυτό, σε συνδυα-
σμό, με το γεγονός ότι εκατομ-
μύρια κάτοχοι ΙΧ πανικοβλήθη-
καν και έσπευσαν να γεμίσουν 
τα ντεπόζιτά τους, είχε ως απο-
τέλεσμα να ξεμείνει προσωρινά 
από καύσιμα έως και το 95% 
των βενζινάδικων. Εκπρόσω-
πος της βρετανικής Ενωσης 

Οδικών Μεταφορών Εμπορευ-
μάτων (RHA) είπε στην «Παροι-
κιακή» ότι «απαιτούνται τουλά-
χιστον 100.000 περισσότεροι 
οδηγοί φορτηγών και άλλων 
οχημάτων βαρέως τύπου,  
αν θέλουμε να καλυφθεί η ζή-
τηση σε όλη τη χώρα». Οπως 
σημείωσε, κατά τη διάρκεια των 
δύο πρώτων κυμάτων της παν-
δημίας, πολλοί μετανάστες οδη-
γοί επέστρεψαν στις χώρες κα-
ταγωγής τους, με τη 
συντριπτική πλειοψηφία να μην 
γυρίζει ποτέ στη Βρετανία.  
 
Το Brexit είναι ένας ακόμη πα-

ράγοντας που διογκώνει το 
πρόβλημα. Η RHA υπολογίζει 
ότι 25.000 ευρωπαίοι οδηγοί 
εγκατέλειψαν το Ηνωμένο Βα-
σίλειο «για λόγους που σχετίζο-
νται με την έξοδο της Βρετανίας 

από την ΕΕ». Οι Times έγρα-
ψαν ότι η αναταραχή στα πρα-
τήρια ενδέχεται να συνεχιστεί 
«για έναν μήνα».  
Η κατάσταση αυτή έχει επη-

ρεάσει και την εφοδιαστική αλυ-
σίδα τροφίμων, με τις ελλείψεις 
αρκετών προϊόντων να είναι 
ήδη εμφανείς στα ράφια των 
σούπερ-μάρκετ. Οι «Τάιμς», μά-
λιστα, έκαναν ειδική μνεία στα 
εξαντλημένα αποθέματα…  
ταραμοσαλάτας (την οποία οι 
Αγγλοι αποκαλούν «taramasal-
ata»)! Επιπλέον, εκατοντάδες 
παμπ ανέφεραν ότι τα αποθέ-
ματα σε ορισμένα είδη μπύρας 
εξαντλήθηκαν, η δημοφιλής 
αλυσίδα εστιατορίων Nando's 
αναγκάστηκε να κλείσει προσω-
ρινά 50 υποκαταστήματα λόγω 

ελλείψεων σε κοτόπουλα,  
ενώ τα McDonalds σταμάτησαν 
να πουλούν μίλκσεϊκ και εμφια-
λωμένα αναψυκτικά. Παράλ-
ληλα, οι μεγαλύτεροι προμηθευ-
τές πουλερικών της χώρας 
προειδοποιούν ότι τα αποθέ-
ματα γαλοπούλας ίσως να μην 
φτάσουν για όλους τα φετινά 
Χριστούγεννα. Ο Σύνδεσμος 
Φρέσκιας Γαλοπούλας ανέφερε 
πως οι παραγγελίες για το πα-
ραδοσιακό πουλερικό έχουν  
αυξηθεί ακόμη και κατά 400% 
σε ορισμένες φάρμες. Μεγάλο 
ρόλο έπαιξε, ασφαλώς, και η - 
δικαιολογημένη, έως έναν 
βαθμό - «αντίδραση αγέλης» 
του κόσμου: εκατομμύρια πολί-
τες προχώρησαν σε αγορές  
πανικού, όπως είχαν κάνει την 
άνοιξη του 2020 με το χαρτί 
τουαλέτας, το υγρό σαπούνι και 

τα καθαριστικά. 
Πώς αντιδρά σε όλα αυτά  

η κυβέρνηση (η οποία επί μήνες 
αγνοούσε επιδεικτικά τις προ-
ειδοποιήσεις της αγοράς); Κατ’ 
αρχάς, συστήνει στους πολί-
τες… ψυχραιμία, καλώντας τους 
να αποφεύγουν τις «αγορές πα-
νικού». Ταυτόχρονα, ετοιμάζεται 
να στείλει γράμματα σε περίπου 
ένα εκατομμύριο κατόχους  
διπλώματος οδήγησης φορτη-
γών, αρκετοί εκ των οποίων 
έχουν αλλάξει δουλειά, καλώ-
ντας τους να επιστρέψουν στο 
τιμόνι. Τις επιστολές θα υπο-
γράφει προσωπικά ο Μπόρις, 
σε μία από τις συνηθισμένες 
του κινήσεις εντυπωσιασμού. 
Παράλληλα, εξήγγειλε την  
εκπαίδευση 4.000 ατόμων στην 

οδήγηση φορτηγών (άγνωστο 
πότε), ενώ εξετάζει το ενδεχό-
μενο να στείλει 150 φαντάρους 
να οδηγήσουν βυτιοφόρα. 
Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή 
ανακοίνωση της κυβέρνησης 
ήταν η εξαγγελία ότι θα εκδώσει 
5.000 προσωρινές βίζες εργα-
σίας διάρκειας τριών μηνών με 
σκοπό να προσελκύσει αλλοδα-
πούς οδηγούς βυτιοφόρων και 
φορτηγών, και άλλες 5.500  
βίζες αντίστοιχης διάρκειας για 
ξένους εργαζόμενους στη βιο-
μηχανία των πουλερικών, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί ότι 
κάθε νοικοκυριό θα έχει φέτος 
τα Χριστούγεννα τη γαλοπούλα 
του. Το Twitter κατακλύστηκε 
από ειρωνικά σχόλια που υπεν-
θύμιζαν ότι οι Brexiteers - με 
μπροστάρη τον Μπόρις - κέρ-
δισαν το δημοψήφισμα του 

2016 με «σημαία» την υπό-
σχεση ότι θα μπει φρένο στη 
μετανάστευση. Τώρα, όμως, 
εκλιπαρούν τους ξένους εργα-
ζόμενους να βγάλουν τα  
κάστανα από τη φωτιά του 
Brexit. Αλλοι στάθηκαν στο γε-
γονός ότι οι βίζες θα έχουν  
τρίμηνη διάρκεια, που σημαίνει 
ότι οι κάτοχοί τους θα υποχρε-
ωθούν να εγκαταλείψουν τη 
χώρα μέσα στις γιορτές. «Το να 
ζητάς βοήθεια από αλλοδαπούς 
εργαζόμενους καλώντας τους 
να έρθουν να σώσουν τα Χρι-
στούγεννά σου, αλλά ταυτό-
χρονα να τους λες ότι πρέπει 
να φύγουν μέχρι την ημέρα των 
Χριστουγέννων, είναι φρικτό», 
σχολίασε ο παρουσιαστής του 
Times Radio Αλέξης Κόνραν. 

Και αυτό το μέτρο, όμως, χαρα-
κτηρίζεται ως προβληματικό 
από παράγοντες της αγοράς, 
καθώς θα απαιτηθούν εβδομά-
δες μέχρι να χορηγηθούν οι  
βίζες, ενώ είναι αμφίβολο αν θα 
βρεθούν πρόθυμοι εργαζόμενοι 
να τις πάρουν. Οι σκηνές πανι-
κού αυτής της εβδομάδας προ-
κάλεσαν - κάπως υπερβολι-
κούς, είναι η αλήθεια - 
παραλληλισμούς με τον χει-
μώνα του 1978-1979, ο οποίος 
έμεινε στην Ιστορία ως «Χειμώ-
νας της Δυσαρέσκειας» (Winter 
of Discontent), εξαιτίας των 
εκτεταμένων απεργιών που 
προξένησαν χάος στη χώρα και 
«χάρισαν» τη Ντάουνινγκ Στριτ 
στη Μάργκαρετ Θάτσερ.  
Μεταξύ αυτών που το υπενθύ-
μισαν, πάντως, ήταν και ο βου-
λευτής των κυβερνώντων  

Συντηρητικών Ντέιβιντ Μόρις,  
ο οποίος είπε στο BBC: «Θυ-
μάμαι τον Χειμώνα της Δυσα-
ρέσκειας, θυμάμαι τι τον προ-
κάλεσε, και οι σημερινές 
καταστάσεις μου τον θυμίζουν 
ξανά πάρα πολύ». 

 
Νέες ελλείψεις; 
 
Παράγοντες της αγοράς προ-

ειδοποιούν για νέες ελλείψεις σε 
τρόφιμα. Τις ανησυχίες μετέ-
φερε σε επιστολή της προς τον 
Μπόρις Τζόνσον η επικεφαλής 
της Εθνικής Ένωσης Αγροτών 
Μινέτ Μπάτερς, εκ μέρους πολ-
λών φορέων στον κλάδο τροφί-
μων και ποτών. Σημείωσε τις 
ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό 

σε αγροτικές δουλειές, σε οδη-
γούς φορτηγών και στα κατα-
στήματα λιανικής, οι οποίες 
έχουν γίνει πιο έντονες λόγω 
της πανδημίας και του Brexit. 
Παραγωγοί φρούτων, λαχανι-
κών, πουλερικών και κρέατος, 
τα αφήνουν να σαπίζουν και τα 
πετούν, διότι δεν υπάρχει προ-
σωπικό να τα μαζέψει, να τα  
συσκευάσει ή να τα μεταφέρει 
στον καταναλωτή.  
Η Εθνική Ένωση Αγροτών 

αναφέρει πως από τους εποχι-
κούς εργάτες στον τομέα το 
2020 μόνο το 11% ήταν κάτοικοι 
Βρετανίας. Λόγω Brexit δεν 
μπορούν πλέον εύκολα Ευρω-
παίοι εργάτες να έρχονται στο 
ΗΒ για εργασία. Οι επικεφαλής 
μεγάλων αλυσίδων σουπερ-
μάρκετ, όπως τα Tesco και Ice-
land, παραδέχτηκαν ότι ίσως 
συνεχιστούν οι εικόνες με άδεια 
ράφια. Ο πρόεδρος της Tesco 
Τζον Άλαν προειδοποίησε πως 
οι τιμές των τροφίμων ίσως  
αυξηθούν κατά 5%, κάτι που 
απέδωσε στην έλλειψη οδηγών 
και διοξειδίου του άνθρακα στην 
αγορά. Οι ελλείψεις καυσίμων 
έρχονται να προστεθούν στην 
κρίση που αντιμετωπίζουν οι 
εταιρείες ενέργειας λόγω του 
αυξημένου κόστους φυσικού αε-
ρίου, με τουλάχιστον επτά μι-
κρότερες εταιρείες παροχής 
ενέργειας στη Βρετανία να 
έχουν κλείσει αυτόν τον μήνα. 
Το κόστος του αερίου οδήγησε 
και στην έλλειψη βιομηχανικά 
παραγόμενου διοξειδίου του άν-
θρακα που χρησιμοποιείται 
στην επεξεργασία και συσκευα-
σία τροφίμων, με αποτέλεσμα 
τις ελλείψεις σε τρόφιμα λόγω 
καθυστερημένων παραδόσεων, 
κάτι που με τη σειρά του συμ-
βάλλει σε αυξήσεις τιμών.  
Οι καταναλωτές στη Βρετανία 

πλήττονται επίσης από την  
αύξηση του κόστους των λογα-
ριασμών ενέργειας, ενώ πολλές 
φτωχότερες οικογένειες που 
λαμβάνουν το ενιαίο κρατικό 
επίδομα Universal Credit θα χά-
σουν από τον ερχόμενο μήνα 
το έκτακτο βοήθημα των 20 λι-
ρών την εβδομάδα που δόθηκε 
λόγω πανδημίας. Η δε Τράπεζα 
της Αγγλίας πρόβλεψε ότι ο 
πληθωρισμός θα κορυφωθεί σε 
πάνω από 4% κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του έτους.  Στο κλίμα 
δυσαρέσκειας, σχολιαστές προ-
σθέτουν και την αύξηση του 
1,25% που αποφάσισε η βρε-
τανική κυβέρνηση στις εισφορές 
Εθνικής Ασφάλισης από τον 
προσεχή Απρίλιο.

Σκηνές χάους: Πανδημία και Brexit άδειασαν πρατήρια και μαγαζιά
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΝΕΟ «ΧΕΙΜΩΝΑ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ» Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ;
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Επιστρέφει η  
60η Γιορτή Κρασιού  
της Λεμεσού
Ανοίγει στις 9 Οκτωβρίου τις 
πύλες της η Γιορτή του Κρα-
σιού της Λεμεσού, γιορτάζο-
ντας τα 60χρονά της και προ-
σαρμόζοντας το πρόγραμμα 
στη βάση των κατευθυντή-
ριων γραμμών του Υπουρ-
γείου Υγείας. Η επιβλητική φι-
γούρα του βρακά δεσπόζει 
στον δημόσιο κήπο, με τον 
Δήμαρχο, Νίκο Νικολαΐδη να 
δηλώνει ότι «μετά την περσινή 
απουσία λόγω της πανδημίας, 
η μεγαλύτερη λαϊκή γιορτή της 
Κύπρου, η Γιορτή του Κρα-
σιού, επανέρχεται, δυναμικό-
τερη, εντυπωσιακότερη, αλλά 
και ταυτόχρονα με τρόπο 
υπεύθυνο σε σχέση με τη δη-
μόσια υγεία». Ο κ. Νικολαϊδης 
υπογράμμισε ότι η απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου για 
πραγματοποίηση της γιορτής 
πάρθηκε μετά από αξιολό-
γηση όλων των δεδομένων. 
Λόγω των περιοριστικών μέ-
τρων, η  είσοδος στον Δημό-
σιο Κήπο θα επιτρέπεται με 
την προσκόμιση Safe Pass, 
ενώ για τις παραστάσεις που 
θα πραγματοποιηθούν στο 
Δημοτικό Κηποθέατρο «Μά-
ριος Τόκας» θα ισχύουν τα μέ-
τρα για δυνατότητα παρακο-
λούθησης πέραν των 350 
θεατών, που στο παρόν στά-
διο απαιτούν είσοδο μόνο για 
εμβολιασμένους.  Η χρήση 
μάσκας είναι υποχρεωτική για 
τους άνω των 12 ετών. Ο Δη-
μόσιος Κήπος θα φωτιστεί 
καλλιτεχνικά και θα διακοσμη-
θεί θεατρικά, ενώ μια μεγάλη 
οθόνη 3μ x 5μ θα στηθεί απέ-
ναντι από τον βρακά για να 
παρουσιάζει εικόνες και βίντεο 
από την 60χρονη πορεία της 
Γιορτής του Κρασιού. Συνο-
λικά θα λειτουργήσουν τέσ-
σερα μεγάλα υπαίθρια εστια-
τόρια, περίπτερο όπου τα 
οινοποιεία θα πωλούν εμφια-
λωμένο κρασί σε ειδικές τιμές 
και εμφιαλωμένη κουμαντα-
ρία. Για πρώτη φορά οργανώ-
νεται αναδρομική έκθεση φω-
τογραφίας του φωτορεπόρτερ 
Κυριάκου Ανδρέου, από τις 
αρχές της δεκαετίας του 70’ 
μέχρι σήμερα, ενώ θα πρα-
γματοποιηθούν και οι καθιε-
ρωμένες εκθέσεις φωτογρα-
φίας και γελοιογραφίας με 
θέμα το κρασί και διαλέξεις. 
Τα εγκαίνια θα τελέσει στις 9 
Οκτωβρίου, η Υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιο-
μηχανίας, Νατάσα Πηλείδου.

Τέλος του έτους θα φανεί εάν επαναρχίζουν οι συνομιλίες 

Οδός Μίκη Θεοδωράκη στο κέντρο της Λευκωσίας
Σε οδό Μίκη Θεοδωράκη θα μετονο-
μαστεί η οδός Μουσείου που περνά 
μπροστά από το Κυπριακό Μουσείο και 
το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Με ομό-
φωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο 
Λευκωσίας αποφάσισε να αποδώσει τις 
πρέπουσες τιμές στον μεγάλο μουσικο-
συνθέτη και αγωνιστή της ειρήνης, της 

ελευθερίας και της δημοκρατίας ονομά-
ζοντας επίσης σε αμφιθέατρο «Μίκη Θε-
οδωράκη» το υπό ανέγερση υπαίθριο 
αμφιθέατρο στο χώρο του παλιού 
ΓΣΠ.Αξίζει να σημειωθεί ότι στον συγκε-
κριμένο χώρο ο Μίκης Θεοδωράκης το 
1975 έδωσε μια μεγάλη συναυλία στή-
ριξης των προσφύγων και του αγώνα 

του κυπριακού λαού για ελευθερία. έλος, 
ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης θα τιμηθεί 
και τον Νοέμβριο στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ Λευκωσίας, καθώς προσκλήθηκε 
στη Λευκωσία και η Ορχήστρα Μίκη Θε-
οδωράκη. Η αρχική εισήγηση για μετο-
νομασία του Δημοτικού Θεάτρου Λευ-
κωσίας σε Δημοτικό Θέατρο «Μίκη 

Θεοδωράκη» τελικά δεν προχώρησε, 
καθώς υπήρξε ομόφωνη απόφαση ότι 
θα παραμείνει και για τα επόμενα χρόνια 
ως κεντρικό πολιτιστικό σημείο αναφο-
ράς για το Δήμο με τη σημερινή του ονο-
μασία και δεν πρόκειται να εξεταστούν 
στο μέλλον ενδεχόμενες νέες προτάσεις 
για μετονομασία.

Την πρόθεσή του να προχωρήσει 
στον διορισμό ειδικού απεσταλ-
μένου για το Κυπριακό εξέφρασε 

στους δύο ηγέτες ο Αντόνιο Γκουτέρες 
κατά το δίωρο γεύμα της Δευτέρας στην 
έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα 
Υόρκη. Ωστόσο, χθες, Τετάρτη, η έκδοση 
ανακοίνωσης από πλευράς Ηνωμένων 
Εθνών όσον αφορά τα αποτελέσματα 
της άτυπης τριμερούς και τα επόμενα 
βήματα του Γκουτέρες βρισκόταν στον 
αέρα. Σύμφωνα με το ΡΙΚ, προέκυψε 
εμπλοκή ως προς τον διορισμό του απε-
σταλμένου. Πηγές ανέφεραν ότι η 
Άγκυρα δεν δέχεται διορισμό ειδικού 
απεσταλμένου, αλλά μόνο προσωπικό 
απεσταλμένο, όπως ήταν η Τζέιν Χολ 
Λουτ. Η Τουρκία διαμηνύει πως δεν επι-
θυμεί τον διορισμό ενός απεσταλμένου 
ο οποίος θα λογοδοτεί στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας και θα ασπάζεται τα ψηφί-
σματά του για την Κύπρο. Το ανακοινω-
θέν ήταν έτοιμο να δημοσιοποιηθεί, 
ωστόσο σκόνταψε στις αξιώσεις της 
τουρκικής πλευράς. 

 
Special envoy  
Σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του 
γεύματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ανέφερε ότι «ήταν μια δημιουργική συ-
νάντηση. Βεβαίως οι διαφορές καταγρά-
φηκαν. Ανέπτυξε τις θέσεις περί κυριαρ-
χικής ισότητας και περί δύο ανεξαρτήτων 
κρατών ο κ. Τατάρ και βεβαίως ανέπτυξα 
τη δική μας θέση που συνάδει απόλυτα 
με τα ψηφίσματα των ΗΕ, την εντολή του 
ΓΓ με βάση τα ψηφίσματα, και αναπτύ-
ξαμε διάφορους τρόπους πώς προχω-
ρούμε προκειμένου να ξεπεράσουμε τα 
αδιέξοδα, αλλά και να δημιουργήσουμε 
προοπτικές επανέναρξης ενός δημιουρ-
γικού διαλόγου». Ο Αναστασιάδης ανέ-
φερε ότι «ο ΓΓ φαίνεται ότι προσανατο-
λίζεται στον διορισμού ειδικού 
απεσταλμένου (special envoy), προκει-
μένου να διερευνηθούν Μέτρα Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης, αλλά και η πιθα-
νότητα εξεύρεσης κοινού εδάφους για 
μια μελλοντική προοπτική επανέναρξης 
του διαλόγου». Σχετική ανακοίνωση, 
όπως είπε, θα εκδοθεί αύριο (σήμερα) 
από τα ΗΕ, από το Γραφείο του ΓΓ 
ύστερα από συνεννόηση και με τις δύο 
πλευρές. Ερωτηθείς αν ο Αντόνιο Γκου-
τέρες αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο πρό-
σωπο σε σχέση με τον διορισμό ειδικού 
απεσταλμένου, ο Πρόεδρος απάντησε 
αρνητικά. Σε ερώτηση αν θα υπάρξει 

άλλη συνάντησή του με τον ΓΓ και τον κ. 
Τατάρ, είπε ότι προς το παρόν δεν έχει 
συμφωνηθεί κάτι τέτοιο. 
Κληθείς να απαντήσει πώς υποδέχθη-
καν ο ΓΓ των ΗΕ και ο κ. Τατάρ την πρό-
τασή του για επιστροφή στο Σύνταγμα 
του ’60, ο Αναστασιάδης είπε ότι «ο ΓΓ 
δεν είναι για να σχολιάζει θετικά ή αρνη-
τικά. Εκείνο που συγκρατεί είναι οτιδή-
ποτε μπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο 
για να φέρει τις δύο κοινότητες κοντά. Ο 
κ. Τατάρ διατηρεί τις δικές του θέσεις και 
συνεπώς, σε ώτα μη ακουόντων». 
Μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούν 
να διαφανούν οι προοπτικές επανέναρ-
ξης των συνομιλιών στο Κυπριακό, εκτί-
μησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος 
Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στο 
Associated Press, ανέφερε πως αναμέ-
νεται τώρα ο νέος ειδικός απεσταλμένος 
να αρχίσει επαφές με τα εμπλεκόμενα 
μέρη προκειμένου να διαπιστώσει εάν 
υπάρχουν δυνατότητες επανάληψης των 
συνομιλιών. Χαρακτήρισε την τριμερή 
ως «αρκετά εποικοδομητική» και «θετική 
γιατί δείχνει το ενδιαφέρον του Γενικού 
Γραμματέα για το Κυπριακό». Υπογράμ-
μισε την ετοιμότητα της ελληνοκυπρια-
κής πλευράς για επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων «ακόμη και αύριο» στη 
βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι 
μέχρι το τέλος του έτους ο νέος απε-
σταλμένος θα έχει ενδείξεις ως προς τις 
πιθανότητες για νέες συνομιλίες. 
Την ελπίδα ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ θα εξε-
ρευνήσει νέες ιδέες εξέφρασε ο Ερσίν 
Τατάρ εμμένοντας πως η αναγνώριση 

της κυριαρχικής ισότητας των Τ/Κ είναι 
ένα δικαίωμα. Απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων κατά την έξοδό του από 
το κτήριο των ΗΕ όπου έγινε η άτυπη 
τριμερής συνάντηση, ο Τ/Κ ηγέτης ανέ-
φερε ότι ήταν ένα πολύ καλό γεύμα όπου 
έγινε συζήτηση για διάφορα θέματα. 
«Ελπίζουμε», είπε, «ότι τα πράγματα θα 
προχωρήσουν αλλά όπως σας είπα αυτό 
ήταν απλά ένα γεύμα. Τα ΗΕ θα εκδώ-
σουν μια ανακοίνωση για το τί συζητή-
σαμε και θα δούμε πώς θα πάνε τα πρά-
γματα». Ο κ. Τατάρ πρόσθεσε ότι 
«συζητήσαμε ό,τι μπορέσαμε και ελπί-
ζουμε ότι ο ΓΓ θα μπορέσει να εξερευ-
νήσει νέες ιδέες γιατί η θέση μας είναι, 
όπως έλεγα πάντα, ότι έχουμε δικαίωμα 
να αναγνωριστεί η κυριαρχική μας ισό-
τητα. Θα δούμε πώς θα προχωρή-
σουμε». Ερωτηθείς πότε θα είναι το επό-
μενο βήμα, ο Τ/Κ ηγέτης είπε ότι «το 
Κυπριακό πρόβλημα διαρκεί εδώ και 
πολλά χρόνια, έτσι δεν βιαζόμαστε». 
Αυτό που πρέπει να κάνουμε, συνέχισε, 
είναι να διατηρήσουμε τη θέση μας για 
να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα της κοι-
νότητάς μας, του τ/κ «λαού». Και βε-
βαίως, κατέληξε, χρησιμοποιούμε την ευ-
καιρία για να συζητήσουμε τον τρόπο 
που θα προχωρήσουμε. 

 
Ελπίζει σε ΔΔΟ ο Πρόεδρος 
Προσερχόμενος στο γεύμα, ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας ερωτήθηκε από 
Τούρκο δημοσιογράφο αν είναι ανοικτός 
σε μια λύση δύο κρατών. «Όχι», είπε, 
«ελπίζουμε σε μια λύση διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας στη βάση των ψη-

φισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των ΗΕ, όλων των ψηφισμάτων». Ο Τα-
τάρ επανέλαβε και πριν τη συνάντηση 
τις γνωστές του θέσεις για δύο κράτη, 
λέγοντας ότι «εδώ και 60 χρόνια έχουμε 
το κράτος μας, στην Κύπρο η πραγματι-
κότητα είναι ότι εδώ και 60 χρόνια υπάρ-
χουν δύο κράτη». Κληθείς να σχολιάσει 
την απόρριψη από τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη της λύσης δύο κρατών που ο 
ίδιος προτείνει, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι 
«η Δημοκρατία που λένε Κυπριακή έχει 
μετατραπεί σε εκείνη την πλευρά ένα ε/κ 
κράτος. Για αυτό στον βορρά της Κύ-
πρου υπάρχει το κράτος της τδβκ, που 
είναι το κράτος των Τ/Κ». 

 
Τα προαπαιτούμενα 
Πλέον οι προσπάθειες για επανέναρξη 
του διαλόγου σκοντάφτουν στους όρους 
που θέτει η τ/κ πλευρά, η οποία αν και 
αντιλαμβάνεται ότι είναι ανέφικτος στό-
χος η διεθνής αναγνώριση, εντούτοις 
επιμένει να θέτει ως προαπαιτούμενο 
την αποδοχή της πρότασής της για κυ-
ριαρχική ισότητα πριν από την επανέ-
ναρξη των συνομιλιών. Εξάλλου ούτε η 
διεθνής κοινότητα βλέπει θετικά την 
απαίτηση της τ/κ πλευράς για ίσο διεθνές 
στάτους, κάτι που παραδέχθηκε και ο 
Τατάρ σε δηλώσεις στην ιστοσελίδα 
Sputnik. Συγκεκριμένα, ανέφερε δεν ανα-
μένει αυτή τη στιγμή αναγνώριση από 
τα ΗΕ της «Βόρειας Κύπρου» και ότι δεν 
το θεωρεί αυτό ρεαλιστικό. «Η κατά-
σταση», είπε, «δεν έχει φτάσει εκεί». Ση-
μείωσε ότι η μόνη που αναγνωρίζει το 
ψευδοκράτος είναι η Τουρκία. Ενώ 
έδωσε έμφαση στην κυριαρχική ισότητα. 
«Εάν αυτό γίνει αποδεκτό», είπε, «είμα-
στε έτοιμοι να καθίσουμε στο τραπέζι για 
επίσημες συνομιλίες». Πρόταση που 
απορρίπτει η ε/κ πλευρά, παραμένοντας 
σταθερή στη θέση για επανεκκίνηση των 
διαπραγματεύσεων χωρίς προαπαιτού-
μενα. Ο κ. Τατάρ όχι μόνο δεν μετακινεί-
ται από την κυριαρχική ισότητα αλλά 
προσπαθεί να στρέψει το διάλογο σε θέ-
ματα χαμηλής πολιτικής, καταθέτοντας 
προτάσεις «για τη δημιουργία ενός πιο 
αποτελεσματικού κλίματος ενεργούς συ-
νεργασίας σε θέματα καθημερινότητας». 
Ήδη ο Τ/Κ διαπραγματευτής Εργκιούν 
Ολγκιούν έχει δώσει το στίγμα της νέας 
του γραμμής, λέγοντας ότι «σε μια ανα-
ζήτηση λύσης δεν είναι αρκετή η διαδι-
κασία από πάνω προς τα κάτω, αλλά 
και από κάτω προς τα πάνω».

Εμπλοκή με τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για το Κυπριακό



Τεχνητός, «αργός θάνατος», 
στη διαδικασία αναζήτησης λύ-
σης στο Κυπριακό, επέρχεται 
με τις πολιτικές επιλογές και τα 
όσα διαδραματίζονται στο προ-
σκήνιο και στα παρασκήνια και 
γι’ αυτή την κατάσταση η κύρια 
ευθύνη βαραίνει την Άγκυρα και 
την εθνικιστική ηγεσία των 
Τουρκοκυπρίων ενώ δεν είναι 
άμοιρος ευθυνών ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης και το κυβερνών 
κόμμα του ΔΗΣΥ με τις αλλο-
πρόσαλλες πολιτικές τους που 
διευκολύνουν τη συνέχιση και 
το βάθεμα τους αδιεξόδου, με 
τη διχοτόμηση να έχει προσεγ-
γίσει όσο ποτέ προηγουμένως! 
Ως «τραπέζι της παρηγοριάς», 
όπως γίνεται μετά από κηδεία, 
χαρακτήρισε διπλωματική πηγή 
το δείπνο της Δευτέρας στη Νέα 
Υόρκη, του Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώ-
νιο Γκουτέρες με τους ηγέτες 
των δυο Κοινοτήτων, τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη με την ιδιό-
τητα του ως ηγέτη της Ελληνο-
κυπριακής Κοινότητας και τον 
ηγέτη της Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας Ερσίν Τατάρ. Αντί 
δημιουργικής ανταλλαγής προ-
βληματισμών και νέων ιδεών 
για διάρρηξη του αδιεξόδου, διε-
ξήχθη ένας μονόλογος κωφών. 
Μέσα σε μια καταθλιπτική ατμό-
σφαιρα που επιβάρυνε το ήδη 
αρνητικό κλίμα λόγω των συνε-
χών, δημόσιων αντιπαραθέ-
σεων, ο καθένας από τους δυο 
ηγέτες έδωσαν την εικόνα στον 
Αντώνιο Γκουτέρες πως δεν εί-
ναι διατεθειμένοι να «ταράξουν 
τα λιμνάζοντα νερά».  
Ούτε με τον διορισμό ειδικού 

απεσταλμένου του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό κατάφεραν να 
συμφωνήσουν οι δυο ηγέτες και 
οι εμπλεκόμενες δυνάμεις. Την 
ώρα που ο Ερσίν Τατάρ σε 
πλήρη σύμπλευση με την Τουρ-
κία του νεοσουλτάνου Ταγίπ Ερ-
ντογάν αναδεικνύει και επιμένει 
σε διχοτομικές θέσεις που βρί-
σκονται εκτός των παραμέτρων 
του συμφωνημένου πλαισίου 
των Αποφάσεων και των Ψηφι-
σμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αντί 
να επανέλθει έστω αυτές τις κρί-
σιμες ώρες στις διαχρονικές θέ-
σεις της Ελληνοκυπριακής 
πλευράς και να προτάξει τις συ-
γκλίσεις που επιτεύχθηκαν από 
τον αείμνηστο Δημ. Χριστόφια 
και τον Μεχμέτ Αλή Ταλάτ για 
αντιμετώπιση των τουρκικών 
αδιάλλακτων αιτιάσεων, δίνει 
τροφή στους διχοτομιστές με 
αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις.  

 
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  

ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ…  
Η Λευκωσία διαμηνύει πως 

αναμένει υλοποίηση της συμ-
φωνίας για διορισμό ειδικού 
απεσταλμένου του ΓΓ των Ηνω-

μένων Εθνών για το Κυπριακό, 
που, όπως σημειώνει, υπήρξε 
κατά την άτυπη τριμερή συνά-
ντηση στη Νέα Υόρκη, είτε εκ-
δοθεί είτε δεν εκδοθεί ανακοί-
νωση από τα ΗΕ για το θέμα 
αυτό 
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 

Μάριος Πελεκάνος, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ πως στο γεύμα του ΓΓ 
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Νίκο Αναστασιάδη, και τον Τ/κ 
ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, τη Δευτέρα, 
στη Νέα Υόρκη, ο κ. Γκουτέρες 
είχε πει ότι θα διορίσει ειδικό 
απεσταλμένο και εξήγησε και 
τους λόγους γιατί να διοριστεί 
ειδικός απεσταλμένος, που ου-
σιαστικά σχετίζονται με το γεγο-
νός ότι στα θέματα που συζη-
τούνται στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας πρέπει αυτό να έχει 
λόγο. Ο κ. Πελεκάνος σημείωσε 
πως "παρόλο που ο κ. Τατάρ 
αρχικά έφερε ενστάσεις στον 
διορισμό ειδικού απεσταλμένου, 
στην εξέλιξη της συζήτησης 
αποδέχθηκε τον διορισμό, 
υπήρξε κατάληξη και συμφωνή-
θηκε να διοριστεί ειδικός απε-
σταλμένος" . 

"Εμείς αναμένουμε να υλοποι-
ηθεί αυτό που συμφωνήθηκε 
στο γεύμα", τόνισε ο κ. Πελεκά-
νος, σημειώνοντας πως φαίνε-
ται ότι μετά το γεύμα υπήρξε 
υπαναχώρηση της τουρκοκυ-
πριακής πλευράς από τα συμ-
φωνηθέντα. 
Εμείς λέμε, πρόσθεσε ο Εκ-

πρόσωπος, πως, είτε εκδοθεί 
είτε όχι ανακοίνωση από τα 
Ηνωμένα Έθνη, "εμείς αναμέ-
νουμε να προχωρήσει ο ΓΓ με 
τον διορισμό ειδικού απεσταλ-
μένου, όπως είχε συμφωνηθεί 
στο γεύμα". 

 
ΕΠΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥΣ, ΛΕΕΙ Ο ΤΑΤΑΡ…  

"Ήταν η συνέχεια ενός διαλό-
γου. Εμείς επαναλάβαμε τις δι-
κές μας θέμα και απέναντι ο 
Αναστασιάδης τις δικές του" δή-
λωσε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ 
λέγοντας πως ο Ειδικός Απε-
σταλμένος που θα διορίσει ο ΓΓ 
του ΟΗΕ δεν θα έχει περισσό-
τερες αρμοδιότητες από εκείνες 
της Τζέιν Χολ Λουτ. Ζήτησε να 
δει η τ/κ πλευρά το ανακοινω-
θέν του ΟΗΕ για τον διορισμό 
πριν αυτό δημοσιοποιηθεί, είπε. 
Επειδή έτσι δουλεύουν τα ΗΕ 

με τις ενδιαφερόμενες πλευρές, 
συνέχισε ο κ. Ταταρ που είπε 
στον ΓΓ στην διάρκεια του γεύ-
ματος ότι για την έκδοση του 
ανακοινωθέντος χρειάζεται και 
η έγκριση της τ/κ πλευράς και ο 
κ. Γκουτέρες – όπως είπε – 
συμφώνησε. 
Σε ζωντανή σύνδεση στο δελ-

τίο ειδήσεων του παράνομου 
«Μπαϊράκ» από το «Τουρκικό 
σπίτι», απέναντι από τα κε-

ντρικά γραφεία του ΟΗΕ, ο κ. 
Τατάρ ευχαρίστησε τον ΓΓ του 
ΟΗΕ γιατί παρά το έντονο πρό-
γραμμά του και την κούρασή 
του – που φαινόταν στο πρό-
σωπό του, όπως είπε – είχε 
μαζί του συνάντηση 45 λεπτών 
το Σάββατο και το γεύμα της 
Δευτέρας διήρκησε δύο ώρες. 
«Αυτό δείχνει και την σημασία 
που ο ΓΓ δείχνει στο Κυπριακό. 
Γι’ αυτό και τον ευχαριστή-
σαμε». 
Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι κανείς 

δεν προσπαθεί να λύσει το κυ-
πριακό ζήτημα αύριο το πρωί, 
γιατί κανείς δεν βιάζεται να λύ-
σει τόσο σύντομα ένα πρό-
βλημα που υπάρχει εδώ και 60 
χρόνια. Ο ίδιος, είπε, δεν λέει 
όπως άλλοι προκάτοχοί του 
πως θα λύσει το πρόβλημα σε 
3 μήνες ή πως θα λύνονταν με 
το σχέδιο Ανάν ή στο Κραν Μο-
ντάνα. «Εγώ είπα ότι θα προ-
σπαθήσω να γίνει αποδεκτή η 
θέση της τ/κ πλευράς. Και αυτό 
θα χρειαστεί χρόνο και πολύ 
δουλειά» συμπλήρωσε. 

 
ΑΚΕΛ:  

ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΟ  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟ  

ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ 
Έτσι, το αποτέλεσμα της τρι-

μερούς συνάντησης στη Νέα 
Υόρκη επιβεβαίωσε τις χαμηλές 
προσδοκίες που υπήρχαν, 
ένεκα πρώτα και κύρια της 
τουρκικής αξίωσης για λύση 
δύο κρατών και αναγνώριση 
«κυριαρχικής ισότητας». Η προ-
οπτική να συζητούμε Μέτρα Οι-
κοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(ΜΟΕ),  αντί επανέναρξη των 
ουσιαστικών συνομιλιών έχο-
ντας υπόψη τις εμπειρίες του 
παρελθόντος, εκτιμά το ΑΚΕΛ, 
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα 
αποφέρει αποτέλεσμα και σί-
γουρα δεν αποτρέπει από μόνη 
της και χωρίς διαπραγματευτική 
διαδικασία επί της ουσίας τα τε-
τελεσμένα που προωθεί η κα-
τοχική δύναμη και την ολέθρια 
πορεία προς την οριστική διχο-
τόμηση. 
Απέναντι σε αυτή τη στάση 

της Τουρκίας και του Ερσίν Τα-
τάρ, ανέφερε με την ολοκλή-
ρωση του δείπνου, ο Εκπρόσω-
πος Τύπου του Κόμματος, 
βουλευτής Γ. Κουκουμάς,  η 
απάντηση της ελληνοκυπριακής 
πλευράς θα έπρεπε να είναι η 
αταλάντευτη και ευλαβική προ-
σήλωση στο συμφωνημένο 
πλαίσιο και στις συγκλίσεις, με 
στόχο να συνεχίσουμε τις συ-
νομιλίες από το σημείο που δια-
κόπηκαν το 2017. Αυτό υποδεί-
κνυε άλλωστε εδώ και μερικά 
χρόνια ο ΓΓ του ΟΗΕ. Αντ’ αυ-
τού επιλέχθηκε ο νεφελώδης 
δρόμος των «νέων ιδεών» και 
της αναίρεσης συγκλίσεων, που 
άνοιξε τον ασκό του Αιόλου. 
Το ΑΚΕΛ επιμένει ότι μία επι-

λογή έχουμε:  Να προστατεύ-
σουμε το διαπραγματευτικό κε-
κτημένο και να επιμείνουμε στη 
θέση για επανέναρξη των συ-
νομιλιών από το σημείο που 
διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. 
Αυτός είναι ο δρόμος που μπο-
ρεί να οδηγήσει στη λύση, την 
απελευθέρωση και επανένωση 
της πατρίδα μας. 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ:  
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΟΣΟ 

ΠΟΤΕ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ 
ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ  
ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ 

Κινδυνεύουμε, όσο ποτέ άλ-
λοτε, να οδηγηθούμε σε ορι-
στική διχοτόμηση, ανέφερε το 
βράδυ της Τρίτης ο ΓΓ του 

ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κά-
νοντας λόγο για «επιπολαι-
ότητα» από πλευράς της Κυ-
βέρνησης στη διαχείριση του 
Κυπριακού, και για «αλλοπρό-
σαλλη και ανερμάτιστη πολιτική 
του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας». 
Σε ομιλία του σε εκδήλωση τι-

μής για την επέτειο της Κυπρια-
κής Ανεξαρτησίας, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Παττίχειο 
Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, ο 
Στέφανος Στεφάνου είπε πως 
«η φετινή επέτειος, εξήντα ένα 
χρόνια μετά την Ανεξαρτησία, 
μας βρίσκει αντιμέτωπους με 
μια δυσοίωνη πολιτική πραγμα-
τικότητα». 
Από τη μια, συνέχισε, η άνευ 

προηγουμένου προκλητικότητα 
της Τουρκίας, η οποία επίσημα 
πλέον προβάλλει και επιμένει 
σε λύση δύο κρατών και από 
την άλλη, «η αλλοπρόσαλλη και 
ανερμάτιστη πολιτική του Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, η οποία δίνει χώρο στην 
κατοχική δύναμη να μεθοδεύει 
νέα σοβαρά κατοχικά τετελε-
σμένα χωρίς ουσιαστικό πολι-
τικό κόστος». 

 «Έσχατο δείγμα αυτής της 
αλλοπρόσαλλης πολιτικής απο-
τελεί η νεοφανής ιδέα του Προ-
έδρου, εν έτει 2021, για επι-
στροφή στο Σύνταγμα του ’60», 
είπε, και υπέδειξε ότι το ΑΚΕΛ 
δεν είχε πρόθεση να συνεχίσει 
«αυτή την άκαρπη, εντελώς 
εκτός τόπου και χρόνου, συζή-
τηση, όμως η επιμονή του κυ-
ρίου Αναστασιάδη μάς αναγκά-
ζει να το κάνουμε». 
Πέραν του ότι η αναβίωση του 

Συντάγματος του ’60 είναι απο-
λύτως ανεδαφική, σημείωσε, 
«προβληματιζόμαστε πολύ σο-
βαρά για την επιπολαιότητα με 
την οποία οι κυβερνώντες δια-
χειρίζονται το Κυπριακό στην 
πιο κρίσιμή του καμπή». 
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι, 

με δεδομένη την κρισιμότητα 
στο Κυπριακό, τη στάση της 
Τουρκίας και του Τ/κ ηγέτη, είναι 
ουσιώδες πια να καθορίσουμε 
πώς η δική μας πλευρά πολι-
τεύεται για να αντιμετωπίσει τις 
τουρκικές μεθοδεύσεις. 
Για το ΑΚΕΛ, τόνισε, ο δρόμος 

του Κυπριακού είναι ένας και 
αδιαπραγμάτευτος, η επιμονή 
και συνέπεια στις Συμφωνίες 
Υψηλού Επιπέδου και στα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ, ενώ υπέδειξε 
ότι «οι όποιες νέες ιδέες, απο-
προσανατολίζουν από τον 
στόχο, που πρέπει να είναι η 
επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων από εκεί όπου διακόπη-
καν στο Κρανς Μοντανά, δια-
φυλάσσοντας τις επιτευχθείσες 
συγκλίσεις και διαπραγματευό-
μενοι επί του πλαισίου Γκουτέ-
ρες». Ο Στέφανος Στεφάνου 
εξέφρασε τη θέση ότι η πρό-
ταση που κατέθεσε από τον πε-
ρασμένο Δεκέμβριο το ΑΚΕΛ 
«πλήρως ανταποκρίνεται σε 
αυτό που ο ΓΓ του ΟΗΕ προ-
κρίνει ως τρόπο για να σπάσει 
το επιζήμιο αδιέξοδο και να επα-
ναρχίσουν οι διαπραγματεύ-
σεις». 

«Το γεγονός και μόνο ότι αυτή 
συναντά τα θέλω του κ. Γκουτέ-
ρες θα έπρεπε να κάνει τον 
Πρόεδρο πιο δεκτικό στην πρό-
τασή μας, αφού η προώθησή 
της από μέρους του αν μη τι 
άλλο θα συνεισφέρει στην απο-
κατάσταση της αξιοπιστίας του, 
η οποία -σύμφωνα με παραδο-
χές ακόμα και στενών του συ-
νεργατών- είναι ανύπαρκτη», 
συμπλήρωσε. Λέγοντας ότι 

εκείνο που προέχει είναι να κα-
τανοήσουμε το συμφωνημένο 
πλαίσιο της λύσης και την αφο-
σίωσή μας στην προσπάθεια 
για να εξευρεθεί κοινό έδαφος, 
παρά την άγονη στάση της άλ-
λης πλευράς, υπογράμμισε 
πως δεν πρέπει να φοβόμαστε 
τις διαπραγματεύσεις αλλά να 
τις επιδιώκουμε. 
Κάλεσε δε όσους θεωρούν τη 

λύση ανέφικτη, να διδαχθούν 
από την Ιστορία, «η οποία άπει-
ρες φορές έχει αποδείξει ότι η 
αλλαγή δεν προκύπτει από 
μόνη της, προκύπτει αρχίζοντας 
από την αντίσταση στο φαινο-
μενικά αναπόφευκτο». 

«Εμείς δεν θεωρούμε τη διχο-
τόμηση αναπόφευκτη. Πολύ πε-
ρισσότερο, δεν πρόκειται ποτέ 
να την αποδεχθούμε, γιατί ση-
μαίνει νέες περιπέτειες και νέ-
ους κινδύνους για τον λαό και 
τη χώρα μας», είπε ο κ.Στεφά-
νου και τόνισε ότι η μη λύση 
κρατάει όμηρο την Κύπρο και 
τον λαό μας, Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους, στην 
Τουρκία. 
Λέγοντας ότι εκ των πραγμά-

των δεν μας συμφέρει και είναι 
άκρως επικίνδυνο να έχουμε 
την γειτονική Τουρκία αντίπαλο, 
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε πως 
«είναι γι’ αυτό που, ό,τι περνά 
από το δικό μας χέρι, πρέπει να 
το κάνουμε για να λυθεί το Κυ-
πριακό, και μέσω αυτής της λύ-
σης να κτίσουμε σχέσεις καλής 
γειτονίας με τη σημερινή κατο-
χική δύναμη. Δύσκολο μεν, 
απαραίτητο δε». 
Το ΑΚΕΛ, κατέληξε στην ομι-

λία του, τιμά την Ημέρα της Ανε-
ξαρτησίας, ανανεώνοντας το 
συμβόλαιό του με τον λαό, «ότι 
θα παλέψουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις για ένα λειτουργικό και 
βιώσιμο κράτος, το οποίο σε 
συνθήκες ελευθερίας και δημο-
κρατίας θα διασφαλίζει μόνιμη 
ειρήνη και συνεργασία για 
όλους τους κατοίκους του. Μια 
χώρα που θα είναι γέφυρα ει-
ρήνης και συνεργασίας στην 
πολύπαθη περιοχή μας». 

 
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΕΚΦΡΑ-
ΖΟΥΝ Ε/Κ ΚΑΙ Τ/Κ ΚΟΜ-

ΜΑΤΑ  
Απογοήτευση για το γεγονός 

ότι η άτυπη τριμερής συνά-
ντηση στη Νέα Υόρκη δεν 
έδωσε οποιοδήποτε αποτέλε-
σμα για την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για το Κυ-
πριακό πάνω στη συμφωνη-
μένη βάση, εκφράζουν ελληνο-
κυπριακά και τουρκοκυπριακά 
πολιτικά κόμματα σε κοινό ανα-
κοινωθέν. Στο κοινό ανακοινω-
θέν, το οποίο δίνει στη δημο-
σιότητα η Πρεσβεία της 
Σλοβακίας, αναφέρεται πως οι 
ηγέτες και εκπρόσωποι ε/κ και 
τ/κ πολιτικών κομμάτων που 
συμμετέχουν στις δικοινοτικές 
συναντήσεις στο ξενοδοχείο Λή-
δρα Πάλας πραγματοποίησαν 
σήμερα τηλεδιάσκεψη, προκει-
μένου να συζητήσουν για το 
αποτέλεσμα της άτυπης συνά-
ντησης των ηγετών των δυο κοι-
νοτήτων της Κύπρου, την οποία 
φιλοξένησε ο ΓΓ των ΗΕ στη 
Νέα Υόρκη την περασμένη Δευ-
τέρα. 
Προστίθεται πως οι συμμετέ-

χοντες στη σημερινή τηλεδιά-
σκεψη εξέφρασαν απογοή-
τευση για το γεγονός ότι η 
συνάντηση δεν έδωσε οποι-
οδήποτε αποτέλεσμα για την 
επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων πάνω στη συμφωνημένη 
βάση. 

Παράλληλα, καλωσόρισαν την 
προοπτική διορισμού ενός νέου 
ειδικού απεσταλμένου από τον 
Γενικό Γραμματέα των ΗΕ για 
να χειριστεί το θέμα που αφορά 
την πιθανότητα εξεύρεσης κοι-
νού εδάφους για επανέναρξη 
του πολιτικού διαλόγου προς 
επανένωση της Κύπρου, καθώς 
και για να συζητήσει με τις δυο 
κοινότητες ΜΟΕ, με στόχο την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης με-
ταξύ τους. 
Όπως αναφέρεται, η επόμενη 

συνάντηση των ηγετών και εκ-
προσώπων των πολιτικών κομ-
μάτων θα πραγματοποιηθεί το 
δεύτερο μισό του Οκτώβρη, 
σύμφωνα με την επιδημιολογική 
κατάσταση στο νησί.  

 
Η πολιτική του Ερσίν Τατάρ 

στον διεθνή χώρο δεν θα οδη-
γήσει πουθενά, ανέφερε ο πρό-
εδρος του ΡΤΚ, Τουφάν Ερχι-
ουρμάν, προσθέτοντας ότι είναι 
δύσκολο να γίνουν βήματα 
προς μια συνολική λύση αυτή 
τη στιγμή και να υπάρξει εξέλιξη 
όσον δεν αλλάζει η διεθνής συ-
γκυρία. 

 ΕΛΠΙΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΑΡΙΣΤΕΡΑ 

Όμως οι δυνάμεις της Αριστε-
ράς, διαβλέποντας που οδηγού-
νται τα πράγματα, δεν μένει με 
σταυρωμένα τα χέρια. Παράλ-
ληλα με τις ολοκληρωμένες 
προτάσεις του (κατατέθηκαν 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
από τον περασμένο Δεκέμβρη) 
για διάρρηξη του αδιεξόδου και 
αντιμετώπιση των κινδύνων ορι-
στικοποίησης της διχοτόμησης, 
κινητοποιεί το λαϊκό παράγοντα.  
Με δεδομένη την ολέθρια και 

επικίνδυνη πορεία που έχουν 
πάρει τα πράγματα στο Κυ-
πριακό, το ΑΚΕΛ διοργανώνει 
μεγάλη κινητοποίηση-πορεία 
υπέρ της επανένωσης της πα-
τρίδας και του λαού μας. Με 
σύνθημα «Πορευόμαστε για 
Λύση και Επανένωση», το 
ΑΚΕΛ πραγματοποιεί την Κυ-
ριακή, 3 Οκτωβρίου 2021, πο-
ρεία που θα αρχίσει από το 
Χώρο Στάθμευσης Αίθουσας 
Δεξιώσεων «Ζάππειον», Δερύ-
νεια και θα καταλήξει στο οδό-
φραγμα Δερύνειας. 
Το κάλεσμα για κινητοποίηση 

απευθύνεται σε κάθε Κύπριο 
και Κύπρια που αρνείται να μεί-
νει απαθής την ώρα που ο εποι-
κισμός του Βαρωσιού και ο ορι-
στικός διαμελισμός της 
πατρίδας μας είναι πιο ορατός 
από ποτέ.  
ΑΚΕΛ και Τουρκοκυπριακό 

Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας 
συμφωνούν ότι η κατάσταση 
στο Κυπριακό είναι όσο ποτέ 
άλλοτε κρίσιμη με ορατό πλέον 
το ενδεχόμενο για οριστική δι-
χοτόμηση, δήλωσε ο Γ.Γ. της 
Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στε-
φάνου μετά από συνάντηση με 
αντιπροσωπεία του κόμματος, 
με επικεφαλής τον πρόεδρο, 
Τζεμάλ Όζγιγιτ. 
Ο Στ. Στεφάνου αναφέρθηκε 

στις πολύ καλές σχέσεις και την 
συνεργασία με το ΚΚΔ τόσο για 
την προώθηση της επαναπρο-
σέγγισης όσο και για την προ-
ώθηση το στόχου της επίτευξης 
λύσης ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, 
όπως αυτή περιγράφεται στα 
σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.  
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«Τραπέζι της παρηγοριάς» το δείπνο με τον Γκουτέρες! 
 ΝΕΚΡΟΘΑΦΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ – ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ – ΤΑΤΑΡ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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To Μουσείο Μπενάκη στην 
έκθεση του Λούβρου για τα 
200 χρόνια της Επανάστασης

Με 100 αντικείμενα από τις 
συλλογές του, το Μουσείο 
Μπενάκη συμμετέχει στη  
μεγάλη έκθεση του Μουσείου 
του Λούβρου για τα 200 χρό-
νια της Ελληνικής Επανάστα-
σης. Η έκθεση «Παρίσι - 
Αθήνα, η Γέννηση της σύγχρο-
νης Ελλάδας 1675 - 1919», 
την οποία εγκαινίασε στις 27/2 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης από 
κοινού με τον Εμανουέλ Μα-
κρόν, θα διαρκέσει έως τις 7 
Φεβρουαρίου στο Παρίσι. 
Συμμετέχουν ελληνικά μου-
σεία με δεκάδες έργα - δάνεια 
(πίνακες, γλυπτά, σχέδια), 
όπως επίσης γαλλικά μουσεία 
και η Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Γαλλίας. Τα εκθέματα του 
Μουσείου Μπενάκη προέρχο-
νται από τις συλλογές Νεοελ-
ληνικού Πολιτισμού, Ζωγραφι-
κής, Χαρακτικών και Σχεδίων 
και Μεταβυζαντινής Τέχνης, 
καθώς και τεκμήρια από τα 
Φωτογραφικά Αρχεία. Επίσης, 
συνεισφέρει στον πλούσιο  
κατάλογο της έκθεσης με τρία 
πρωτότυπα επιστημονικά  
δοκίμια από τους επιμελητές 
του Μουσείου Μπενάκη.  

Την επιμέλεια της έκθεσης 
ανέλαβαν η διευθύντρια της 
Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα 
Λαμπράκη-Πλάκα, η διευθύ-
ντρια αρχαιολογικών μουσείων 
του ΥΠΠΟΑ Αναστασία Λαζα-
ρίδου και ο επίτιμος διευθυ-
ντής του Λούβρου, Ζαν-Λικ 
Μαρτινέζ, με τον οποίο το 
Μουσείο Μπενάκη συνεργά-
στηκε στενά για την επιλογή 
των αντικειμένων. Η έκθεση 
επιχειρεί να αναδείξει τους  
δεσμούς που ενώνουν την  
Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό  
πολιτισμό, ακολουθώντας  
κυρίως το νήμα των σχέσεων 
Παρισιού και Αθήνας. Ένα 
νήμα που ξεκινά με την επί-
σκεψη των Ευρωπαίων περιη-
γητών του 17ου και 18ου αι. 
στα ελληνικά εδάφη, συνεχίζε-
ται με τη στήριξη που προσέ-
φεραν στον ελληνικό αγώνα  
οι λαοί της Ευρώπης, ακολου-
θεί τη δημιουργία του νέου 
κράτους και της πρωτεύουσάς 
του υπό την επίδραση του  
νεοκλασικισμού και σηματοδο-
τείται από τη δημιουργία  
αρχαιολογικών ιδρυμάτων, 
όπως η Γαλλική Σχολή το 
1846.

Ένας νεκρός και σοβαρές ζημιές μετά τα 5,8 Ρίχτερ στην Κρήτη

Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι σε Αρκαλο-
χώρι και Αρχοντικό μετά τη σεισμική δόνηση 
των 5,8 Ρίχτερ τη Δευτέρα, αλλά και τον μετα-

σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο Ηρά-
κλειο της Κρήτης την Τρίτη. Ένας άνθρωπος έχασε τη 
ζωή του από τον ισχυρό σεισμό. Ο νεκρός ήταν ένας 
από τους τρεις εργάτες που ήταν εγκλωβισμένοι στην 
εκκλησία Προφήτης Ηλίας στο Αρκαλοχώρι. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, κατέρρευσε ο τρούλος, με αποτέλεσμα 
να τραυματιστεί θανάσιμα. Πολλοί κάτοικοι του Αρκα-
λοχωρίου διανυκτέρευσαν στις σκηνές που μεταφέρ-
θηκαν στο Εκθεσιακό Κέντρο της περιοχής, μακριά από 
τα σπίτια τους. Αρκετοί ήταν εκείνοι που παρέμειναν 
ξάγρυπνοι είτε λόγω των συνεχών μετασεισμών είτε 
υπό τον φόβο πλιάτσικου στις περιουσίες τους. Σύμ-
φωνα με την αντιδήμαρχο του Δήμου Μινώα Πεδιάδος 

Όλγα Δραμουντάνη σε αρκετά κτίσματα που είχαν υπο-
στεί ζημιές εμφανίζονται νέες καταρρεύσεις. Μια πρώτη 
εκτίμηση της καταστροφής κάνει λόγο για περισσότερα 
από 1.000 σπίτια, τα οποία δεν μπορούν άμεσα να κα-
τοικηθούν στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου. 
Σε δεινή θέση βρίσκονται και οι κάτοικοι στο χωριό Αρ-
χοντικό, καθώς ζημιές προκλήθηκαν σε πετρόκτιστα 
κτίρια, αλλά και στην εκκλησία του χωριού. 

Άμεση ενίσχυση 1 εκατομμυρίου ευρώ για τους δύο 
δήμους που έχουν πληγεί ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός Κυριάκος Μητσοτάκης που βρέθηκε στην Κρήτη, 
προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την κατά-
σταση που επικρατεί. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε 
ότι δεν θα καθυστερήσουν οι αποζημιώσεις για τα σπί-
τια που έχουν υποστεί ζημιές. «Δεν υπάρχει πλαφόν» 
είπε, ερωτηθείς για το ύψος των αποζημιώσεων. 

Κορωνοϊός: Θα νοσήσουν 
έως 70 χιλιάδες παιδιά

Τα αποτελέσματα των επιδημιολογικών μο-
ντέλων για την πορεία που θα διαγράψει 
η πανδημία, παρουσίασε ο καθηγητής Πε-

ριβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής Δημο-
σθένης Σαρηγιάννης. Όπως ανέφερε, η πανδημία 
δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο βάσει 
των επιδημιολογικών μοντέλων αναμένεται μια 
ήπια αυξητική πορεία του ιού στα μέσα Οκτω-
βρίου, με το ενδεχόμενο τα κρούσματα να φτά-
σουν τα 3 χιλιάδες, ακόμα και τα 4 χιλιάδες καθη-
μερινά μέχρι τα μέσα-τέλη Νοεμβρίου. Ερωτηθείς 
σχετικά με τα κρούσματα σε παιδιά, ο καθηγητής 
τόνισε πως στο εν λόγω κύμα 50 έως 70 χιλιάδες 
παιδιά αναμένεται να νοσήσουν. «Το ποσοστό 
των ημερησίων κρουσμάτων στα παιδιά μπορεί 
να ανέβει από το 30% στο οποίο βρίσκεται τώρα 
στο 40%», πρόσθεσε. Όπως διευκρίνισε, γύρω 
στο 2% με 4% των παιδιών αναμένεται να νοσή-
σουν βαριά. 

Ο πρόεδρος πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, 
Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τόνισε πως αν παρου-
σιαστεί η ανάγκη γρήγορα θα αναπροσαρμοστεί 
το πρωτόκολλο του «50% +1» στα σχολεία, αν 
και όπως είπε δεν δείχνουν κάτι τέτοιο τα δεδο-
μένα από το εξωτερικό. Παράλληλα ο κ. Εξαδά-
κτυλος σχολίασε την κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί με τους αρνητές λέγοντας πως 
αποτελούν εμπόδιο ως προς την διαχείριση της 
πανδημίας ενώ δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας 
μαζί τους: «Δεν μας βοηθά καθόλου η φάση της 
εικονομαχίας-εικονολατρείας στην οποία έχουμε 
εισέλθει. Υπάρχει ανάγκη για ηρεμία. Δεν μπο-
ρούμε να συννενοηθούμε όταν μιλάμε διαφορετι-
κές γλώσσες και όταν διαστρεβλώνεται κάθε οδη-
γία θα έχουμε άλλα προβλήματα».

Tι προβλέπει η συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας - Ενοχλημένη η Άγκυρα

Η ιστορική συμφωνία Μητσοτάκη 
– Μακρόν στο Παρίσι προβλέ-
πει την άμεση στρατιωτική συν-

δρομή της Γαλλίας προς την Ελλάδα 
και αντιστρόφως, σε περίπτωση που 
υπάρξει επίθεση από τρίτη χώρα, 
ακόμη και αν αυτή είναι μέσα στο 
πλαίσιο των συμμαχιών τους (όπως 
π.χ. η Τουρκία που είναι μέλος του 
ΝΑΤΟ). Παράλληλα, η Ελλάδα θα πα-
ραλάβει σε χρόνο - ρεκόρ τις 3+1 φρε-
γάτες Belharra με πλήρη εξοπλισμό 
αεράμυνας και ανθυποβρυχιακού πο-
λέμου και δυνατότητες να καταρρί-
πτουν εναέριους στόχους σε πολύ με-
γάλες αποστάσεις. Οι φρεγάτες, με 
την υψηλή τεχνολογία και τα μεγάλου 
βεληνεκούς οπλικά τους συστήματα 
θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασια-
στής ισχύος στο Αιγαίο και στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, καθώς πέρα από τις 
αυξημένες δυνατότητες θα είναι απο-
λύτως συμβατές ώστε να «συνεργά-
ζονται» με τα μαχητικά Rafale. Η αμυ-
ντική συμφωνία Ελλάδας- Γαλλίας 
έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό της 
Άγκυρας όπως αποτυπώνεται ήδη 
στον τουρκικό Tύπο. Η Ελλάδα, ξε-
καθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
έλαβε δεσμεύσεις για παράδοση των 
φρεγατών εντός των χρονοδιαγραμ-
μάτων που το ελληνικό Πολεμικό 
Ναυτικό είχε θέσει στον απόηχο ανα-
φορών για καθυστερήσεις παραδό-
σεων των ντιζελοκίνητων γαλλικών 

υποβρυχ ίων 
στην Αυστρα-
λία.  Όπως έλε-
γαν κυβερνη-
τικά στελέχη, η 
κυβέρνηση εξο-
πλίζει το Πολε-
μικό Ναυτικό με 
το βλέμμα στο 
μέλλον, καθώς 
οι 3 φρεγάτες 
(με option για 
άλλη μια), αγο-
ράζονται από την Ελλάδα στην πιο 
συμφέρουσα τιμή, με πλήρη οπλισμό 
και με χρόνο παράδοσης-ρεκόρ. Η 
πρώτη υπερσύγχρονη «ψηφιακή» 
φρεγάτα αναμένεται να παραδοθεί το 
2025 και η τελευταία το 2026. Με αυ-
τόν τον τρόπο ενισχύεται η ασφάλεια 
της χώρας μας, καθώς Ελλάδα και 
Γαλλία έχουν δεσμευθεί μέσω της 
στρατηγικής εταιρικής συμφωνίας, 
πέρα και πάνω από υπάρχουσες δο-
μές (ΝΑΤΟ και ΕΕ) να συνδράμουν 
στρατιωτικά η μια την άλλη σε περί-
πτωση που παραστεί ανάγκη. 
Ωστόσο η διμερής συμφωνία έχει και 
ευρωπαϊκή διάσταση, καθώς συνιστά 
αποδοχή του δόγματος της στρατηγι-
κής αυτονομίας της ΕΕ. Στο τραπέζι 
βρίσκεται και η εξασφάλιση 3 υπερ-
σύγχρονων κορβετών Gowind (με op-
tion για άλλη μία) με πλήρη εξοπλι-
σμό. Η Ελλάδα εξασφάλισε μια πολύ 

ισχυρή αμυντική συνεργασία μετά τις 
ανακατατάξεις από τη συμφωνία 
AUKUS. Συγκεκριμένα, θα αποκτήσει 
3 φρεγάτες FDI HN, με διαμόρφωση 
η οποία είναι ισχυρότερη από τη γαλ-
λική. Το πλοίο ανήκει στην επόμενη 
γενιά «ψηφιακών» φρεγατών και εξο-
πλίζεται με το ραντάρ SeaFire, το 
οποίο συνδυάζεται με αντιαεροπορι-
κούς πυραύλους ASTER 30. Ο συν-
δυασμός θα προσφέρει αεράμυνα πε-
ριοχής στις Μονάδες του Στόλου σε 
αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 100 
χλμ, ενώ θα διαθέτει και αντιβαλλιστι-
κές ικανότητες. Δηλαδή το Πολεμικό 
Ναυτικό αποκτά για πρώτη φορά στην 
ιστορία του πλοία που θα έχουν δυ-
νατότητα να καταρρίπτουν εναέριους 
στόχους σε πολύ μεγάλες αποστά-
σεις, ενώ θα μπορούν να προσφέ-
ρουν και προστασία απέναντι σε βαλ-
λιστικούς πυραύλους.

Αντετοκούνμπο: Έκανα το εμβόλιο για εμένα και την οικογένειά μου
Στον εμβολιασμό για την προστασία 

από τον κορωνοϊό αναφέρθηκε ο 
Γιάννης Αντετοκούνμπο στο πλαίσιο 
συνέντευξης εν όψει της προετοιμα-
σίας για νέα σεζόν. Μιλώντας ως 
MVP των τελικών, είπε ότι ο ίδιος 
έκανε το εμβόλιο εκτιμώντας ότι ήταν 
το καλύτερο γι’ αυτόν και την οικογέ-
νεια του. «Ήθελα να προστατεύσω 
εμένα και την οικογένειά μου, οπότε 
ναι. Έχω εμβολιαστεί. Για μένα ήταν 
η καλύτερη επιλογή. Να είμαι ασφα-
λής μαζί με την οικογένεια μου. Από 
εκεί και πέρα κάνεις ό,τι θέλεις και 
ό,τι σε κάνει νιώθεις άνετα με την οι-

κογένειά σου», τόνισε. Και πρό-
σθεσε: «Τα έβαλα όλα κάτω, το απο-
φάσισα, ξέρετε έχω παιδιά. Ποιος ξέ-
ρει τι θα γίνει στο μέλλον, δεν είμαι 
γιατρός. Δεν ξέρω αν το εμβόλιο έχει 
μελλοντικές παρενέργειες, τώρα 
ξέρω ότι σε αυτή την φάση θα κρα-
τήσει ασφαλή την οικογένεια μου. Κά-
νεις ό,τι πρέπει να κάνεις», υπογράμ-
μισε. Στη συνέντευξη ρωτήθηκε και 
για το γεγονός ότι πήρε μαζί του το 
τρόπαιο, κάνοντας πλάκα για το ότι 
αναγκάστηκε να  το επιστρέψει στην 
ομάδα, αφού πρώτα το πήγε σε ένα 
φαστ φουντ, αλλά επίσης μαζί του 

στην Αθήνα, στον Παρθενώνα και 
στα Σεπόλια. Κατά τα λοιπά, σημεί-
ωσε ότι θα επιδιώξει νέα τρόπαια με 
την ομάδα του, ενώ σε σχετική ερώ-
τηση είπε ότι απολαμβάνει πολύ να 
αλλάζει πάνες στα παιδιά του.



 
Το Ανεξάρτητο Ελληνικό Σχο-
λείο St Mary’s στεγάζεται στο 
Αγγλικό σχολείο Walker Pri-
mary  στο Southgate  
Waterfall Road, N14 7EG. 
Έχει τάξεις Νηπιαγωγείου 
έως GCSE. Λειτουργεί ταχύρ-
ρυθμο τμήμα ελληνικών για 

παιδιά πιο μεγάλης ηλικίας με ειδικό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα. 

Προσοντούχοι εκπαιδευτικοί ✓
Άριστα αποτελέσματα ✓
Θεατρικό Εργαστήρι  ✓
Λειτουργεί Σάββατο 2.00 μ.μ. έως 5.30 μ.μ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε: 
07939057165 κ. Έλισσα Ξενοφώντος - Διευθύντρια 
07769893960 κ. Παγώνα Πιλαβά - Πρόεδρος Σχολικής 
Επιτροπής 
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Ο γάιδαρος και ο άνθρωπος 

Τα καλά λόγια του Μενέντεζ 
υπέρ της Κυπριακής  

Δημοκρατίας 

Γωνιά Ποίησης 

           Του Ανδρέα Γεωργίου Κοντεάτη 
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά που 

απορρέουν από προσωπικά βιώματα  του ποιήτη. 

Του Αντώνη Αντωνιάδη          

Ο γάιδαρος και ο άνθρωπος μαζί μαζί βαδί-
ζουν και  σε περιπτώσεις άσχημες και οι δυο 
τους αγγανίζουν οι άνθρωποι και οι γάιδαροι 

στο νουν πάντοτε μοιάζουν  
και οι άνθρωποι τους ανθρώπους γάιδαρους 

πάντοτε τους φωνάζουν  
το μονοπάτι του ο γάιδαρος ποτέ του δεν  
αλλάζει και τον άνθρωπο στο πιο ψηλό 

βουνό τον βγάζει. 
Μα ο άνθρωπος τον γάιδαρο από το  

μονοπάτι του  
Ποτέ δεν του αλλάζει 

Ο γάιδαρος και ο άνθρωπος έχουν και οι δυο 
Πολλή γινάτι τρία λαλλα, τρια λαλλά, τρια 

λαλα λα λα  
Λα λα αααα ο ένας τραβάει το σχοινί και ο 

άλλος το αλακάτι  
τρια λαλα λα λα λα λα α α α. 

Ο άνθρωπος κάθε πρωί το γάιδαρο ταΐζει ο 
ένας στα αλκάτι του και ο άλλος να ποτίζει το 

αλακάτι ο άνθρωπος το σταμάτα  
πριν να’ρθει  

μεσημέρι γυρίζοντας στα σπίτια τους σαν να 
βαστούσειν χέρι τώρα το εκατάλαβα που  

οι γάιδαροι μοιάζουν σαν τους  
ανθρώπους γιατί οι γάιδαροι και οι άνθρωποι  

έχουν  
τους ίδιους τρόπους μόνο τες νύκτες  

έχουν διάφορα που πάσει να  
πλαγιάσουν 

αλλά πρωί-πρωί πάλι χεριές θα  
πιάσουν

Καλά τους τα είπες, Ρόμπερτ Μενεντέζ  
Να βοηθήσουν στη λύση του Κυπριακού 
Να πάρουν από όλους τους τον οπλισμό 
Και να φύγουν… είναι ο πρεπούμενος και-

ρός! 
Μεγάλα λόγια λέχθησαν  

τις προάλλες αγαπητοί φίλοι  
Που του Αμερικανού πολίτη 
Το στόμα και τα χείλη. 

Ο Μενεντέζ είναι Γερουσιαστής στην Αμερική  
και δήλωσε πολύ εμφατικά: 

«ΣΕ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΝΑ ΜΟΙΡΑ-
ΣΘΕΙ 

ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΛΑΘΟΣ! ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕ-
ΣΘΕΙ!» 

Είμαστε στον 21ο αιώνα  
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΧΗ! 

ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 
Σ’ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ! 
Είναι αίσχος και μεγάλη ντροπή  

Να βλέπεις στρατιώτες γύρω να περιπολούν 
Για να φυλάγουν και να κρατούν 

Την Κύπρο μας ενταγμένη στην κατοχή. 
Και να μην ζητούν και ρέστα συνεχώς 
Και ας ακροασθούν ο κόσμος τι λαλεί 
«Μια ορθή λύση είναι τώρα ο καιρός 
Σύντομα, τώρα, αμέσως να δοθεί» 

Ας το μελετήσουν και ας το εκτελέσουν είναι 
λογικό 

Να αφήσουν να γίνει συνένωση της Κύπρου 
ξανά 

Και να πάρουνε όλα τους τα ππουρτου και 
ένα πρωινό 

Να πάρουνε τον δρόμο τους, ο κόσμος τους, 
τους καρτέρα! 

Ας ακροαστούν τι η κοινή γνώμη λαλεί 
Ναι μια ορθή λύση είναι τώρα εφικτή.  
ΕΜΠΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΠΑΡΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ 

ΤΩΡΑ ΓΡΑΜΜΗ 
ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 

ΤΗΝ ΟΡΘΗ 

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

LSE: Το Hellenic Observatory  
γιορτάζει τα 25 του χρόνια

Αφήνοντας πίσω του μια 
δύσκολη, γεμάτη προκλή-
σεις χρονιά, το Ελληνικό 
Παρατηρητήριο (Helle-
nic Observatory) του Lon-
don School of Economics 
γιορτάζει την 25η επέτειό 
του. Το Παρατηρητήριο 
ιδρύθηκε το 1996, με 
σκοπό την προώθηση της 
έρευνας.  
Μέχρι στιγμής, έχει χρη-
ματοδοτήσει 87 έργα, έχει 
δημοσιεύσει 188 ερευνη-
τικές εργασίες και έχει 
ανοίξει τα γραφεία του σε 
περισσότερους από 150 
ερευνητές. Το Hellenic 
Observatory είναι αφο-

σιωμένο στο να υποστη-
ρίζει τη νέα γενιά ερευνη-
τών. Στο πλαίσιο αυτό, 
έχει οργανώσει εννέα συ-
μπόσια για διδακτορικούς, 
με συνολικά 580 συμμετέ-
χοντες. Επιπροσθέτως, 
έχει φιλοξενήσει περισσό-
τερους από 470 ομιλητές 
σε 400 εκδηλώσεις και σε-
μινάρια, υποδεχόμενο πε-
ρίπου 39.000 συμμετέχο-
ντες. 
Για να γιορτάσει την επέ-

τειό του, το Παρατηρητή-
ριο δημιούργησε έναν ει-
δικό ιστότοπο 
(https://www.lse.ac.uk/H
ellenic-Observatory/An-

niversary/25-Years-of-
HO) και σχεδιάζει μία 
σειρά εκδηλώσεων μέσα 
στους προσεχείς μήνες. 

 
Έχει, επίσης, επιμεληθεί 

μία ειδική έκδοση, η οποία 
αποτυπώνει το έργο, τις 
δραστηριότητες και μερι-
κές από τις πιο αξιομνη-
μόνευτες στιγμές του  
Παρατηρητηρίου. Η έκ-
δοση είναι διαθέσιμη στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: 
https://www.lse.ac.uk/H
ellenic-Observatory/An-
niversary/Publication

Τα μαθήματα ξεκινάνε από τις 11 Οκτώβρη

Η Εκκλησία St Katherine's Greek Orthodox Church στο 
Μπάρνετ απευθύνει κάλεσμα στα μέλη της παροικίας μας 
να εισαγάγουν τα παιδιά τους στη μουσική, την τέχνη 
και το τραγούδι με τα νέα μαθήματα που προσφέρει. 

 
Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα των μαθημάτων:

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νική-
τας είχε συνάντηση στο Αρχιεπισκοπικό 
Μέγαρο μετά του Εξοχωτάτου Επιτρό-
που Προεδρίας κ. Φώτη Φωτίου, την 
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου, ο οποίος συνο-
δευόταν από τον Ύπατο Αρμοστή τηε 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Εξοχώτατο  
Ανδρέα Κακουρή, τον Γενικό Πρόξενο 
Εξοχώτατο κ. Θεόδωρaο Γκότση καθώς 
και τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας κ. Χρίστο Καραολή. 
Όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου 

της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, ο Σεβα-
σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος αντάλλαξε 
απόψεις για το εθνικό θέμα με τον κ. Επί-
τροπο Προεδρίας, ο οποίος ενημέρωσε 
τον Σεβασμιώτατο για τις τελευταίες εξε-
λίξεις στο θέμα των αγνοουμένων στην 

Κύπρο, ευχαριστώντας παράλληλα τον 
Σεβασμιώτατο για την διαχρονική στή-
ριξη της Εκκλησίας προς τους Ελληνο-
κυπρίους της Διασποράς.  
Ο Σεβασμιώτατος εξήρε την συνει-

σφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας σε 
κρίσιμους τομείς της Ελληνοκυπριακής 
Ομογενείας, ειδικότερα στα θέματα της 
Εκπαίδευσης και Ελληνομάθειας και εξέ-
φρασε την ελπίδα για μεγαλύτερο και 
αποτελεσματικότερο συντονισμό προκει-
μένου να βοηθηθεί η Ομογένεια κατά το 
καλύτερο δυνατόν, τονίζοντας την  
διαχρονική δέσμευση της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής για την προαγωγή της προόδου 
της Ομογένειας.

Τη συνεισφορά της Κύπρου στην ομογένεια εξήρε 
ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας στη συνάντηση με Φωτίου

Ανεξάρτητο Ελληνικό Σχολείο St Mary’s
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Τη λύπη του για την «οδύνη» που προκάλεσε 
στους «Κύπριους και τους Ελληνοαμερικανούς 
αδελφούς του» εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αμε-
ρικής, Ελπιδοφόρος, μετά τις αντιδράσεις που 
προκλήθηκαν σε Αθήνα, Λευκωσία και ομογένεια 
από την παρουσία του στα εγκαίνια του «Κέντρου 
της Τουρκίας», στο πλευρό του Ταγίπ Ερντογάν 
και του Ερσίν Τατάρ. Σε ανακοίνωσή του, ο Αρ-
χιεπίσκοπος σημειώνει ότι με την παρουσία του 
στην εκδήλωση «δεν θα μπορούσε ποτέ να απο-
τελεί αναγνώριση μιας συμφοράς, μιας προσφυ-
γιάς, μιας κατοχής» και επισήμανε πως «είμαστε 
όλοι ενωμένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας 
συμφερόντων, ο καθένας με τον τρόπο του και 
με το ρόλο του. Αλλά ενωμένοι, προσηλωμένοι 
στον ίδιο στόχο». 

Κατά την παρουσία του στα εγκαίνια του «Τουρ-
κικού Κέντρου», ο Ελπιδοφόρς συνεχάρη τον 
Τούρκο πρόεδρο και έστειλε μήνυμα για τη θρη-
σκευτική ελευθερία των μειονοτήτων στην Τουρ-
κία. «Συγχαίρω τον πρόεδρο Ερντογάν για τα 
εγκαίνια του Τουρκικού Κέντρου, μαζί με τον Γε-
νικό Γραμματέα Γκουτέρες. Όπως πάντα, επι-
μένω στη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, την επαναλειτουργία της Θεολογικής 
Σχολής της Χάλκης και την υποστήριξη των δι-
καιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων της 
Τουρκίας» ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter. 

 
Αντιδράσεις Λευκωσίας και Αθήνας 
Τόσο η Αθήνα όσο και η Λευκωσία αιφνιδιάστη-

καν από τη στάση του Ελπιδοφόρου, ο οποίος 
φέρεται να μην είχε ενημερώσει για την πρόθεσή 
του να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση. Ως 
ένδειξη δυσαρέσκειας, ο πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ματαίωσε 
αρχικά τη συνάντηση που επρόκειτο να έχει με 
τον Αρχιεπίσκοπο την περασμένη Τετάρτη, επι-
καλούμενος το «βεβαρημένο πρόγραμμά του». 
Τελικά, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν το Σαββα-
τοκύριακο. Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε 20 
λεπτά, πραγματοποιήθηκε στην οικία του Μόνι-
μου Αντιπροσώπου της Δημοκρατίας στα ΗΕ. 
Μετά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
δήλωσε ότι «αυτό που προέχει είναι η ενότητα 
του Ελληνισμού. Συνεπώς, μετά τις επεξηγήσεις, 
αν θέλετε, την απολογία του Σεβασμιότατου, θε-
ωρώ ότι το θέμα έληξε». Σε ανάρτησή του στο 
Twitter, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ανέφερε: «χαί-
ρομαι που συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό 
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη 
και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Νίκο Αναστασιάδη, για να επανεπιβεβαιώσουμε 
την ενότητα Εκκλησίας και Ελληνισμού, στην Ελ-
λάδα, την Κύπρο, και σε όλο τον κόσμο». 

Με τον πιο επίσημο τρόπο διατυπώθηκε η ενό-
χληση και της Ελλάδας. «Μας ενόχλησαν οι κι-
νήσεις του Αρχιεπισκόπου. Η ελληνική κυβέρνηση 
εκφράζει τη δυσαρέσκειά της» ήταν το σχόλιο του 
κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου. 
«Το θέμα είναι λήξαν. Αυτό που προέχει είναι η 
ενότητα του Ελληνισμού, η άρρηκτη σχέση της 
Ελλάδας με την Αρχιεπισκοπή Αμερικής και οι 
στενές σχέσεις της Αρχιεπισκοπής με το ποίμνιό 
της», έλεγε κυβερνητική πηγή μετά τη συνάντηση 
του Κ. Μητσοτάκη με τον Ελπιδοφόρο. 

 
Επικρίσεις από την ομογένεια 
Τη δυσφορία τους εξέφρασαν η Παγκόσμια Συ-

ντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) 
και το «Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας 
(Hellenic American Leadership Council/HALC). 
Είχε προηγηθεί η Ομοσπονδία Κυπριακών Ορ-
γανώσεων Αμερικής (ΟΚΟΑ) που σε ανακοίνωσή 
της ανέφερε ότι «είναι αδιανόητο να εμφανίζεται 
ο Αρχιεπίσκοπος στην ίδια εξέδρα με τον κατοχικό 
ηγέτη». Στην κοινή τους ανακοίνωση ΠΣΕΚΑ και 
HALC αναφέρουν: «Είμαστε ιδιαίτερα απογοη-
τευμένοι από την παρουσία του Γενικού Γραμμα-
τέα του ΟΗΕ Αντ. Γκουτέρες και του Σεβασμιότα-
του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. 
Κατανοούμε την ανάγκη και την ειδική ικανότητα 
και των δύο να διεξάγουν διάλογο με τις τουρκικές 
Αρχές. Ολοι μοιραζόμαστε την ελπίδα τους, πως 
μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά, ν' απολαύσουμε 

όλοι πλήρη θρησκευτική ελευθερία και πως θα 
μπει τέλος στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, 
επιτρέποντας στους Ελληνοκύπριους και τους 
Τουρκοκύπριους να χαράξουν τη μοίρα τους. 

Ο διάλογος είναι ένα πράγμα. Η συμμετοχή σε 
διπρόσωπες επιθέσεις γοητείας και ακροβατικά 
δημοσιότητας είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα. 

Τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και ο Σεβα-
σμιότατος ήταν ενήμεροι πως ο Ερσίν Τατάρ 
επρόκειτο να συμμετάσχει στην εκδήλωση ως 
«πρόεδρος» της παράνομης «Τουρκικής Δημο-
κρατίας της Βόρειας Κύπρου». Παρ' όλα αυτά 
επέλεξαν να εμφανιστούν μαζί του. Αυτή η εμφά-
νιση ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή καθώς συνέβη την 
ίδια εβδομάδα που ο Τατάρ επέμεινε για «λύση» 
δύο κρατών στην Κύπρο, που φυσικά θα συνέχιζε 
να παραβιάζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ τερματίζο-
ντας ουσιαστικά την προοπτική της επανένωσης 
της Κύπρου. Καλούμε τον ΓΓ Γκουτέρες και τον 
Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο να καταστήσουν 
σαφή τη δέσμευσή τους στο Διεθνές Δίκαιο και 
στα ανθρώπινα δικαιώματα, επαναφέροντας την 
κατηγορηματική δέσμευσή τους στα ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύ-
προ και απέχοντας από τη συμμετοχή σε περαι-
τέρω προσπάθειες ασβέστωσης (whitewash) του 
καθεστώτος Ερντογάν». Ο όρος «whitewash» ση-
μαίνει: «να συγκαλύπτεις κακίες, εγκλήματα ή 
σκάνδαλα ή να απαλλάσσεις μέσω μιας προκα-
τειλημμένης παρουσίασης δεδομένων». 

 
Αναλυτικά η δήλωση του Ελπιδοφόρου: 
«Ως έλληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώ-

σει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέ-
πειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας 
εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών μου, αλλά 
και των Ιμβρίων και των Τενεδίων, λόγω μιάς 
ακόμα έξαρσης του κυπριακού ζητήματος τη δε-
καετία του 70. Έχω μεγαλώσει με αυτό τον πόνο, 
γι᾽ αυτό και καταλαβαίνω τον πόνο των κυπρίων 
αδελφών μας, όπως και τα αισθήματά τους και 
τις αντιδράσεις τους. Θεωρώ ότι είναι εκφράσεις 
πόνου ανθρώπων που έχασαν τα πάντα: περι-
ουσίες, πατρίδες, όνειρα, οικογένεια, συγγενείς. 

» Θέλω, λοιπόν, να δηλώσω σε όλους ότι η πα-
ρουσία μου στην εκδήλωση της Δευτέρας, δε θα 
μπορούσε ποτέ να αποτελεί αναγνώριση μιας 
συμφοράς, μιας προσφυγιάς, μιας κατοχής.  
Η παρουσία μου είχε πάντα τον ίδιο σταθερό 
προσανατολισμό: τον έντιμο και θαρραλέο διά-
λογο, για ένα μέλλον με ειρήνη και προστασία 
της θρησκευτικής ελευθερίας. Είμαστε όλοι ενω-
μένοι στην υπεράσπιση των εθνικών μας συμφε-
ρόντων, ο καθένας με τον τρόπο του και με το 
ρόλο του. Αλλά ενωμένοι, προσηλωμένοι στον 
ίδιο στόχο. Λυπάμαι ειλικρινά για την οδύνη που 
άθελά μου προκάλεσα σε Κύπριους και Ελληνο-
αμερικανούς αδελφούς μου, ιδιαίτερα στο αγα-
πημένο μου ποίμνιο. Προσεύχομαι να βρεθεί μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση στη μαρτυρική Κύπρο, 
όπως την προσδοκά ο Κυπριακός λαός, με βάση 
το διεθνές δίκαιο και την προστασία των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις αποφάσεις 
του ΟΗΕ, και εργάζομαι για αυτό το σκοπό.  
Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αμερικής βρί-
σκεται έναν αιώνα δίπλα στον απανταχού Ελλη-
νισμό, υπερασπιζόμενη τις προσδοκίες του.  
Η ενότητά μας είναι η διακονία και το χρέος μου». 

 
Βενιζέλος υπέρ Ελπιδοφόρου 
Τη στήριξή του στον Ελπιδοφόρο εξέφρασε ο 

πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενι-
ζέλος, κάνοντας λόγο για «βαθιά ανιστόρητη» 
προσέγγιση η οποία «δείχνει πλήρη απουσία αί-
σθησης για το καθεστώς του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου». Και συνέχισε: Ο Αρχιεπίσκοπος Αμε-
ρικής είναι ιεράρχης του Οικουμενικού Θρόνου 
και τον εκπροσωπεί στις ΗΠΑ ως έξαρχος. Ενερ-
γεί προφανώς σε συνεννόηση με τον Πατριάρχη. 
Αντί για εύκολες και ''δημοφιλείς'' αντιτουρκικές 
βολές με ''μπάλα'' το Πατριαρχείο, θα ήταν προ-
τιμότερο η ελληνική αλλά και η κυπριακή κυβέρ-
νηση να αναδείξουν τα εκκρεμή προβλήματα που 
ανέδειξε και η δήλωση του εκπροσώπου του  
Πατριαρχείου, παρόντος του ΓΓ του ΟΗΕ».

Αποδοκιμασίες σε Κύπρο, Ελλάδα και ομογένεια για 
την παρουσία Ελπιδοφόρου στο «Τουρκικό Κέντρο»

Γερμανία: SPD καλεί Πράσινους και Φιλελεύθερους για συνομιλίες
Πρόταση στους Πράσινους και 

τους Φιλελεύθερους να ξεκινή-
σουν συνομιλίες ακόμη και αυτή 
την εβδομάδα, απέστειλε το Σο-
σιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), 
το οποίο αναδείχθηκε νικητής 
με μικρή διαφορά στις βουλευ-
τικές εκλογές της Κυριακής στη 
Γερμανία. Οι Πράσινοι και οι Φι-
λελεύθεροι (FDP), που απέχουν 
πολύ μεταξύ τους σε πολλά θέ-
ματα, έχουν δηλώσει ότι θα διε-
ξάγουν προκαταρκτικές συνομι-
λίες μεταξύ τους προκειμένου 
να εξετάσουν πιθανές συμβιβα-
στικές προτάσεις, προτού ξεκι-
νήσουν διαπραγματεύσεις είτε 
με τους Σοσιαλδημοκράτες 
(SPD) είτε με τους Συντηρητι-
κούς. Την Τρίτη, ο πρόεδρος 
της κοινοβουλευτικής ομάδας 
του SPD, Ρολφ Μίτσενιχ, δή-
λωσε ότι χαιρετίζει την πρωτο-
βουλία των δύο μικρότερων 
κομμάτων να εξομαλύνουν τις 
διαφορές τους, αλλά εξακολου-
θεί να θέλει να μιλήσει αυτήν 
την εβδομάδα με τους πιθανούς 
εταίρους σε έναν τριμερή συνα-
σπισμό.«Θα ήταν καλό αν οι 
Πράσινοι και το FDP συγκε-
ντρωθούν επίσης στη συνά-
ντησή μας αυτήν την εβδομάδα 

για διερευνητικές συνομιλίες», 
δήλωσε ο Μίτσενιχ στον εθνικό 
ραδιοφωνικό σταθμό Deutsch-
landfunk. Ο Όλαφ Σολτς, ο υπο-
ψήφιος για να γίνει ο πρώτος 
καγκελάριος του SPD από τότε 
που ανέλαβε η Μέρκελ το 2005, 
δήλωσε αισιόδοξος για την πρό-
οδο. Επίσημα ούτε οι Φιλελεύ-
θεροι, αλλά ούτε οι Πράσινοι 
αποκλείουν διαπραγματεύσεις 
για το σχηματισμό κυβέρνησης 
είτε με τους Σοσιαλδημοκράτες, 
είτε με τα χριστιανικά κόμματα 
CDU και CSU. Ο Άντον Χοφράι-
τερ, πρόεδρος της κοινοβουλευ-
τικής ομάδας των Πρασίνων, 
δήλωσε ότι ο συνασπισμός του 
κόμματός του με SPD και FDP 
ήταν πιθανότερος. Παράλληλα, 

δήλωσε πολύ αισιόδοξος ότι οι 
Πράσινοι θα είναι σε θέση να 
χτίσουν εμπιστοσύνη και να 
βρουν κοινές λύσεις. Ο πρό-
εδρος του CDU Άρμιν Λάσετ, 
δήλωσε ότι θα μπορούσε ακόμη 
να προσπαθήσει να σχηματίσει 
κυβέρνηση παρά το ότι οδή-
γησε το μπλοκ του CDU/CSU 
στο χειρότερο εθνικό εκλογικό 
αποτέλεσμα που είχαν ποτέ. 
Ωστόσο, ο Μάρκους Ζέντερ, 
ηγέτης της Χριστιανοκοινωνικής 
Ένωσης της Βαυαρίας (CSU) - 
το αδελφό κόμμα του CDU-, 
είπε σε εσωτερική συνάντηση 
ότι οι Συντηρητικοί πρέπει να το 
πάρουν απόφαση. Όπως είπε, 
είναι σημαντικό να σέβεται κά-
ποιος το εκλογικό αποτέλεσμα.
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Τούρκος υπουργός: 
Kάναμε 8 γεωτρήσεις 
στην Αν. Μεσόγειο και 
δεν βρήκαμε τίποτα
Αφού αρχικά η Άγκυρα είχε 
πολυδιαφημίσει τις γεωτρήσεις 
της στην Ανατολική Μεσόγειο 
και μάλιστα εντός της κυπρακής 
ΑΟΖ, σήμερα παραδέχεται ότι 
δεν εντόπισε τίποτα το αξιοποι-
ήσιμο. “Δεν βρήκαμε τίποτα, 
αλλά θα συνεχίσουμε”, λέει για 
τις παράνομες έρευνες και γεω-
τρήσεις ο Τούρκος υπουργός 
Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ, χα-
ρακτηρίζοντας προκλητικά τις 
συγκεκριμένες περιοχές “τουρ-
κικής δικαιοδοσίας”. Ο κ. Ντον-
μέζ μίλησε για τα κοιτάσματα 
της Μαύρης Θάλασσας, λέγο-
ντας πως μπορούν να καλύ-
ψουν το 1/3 των ετήσιων εγχώ-
ριων αναγκών της Τουρκίας”. 
Και πρόσθεσε: “Εκεί πέρα κά-
ναμε οκτώ γεωτρήσεις επί 2-3 
χρόνια και δεν μπορέσαμε να 
ανακαλύψουμε κάτι απτό. Βρή-
καμε κάποια σημάδια αλλά δεν 
ήταν οικονομικά. Οι σεισμικές 
μας μελέτες συνεχίζονται. Φυ-
σικά με την ανακάλυψη στην 
Μαύρη Θάλασσα επικεντρωθή-
καμε σε εκείνη την πλευρά λόγω 
της έντασης του επιχειρηματι-
κού σχεδίου, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι παραμελήσαμε την 
Μεσόγειο και δεν θα μπούμε 
ξανά εκεί. Θα συνεχίσουμε τις 
δραστηριότητές μας στις δικές 
μας περιοχές θαλάσσιας δικαιο-
δοσίας”.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜακΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑ

«Σοβαρό σχέδιο εξουσίας» αλλά και κριτική κατά Στάρμερ
Από την έντονη κριτική στο πρό-
σωπο του Κιρ Στάρμερ και την ηχηρή 
παραίτηση του Άντι ΜακΝτόναλντ, 
ενός από τους τελευταίους εναπομεί-
ναντες συμμάχους του Τζέρεμι Κόρ-
μπιν στο σκιώδες υπουργικό συμ-
βούλιο, στιγματίστηκε το συνέδριο 
του Εργατικού Κόμματος, οι εργασίες 
του οποίου ολοκληρώθηκαν χθες, Τε-
τάρτη, στο Μπράιτον.  

 

Στην κεντρική ομιλία του, κατά την 
οποία αποδοκιμάστηκε από με-
ρίδα συνέδρων, ο ηγέτης των Ερ-

γατικών απευθύνθηκε στους πρώην ψη-
φοφόρους του κόμματος ζητώντας τους 
να επιστρέψουν, υποσχόμενος ότι δεν 
θα πάει ποτέ «σε εκλογές με ένα μανι-
φέστο που δεν θα συνιστά ένα σοβαρό 
σχέδιο διακυβέρνησης» (αποστροφή 
που ερμηνεύτηκε ως αιχμή κατά του 
Κόρμπιν). Στην πρώτη του ομιλία με φυ-
σική παρουσία σε συνέδριο των Εργατι-
κών από τότε που εξελέγη ως ηγέτης, ο 
Στάρμερ έκανε αρκετές «συναισθηματι-
κές» αναφορές στην οικογένειά του και 
προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό 
του ως τη σοβαρή επιλογή, σε αντίθεση 
με την «ασήμαντη» πολιτική προσέγγιση 
του Μπόρις Τζόνσον. Απευθυνόμενος 
στον πρωθυπουργό, είπε: «Σύνελθε ή 
φύγε από τη μέση και άσε εμάς να κα-
θαρίσουμε αυτό το χάος». Ο Στάρμερ 
έχει βαλθεί να τερματίσει την «εποχή 
Κόρμπιν», υποστηρίζοντας ότι η νίκη στις 
εκλογές είναι πιο σημαντική από τη δια-
τήρηση της ενότητας στο κόμμα. Κατά 
την ομιλία του, παρουσίασε ένα σχέδιο 
για τη μείωση των λογαριασμών των νοι-
κοκυριών μέσω αναβάθμισης της ενερ-
γειακής απόδοσης 19 εκατ. σπιτιών, 
υποσχέθηκε περισσότερους δασκάλους 
και μικρότερο χρόνο αναμονής για θε-

ραπείες ψυχικής υγείας. 
 
Παραίτηση ΜακΝτόναλντ 
«Οι Εργατικοί είναι πιο διχασμένοι από 
ποτέ», είπε ο 63χρονος - πρώην πλέον 
- σκιώδης υπουργός Εργασιακών Δι-
καιωμάτων Άντι ΜακΝτόναλντ, αμφισβη-
τώντας τον ηγέτη των Εργατικών. Πα-
ράλληλα, απέδωσε την παραίτησή του 
στην άρνηση του Στάρμερ να υποστηρί-
ξει τον κατώτατο μισθό των 15 λιρών. 
Επέκρινε, ακόμη, τις αλλαγές στους κα-
νόνες λειτουργίας του κόμματος, που κα-
θιστούν δυσκολότερη την εκλογή στην 
ηγεσία ενός στελέχους από την αριστερή 
πτέρυγα. «Μετά από 18 μήνες που είσαι 
αρχηγός, το κίνημά μας είναι πιο διχα-
σμένο από ποτέ και οι δεσμεύσεις που 
έκανες προς τα μέλη δεν τηρούνται», 
είπε στον Στάρμερ ο ΜακΝτόναλντ. 
Ο σερ Κιρ υπέστη σοβαρό πλήγμα στο 
συνέδριο, καθώς τα μέλη των Εργατικών 
ψήφισαν υπέρ του κατώτατου μισθού 
στις 15 λίρες. Ο Στάρμερ είπε, παρόλα 

αυτά, ότι οι Εργατικοί δεν θα υιοθετή-
σουν τη θέση αυτή, παρά το γεγονός ότι 
εγκρίθηκε (σε μη δεσμευτική ψηφοφο-
ρία) από την πλειοψηφία των συνέδρων. 
Το κόμμα υποστηρίζει την αύξηση του 
κατώτατου μισθού στις 10 λίρες την ώρα, 
από 8,91 λίρες που είναι σήμερα για 
άτομα άνω των 23 ετών . Ο Στάρμερ κα-
τηγορήθηκε για υποκρισία όταν στο συ-
νέδριο κυκλοφόρησε μια φωτογραφία 
του από το 2019 που τον δείχνει να υπο-
στηρίζει να δοθεί ελάχιστος μισθός 15 
λιρών στους εργαζόμενους των McDon-
ald’s. Ταυτόχρονα, η Συντεχνία των Αρ-
τοποιών και των Εργαζομένων στο 
Κλάδο των Τροφίμων (Bakers, Food and 
Allied Workers Union) αποφάσισε να δια-
κόψει τους δεσμούς της με το κόμμα 
έπειτα από 119 χρόνια, κατηγορώντας 
τον Στάρμερ για απομάκρυνση από την 
εργατική τάξη. 

 
«Αποβράσματα» 
Η αναπληρώτρια ηγέτις του κόμματος 

Αντζελα Ρέινερ, μιλώντας στο συνέδριο, 
χαρακτήρισε την κυβέρνηση των Συντη-
ρητικών «ένα μάτσο ομοφοβικών, ρατσι-
στικών και μισογυνικών αποβρασμά-
των». Οι δηλώσεις της προκάλεσαν την 
αντίδραση των Τόρις, με τον νέο πρό-
εδρο του κόμματος, Ολιβερ Ντάουντεν, 
να κατηγορεί την αξιωματική αντιπολί-
τευση για «διχαστικό λόγο». Μιλώντας 
στο Sky News, η Ρέινερ αρνήθηκε να 
ανασκευάσει, τονίζοντας ότι αυτό που 
επιχείρησε να κάνει είναι να εκφράσει 
την οργή των πολιτών. Στην ουσία βε-
βαίως αυτό που προσπάθησε να κάνει 
είναι να συσπειρώσει την κομματική 
βάση, καθώς οι Εργατικοί εξακολουθούν 
να διέρχονται μια βαθιά κρίση ταυτότητας 
και προσανατολισμού. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι τόσο στις βουλευτικές εκλογές 
όσο και σε αρκετές τοπικές αναμετρήσεις 
που έχουν διεξαχθεί μετά την εκλογή 
Τζόνσον, οι Εργατικοί έχουν υποστεί 
επώδυνες ήττες. 

 
Φόροι στους πλούσιους 
Οι Εργατικοί εξήγγειλαν νέους φόρους 
στους πλούσιους σε περίπτωση που επι-
κρατήσουν στις επόμενες εκλογές, υπο-
δεικνύοντας τους ιδιοκτήτες μεγάλης ακί-
νητης περιουσίας και τους μετόχους ως 
πιθανούς στόχους. Η σκιώδης υπουργός 
Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αναφέρθηκε 
σε ένα «δίκαιο φορολογικό σύστημα». 
«Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δημιουρ-
γούν εισοδήματα μέσω του πλούτου θα 
πρέπει να πληρώνουν περισσότερα», 
δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται 
«σε εκείνους που δημιουργούν εισοδή-
ματα από μετοχές και πωλήσεις ακινή-
των. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
το φορολογικό σύστημα για να ζητή-
σουμε από όσους έχουν μεγαλύτερη 
άνεση να συνεισφέρουν περισσότερα».



Αγαπημένε μου 
εαυτέ! 

Πάντα σε θυμάμαι 
αλλά σήμερα σκέφτηκα 
να έχουμε μια πιο καλή 
επικοινωνία, ας πούμε 
πιο επίσημη. Θα μου 
πεις τώρα αφού η  
συνομιλία  μας δεν είναι 
μόνο καθημερινή αλλά 
και συνεχής, τι χρει-

άζεται να σου γράψω; Κι όμως, κάποιες 
φορές  χρειάζεται να λες και ένα  
«ευχαριστώ» έστω κι αν θεωρείς δεδο-
μένο τον άλλο. Κι εγώ αν και σε θεωρώ 
δεδομένο εντούτοις θέλω να σε ευχα-
ριστήσω που ήσουνα και είσαι παρών 
σε όλη την πορεία μου. Στα εύκολα 
αλλά και στα δύσκολα. Στα εύκολα 
μπορώ να πω ότι είχα πολλούς δίπλα 
μου. Στα δύσκολα πιο λίγους αλλά  
καλούς φίλους αλλά στα πολύ πολύ  
δύσκολα, εκείνα που θα ονόμαζα  
βασανιστικά, είχα μόνο εσένα. Αυτό 
πρέπει να σου το αναγνωρίσω. Ξέρεις, 
πολλές φορές οι άνθρωποι το βρίσκουν 
δύσκολο να πούνε ένα «ευχαριστώ» 
μέσα από την καρδιά τους. Και είναι 
τόσο απλό και ανθρώπινο που μόνο 
χαρά γεμίζει και τους δύο τελικά. Και 
αυτόν που το λέει και αυτόν που το 
παίρνει.  

 
Πόσα, αλήθεια, περάσαμε μαζί! 

Όμορφες στιγμές, δύσκολες, στιγμές 
μοναξιάς και απομόνωσης, ώρες σιω-
πής, βράδια αξημέρωτα, μέρες και 
εβδομάδες ατελείωτες και μήνες και 
χρόνια. Μια ζωή μαζί να μου κρατάς το 
χέρι και να με νταντεύεις… να με προ-
σέχεις όσο γίνεται και να παρακολου-
θείς την πορεία μου. Μέσα από τον 
χρόνο και τα γυρίσματά του να ζεις μαζί 
μου τα μικρά και τα μεγάλα γεγονότα. 
Τα απλά και τα πολύπλοκα, τα χαρού-
μενα, τα δυσάρεστα, τα μοναδικά και 
τα άνοστα.  Τελικά ξέρεις τι κατάλαβα; 
Ο χρόνος μετρά για όλους μας όταν 
τον υπολογίζεις, όταν τον αξιοποιείς 
όταν εσύ του δίνεις αξία με αυτά που 
κάνεις. Διαφορετικά τον αφήνει να 
περνά και να χάνεται όταν δεν  κάνεις 
κάτι ουσιαστικό και αξιόλογο. Εσύ κι 
εγώ τα ζήσαμε όλα… 

 Ήσουν πάντα εκεί μαζί μου, ακοίμη-
τος φρουρός προσπαθώντας να με  
καταλάβεις, να με παρηγορήσεις, να με 
κάνεις να αισθανθώ την παρουσία σου. 
Πάντα διακριτικά αλλά για μένα ουσια-
στικά! Βασικά θαύμαζα την υπομονή 
σου γιατί πραγματικά αν ήταν άλλος 
από εσένα θα το είχε βάλει στα πόδια 
με τα πείσματα και τις εμμονές μου.  
Για αυτό μην είσαι τόσο μεγαλόψυχος 
και μου πεις κάτι άλλο για να με δικαιο-
λογήσεις. Με ξέρεις πολύ καλά! 

Πόσες φορές έφυγα από εσένα.  
Πόσες φορές με έψαχνες και δεν ήμουν 
πουθενά. Πόσες φορές σου έκλεισα  
κατάμουτρα την πόρτα. Κι εσύ εκεί απ’ 
έξω να περιμένεις υπομονετικά πότε 
θα ανοίξω. Χωρίς ποτέ να διαμαρτυ-
ρηθείς αν βρέχει ή χιονίζει ή αν ο 
υδράργυρος είχε ανάβει πολύ… και η 
θερμοκρασία είχε κτυπήσει κόκκινο. 

 Αγαπημένε μου εαυτέ, πόσο σε στε-
ναχώρησα, πόσο σε πλήγωσα, πόσο 
σε πόνεσα. Κι όμως εσύ το ήξερες πως 
θα ερχόταν η μέρα που όλα αυτά θα 
ανήκαν στο παρελθόν. Το ήξερες ότι 
χρειαζόταν πολύς χρόνος για να γίνει η 
μετάβαση ομαλά χωρίς βιασύνες, χωρίς 
ψεύτικα «Είμαι καλά», χωρίς φρου 
φρου και αρώματα και υπεκφυγές. 

Την ήξερες την αλήθεια μου και  
με περίμενες καρτερικά… ήσουν εκεί 
όταν έπεφτα στο κρεβάτι και έπαιρνα 
αγκαλιά το μαξιλάρι μου και έκλαιγα, 
ήσουν εκεί όταν χτύπαγε το τηλέφωνο 
και δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν, 
ήσουν εκεί όταν με έβλεπες να θλίβο-
μαι, να θυμώνω, να κλαίω, να θρηνώ, 
να απελπίζομαι… ήσουν πάντα εκεί και 
περίμενες… 

Τι περίμενες; Την μεταμόρφωση!  
Περίμενες να απολαύσεις τη θέα του 

ουράνιου τόξου μετά από τη βροχή.  
Περίμενες πίσω από την πόρτα, την 

στιγμή που θα σου άνοιγα και θα με 
έπαιρνες στην αγκαλιά σου. Με πόση 
χαρά, με πόση αγάπη, με πόση ανα-
κούφιση γλυκέ μου εαυτέ με πήρες 
στην αγκαλιά σου και με έσφιξες. Ποτέ 
δεν αμφέβαλλες για μένα… γι΄αυτό σε 
αγαπώ. Εσύ με πίστεψες περισσότερο 
από ότι εγώ εσένα. Αυτό δεν μπορώ 
να ξεχάσω.  

 
Αγαπημένε μου εαυτέ, σου ζητάω  

συγνώμη για τις φορές εκείνες και που 
ξέρω ότι είναι αμέτρητες που σε τιμώ-
ρησα, για όλες εκείνες τις στιγμές που 
σε απέρριψα, που σε έβλεπα να πονάς 
και δεν έκανα τίποτα να σε παρηγο-
ρήσω. Σου ζητάω συγνώμη για όλο 
αυτό τον πόνο που επέτρεψα τόσο  
μεγάλο διάστημα να βιώσεις. Όμως θα 
πρέπει να σου πω μια μεγάλη αλή-
θεια… Όλα θέλουν το χρόνο τους και 
δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα 
γι΄αυτό. Όσο και να θέλεις όσο και να 
το ποθείς, όσο και να το προσπαθείς. 
Όλα θέλουν τον χρόνο τους, το ξανα-
λέω. Κι αυτός ο χρόνος για τον καθένα 
είναι διαφορετικός. Άλλοι θα τον θεω-
ρήσουν πολύ και άλλοι λίγο…  

Τι σημασία στα αλήθεια έχει! Κι όμως 
έχει…γιατί συνειδητοποιείς πόσο χρόνο 
έχασες από την ζωή σου και λες:  
«Τι κρίμα που σπατάλησα τόσο χρόνο 
για ένα τίποτα, για κάτι που δεν άξιζε 
στα αλήθεια!» Μα για να λέμε και την 
αλήθεια καλύτερα που το ξεπέρασες 
και ας πάει στο καλό ο χρόνος που  
χάθηκε. Ο Θεός, λένε, κλείνει πόρτα 
αλλά ανοίγει καμαρόπορτα! Έτσι λένε 
οι παλιοί, οι πιστοί, οι έμπειροι και οι 
σοφοί. Άρα λογικά θα βρεθεί ένας τρό-
πος να κερδίσουμε τον χρόνο που χά-
σαμε μέσα στα μπερδέματα και  
ξεμπερδέματα! 

 
Σ’ ευχαριστώ που ήσουν εκεί πάντα 

για μένα και ξέρω ότι θα εξακολουθείς 
πάντα να είσαι. Γιατί εσύ είσαι ο μόνος 
που τελικά δεν θα με προδώσει κι ας 
σε πλήγωσα κι ας απομακρύνθηκα από 
σένα. Είσαι ο μόνος γιατί με ξέρεις  
βαθιά μέσα μου, έχεις κοιτάξει μέσα 
από τις πληγές μου και έχεις δει την 
αλήθεια και την καθαρότητα της ψυχής 
μας. Είσαι το φιλαράκι μου, πώς να το 
κάνουμε. Είσαι ο κολλητός μου, το άλλο 
μου μισό. 

Γλυκέ μου εαυτέ, σου αξίζουν συγχα-
ρητήρια για όλα όσα έχεις περάσει, για 
όλα όσα έχεις μάθει, για όλα όσα δεν 
άφησες οι άνθρωποι να σου πάρουν, 
για όλη την προσπάθεια και το αποτέ-
λεσμα που έφερε αυτή. Αγαπημένε μου 
εαυτέ σ’ ευχαριστώ που δεν μοιάζεις 
με ότι δεν σου αρέσει, δεν φέρεις τα 
σημεία των καιρών, δεν χαρίζεσαι, δεν 
συμβιβάζεσαι. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι 
εσύ και είσαι ξεχωριστός και μοναδικός.  

Σ’ αγκαλιάζω που παραμένεις όμορ-
φος, αληθινός, αυθεντικός, τρυφερός, 
γαλήνιος. Σ’ ευχαριστώ που δεν φοβά-
σαι και πιστεύεις σε μας.  

Τα καταφέραμε μια χαρά μαζί και  
συνεχίζουμε! Σου χαμογελάω και είμαι 
σίγουρη πως τώρα που ο νους  
ενώθηκε με την καρδιά δεν θα σε 
αφήσω ποτέ ξανά μόνο σου.  

Τώρα που ενωθήκαμε, το ταξίδι που 
έχει ήδη ξεκινήσει θα είναι μαγικό…  
το ταξίδι που φανταστήκαμε και  
προετοιμάζουμε θα φτάσει εκεί που 
εμείς θέλουμε! Και ξέρεις γιατί;  
Γιατί πλέον δεν φοβόμαστε τίποτα. Δεν 
έχει κάτι δύσκολο πλέον που θα  μας 
φοβίσει. Τα περάσαμε όλα και όταν λέω 
όλα εννοώ όλα. Πιο δύσκολα δεν έχει 
σε αυτήν την ζωή. Κι ας λένε για  
Λαιστρυγόνες και για Κύκλωπες… Όλα 
στο μυαλό μας είναι τελικά. Κι εμείς 
έχουμε γίνει σοφοί με τόση πείρα και 
ξέρουμε ακριβώς Ιθάκες τι σημαίνουν!

Τ  α πειθαρχη-
μένα και άρ-
τια εξοπλι-

σμένα γερμανικά 
στρατεύματα έκαναν 
περίπατο στη δυτική 
Ευρώπη και όχι 
μόνο. Μονάχα στην 
Ελλάδα συνάντησαν 
σθεναρή αντίσταση, 

γεγονός που προκάλεσε και τον  
θαυμασμό του Βρετανού πρωθυ-
πουργού Τσώρτσιλ, ο οποίος είπε 
«Από τούδε και στο εξής θα λέμε ότι 
οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες»! 

Από τη γρήγορη κατάκτηση μιας  
σειράς ευρωπαϊκών κρατών, δημιουρ-
γήθηκε, φυσιολογικά, το «αήττητο» 
της Βέρμαχτ, που ανέβασε στα ύψη 
την ψυχολογία των Γερμανών ναζί. 

Ο πρώτος που αμφισβήτησε το 
«αήττητο» του γερμανικού στρατού 
ήταν ο Ανώτατος Διοικητής των  
σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων,  
Ιωσήφ  Στάλιν, ο οποίος στον πρώτο 
ραδιοφωνικό του λόγο προς τον  
σοβιετικό λαό λίγο μετά τη δόλια γερ-
μανική επιδρομή στη Σοβιετική 
Ένωση, έκανε μια διαλεκτική ανάλυση 
του πολέμου και της μελλοντικής  
πορείας του και προέβλεψε την ήττα 
των ναζί. 

Οι Γερμανοί χιτλεροφασίστες προ-
έβλεπαν ότι θα συναντούσαν πεισμα-
τική αντίσταση μόνο στις πρώτες  
μάχες των παραμεθορίων περιοχών, 
αλλά αυτό δεν τους ανησυχούσε  
ποσώς, επειδή πίστευαν ότι είχαν όλα 
τα πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η υπε-
ροχή τους, όλα τα πλεονεκτήματά 
τους, δεν ήταν παρά πρόσκαιρα, προ-
σωρινά. Όσο περνούσε ο καιρός,  
η γερμανική ηγεσία συνειδητοποιούσε 
ότι ο πόλεμος στο Ανατολικό Μέτωπο 
δεν θα ήταν περίπατος όπως είχε  
αρχικά σχεδιαστεί από τους γερμανι-
κούς στρατιωτικούς εγκεφάλους.  
Οι μάχες στο σοβιετικό έδαφος δεν 
ολοκληρώθηκαν στους τρεις μήνες 
του καλοκαιριού, όπως είχε προγραμ-
ματιστεί, και εξελίχθηκαν σε μάχες  
μεταξύ «Τιτάνων και Θεών».  

 
Οι Γερμανοί έπεσαν έξω! 
 
Η ανώτατη γερμανική ηγεσία, με επι-

κεφαλής τον υπερφίαλο Χίτλερ, δεν 
μπορούσε να δει τον πόλεμο στο  
Ανατολικό Μέτωπο στην εξέλιξή του 
και μέσα στο μεθύσι και το παραλή-
ρημα του περιπάτου που είχε κάνει 
στο Δυτικό Μέτωπο, υποτίμησε δύο 
σημαντικότατους παράγοντες, που 
έμελλε να καθορίσουν την έκβαση του 
πολέμου, όχι μόνο στο Ανατολικό  
Μέτωπο, αλλά συνολικά: 

 
1.-Την ποιοτική διαφορά στις σχέ-

σεις λαού – στρατού – ηγεσίας μεταξύ 
ενός ιμπεριαλιστικού – καπιταλιστικού 
κράτους, όπως ήταν η ναζιστική  
Γερμανία και ενός σοσιαλιστικού κρά-
τους, όπως ήταν η Σοβιετική Ένωση. 
Ακόμα, οι Γερμανοί επιτελείς δεν ήταν 
σε θέση να αντιληφθούν τις εφεδρείες 
που έκρυβε βαθιά μέσα του το  
σύστημα που είχε καταργήσει την 
εκμετάλλευση ανθρώπου από  
άνθρωπο, οι οποίες αποδείχτηκαν 
ανεξάντλητες. Οι Γερμανοί υποτίμη-
σαν το μέγεθος και το εύρος του  
σοσιαλισμού, το έμψυχο και το άψυχο 
υλικό του σοσιαλισμού, την τεράστια 
υλικο-τεχνική του βάση. 

 
2.-Οι υπερόπτες Γερμανοί όχι μόνο 

δεν εκτίμησαν σωστά, αντικειμενικά, 
την πολιτικο-ηθική ενότητα και μαχη-
τικότητα, που απέρρεαν από τη φύση 
του σοβιετικού συστήματος, αλλά 

ούτε το σθένος και την αντοχή που 
υπαγορεύει ο χαρακτήρας ενός  
δίκαιου, πατριωτικού, απελευθερωτι-
κού πολέμου.  

Αν υπήρξε ένας παράγοντας τον 
οποίο είχαν λάβει σοβαρά υπόψη  
οι επιτελείς του γερμανικού στρατού 
πριν εξαπολύσουν την επίθεσή τους 
στο Ανατολικό Μέτωπο, θέτοντας σε 
εφαρμογή το περιβόητο σχέδιο με την 
κωδική ονομασία «Μπαρμπαρόσσα. 
(190 Μεραρχίες, 5,5 εκατ. στρατιώτες 
και αξιωματικοί πήραν μέρος στην 
επίθεση!), ήταν ο βαρύς ρωσικός  
χειμώνας, γι’ αυτό εξάλλου είχαν σαν 
στόχο τους τη συντριβή και κατάκτηση 
της Σοβιετικής Ένωσης σε τρεις  
μήνες. Υπολόγισαν χωρίς τον ξενο-
δόχο, που δεν ήταν άλλος από τον 
σοβιετικό λαό και τις ένοπλες δυνά-
μεις του, επικεφαλής των οποίων ήταν 
αξεπέραστοι Στρατάρχες, που έγρα-
ψαν ξεχωριστές σελίδες στην ιστορία 
του πολέμου και της στρατιωτικής 
τέχνης. 

Μόνο στις κινηματογραφικές ταινίες 
που γυρίζουν, ετεροχρονισμένα,  
οι κάθε λογής παραχαράκτες της Ιστο-
ρίας, πληρωμένοι και απλήρωτοι,  
ο βαρύς ρωσικός χειμώνας εμπόδισε 
καθοριστικά των ανεφοδιασμό των 
γερμανικών στρατευμάτων, που είχαν 
καθηλωθεί στο σοβιετικό έδαφος. 

Τον ανεφοδιασμό των καθηλωμέ-
νων γερμανικών στρατευμάτων εμπό-
δισε η παλλαϊκή αντίσταση των  
Σοβιετικών ανθρώπων, με πρωτο-
πόρα τα κομματικά μέλη που ήταν 
στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθε-
σης, αλλά και οι παρτιζανικές ομάδες 
που δρούσαν στα μετόπισθεν του 
εχθρού. Η απόφαση της πολιτικο-
στρατιωτικής ηγεσίας να μην εγκατα-
λείψει τη Μόσχα, εμψύχωσε τον λαό 
από τη μια άκρη της  Σοβιετικής  
Ένωσης ίσαμε την άλλη. 

Ο ηρωϊκός λαός του Λένινγκραντ 
άντεξε ένα ολόκληρωτικό αποκλεισμό 
900 ημερών από γερμανικά και  
φινλανδικά στρατεύματα. Ο απίστευτα 
δύσκολος ανεφοδιασμός τού πολιορ-
κημένου Λένινγκραντ, που γινόταν  
με την καθοδήγηση των κομμουνι-
στών, δεν πετύχαινε επειδή κάποιοι 
διέθεταν μεταφυσικές ικανότητες, 
ώστε να επιβάλουν ανακωχές και 
ανάπαυλες στο βαρύ χειμώνα, αλλά 
με αυταπάρνηση και θυσίες.  

Και τίθεται το απλό, λογικό ερώτημα: 
Γιατί, τέλος πάντων, οι πάνοπλοι 
 Γερμανοί δεν κυρίευσαν την πόλη 
ήδη από τις πρώτες μέρες, όταν οι 
καιρός ήταν ζεστός, για να μη τους 
βρει ο χειμώνας; Οι Γερμανοί πολιορ-
κούσαν το Λένινγκραντ για τρία σχε-
δόν καλοκαίρια (και χειμώνες) χωρίς 
να το κατακτήσουν! 

Διαδίδεται το παραμύθι, σίγουρα όχι 
από σοβαρούς Γερμανούς στρατιω-
τικούς, ότι το γερμανικό σχέδιο  
«Τυφώνας», για την κατάληψη της 
Μόσχας, απέτυχε τον Νοέμβρη του 
1941, λόγω του χειμώνα, όταν οι θερ-
μοκρασίες ήταν 4 μέχρι 6 βαθμούς 
Κελσίου υπό το μηδέν. Τον Δεκέμβριο 
του ίδιου χρόνου, με χειρότερες  
κλιματικές συνθήκες (14 έως 20 βαθ-
μοί υπό το μηδέν!) και με λιγότερες 
δυνάμεις, ο Κόκκινος Στρατός πέρασε 
νικηφόρα στην καθοριστική αντεπί-
θεση. Δηλαδή, ο χειμώνας ήταν μόνο 
για τους Γερμανούς; Οι Σοβιετικοί δεν 
πολεμούσαν κάτω από αντίξοες  
καιρικές συνθήκες, αλλά κάτω από 
συνθήκες λιακάδας;  

Χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου, 
Γερμανοί και άλλοι μελετητές,  
συνεχίζουν να αναγνωρίζουν τον ρόλο 
και την αξία του Κόκκινου Στρατού.  
Κανένας σοβαρός Γερμανός στρατιω-

τικός, και όχι μόνο, δεν υποστήριξε 
ότι ο χειμώνας από μόνος του έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην έκβαση τού 
πολέμου. Μόνο με το χειμώνα, χωρίς 
τους άλλους παράγοντες, η Σοβιετική 
Ένωση θα κατέρρεε. 

Ο χειμώνας, όπως και το καλοκαίρι, 
αλλά και οι άλλες δύο εποχές του χρό-
νου, Φθινόπωρο και Άνοιξη, ήταν και 
για τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές.  

Ο χειμώνας δεν δημιούργησε τις  
τεράστιες δυνάμεις που απελευθερώ-
νει ένα κεντρικά οργανωμένο κράτος, 
ακόμα και σε συνθήκες πολέμου.  
Ο χειμώνας δεν δημιούργησε την  
υλικοτεχνική βάση τού σοσιαλιστικού  
καθεστώτος, τα άρματα, τα αερο-
πλάνα και τα άλλα όπλα που «ξάφνια-
σαν» τους Γερμανούς. Ο χειμώνας 
δεν δημιούργησε τους ήρωες τού  
Στάλινγκραντ και των άλλων σοβιετι-
κών πόλεων. Ο χειμώνας δεν δημι-
ούργησε την ψυχή του μεγάλου  
σοβιετικού λαού και την αθάνατη  
ηγεσία του! 

Τέλος, η τεραστίων διαστάσεων 
μάχη στην περιοχή Κουρσκ (Κουρσκ, 
Οριόλ και Χάρκοβο) δεν διεξήχθη χει-
μώνα, αλλά καλοκαίρι. Διήρκεσε πε-
νήντα ημέρες, από τις 5 Ιουλίου μέχρι 
τις 23 Αυγούστου 1943. Στη μεγαλει-
ώδη αυτή μάχη χρησιμοποιήθηκαν 
κατά πολύ μεγαλύτερες σοβιετικές  
δυνάμεις απ’ ό,τι στις επικές επιχει-
ρήσεις αντεπίθεσης που είχαν  
προηγηθεί.  

Στην αντεπίθεση της Μόσχας π.χ., 
πολέμησαν 17 στρατιές Πεζικού, χω-
ρίς σχηματισμούς αρμάτων. Στην πε-
ριοχή Στάλινγκραντ πήραν μέρος 14 
στρατιές Πεζικού, μια τεθωρακισμένη 
Στρατιά και μερικά μηχανοκίνητα  
Σώματα. Στην αντεπίθεση του 
Κουρσκ πήραν μέρος 22 ισχυρές 
Στρατιές Πεζικού, 5 Θωρακισμένες,  
6 αεροπορικές Στρατιές και μεγάλες 
δυνάμεις Αεροπορίας μεγάλης ακτί-
νας δράσης. 

Ο Κόκκινος Στρατός (χωρίς τη βοή-
θεια του χειμώνα!) συνέτριψε 20 επί-
λεκτες γερμανικές Μεραρχίες, μεταξύ 
των οποίων και 7 Θωρακισμένες.  
Οι γερμανικές Μεραρχίες έχασαν 
πάνω από τους μισούς άνδρες τους. 
Οι συνολικές απώλειες των γερμανι-
κών στρατευμάτων σητν περιοχή 
Κουρσκ ήταν πάνω από 500 χιλιάδες 
άντρες, περίπου 1500 άρματα, μεταξύ 
των οποίων και μεγάλος αριθμός  
«Τίγρης» και «Πάνθηρ», 3000 πυρο-
βόλα και πάνω από 2500 αεροπλάνα! 
Τα σοβιετικά στρατεύματα επέδειξαν 
εξαιρετική ανδρεία, μαζικό ηρωϊσμό 
και πολεμική δεξιότητα. 

Η συντριβή των Γερμανών στο 
Κουρσκ είχε τεράστια διεθνή σημασία 
που ανέβασε ακόμα υψηλότερα το 
γόητρο της Σοβιετικής Ένωσης.  
Μετά την ήττα, οι Γερμανοί αναγκά-
στηκαν να μεταφέρουν το καλοκαίρι 
του 1943 από άλλα μέτωπα στο  
σοβιετο-γερμανικό 14 Μεραρχίες και 
σημαντικές ενισχύσεις αδυνατίζοντας 
έτσι τα μέτωπα της Ιταλίας και της 
Γαλλίας. Η απόπειρα του Χίτλερ να 
αποσπάσει τη στρατηγική πρωτοβου-
λία από το χέρι της σοβιετικής διοίκη-
σης τελείωσε με πλήρη χρεωκοπία. 

Αυτό έδειχνε ότι η Γερμανία είχε  
εξαντληθεί και καμία δύναμη δεν  
μπορούσε πια να τη σώσει. Οι συντε-
λεστές είχαν ήδη καθορίσει την  
πορεία των εξελίξεων. Τώρα, ήταν 
μόνο ζήτημα χρόνου...
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Ο ρόλος της Σοβιετικής Ένωσης στον  
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Β΄Μέρος) 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Αγαπημένε μου εαυτέ!



 

Ναταλία, έτσι είναι, όπως 
τα είπαμε… τα ξέρεις.  
Η ζωή, με τα καλά και τα 

κακά της, να υποφέρεις. Είναι οι 
άνθρωποι λογής-λογής  με κάθε 
ήθος. Θα τους προσέξεις σαν  
κινούνται μέσ’  το πλήθος. 
Τί είναι η ζωή; Η ζωή είναι δημι-
ούργημα των ανθρώπων. Εμείς 

την φτιάχνουμε. Ανάλογα με τις ενέργειες μας … 
φτιάχνουμε τη ζωή μας.  
Η ζωή είναι παράθυρα και εικόνες, τα οποία 
φτιάχνουμε εμείς οι άνθρωποι. 
Τα παράθυρα πληθαίνουν. Εμείς τα ανοίγουμε 
και επιλέγουμε τη θέα που μας ταξιδέψει σε  
χώρους φανταστικούς, ή άλλους.  
Τα ταξίδια σε κάθε ανοιχτό παράθυρο είναι 
άγνωστα σ, εμάς. Θα πρέπει να διανύσουμε αυτά 
τα παράθυρα βασιζόμενοι στο ήδη αποθηκευμένο 
υλικό του παρελθόντος.  
Τα παράθυρα είναι εικόνες. Ο κάθε ένας από 
εμάς τα αντιλαμβάνεται διαφορετικά.  
Στα κύτταρα της μνήμης θα τρέξουμε για να  
δώσουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που 
θα αντιμετωπίσουμε ανοίγοντας κάθε ένα από 
αυτά τα παράθυρα.  
Είμαστε φτιαγμένοι με όλα όσα αντλήσαμε στο 
παρελθόν μας. Φτιαχτήκαμε αποθηκεύοντας μνή-
μες στο πέρασμα του χρόνου. Αν είχαμε καλές 
στιγμές, χαρούμενη ζωή, και αν είχαμε πλάσει 
τον χαρακτήρα μας διαβαίνοντας και βιώνοντας 
την κουλούρα που φτιάχνει τους καλούς ανθρώ-
πους με πολιτισμένες καταστάσεις και αντιλήψεις, 
τότε στα ανοιχτά παράθυρα θα βρούμε λεωφό-
ρους φωτισμένες που θα μας οδηγήσουν σε  
ηρεμία και γαλήνη.  
Τα παράθυρα ανοίγονται μπροστά μας και μας 

προσκαλούν να κάνουμε ταξίδια. Ταξίδια βασι-
σμένα στο παρελθόν τα οποία ζήσαμε και από 
όπου αντλήσαμε όλα τα εφόδια που με αυτά  
γεμίσαμε τις μνήμες και το νου μας. 
Έχουμε ακόμα χρόνο να κτίσουμε το μέλλον. 
Να κτίσουμε τις λεωφόρους του μέλλοντος, για 
εμάς και για τους άλλους. Γιατί οι γύρω μας,  
οι άλλοι δηλαδή, ίσως και να συνδέουν τα μελλο-
ντικά τους ταξίδια με τις λεωφόρους που ανοίγο-
νται από τα ίδια παράθυρα με τα δικά μας. 
Οι πιο νέοι άνθρωποι 
έχουν ακόμα πολύ 
χρόνο και τόπο για να 
χωρέσουν μνήμες 
που θα τους οδηγούν 
στις λεωφόρους του 
φωτός, και στις λεω-
φόρους που θα τους 
οδηγήσουν για να 
φτιάξουν ένα κόσμο 
που να είναι γεμάτος 
καλοσύνη και αγάπη. 
Ένα κόσμο που οι άν-
θρωποι να νοιάζονται 
ο ένας για τον άλλο. 
Ένα κόσμο που οι άν-
θρωποι θα βγάλουν 
το θηρίο από μέσα τους 
και θα δώσουν τόπο στην οργή! 
Δεν χρειάζεται πολύς κόπος για να φτιάξουμε 
αυτές τις προϋποθέσεις για ένα κόσμο με καλύ-
τερες προοπτικές και που θα ξέρει να αγαπά. 
Ας κάνουμε όλοι μια προσπάθεια να αλλάξουμε 
τούτο τον κόσμο και να φτιάξουμε ένα καλύτερο. 
Ας αρχίσουμε να ενεργούμε με όλα τούτα στο 
μυαλό μας.  
Ας κάνουμε μια προσπάθεια να πετάξουμε το 
θηρίο από πάνω μας και να βάλουμε στη θέση 

του αγάπη. Το απαραίτητο συστατικό για την πε-
ρίπτωση αυτή.  
Ας κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε μόνο 
καλές πράξεις. Η κακία και οι κακές πράξεις δεν 
μας απαλλάσσουν από τις  φοβίες μας αλλά μόνο 
μας δίνουν περισσότερα προβλήματα.  
Το αποτέλεσμα τους είναι πάντα καταληκτικό 
και ο δράστης αυτών των πράξεων δεν επωφε-
λείται, εκτός από στιγμιαία απόλαυση και απλά 
στιγμιαία ψυχολογική ικανοποίηση. 

Οι καλές πράξεις εί-
ναι αυτές που μας 
δίνουν ευχαρίστηση 
και ηρεμία και μας 
χαρίζουν ευτυχία.  
Ας προσπαθή-
σουμε να δώσουμε 
πάντα χρόνο στον 
εαυτό μας να αναλύ-
σει τη σκέψη του και 
να αποφασίσει για 
τις ενέργειες του 
μόνο όταν δώσει 
πρώτα απαντήσεις 
στις σκέψεις του 
πριν ενεργήσει και 
εφαρμόσει την οποι-
αδήποτε απόφαση 

του.  
Δίνοντας χρόνο στον εαυτό μας να σκεφτεί και 
να αναλύσει τη σκέψη του πριν αποφασίσει το 
αποτέλεσμα των ενεργειών του θα είναι το  
επιθυμητό που θα μας απαλλάξει από τυχών 
άσχημη κατάληξη.  
Αποφεύγοντας λοιπόν τις άσχημες και κακές 
ενέργειες, και κάνοντας μια προσπάθεια να  
κάνουμε καλές πράξεις, τότε αρχίζουμε να  
κτίζουμε το μέλλον. Το μέλλον που θα βασίζεται 

στα όσα δίνουμε σε αυτό. Μόνο με καλές πράξεις 
και καλές ενέργειες θα φτιάξουμε παράθυρα και 
εικόνες που ανοίγοντας τα θα μας οδηγούν στις 
λεωφόρους που θα φέρουν την γαλήνη και την 
ευτυχία στο μέλλον των παιδιών μας. 
Στο χέρι μας είναι λοιπόν να φτιάξουμε όλες  
αυτές τις προϋποθέσεις για ένα κόσμο ανθρώπινο 
που να ξέρει να αγαπά. Να ξέρει να δίνει δίχως 
ανταλλάγματα. Γιατί πιστέψτε με, η μεγαλύτερη 
ευχαρίστηση είναι να ξέρεις να δίνεις δίχως να 
περιμένεις να πάρεις κάτι πίσω. 
Ναταλία, έτσι είναι, όπως τα είπαμε… τα ξέρεις. 
Η ζωή, με τα καλά και τα κακά της, να υποφέρεις. 
Είναι οι άνθρωποι λογής-λογής  με κάθε ήθος. 
Θα τους προσέξεις σαν κινούνται μέσ’  το πλή-
θος. 
Δώσε μου το χέρι Ναταλία  να μονοιάσουμε.  
Αυτόν τον κόσμο που πονά να τον αλλάξουμε! 
Άλλοι διαβαίνουν μ’ ευκολία κάθε δρόμο,  κι άλλοι 
με βάσανα οδεύουν και με πόνο. 

 Η αδικία είναι μεγάλη που χτυπά την κοινωνία.  
Κάνει φτωχούς και ξεχασμένους να πονούν σε 
μια γωνία. 
Είσαι ένας άνθρωπος που ξέρεις ν’ αγαπάς, και 
την αγάπη σου προσφέρεις όπου είσαι κι όπου 
πας. Ναταλία, σ’ αγαπώ γιατί στις σκέψεις σου 
μου μοιάζεις.  Τον πονεμένο τον κοιτάς και με 
αγάπη αγκαλιάζεις. 

 
Δώσ’ μου το χέρι, Ναταλία, να μονοιάσουμε  
Αυτόν τον κόσμο που πονά να τον αλλάξουμε!   
Αυτό θα το πετύχουμε διώχνοντας το θηρίο και 
την κακία από μέσα μας. Μόνο έτσι θα ανοίξουμε 
παράθυρα με εικόνες που θα μας οδηγήσουν 
στην τελειότητα.          Στο τέλειο ΑΝΘΡΩΠΟ! 

Δεν είμαι εγώ 
που κάποτε 
με εμπιστεύ-

στε να φυλάω το 
κρασί σας, ή το ελαι-
όλαδο ή  το μέλι. 
Ήμουν ολοκάθαρος 
και έλαμπα σαν ήλιος. 
Με είχατε στα καλύ-
τερα καταστήματα,  

αποθήκες, σπίτια  και σε δροσερό  
μέρος του σπιτιού. Με ξεσκονίζατε  
μέσα μέσα, τόσο εμένα όσο και τους 
άλλους καινούργιους τενεκέδες, που 
σε έναν βαθμό εμπλούτιζαν  την συλ-
λογή  και στόλιζαν το σπίτι. Με φρου-
ρούσατε με κλειδιά και κουδούνια να 
μη με πάρουν οι κλέφτες. 
Τώρα; Μα τώρα που γέρασα  με  
πετάτε, αφού σκούριασα  σε τόπους, 
και με πετάτε χωρίς ούτε ένα ευχαρι-
στώ, να με κλοτσάνε στους δρόμους 
όπου ο κάθε ένας ξένος ή γνωστός  
σαν περάσει να μου δίδει μια και δυο 
ή και περισσότερες κλοτσιές, να φυσά 
ο αέρας να με παίρνει μια εδώ και μια 
εκεί. Να με σκεπάζει το χιόνι, να με 
βρέχει  ο ουρανός και θα με φωνά-
ζουν “να ο παλιοτενεκές εδώ είναι 
ακόμη.” Το γνωρίζω, με βαρεθήκατε  
τώρα. 

 
Σε αγαπούν όταν τους βολεύει  
 
Το παράδειγμα του παλιοτενεκέ  
είναι ακριβώς το πώς ανταποκρινό-
μαστε στον συνάνθρωπό μας.  
Ούτε να ρωτήσουν πώς είσαι  τι γίνε-
σαι αφού διάλεξαν να σε  ξεχάσουν 
και το τι τους έδωσες στο παρελθόν. 
Τι να σε κάνουν τώρα, παρά  να  
διαλέξουν να τα ξεχάσουν όλα. 
Ναι, ακριβώς σαν παλιοτενεκές  
στον δρόμο. 
Ο παλιοτενεκές δεν έχει ψυχή μα ο 
άνθρωπος έχει ψυχή και αισθήματα, 
που εμείς δεν ξεχωρίζουμε την  
διαφορά  μάλιστα; την διαφορά του 
άψυχου και με αυτήν του προσώπου 
που έχει και ψυχή και αισθήματα. 
Γιατί όλα να ξεχνιούνται; Να σου 
λένε μα αυτά που μας λες ήταν στο 
παρελθόν. Ε τότε, τι θα γίνει στο  
μέλλον; Μέλλον χωρίς παρελθόν δεν 
γίνεται διότι το τι είμαστε σήμερα  
οφείλεται στο παρελθόν μας.  
Αυτοί που ξεχνούν  το παρελθόν, 

σημαίνει  ότι δεν αναγνώρισαν ή διά-
λεξαν να το αγνοήσουν ή προτίμησαν 
να λένε ότι δεν υπήρχε παρελθόν έτσι 
γιατί τους συμφέρει για τον έναν ή 
άλλο λόγο. 
Θα συνεχίζουν να κλωτσούν τον  
παλιοτενεκέ, αφού για αυτούς δεν 
υπήρχε  παρελθόν διότι δεν γνωρί-
ζουν ποια θα είναι  τα αποτελέσματα 
στο μέλλον,  με τέτοια συμπεριφορά. 
Συνεχίστε λοιπόν να κλωτσάτε τον  
παλιοτεκέ.  
Μα οι κλωτσιές που δέχεται ο κάθε 
βιοπαλαιστής που έδωσε  και δίδει 
ό,τι μπορεί  για την οικονομία της χώ-
ρας, δεν είναι, μήπως  δεν είναι  πα-
ρόμοιες όπως αυτές που δίδουν στον 
παλιοτενεκέ.  Με την διαφορά που ο 
βιοπαλαιστής και ο κάθε οικογενει-
άρχης δεν είναι παλιοτενεκές αν και 
έτσι προτιμούν  να τον βλέπουν μερι-
κοί, αν και οι  ανώτεροι της σημερινής  
Κυβέρνησης μας βλέπουν και μας  
χειρίζονται έτσι, είτε για παλιοτενεκέ-
δες είτε όχι. Τι διαφορά υπάρχει  
δηλαδή αφού την ίδια κακομεταχεί-
ριση παίρνουμε οι παλιοτενεκέδες είτε 
έχουν ψυχή ή όχι.  
Η αύξηση των φόρων που θα  
χτυπήσει κάθε εργαζόμενο  μήπως  
δεν είναι  ακόμη μία κλωτσιά στη  
εργατική τάξη;  
Οι αύξηση  των  τιμών στον ηλεκτρι-
σμό και το γκάζι μήπως δεν είναι 
ακόμη μία γροθιά στα δόντια;  
Η λιτότητα και  η φτώχεια που η  
σημερινή Κυβέρνηση δεν λέει να τα 
φέρει εις πέρας, διότι κακά τα ψέματα, 
αυτά είναι πολιτικώς  φτιαχτά, έτσι  για 
να μην  σηκώσει κεφάλι ο εργαζόμε-
νος και ο φτωχός.  Μα ας θυμούνται 
λοιπόν ότι ο φτωχός  άνθρωπος και 
για αυτούς τους μεγάλους ο  απλός  
ο  κόσμος παλιοτενεκέδες δεν είναι.  
Αυτή είναι η Κυβέρνηση του Boris 

Johnson  με το Brexit που ως αποτέ-
λεσμα έφερε την χώρα κυριολεκτικά  
να γονατίσει, λόγω της όλης απαρά-
δεκτης συμπεριφοράς της  Κυβέρνη-
σης Johnson που έκρυψε την όλη 
αλήθεια από τον λαό. Δεν είναι μήπως 
ακόμη μία βαρετή κλωτσιά  στον λαό 
με το περιβόητο Social Care; 
Ας προσέξουν λοιπόν και ας το  
καταλάβουν ότι ο εργαζόμενος λαός 
δεν είναι κατ’ ουδένα  λόγο  παλιοτε-
νεκές. Ο λαός είναι αυτός  που θα 

αποφασίσει σε λίγο  καιρό  ποιους θα 
εκλέξει για να κυβερνούν την χώρα, 
και εύχομαι να μην είναι σαν αυτούς 
που σήμερα  κλωτσάνε  τον λαό σαν 
παλιοτενεκέδες.  
Ο λαός έχει αισθήματα και με την   
λογική, που θέλω να πιστεύω ότι έχει, 
τώρα έχει καταλάβει την διαφορά με-
ταξύ αυτών που δίδουν κλωτσιές και 
αυτών που θα κλείσουν τόσες ανοι-
κτές πληγές που υπόφερε α λαός μέ-
χρι σήμερα. Κάτω από την μπότα των 
Συντηρητικών είδαμε και γνωρίσαμε 
τι πάει να  πει ακροδεξιά πολιτική, 
που ζουν  μακριά από την πραγματι-
κότητα και από την αλήθεια  εάν  
μπορούν φυσικά να έχουν εννοήσει  
σε κάποια στιγμή τι θα πει αλήθεια 
και ποια είναι η πραγματικότητα. 
Τα βλέπουμε εμείς επί καθημερινής 
βάσεως μα ακόμη δεν συνηθίσαμε  
τέτοια αδικία δεν γνωρίσαμε ποτέ  
τέτοια μιζέρια, και ακόμη ύβρεις, στο 
να μην μας πιστεύουν. 

 Όταν γίνονται απεργίες, αμέσως  
ο ακροδεξιός Τύπος του κατεστημέ-
νου θα κατηγορήσει τους εργάτες που  
ζητούν κάτι λίγο περισσότερο για τις 
οικογένειες  και τα παιδιά τους.   
Τα δισεκατομμύρια και τρισεκατομ-
μύριά των λιρών που έκρυψαν μερι-
κές μεγάλο-εταιρείες που  απέφυγαν 
να πληρώσουν τους φόρους δεν ήταν 
έγκλημα, μα για αυτούς ο εργάτης   
είναι αυτός που  κάνει όπως πάντοτε 
το έγκλημα. 
Κούνια που τους κούναγε.  
Ας το καταλάβουν λοιπόν όλοι τους 
και ας το συνειδητοποιήσουν ότι ο 
λαός ουδέποτε  υπήρξε παλιοτενεκές 
και ας εννοήσουν ότι ουδέποτε  
ο λαός θα δεχθεί  τέτοια κακομεταχεί-
ριση και  ας σεβαστούμε λοιπόν τα 
δεδομένα του 21ου αιώνα που θέλω 
να πιστεύω ότι  ανταποκρινόμαστε 
και που ζητούν τέλος στην σκλαβιά 
και στη δουλεία. Για πολλούς ίσως να 
είναι γνωστή η τηλεοπτική σειρά  “find 
it, fix it, flog it” που παίρνουν αντικεί-
μενα από το κέντρο ανακύκλωσης και 
τα μετατρέπουν σε κάτι που θα φέρει 
με λίγη φροντίδα και εργασία εισό-
δημα  π.χ.  σε ένα  ακριβό lamp 
holder για το σαλόνι. 

 
Ακούς εκεί, παλιοτενεκέδες δήθεν! 
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Του Βασίλη 
Παναγή

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

“Οι παλιοτενεκέδες;” 

Ανάλογα με τις ενέργειές μας… φτιάχνουμε τη ζωή μας!

Επιστροφή στο ‘60 είπατε; 
Του ευρωβουλευτή Νιαζί  
Κιζίλγιουρεκ 
 

Τελευταία γίνεται 
λόγος για επι-
στροφή στο καθε-

στώς του 1960. Ο πρό-
εδρος Αναστασιάδης 
αντιδρώντας στις αξιώσεις 
της Τουρκικής πλευράς 
για λύση δύο κρατών, 
έριξε την ιδέα για  
επιστροφή των Τουρκοκυ-
πρίων στην Κυπριακή  
Δημοκρατία. 

 
Πέρασαν πολλά χρόνια 
από την τελευταία φορά 
που επίσημα η ελληνοκυ-
πριακή πλευρά μιλούσε 
για λύση στη βάση του 
Συντάγματος του 1960. 
Τελευταίος ήταν ο Αρχιε-
πίσκοπος Μακάριος στις 
συνομιλίες της δεκαετίας 
του ’60, αρχές του ’70.  
Βεβαίως, ο Μακάριος  
ζητούσε «βελτιωμένη  
Ζυρίχη». Δηλαδή, το  
Σύνταγμα του ’60 έπρεπε 
να αλλάξει υπέρ των  
Ελληνοκυπρίων και οι 
Τουρκοκύπριοι να απωλέ-
σουν κάποια από τα  
δικαιώματα τους.   
Με άλλα λόγια, η ελλη-
νοκυπριακή ηγεσία αγω-
νιζόταν για να απαλλαγεί 
από το Σύνταγμα του 60 
και να δημιουργήσει μια 
νέα νομική τάξη, στην 
οποία οι Τουρκοκύπριοι 
θα ήταν μειονότητα και όχι 
ίση πολιτική κοινότητα.  
Αφετηρία αυτής της 
προσέγγισης ήταν, βε-
βαίως, τα 13 σημεία που 
πρότεινε ο Μακάριος το 
1963 και συνεχίστηκε  
μέχρι που τα τουρκικά 
στρατεύματα εισέβαλαν 
στην Κύπρο. 

 
Δεν ήταν μόνο ο Αρχιε-
πίσκοπος Μακάριος τη 
δεκαετία του ΄60 που 
ήθελε να αλλάξει το status 

quo. Υπήρχαν και αρκετοί 
Τούρκοι εθνικιστές που 
επιδίωκαν να απαλλα-
γούν από το Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και να ιδρύσουν ένα 
ξεχωριστό Τουρκικό κρά-
τος στην Κύπρο. Πρωτα-
γωνιστικό ρόλο είχαν  
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Ραούφ Ντεκτάς, η ΤΜΤ 
και το Γραφείο Ειδικού 
Πολέμου της Τουρκίας... 

 
Τις πρώτες μέρες της  
εισβολής του 1974,  
η ελληνοκυπριακή ηγεσία 
έσπευσε να εισηγηθεί την 
επιστροφή των Τουρκοκυ-
πρίων στις Συμφωνίες Ζυ-
ρίχης-Λονδίνου (μάλιστα  
με κάποιες αλλαγές υπέρ 
των Τουρκοκυπρίων) και 
έπαψε να επιμένει στη 
«βελτιωμένη Ζυρίχη»...  

 
Η απάντηση της τουρκι-
κής πλευράς ήταν: «Τόσο 
καιρό σας παρακαλού-
σαμε για επιστροφή στη 
Ζυρίχη. Τώρα είναι 
αργά».  

 
Τα υπόλοιπα είναι γνω-
στά... Στο τραπέζι των συ-
νομιλιών μπήκε πια η 
τουρκική πρόταση της 
«γεωγραφικής ομοσπον-
δίας». 

 
Σήμερα, εν έτη 2021, 
έχουμε ένα Ελληνοκύπριο 
ηγέτη, ο οποίος συμπερι-
φέρεται με την νοοτροπία 
της δεκαετίας του 1960 
και ένα Τουρκοκύπριο 
ηγέτη που συνεχίζει την 
πολιτική για ένα ξεχωρι-
στό, τουρκικό κράτος στην 
Κύπρο.  

 
Ο Αναστασιάδης αμφι-
σβητώντας τη μια θετική 
ψήφο των Τουρκοκυ-
πρίων στο Υπουργικό 
Συμβούλιο της Ομοσπον-
διακής Κύπρου, επιδιώκει 
να καταστήσει την ελλη-

νοκυπριακή κοινότητα ως 
την κυρίαρχη κοινότητα 
στο κυπριακό κράτος. 
Από την άλλη, ο Ερσίν 
|Τατάρ, εμμένει σε ξεχω-
ριστή κυριαρχία.  
Δηλαδή, 60 χρόνια μετά, 
βρισκόμαστε εκεί που ξε-
κινήσαμε... Στο σημείο μη-
δέν... Σε πλήρες αδιέξοδο. 
Ένα αδιέξοδο, το οποίο 
καλλιέργησαν οι εθνικιστι-
κές ελίτ ένθεν και ένθεν...  

 
Σήμερα, η  εμμονή σε 
αυτές τις πολιτικές μπορεί 
μόνο να σημαίνει προ-
έκταση του αδιεξόδου με 
απρόβλεπτες συνέπειες.  
Μα τί απρόβλεπτες; 
Μάλλον πολύ προβλέψι-
μες...Τις βιώνουμε εδώ 
και 60 χρόνια: Βία, 
ένταση, κίνδυνος πολέ-
μου, μίσος, διαχωρισμός, 
προσφυγιά...  
Δεν υπάρχει τίποτα σο-
βαρό σε αυτές τις προτά-
σεις που εκστομίζουν σή-
μερα οι Αναστασιάδης και 
Τατάρ. Είναι κενού περι-
χεομένου. Η νεότερη ιστο-
ρία της Κύπρου μας έχει 
αποδείξει ότι η Ελληνοκυ-
πριακή πλευρά δεν έχει τη 
δύναμη να καταστεί η  
κυρίαρχη κοινότητα και η 
Τουρκική πλευρά δεν 
μπορεί να εξασφαλίσει  
νόμιμα δύο ξεχωριστές 
κυριαρχίες. Πάρα ταύτα, η 
εθνικιστικές τους αγκυλώ-
σεις δεν τους επιτρέπουν 
να κάνουν το βήμα προς 
τον ιστορικό συμβιβασμό.    
Είναι μάταιο να περιμέ-
νουμε από τις εθνικιστικές 
ελίτ να κτίσουν την Ομο-
σπονδιακή Κύπρο που 
επιβάλλει η νεότερη ιστο-
ρία μας. Το βάρος πέφτει 
στους ώμους των Ελλη-
νοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων πολιτών για να  
οικοδομήσουν την Κύπρο 
του αύριο, την Κύπρο της 
μόνιμης Ειρήνης...
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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». 
 

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1873- Κυκλοφορεί η πρώτη 
καθημερινή εφημερίδα στην 
Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημε-
ρίς» και εκδότη τον Δημήτριο 
Κορομηλά. 
 
1980- Το μότορσιπ «Πανα-
γιώτης», φορτωμένο με λα-
θραία τσιγάρα, προσαράζει 
σε κόλπο της Ζακύνθου. Είναι 
το περίφημο «Ναυάγιο», από 
τα τουριστικά αξιοθέατα του 
νησιού. 

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1941- Η ναζιστική Γερμανία 
ξεκινά επιθετική ενέργεια για 
να καταλάβει τη Μόσχα. 
 
1990- Προφυλακίζεται ο 
πρώην υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσό-
γιωργας, κατηγορούμενος για 
το σκάνδαλο Κοσκωτά 
 

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1926- Ανοίγει τις πύλες της η 
πρώτη Διεθνής Έκθεση Θεσ-
σαλονίκης. Το 1977 θα μετο-
νομαστεί σε HELLEXPO. 
 
1988- Η Διεθνής Αμνηστία 
διοργανώνει συναυλία στο 
Ολυμπιακό Στάδιο της Αθή-
νας, με τη συμμετοχή των 
Μπρους Σπρίνγκστιν, Στινγκ, 
Τρέισι Τσάπμαν, Γιουσού Ν’ 
Ντουρ και Γιώργου Νταλάρα. 
 

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1853- Η Οθωμανική Αυτο-
κρατορία κηρύσσει τον πό-
λεμο στη Ρωσία. Αρχή του 
Κριμαϊκού Πολέμου. 
 
1957- Εκτοξεύεται στο διά-
στημα, για πρώτη φορά στην 
ιστορία του ανθρώπου, ο σο-
βιετικός μη επανδρωμένος 
δορυφόρος «Σπούτνικ 1», αι-
φνιδιάζοντας τη Δύση 
 

5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1949- 38 μέρες μετά τη λήξη 
του Εμφυλίου Πολέμου, συ-
νέρχεται η 6η ολομέλεια του 
ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβα-
νίας και αποφασίζει την επί-
σημη παύση του πυρός 
 
1962- Οι Beatles κυκλοφο-
ρούν το πρώτο τους τραγούδι 
«Love Me Do». 
 

6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1847- Κυκλοφορεί στο Λον-
δίνο το μυθιστόρημα των 
αδελφών Μπροντέ «Τζέιν 
Έιρ» και αμέσως γίνεται τε-
ράστια επιτυχία. 
 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1831- Ο δολοφόνος του 
Ιωάννη Καποδίστρια, Γεώρ-
γιος Μαυρομιχάλης, καταδι-
κάζεται σε θάνατο στο Ναύ-
πλιο.  
 
1979- Αεροπλάνο DC-8 της 
Swissair, που εκτελεί το δρο-
μολόγιο Ζυρίχη - Πεκίνο, 
βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου. 
Από τους 156 επιβάτες οι 14 
σκοτώνονται. 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ1η Οκτωβρίου 1960:  
Η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μ. Βρετανία

Η 1η Οκτωβρίου 1960 καθιε-
ρώθηκε ως η ημέρα ανακή-
ρυξης της Ανεξαρτησίας της 
Κύπρου μετά τους αιματη-
ρούς αγώνες ενάντια στους 
Άγγλους αποικιοκράτες, την 
περίοδο 1955-1959, και γιορ-
τάζεται στην Κύπρο με  
μεγάλη παρέλαση. 

Στην πραγματικότητα η 
αποικιοκρατία στη Κύ-
προ έληξε την 16η  

Αυγούστου 1960, όταν ο τελευ-
ταίος Βρετανός κυβερνήτης  
Σερ Χιου Φουτ, αποχώρησε 

από το νησί, παραδίδοντας την 
εξουσία. 
Η 1η Οκτωβρίου επελέγη ως 

ημέρα ανεξαρτησίας, μετά τη 
συμφωνία του πρώτου Προ-
έδρου Αρχιεπισκόπου Μακα-
ρίου και του Αντιπροέδρου  
Φαζίλ Κιουτσούκ. Στην πραγμα-
τικότητα η αποικιοκρατία στη 

Κύπρο έληξε την 16η Αυγού-
στου 1960, όταν ο τελευταίος 
Βρετανός κυβερνήτης Σερ Χιου 
Φουτ, αποχώρησε από το νησί, 
παραδίδοντας την εξουσία  
σε τελετή στη Βουλή και την 

υποστολή της Βρετανικής  
σημαίας από όλα τα δημόσια 
κτίρια. 
Η ανεξαρτησία της Κύπρου 

και η δημιουργία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ήταν το αποτέλε-
σμα του ένοπλου αγώνα της 
ΕΟΚΑ που οδήγησε στις συμ-
φωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου.  
Ο αγώνας της ΕΟΚΑ είχε ως 
στόχο την ένωση με την  
Ελλάδα, κάτι που δεν μπόρεσε 
να επιτευχθεί. Η ανεξαρτησία 
θεωρήθηκε από πολλούς Ελλη-
νοκύπριους ως το πρώτο βήμα 
για την ένωση με την Ελλάδα, 
ενώ οι Τούρκοι θεωρούσαν πως 
θα μπορούσε να επιτευχθεί  
ο στόχος της διχοτόμησης. 

 
Μόλις τρία χρόνια μετά η  

Κυπριακή Δημοκρατία μπήκε σε 
περιπέτειες με αφορμή τη προ-
σπάθεια αλλαγής 13 σημείων 
του Συντάγματος από τον  
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Οι 
Τουρκοκύπριοι αποσύρθηκαν 
από τις κρατικές δομές και δη-
μιούργησαν θύλακες, με τη 
Τουρκία να αναλαμβάνει καθο-
δηγητικό ρόλο μέσω του Ραούφ 

Ντενκτάς. Ο ματωμένος Δεκέμ-
βρης του 1963 και οι συγκρού-
σεις του 1964 με αποκορύφωμα 
τους βομβαρδισμούς της τουρ-
κικής αεροπορίας, οδήγησε στη  
μυστική αποστολή μιας ελληνι-
κής μεραρχίας, η οποία εγκατα-
στάθηκε στη Κύπρο. 

 
Τα χρόνια που ακολούθησαν 

αποτελούσαν ουσιαστικά τη κα-
τάσταση νηνεμίας που προηγεί-
ται της καταιγίδας. Το πραξικό-
πημα του 1967 στην Ελλάδα 
οδηγεί βήμα – βήμα στη κατα-
στροφή. Σημειώνονται συ-
γκρούσεις με τους Τουρκοκύ-
πριους και αναβιώνει η 
ρητορική της ένωσης με την  
Ελλάδα. Η ελληνική μεραρχία 
αποσύρεται και ουσιαστικά 
ανοίγει ο δρόμος για εισβολή 
της Τουρκίας με τη πρώτη  
ευκαιρία. Την ευκαιρία αυτή την 
έδωσαν οι δραστηριότητες της 
ΕΟΚΑ Β’ υπό τον Γεώργιο 
Γρίβα που βρισκόταν μυστικά 
στη Κύπρο καθοδηγώντας τις 
προσπάθειες ανατροπής του 
Μακαρίου τον οποίο θεωρούσε 
εμπόδιο για την Ένωση. 

Τον Ιούλιο του 1974 ή χούντα 
του Ιωαννίδη με το πραξικό-
πημα κατά του Μακαρίου 
έδωσε στη Τουρκία το «πράσινο 
φως» για να εισβάλει στη  
Κύπρο, επικαλούμενη τις συν-
θήκες εγγυήσεως. Από κει και 
πέρα έως σήμερα τα πράγματα 
λίγο έχουν αλλάξει.  
Της εισβολής ακολούθησε η 

προσφυγοποίηση εκατοντάδων 
χιλιάδων Ελληνοκυπρίων, ο 
εποικισμός των κατεχομένων με 
Τούρκους και η ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους τον Νοέμβριο 
του 1983, το οποίο έχει αναγνω-
ριστεί μόνο από τη Τουρκία. 
Από το 1974 έχουν διεξαχθεί 

δεκάδες κύκλοι διαπραγματεύ-
σεων για επίλυση του Κυπρια-
κού χωρίς αποτέλεσμα.  
Το 2004 για πρώτη φορά έγινε 

δημοψήφισμα επί ενός σχεδίου 
λύσης (Σχέδιο Ανάν), το οποίο 
ήταν προϊόν επιδιαιτησίας.  
Το αποτέλεσμα ήταν η απόρ-

ριψη από τους Ελληνοκύπριους 
και η υιοθέτηση από τους Τουρ-
κοκύπριους.

1866 - Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών

Το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Ελλάδας  
είναι ένα από τα σημα-

ντικότερα μουσεία του κόσμου 
στον τομέα της αρχαίας τέχνης. 
Στις συλλογές του εκπροσω-
πούνται όλοι οι πολιτισμοί που 
άνθισαν στον ελληνικό χώρο 
από την προϊστορική εποχή ως 
το τέλος της ρωμαϊκής περιό-
δου. 
Το Μουσείο βρίσκεται στην 

Αθήνα, επί της οδού Πατησίων 
και δίπλα από το ιστορικό  
συγκρότημα κτηρίων του Εθνι-
κού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 
Μπροστά του και προς την οδό 
Πατησίων, εκτείνεται μία πλα-
κόστρωτη πλατεία. Η έκτασή 
του, η οποία περιλαμβάνει και 
το Επιγραφικό Μουσείο, περι-
κλείεται από τις οδούς  
Πατησίων, Ηπείρου, Μπου-
μπουλίνας και Τοσίτσα. 

 
Ιστορία ▪

 
Η φημισμένη Μάσκα του  

Αγαμέμνoνα 
Το πρώτο αρχαιολογικό  

μουσείο στην Ελλάδα δημιουρ-
γήθηκε από τον Κυβερνήτη 
Ιωάννη Καποδίστρια στην  
Αίγινα το 1829. Από τότε η  
αρχαιολογική συλλογή εκτέθηκε 
σε διάφορα μέρη, μέχρι το 1858 
όταν προκηρύχθηκε διεθνής  
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για 
την τοποθεσία και το σχέδιο του 
μουσείου. Η τοποθεσία που  
βρίσκεται τώρα το μουσείο  
δωρήθηκε από την Ελένη  
Τοσίτσα και η κατασκευή του  
ξεκίνησε το 1866 και ολοκληρώ-
θηκε το 1889, χρησιμοποιώντας  
κονδύλια από την ελληνική  
κυβέρνηση, την Ελληνική  
Αρχαιολογική Εταιρία και την 
κοινότητα των Μυκηνών. 

 Μεγάλοι ευεργέτες ήταν  

επίσης και οι Δημήτριος και  
Νικόλαος Βερναρδάκης από την 
Αγία Πετρούπολη, οι οποίοι 
έδωσαν μεγάλο χρηματικό 
ποσό. Η αρχική ονομασία του  
μουσείου ήταν Το Κεντρικόν  
Αρχαιολογικόν Μουσείον και  
αρχικά με διάταγμα του βασιλιά 
Όθωνα στεγάστηκε στο Ναό 
του Ηφαίστου μέχρι το 1874. 
Έπειτα από ταλαιπωρίες και 
επακόλουθες στεγάσεις των  
εκθεμάτων η δημιουργία του 
νέου μουσείου ξεκίνησε το 
1866. Έλαβε τη σημερινή του 
ονομασία το 1881 από τον 
πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρι-
κούπη. Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, το μουσείο σταμάτησε 
να λειτουργεί και οι αρχαιότητες 
εγκιβωτίστηκαν και κρύφτηκαν 
για την προστασία τους. 
Η νότια πτέρυγα του μουσείου 

στεγάζει το Επιγραφικό  
Μουσείο, που διαθέτει την 
πλουσιότερη συλλογή επιγρα-
φών παγκοσμίως. Το μουσείο 
αυτό δημιουργήθηκε κατά τα έτη 
1953 - 1960 με σχέδια του  
αρχιτέκτονα Περικλή Καραντι-
νού. 

 
Το κτήριο ▪

 
Το νεοκλασικό σχέδιο του  

μουσείου έρχεται σε πλήρη 
συμφωνία με τα εκθέματα που 
περιέχει. Έτσι και αλλιώς η  
νεοκλασική αρχιτεκτονική ήταν 
πολύ διαδεδομένη στην  
Ευρώπη τον καιρό που χτίστηκε 
το μουσείο. Το αρχικό σχέδιο 
έγινε από τον αρχιτέκτονα  
Λούντβιχ Λάνγκε (Ludwig 
Lange) και αργότερα τροποποι-
ήθηκε από τους Παναγή Κάλκο 
που ήταν ο κύριος αρχιτέκτων, 
Αρμόδιο Βλάχο και Ερνστ  
Τσίλλερ. Μπροστά από το μου-
σείο υπάρχει ένας μεγάλος  

κήπος. 
 
Επεκτάσεις και ανακαινί-
σεις 

 
Το κτήριο έχει υποστεί αρκετές 

επεκτάσεις. Οι πιο σημαντικές 
ήταν η κατασκευή μιας νέας 
ανατολικής πτέρυγας στις αρχές 
του 20ού αιώνα, βασισμένη σε 
σχέδια του Αναστάσιου Μεταξά 
και η δημιουργία διώροφου  
κτηρίου σχεδιασμένου από τον  
Γεώργιο Νομικό τα έτη 1932- 
1939. Αυτές οι κατασκευές ήταν 
αναγκαίες ώστε να στεγάσουν 
την ταχεία αναπτυσσόμενη  
συλλογή του μουσείου. 
Το 1962, το Εθνικό Αρχαι-

ολογικό Μουσείο απέκτησε  
πέντε νέες αίθουσες, ενώ εκτέ-
θηκε ύστερα από αναμονή πολ-
λών μηνών ο περίφημος χάλκι-
νος Κούρος του 6ου αι. π.Χ.,  
ο οποίος είχε ανακαλυφθεί στον 
Πειραιά τον Ιούλιο του 1959 και 
θεωρείται από τα αριστουργή-
ματα της αρχαϊκής περιόδου. 
Η πιο πρόσφατη ανακαίνιση 

διήρκεσε 1,5 χρόνο, κατά τον 
οποίο το μουσείο παρέμεινε 
εντελώς κλειστό. Επαναλειτούρ-
γησε τον Ιούλιο του 2004, έτοιμο 
πλέον για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004.  

 
Αυτή η ανακαίνιση περιελάμ-

βανε την αισθητική και τεχνική 
αναβάθμιση του κτηρίου, την 
εγκατάσταση σύγχρονου κλιμα-
τισμού, καθώς και αναδιοργά-
νωση των συλλογών και  
επιδιόρθωση των ζημιών από 
το σεισμό του 1999.  

 
Η αίθουσα του Ακρωτηρίου 

Θήρας άνοιξε το 2005. 

1825 - Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της 
Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος

Η Γενική Εφημερίς της 
Ελλάδος ήταν το  
επίσημο έντυπο της 

Διοίκησης. Κυκλοφόρησε από 
τις 7 Οκτωβρίου του 1825 μέχρι 
τις 23 Μαρτίου του 1832. Επί 
επτά συνεχόμενα έτη κάλυπτε 
τις ανάγκες της Κυβέρνησης και 
είναι προδρομικό έντυπο της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
Οι τόποι έκδοσής του θα είναι 
διαδοχικά το Ναύπλιο, η Αίγινα, 
ο Πόρος. Εκδότες του διετέλε-
σαν οι Θεόκλητος Φαρμακίδης 
(1825-1827), Γεώργιος Χρυσί-
δης (1827-1831), Ιωάννης  
Γαλιάτσας (1831-1832). 

  
Ως επίσημο όργανο δημοσίευε 

επίσημα έγγραφα και αποφά-
σεις, κυβερνητικές ανακοινώ-
σεις, τα Πρακτικά του Βουλευτι-
κού. Η ύλη της όμως δεν 
περιοριζόταν σε αυτή τη θεμα-
τολογία. Αποβλέποντας στην 
ενημέρωση και διαπαιδαγώ-
γηση του αναγνωστικού κοινού, 
αντλούσε τη θεματολογία της 
και από έντυπα του εξωτερικού. 
Οι στόχοι του εντύπου διαγρά-
φονται από τον πρώτο του  
εκδότη, στην Προκήρυξιν που 
δημοσιεύει στις 30 Σεπτεμβρίου 
1830: απηχώντας τις ιδέες του 
Διαφωτισμού, προβάλει, με 
γλώσσα απλή, τις αρχές της 

ελευθεροτυπίας και το αγαθό 
της παιδείας. Κατά τη διάρκεια 
της διευθύνσεως του Φαρμα-
κίδη, η εφημερίδα θα δημοσιεύ-
σει και άρθρα στηλιτευτικά της 
κυβερνητικής πολιτικής.  
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  

έξι μήνες μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων του να απομακρυν-
θεί από το ΄΄Βουλευτικόν΄΄ 

  
Τον Ιούνιο του 1827 η Αντικυ-

βερνητική Επιτροπή διόρισε τον 
Γεώργιο Χρυσίδη. Στις 18 Ιου-
νίου 1827 θα δημοσιεύσει κι αυ-
τός ένα κείμενο ́ ΄αρχών΄΄ για το 
πως αντιλαμβανόταν τον ρόλο 
της εφημερίδας. Κινούμενος 
στον αντίποδα του προκατόχου 
του, συμμορφώνεται με την  
κυβερνητική αντίληψη ΄περί  
τύπου: περιορισμός της ελεύθε-
ρης γνώμης, έλεγχος της κοινής 
γνώμης. O Χρυσίδης θα παρα-
μείνει στην διεύθυνση του εντύ-
που μέχρι τον Δεκέμβριο του 
1831 αφού θα τον αντικαταστή-
σει ο Ιωάννης Γαλιάτσας στενός 
φίλος του Προέδρου της Ελλη-
νικής Κυβερνήσεως Αυγουστί-
νου Καποδίστρια.  
Για πρώτη φορά θα καταβάλ-

λεται στον εκδότη και μισθός, 
«φοίνικαι 200 κατά μήνα». 



Πώς βρέθηκαν οι Άγγλοι ▪
κυρίαρχοι της Κύπρου; 

 
Στα  1878 ο Ρωσο-Τουρκικός 

Πόλεμος έληξε με μεγάλη ήττα για 
την Οθωμανική Αυτοκρατορία.  
Ο Σουλτάνος Απτούλ Χαμίτ Β' 
υπέγραψε τη Συνθήκη του Αγίου 
Στεφάνου όπου παραχωρούνταν 

στη Ρωσία πολλά πλεονεκτήματα στην περιοχή. 
Η ρωσική νίκη και οι όροι της συνθήκης ανησύ-
χησαν τη Βρετανική Κυβέρνηση γιατί φοβόταν 
για την επιρροή που θα είχε η Ρωσία στην  
περιοχή, ιδιαίτερα γιατί η χώρα αυτή  ακολου-
θούσε το ίδιο Ορθόδοξο θρήσκευμα με τις  
περισσότερες Βαλκανικές χώρες. Ο Άγγλος πρω-
θυπουργός Μπέντζαμιν Ντισραέλι μαζί με τον 
Γερμανό Καγκελλάριο Βίσμαρκ κάλεσαν μια 
 Διάσκεψη στο Βερολίνο (1878) για να υπογρα-
φεί μια νέα συνθήκη.  

 
Η Αμυντική Συμμαχία Βρετανίας –  ▪

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
 
Ο Ντισραέλι,  ήταν αποφασισμένος να περιο-

ρίσει τη ρωσική επιρροή στην περιοχή.  Για να το 
κατορθώσει αυτό λίγες μέρες πριν από τη  
Διάσκεψη του Βερολίνου, στις 4 Ιουνίου 1878 ο 
Ντισραέλι υπέγραψε μαζί με τον Σουλτάνο την 
‘‘Αμυντική Συμμαχία μεταξύ Μεγάλης Βρετα-
νίας και Τουρκίας’’ με την οποία η Μεγάλη 
 Βρετανία αποδεχόταν να προστατεύσει την  
ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 
σε αντάλλαγμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία  
παραχωρούσε την Κύπρο στη Βρετανία με σκοπό 
να επιτρέψει στην τελευταία να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της. Η Βρετανία επίσης συμφω-
νούσε να καταβάλλει στον Σουλτάνο κάθε χρόνο 
το ποσόν των £92,799 λίρες, 11 σελίνια και 3 
πένες(!), ένα ποσό το οποίο αργότερα εισέπραττε 
από τους Κυπρίους με τη μορφή φόρου.  

 
Sir Garnet Wolseley  - Πρώτος Βρετανός  

Διοικητής 1878 - 1879 
 
Στις 12 Ιουλίου 1878 τα πρώτα βρετανικά στρα-

τεύματα αποβιβάστηκαν στην Κύπρο και ο Ντισ-
ραέλι ενημέρωνε την Βασίλισσα Βικτωρία  ότι, 
‘‘η Κύπρος τώρα είναι το κλειδί μας για τη  
Δυτική Ασία’’. 

 
Όταν οι Βρετανοί ανέλαβαν την κυριαρχία του 

νησιού το 1878, οι Κύπριοι κάτοικοι περιγράφο-
νταν σε όλα τα έγγραφα όχι ως Ελληνοκύπριοι ή 
Τουρκοκύπριοι αλλά ως Μουσουλμάνοι και Μη 
Μουσουλμάνοι. Οι Τουρκοκύπριοι δεν αντέδρα-
σαν γιατί περιγράφονταν επίσημα ως Μουσουλ-
μάνοι  αλλά οι Ελληνοκύπριοι το θεωρούσαν προ-
σβολή να αποκαλούνται  ως ......  
Μη Μουσουλμάνοι. 
Ο Πρώτος Βρετανός Διοικητής, Ύπατος Αρμο-

στής  ήταν  ο Sir Garnet Wolseley, ο οποίος 
ήταν Αξιωματικός του Στρατού, και αργότερα προ-
ήχθη σε Στρατάρχη.  

 

 
Όταν έφτασε  στην Κύπρο τον υποδέχθηκε, ο 

Μητροπολίτης Κιτίου Κυπριανός  ο οποίος είπε 
ότι οι Κύπριοι αποδέχονται την αλλαγή της διοί-
κησης και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Μεγάλη Βρε-
τανία θα βοηθήσει την Κύπρο, με τον ίδιο τρόπο 
που το έκανε για τα Ιόνια Νησιά το 1863, με 
σκοπό την ένωση της με τη Μητέρα Ελλάδα.  

 
 
 
Ο  χαιρετισμός του Αρχιεπισκόπου Σωφρό-

νιου  
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος απηύθυνε στον 

Σερ Γκάρνετ Γούλσλεϋ τον εξής χαιρετισμό: 
 
‘‘Ελπίζουμε ότι από τούδε και στο εξής, μια νέα 

εποχή αρχίζει για τον κυπριακό λαό, μια νέα πε-
ρίοδος, η οποία θα μείνει αξιομνημόνευτη στα 
χρονικά του νησιού. Ελπίζουμε ότι όλοι θα εκπαι-
δεύονται χωρίς διάκριση φυλής ή θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, ότι ο νόμος θα διέπει τα πάντα, 
ότι όλοι θα έχουν ίσα δικαιώματα και ίση ευθύνη 
ενώπιον του νόμου, διότι η ισότητα δικαιωμάτων 
συνεπάγεται επίσης ισότητα ευθύνης, ότι όλα θα 
χρησιμοποιηθούν για την σωστή πορεία, δηλαδή 
την οδό της αλήθειας, του καθήκοντος και της 
ελευθερίας.’’   

 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος 1865 - 1900  
 
Όταν ο Σερ Γκάρνετ Γούλσλεϋ αντικατέστησε 

τον τούρκο Κυβερνήτη το 1878, διόρισε έξι βρε-
τανούς αξιωματικούς να καταλάβουν τις θέσεις 
των τούρκων Καϊμακάμηδων (Διοικητών) για 
τη διοίκηση των έξι επαρχιών.  

 
Σύμφωνα με τον C.W.Orr, όταν οι βρετανοί ανά-

λαβαν τη διοίκηση του νησιού «δεν υπήρχαν δρό-
μοι, τα λιμάνια είχαν αποφραχθεί από τις προ-
σχώσεις, οι χωρικοί ήταν απαθείς, η γεωργία ήταν 
σε μαρασμό, η βιοτεχνία και το εμπόριο σε υπα-
νάπτυξη, και επικρατούσε μια  γενική παράλυση». 
(Cyprus Under British Rule, σελ. 66). Ο συγγρα-
φέας αποδίδει αυτή τη μεγάλη απάθεια και έλ-
λειψη κινήτρων στο γεγονός ότι το 80% των χρη-
μάτων τα οποία κατέβαλλαν οι Κύπριοι έφευγαν 
από το νησί για να γεμίσουν τα θησαυροφυλάκια 
των Οθωμανών αφέντηδων στην Κωνσταντινού-
πολη. 

 
Σε Έκθεση την οποία έστειλε στο Φόρεϊν Όφις, 

ο Σερ Γκάρνετ Γούσλεϋ, πρότεινε την κατασκευή 
σιδηροδρομικής γραμμής, επειδή, όπως υποστή-
ριζε, μια τέτοια γραμμή θα είναι χρήσιμη και επω-
φελής για τις βρετανικές στρατιωτικές επιχειρή-
σεις. Η εγκατάσταση ωστόσο, βρετανικών 
βάσεων στην Αίγυπτο το 1882 οδήγησε σε ση-
μαντική καθυστέρηση και δεν ήταν παρά το 1905 
που εγκαινιάστηκε η πρώτη σιδηροδρομική 
γραμμή. 

 
Ρόμπερτ Μπίντολφ   1879-1886 
 

Το 1879 ο Γούλσλεϋ αντικαταστάθηκε ως Διοι-
κητής - Αρμοστής από το Ρόμπερτ Μπίντολφ. 
Ήταν κατά τη διάρκεια της διοίκησης του  
Μπίντολφ (1879-1886) που εισήχθηκε ενιαίο  
νομισματικό σύστημα επειδή στα διάφορα μέρη 
του νησιού  κυκλοφορούσαν  διαφορετικά  
νομίσματα. 

 
H αξία της αγγλικής χρυσής λίρας είχε καθορι-

στεί το 1879 σε 180 γρόσια  και κόπηκαν για την 
Κύπρο χάλκινα νομίσματα του ενός, μισού, και 
ενός τετάρτου του γροσιού που στην μια όψη του 
νομίσματος έφεραν το κεφάλι  της Βασίλισσας 
Βικτωρίας. Το 1900 εκδόθηκαν αργυρά κέρματα, 
των 18, 9, 4 ½  και 3 γροσίων, που αντιστοιχού-
σαν σε 2 σελίνια, ένα σελίνι, 6 πένες και 4 πένες 
του Αγγλικού νομίσματος. (C. W. Orr: Cyprus 
Under British Rule, σελ. 67).  

 
Το 1880 οι πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις 

της Κύπρου διευθύνονταν από το Υπουργείο 
Αποικιών αντί από το Υπουργείο Εξωτερικών.  
Το φθινόπωρο του 1881 ένας αποικιακός αξιω-
ματούχος, ο G. Fairfield, στάληκε στην Κύπρο 
για να συντάξει έκθεση για τις διοικητικές ανάγκες 
του νησιού.  Η Έκθεση του Fairfield βοήθησε να 
αρχίσουν μερικές διοικητικές μεταρρυθμίσεις.  
Το 1882 παραχωρήθηκε Σύνταγμα που προ-
έβλεπε 12-μελές εκλεγμένο Νομοθετικό  Συμβού-
λιο και έδινε στο λαό  «κάποια» άμεση φωνή στη 
διοίκηση των υποθέσεών του. 

 
Η πρώτη απογραφή του πληθυσμού 1881 
 
Στις 4 Απριλίου 1881 έγινε η πρώτη επίσημη 

απογραφή του πληθυσμού. Η απογραφή παρου-
σίαζε τα πιο κάτω στοιχεία: Συνολικός πληθυσμός     
186,173. (Άντρες 95.015   Γυναίκες 91,158). 
Έλληνες Ορθόδοξοι.....137,631 
Μωαμεθανοί...............45,458 
Καθολικοί ................... 1,275 
Μαρωνίτες......................830 
Αρμένιοι.......….............. 179 
Άλλοι............................... 800 
 
Την ίδια εποχή λειτουργούσαν 99 ελληνικά  

σχολεία με 4,907 μαθητές και 65 τουρκικά σχολεία 
με 1,869 μαθητές. 

              
Τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν η άνοδος του ιμπε-

ριαλισμού και όταν η Βρετανία αναλάμβανε την 
κυριαρχία της Κύπρου από την Οθωμανική  
αυτοκρατορία το 1878 είχε τους δικούς της  
επεκτατικούς σκοπούς. Η Κύπρος θα χρησίμευε 
σαν μια σημαντική στρατιωτική βάση. Τέσσερα 
χρόνια αργότερα το 1882 η Βρετανία ανέλαβε την 
κυριαρχία της Αιγύπτου η οποία χρησίμευε ως 
στρατιωτική και ναυτική βάση. Σαν επακόλουθο, 
η Κύπρος ήταν για τους Άγγλους, λιγότερης  
σημασίας και κατά συνέπεια η οικονομία και τα 
κατασκευαστικά έργα είχαν παραμεληθεί.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ
Μέρος 1ον 

Sir Garnet Wolseley
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ΠΕΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:20 Όταν οι Γυναίκες Αγα-
πούν (1967). Αισθηματικό με-
λόδραμα με την Μπέτυ Αρβα-
νίτη, Λευτέρη Βουρνά και 
Άγγελο Μαυρόπουλο. Ένας 
τυφλός απομακρύνεται διακρι-
τικά από την ζωή της πιανί-
στριας αγαπημένης του για να 
μην σταθεί εμπόδιο στην κα-
ριέρα της και την συναντά 
μετά από πολλά χρόνια σε ένα 
ρεσιτάλ στο Ηρώδειο. ΠΕ-
ΜΠΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:40 Ποιός Θανάσης 
(1969). Κωμωδία με τους Θα-
νάση Βέγγο, Άννα Φόνσου, 
Βαγγέλη Πλοίο. Η ιστορία του 
Θανάση, ενός καλόκαρδου 
ανθρωπάκου που έχει κατά-
στημα ηλεκτρικών ειδών και 
παρά τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζει, πάντα βοηθάει και 
διευκολύνει τους γύρω του. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:10 Κολωνάκι- Διαγωγή 
Μηδέν (1967). Κωμωδία με 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Άννα 
Ιασωνίδου, Σωτήρη Μου-
στάκα, Πόπη Λάζου.  Όταν 
ένας ανοιχτόκαρδος λαϊκός 

άνθρωπος, χασάπης στο 
επάγγελμα, αγοράζει ένα δια-
μέρισμα για να μείνει με την 
οικογένειά του σε μια πολυκα-
τοικία πλούσιας γειτονιάς, οι 
ένοικοι συνασπίζονται με 
σκοπό να τον διώξουν. Οι μό-
νοι που τον υπερασπίζονται 
είναι ο θυρωρός και ένας 
στρατηγός, που θα σκεφτεί 
ένα έξυπνο τρόπο για να διορ-
θώσει την κατάσταση.  ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:35 
Ένας Μεγάλος Έρωτας 
(1964). Αισθηματικό δράμα με 
τους Νίκο Κούρκουλο, Τζένη 
Καρέζη, Άγγελο Μαυρόπουλο.  
Η Λένα ζει ευτυχισμένη με τον 
άντρα της Νίκο και την κο-
ρούλα τους Έρση. Μεγάλη 
διαφορά ηλικίας χωρίζει το 
αντρόγυνο. Μια μέρα η Λένα 
δέχεται την επίσκεψη της ανι-
ψιάς του άντρα της. Η Μάρω 
της εμπιστεύεται πως είναι 
ερωτευμένη με τον Αλέξη και 
ζητάει τη βοήθειά της για να 
πεισθούν οι δικοί της και να 
δώσουν τη συγκατάθεσή τους 
για το γάμο. ΣΑΒΒΑΤΟ 2 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:50 Στεφανία 

(1966). Δραματική ταινία με 
τους Ζωή Λάσκαρη, Τασσώ 
Καββαδία, Σπύρο Φωκά.  Η 
Στεφανία, ένα νέο και ανήσυχο 
κορίτσι, οδηγείται στο αναμορ-
φωτήριο και από την πρώτη 
στιγμή σχεδιάζει να δραπετεύ-
σει. Η άφιξη του Γιώργου Δα-
πόντε, του καινούριου γιατρού 
την οδηγεί σε αλλαγή σχε-
δίων. ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 22:25 Ραντεβού στην 
Κέρκυρα (1960). Κωμωδία με 
τους Τζένη Καρέζη.  Η Ντιάνα, 
η όμορφη και τετραπέρατη 
κόρη του επιχειρηματία Λα-
νίτη, στην προσπάθεια της να 
κατακτήσει με την αξία της και 
όχι με τα πλούτη του μπαμπά 
της, την καρδιά του αγαπημέ-
νου της Ανδρέα, θα υποδυθεί 
την φτωχή Μίρκα και θα πιά-
σει δουλειά στην Κέρκυρα στη 
ρεσεψιόν του ξενοδοχείου 
που διευθύνει η μητέρα του 
Ανδρέα, Ελένη. ΚΥΡΙΑΚΗ 3 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:00 Φτωχα-
δάκια και Λεφτάδες (1961). 
Κωμωδία με τους Μίμη Φω-
τόπουλο, Νίκο Σταυρίδη.  
Ένας πειραιώτης ναυτικός 

ερωτεύεται την κόρη ενός εφο-
πλιστή και αποφασίζει να την 
παντρευτεί, διαλύοντας τον 
προηγούμενο αρραβώνα του. 
Παράλληλα, ένας μεγαλοα-
στός επιδιώκει να παντρευτεί 
την ίδια κοπέλα, μόνο που 
εκείνη δεν θέλει κανέναν από 
τους δύο, αφού είναι ερωτευ-
μένη με έναν φτωχό υπάλληλο 
του πατέρα της. ΔΕΥΤΕΡΑ 4 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21:00  Πόθοι 
Κάτω από τις Λεύκες (1994). 
Θεατρικό δράμα με τους Τίτο 
Βανδή, Έφη Μουρίκη, Νίκο 
Παπαδόπουλο. Το δράμα 
ενός πατέρα και του γιου του, 
όπου ο πρώτος ερωτεύεται 
μια νεαρή κοπέλα ενώ ο δεύ-
τερος τη μητριά του.  ΤΡΙΤΗ 5 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:30 Αγωνία 
(1969). Αισθηματικό μελό-
δραμα με τους Τόλη Βοσκό-
πουλο, Ελένη Ανουσάκη,. 
Ένα φτωχόπαιδο, που ξεκί-
νησε από την αυλή της γειτο-
νιάς του και κατάφερε να γίνει 
διάσημος λαϊκός τραγουδι-
στής, ξεχνά την αγάπη της 
φτωχής κοπέλας του για τον 
έρωτα μιας φτασμένης τρα-

γουδίστριας. ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 22:10 Το Τρελοκόρι-
τσο (1959). Κωμωδία με την 
Τζένη Καρέζη, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη. Μια κοπέλα, που έχει 
αδυναμία στο ψέμα, χωρίζει 
με τον αρραβωνιαστικό της 
εξαιτίας μιας αγγελίας που 
έβαλε στις εφημερίδες. Όταν 
θα γνωρίσει έναν πλούσιο νε-
αρό, θα υποδυθεί την πλού-
σια. Όταν εκείνος θα ζητήσει 
να γνωρίσει την οικογένειά 
της, η κοπέλα θα οργανώσει 
μια ολόκληρη γιορτή σε κά-
ποια βίλα όπου δουλεύει σαν 
κηπουρός ένας φίλος της, 
ενόσω λείπουν οι ιδιοκτήτες. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:50  Ξαναγύρισε Κοντά 
μου (1965). Δραματική ταινία 
με τους Γιώργο Καμπανέλλη, 
Γιάννη Κασδαγλή.  Ο Δημή-
τρης και η Στέλλα ασχολούνται 
και οι δύο με το λαϊκό τρα-
γούδι. Θα παντρευτούν και η 
Στέλλα θα εγκαταλείψει το 
τραγούδι για να μείνει στο 
σπίτι, ενώ ο Δημήτρης θα συ-
νεχίσει την καριέρα του. 
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ΠΕΜΠΤΗ 30/09 
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 1/10 
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 2/10 
05.45 Road Trip (Ε)  
07.30 Με τη Φωνή σου (Ε) 

09.00 Eu 4 U (Ε)  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.05 H Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10 
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 BRAND NEWS  
12.00 Ειδήσεις 
14.30 Σε προσκύνω 
Γλώσσα(Ε) 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ 
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/10 
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 5/10 
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 6/10 
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 #ThursdayThoughts 
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 Laiko 
Apogevma 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 #SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 
Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run, 19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 22:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ  30 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: Όταν οι Γυναί-
κες Αγαπούν (1967) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ποιος Θανά-
σης (1969) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:10  Ελληνική Ταινία: Κολωνάκι- 
Διαγωγή Μηδέν (1967) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Ένας Μεγά-
λος Έρωτας (1964) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Γυμνό Φωτο-
μοντέλο (1978) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:40 Με τον Φακό του Hellenic TV: O 
κ. Φώτης Φωτιόυ  Επιτ́ροπος 
Προεδριάς για Ανθρωπιστικά ́Θέματα 
και Θεμ́ατα Αποδημ́ων  ενημερώνει 
τους ομογενείς για τις  συνομιλίες που 
είχε στην Βρετανία με πολιτικούς και πο-
λιτειακούς  παράγοντες  
20:50 Ελληνική Ταινία: Στεφανία 
(1966) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Ραντεβού 
στην Κέρκυρα (1960) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ  
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: Φτωχαδάκια 
και Λεφτάδες (1961) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  4 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ  
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:ΤΠόθοι 
Κάτω από τις Λεύκες (1994) 
22:35 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 5 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ  
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: Αγωνία (1969) 
21:10 Ελληνική Ταινία: Το Τρελοκόρι-
τσο (1959) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  6 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 
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 Ελληνική Ταινία: Ξαναγύρισε 
Κοντά μου (1965) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Η Ωραία των 
Αθηνών (1954) 
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Ο ΟΠΑΠ, ο μεγαλύτερος 
υποστηρικτής του ελληνικού 
αθλητισμού διαχρονικά, και η 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός συνεχί-
ζουν τη χορηγική συνεργασία 
τους και για την αγωνιστική 
περίοδο 2021-2022.  
Για ενδέκατη συνεχή σεζόν, 

ο ΟΠΑΠ θα βρίσκεται στο 
πλευρό της ομάδας, στην 
προσπάθειά της για μια επι-
τυχημένη πορεία στη Super 
League και το Κύπελλο Ελλά-
δος, καθώς και για την επι-
στροφή της στις ευρωπαϊκές 
διοργανώσεις. ο ΠΑΜΕ ΣΤΟΙ-
ΧΗΜΑ θα συνεχίσει να είναι ο 
Μέγας Χορηγός της ΠΑΕ Πα-
ναθηναϊκός και το λογότυπο 
του παιχνιδιού θα προβάλλε-
ται στην επίσημη εμφάνιση 
της ομάδας.  
Επιπλέον, η συνεργασία του 

ΟΠΑΠ με την ΠΑΕ Παναθη-
ναϊκός θα εμπλουτιστεί, για 
μια ακόμα χρονιά, με δράσεις 
που προωθούν τις αξίες του 
αθλητισμού και ενισχύουν την 
κοινωνική προσφορά. Η εκδή-
λωση για τη συνέχιση της χο-
ρηγικής συνεργασίας των δύο 
πλευρών πραγματοποιήθηκε 
στην ιστορική έδρα της ομά-
δας, το γήπεδο «Απόστολος 
Νικολαΐδης», παρουσία της δι-
οίκησης του ΟΠΑΠ, της ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός και παικτών 
της ομάδας, καθώς και εκπρο-
σώπων των ΜΜΕ, σηματοδο-
τώντας την επιστροφή των φι-
λάθλων στα γήπεδα. 

Σκάει «βόμβα» στη Λατινική Αμερική: Φεύγει ο Καβάνι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Στην Αργεντινή υποστη-
ρίζουν ότι ο φορ της 
Μάντσεστερ Γιουνάι-

τεντ Έντισον Καβάνι, θα συνε-
χίσει στη Μπόκα Τζούνιορς. 
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

κράτησε στο δυναμικό της τον 
Έντινσον Καβάνι, αλλά τα ΜΜΕ 
της Αργεντινής επιμένουν πως 
ο «Ματαδόρ» θα φορέσει τον 
Ιανουάριο τη φανέλα της 
Μπόκα Τζούνιορς. 

Ο 33χρονος Ουρουγουανός 
φορ υπέγραψε την ανανέωση 
του συμβολαίου του για ένα 
ακόμη χρόνο με τους «κόκκι-
νους διαβόλους», αλλά μετά 
την απόκτηση του Κριστιάνο 
Ρονάλντο έχει χάσει τη θέση 
του στην ενδεκάδα και θέλει να 
φύγει από το Μάντσεστερ στη 
χειμερινή μεταγραφική πε-
ρίοδο. Τα ΜΜΕ του Μπουένος 
Αϊρες αναφέρουν πως ο Κα-

βάνι έχει πρόταση για διετές 
συμβόλαιο συνεργασίας από 
την Μπόκα Τζούνιορς και είναι 
κοντά σε συμφωνία. Οι συνο-
μιλίες των δύο πλευρών είναι 
στο τελικό στάδιο και οι λόγοι 
της συμφωνίας είναι μεν η επι-
θυμία του διάσημου άσου να 
βρίσκεται κοντά στην πατρίδα 
του και η φιλία του με τον 
πρώτο αντιπρόεδρο της ομά-
δας, Χουάν Ρομάν Ρικέλμε.

Champions League: 
 Η αποθέωση της Σέριφ στον Αθανασιάδη

"Η παρουσία του Ρονάλντο αρκούσε για να νικήσουμε"

Την καθοριστική συνδρομή του Γιώρ-
γου Αθανασιάδη στον άθλο που πέτυχε 
επί της Ρεάλ Μαδρίτης αναγνώρισε και… 
επίσημα η Σέριφ Τίρασπολ. 
Ιστορία έγραψε το βράδυ της Τρίτης 

(28/09), η Σέριφ Τιρασπόλ, που επικρά-
τησε μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερνα-
μπέου» της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1, για 
την 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων 
του Champions League. 

 
Μεγάλος πρωταγωνιστής για την 

ομάδα από τη Μολδαβία, ο Γιώργος Αθα-
νασιάδης. Ο πρώην τερματοφύλακας της 
ΑΕΚ με καθοριστικές και ορισμένες φο-
ρές, εκπλητικές αποκρούσεις, κράτησε 
όρθια την ομάδα του, μέσα στο... σπίτι 
της «βασίλισσας».  Μάλιστα, τη σπου-
δαία αυτή εμφάνιση, αναγνώρισε και η 
ομάδα του Έλληνα τερματοφύλακα, που 
με ανάρτησή της στα social media απο-
θέωσε τον Αθανασιάδη.  Με αφορμή λοι-
πόν τις φοβερές του αποκρούσεις, που 
ήταν από τους βασικούς λόγους που 
έφυγε με το διπλό από το «Μπερνα-
μπέου», ανέβασε ένα πανηγυρικό του 
στιγμιότυπο και έγραψε χαρακτηριστικά: 
«Συνώνυμο της λέξης “τοίχος”».  

Πρόγραμμα Premier League 
2021/22

Ο Λεονάρντο Μπονούτσι, δή-
λωσε ότι αυτός και οι συ-
μπαίκτες του ασυνείδητα εί-

χαν αρχίσει να πιστεύουν ότι η 
παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο 
ήταν αρκετή για να κερδίσει η ομάδα 
παιχνίδια. 

 
Έπειτα από τρεις σεζόν ο Πορτογά-

λος αστέρας αποχώρησε από την Γι-
ουβέντους, με την οποία πέτυχε 101 
γκολ σε 134 αγώνες, εκ των οποίων 
τα 14 σε 23 αγώνες στο Champions 
League. 

 
Ο Ρονάλντο συνεχίζει τις εντυπω-

σιακές του εμφανίσεις με τη φανέλα 
της Γιουναίτεντ, μετρώντας τέσσερα 

γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια. Σε αντί-
θεση με την Γιουβέντους, η οποία δεν 
έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο 
τις φετινές της υποχρεώσεις, ούσα 
10η στη βαθμολογία στη Serie A. 

 
Ο Λεονάρντο Μπονούτσι, μίλησε για 

την απουσία του Κριστιάνο, αλλά και 
την ασφάλεια που ένιωθαν οι «μπιαν-
κονέρι» όταν τον είχαν στο ρόστερ 
τους. 

 
«Η παρουσία του Κριστιάνο είχε με-

γάλη επιρροή σε εμάς. Μόνο η προ-
πόνηση μαζί του μας έδωσε κάτι πα-
ραπάνω, αλλά είχαμε αρχίσει να 
πιστεύουμε ότι και μόνο η παρουσία 
του στα ματς ήταν αρκετή για να κερ-
δίσουμε. Χρειαζόμασταν τον Ρονάλ-
ντο όπως κι αυτός χρειαζόταν την Γι-
ουβέντους. Θεωρούσαμε δεδομένο 
ότι αν η μπάλα πάει στον Κριστιάνο 
θα κατέληγε στα δίχτυα», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο Ιταλός αμυντικός στην 
«Athletic».

Οι αποδόσεις των 
φαβορί για τον  
νικητή του φετινού 
Champions League
Στο 4.70 διαμορφώνεται η 
απόδοση για να σηκώσει ο 
Μέσι και η παρέα του το φε-
τινό Champions League, μετά 
τη νίκη επί της Μάντσεστερ 
Σίτι. Στη δεύτερη θέση ακο-
λουθούν με απόδοση πέντε 
ευρώ οι Πολίτες, ενώ στην 
τρίτη θέση είναι η Μπάγερν 
Μονάχου. Την πεντάδα συ-
μπληρώνουν Λίβερπουλ και 
Τσέλσι.  
 
Oι αποδόσεις των φαβορί: 
 

Παρί Σεν-Ζερμέν 4.70 ▪
 

Μάντσεστερ Σίτι 5.00 ▪
 

Μπάγερν Μονάχου 5.50 ▪
 

Λίβερπουλ 9.00 ▪
 

Τσέλσι 9.00▪

Ο ΟΠΑΠ στο πλευρό της 
ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 
11η συνεχόμενη σεζόν

Η κακιά στιγμή για τον Έρικ Μποτεάκ 
ήλθε στις 10 Αυγούστου, στον επαναλη-
πτικό με την Φλόρα Ταλίν. Ο Γάλλος 
άσος της Ομόνοιας αποχώρησε τραυμα-
τίας στο 52’ και αντικαταστάθηκε από τον 
Παπουλή.  Δύο ημέρες μετά, στις 12 
Αγούστου, η Ομόνοια ενημέρωσε ότι ο 
Μποτεάκ υπέστη κάκωση έσω πλάγιου 
συνδέσμου. 

«Εκτιμάται ότι θα παραμείνει εκτός 
αγωνιστικής δράσης για περίπου 4-6 
βδομάδες», σημείωσε. 
Ξεπέρασε και τις έξι εβδομάδες η 

απουσία του Γάλλου, αφού σήμερα συ-
μπληρώνονται 51 ημέρες μακριά από 

την αγωνιστική δράση. Ο έμπειρος μεο-
σεπιθετικός τις τελευταίες ημέρες προ-
πονείται κανονικά και αναμένεται να είναι 
στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι 
με την Καραμπάχ. 
Ένα βασανιστικό αποκλείσμο για τον 

Μποτεάκ, που λαμβάνει τέλος και είναι 
έτοιμος να βοηθήσει εκ νέου την Ομό-
νοια. Ποιοτικός και έμπειρος ποδοσφαι-
ριστής, ικανός να κάνει τη διαφορά. 
Ήταν αισθητή η απουσία του και ο 

Μπεργκ, πλέον, μπορεί να τον υπολογί-
ζει. Βεβαίως, δύσκολα θα πάρει φανέλα 
βασικού αύριο, λόγω του μεγάλου δια-
στήματος αποχής του.

Ομόνοια:  

Το βασανιστικό 50ήμερο του Μποτεάκ
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Disappointment over outcome 
of New York informal meeting

Greek Cypriot and Turkish 
Cypriot political parties 
have expressed, in a 

joint communiqué, disappoint-
ment over the outcome of the 
informal meeting in New York 
on Monday between the UN 
Secretary-General, Antonio 
Guterres, Cyprus President, 
Nicos Anastasiades, and Turk-
ish Cypriot leader, Ersin Tatar. 

According to the joint commu-
niqué issued by the Embassy of 
Slovakia, "leaders and represen-
tatives of G/C and T/C political 
parties participating at the bi-
communal meetings at the Ledra 
Palace Hotel met today through 
the video teleconference in order 
to discuss the outcome from the 
informal meeting of leaders of 
both Cypriot communities hosted 
by UN Secretary-General in New 
York last Monday." 

It is noted that "they expressed 
disappointment with the fact 
that the meeting did not provide 

any result for the resumption of 
negotiations on agreed basis." 

Moreover, participants wel-
comed the perspective that the 
UN Secretary-General will appoint 
a new special envoy dealing with 
the possibility of finding a common 
ground to resume the political 
dialogue towards the reunifica-
tion of Cyprus as well as to      
discuss with both communities 
confidence-building measures 
aiming at the strengthening the 
trust among them. 

In his statements after the      
informal meeting, President 
Anastasiades noted that Tatar 
elaborated on his positions for 
sovereign equality and for two 
independent states, and that he 
himself elaborated on the position 
of the Greek Cypriot side which 
fully abides by the UN resolutions  
and the Secretary General’s 
mandate, which is based on the 
UN resolutions. 

We elaborated on various 

means for the way forward with 
a view to overcome deadlocks 
and create the prospects for the 
resumption of a creative           
dialogue, he added. 

He said that he could not go 
into details and underlined that 
he did not refrain to indicate      
everything that needed to be 
highlighted with a view to give 
the right perception as to what the 
other side says, and at the same 
time be creative as regards the 
way forward. 

"The UN Secretary General 
seems to be oriented towards 
appointing a special envoy with 
a view to look into Confidence 
Building Measures and to the 
possibility of finding common 
ground for  a future prospect for 
the resumption of dialogue," he 
added.  

Asked if the UN Secretary - 
General referred to a specific 
person as regards the appoint-
ment of a special envoy, Anas-
tasiades replied negatively. 

Invited to say if he will have 
another meeting with the Sec-
retary General and Tatar, the 
President said that for the time 
being they have not agreed 
such a thing. 

Asked how the UNSG and 
Tatar responded to his position 
for returning to the 1960 Consti-
tution, President Anastasiades 
said that the UNSG does not 
comment positively or negatively. 

What he takes note of is any-
thing that can serve as a motive 

to bring the two communities 
close to each other, he added. 
He also noted that Tatar main-
tains his own positions that fall 
on deaf ears. 

Nicosia is awaiting the UN 
Secretary General’s readout 
about the informal meeting.   

Invited to comment on the 
fact that no readout has been 
issued yet, even though this was 
expected on Tuesday, Cyprus 
Government Spokesman, Marios 
Pelekanos, said that, “the infor-
mation that we have is that the 
UNSG is looking into everything 
that was discussed during the 
lunch (in New York) and will issue 
a readout.” 

Pelekanos also noted that, 
“we reiterated (in New York) our 
positive response to the UNSG’s 
proposal for the appointment       
of a special envoy, as we had 
expressed it from the beginning 
during the Informal Meeting in 
Geneva,” last April. 

“The UNSG evaluates what 
was discussed during the lunch 
and his readout is expected. 
What is important is to have a 
person appointed by the UN, who 
will undertake to discuss with 
all involved parties, with a view 
to have the resumption of the 
dialogue, and for Confidence 
Building Measures,” Pelekanos 
noted. 

The next meeting of the 
leaders and the representatives 
of the political parties will be held 
in the second half of October.

Travel is back on in and 
from the UK to many 
overseas destinations, 

but how freely can we now 
travel as rules are changed?  

Monday 17 May was the first 
big date in this year's holiday 
calendar – the date from which 
travel abroad became possible 
again. Destinations are currently 
graded according to the govern-
ment's traffic light system – 
green, amber and red – with 
each colour indicating different 
rules around testing and quar-
antining upon return to the UK. 
Countries marked red should 
not be visited, and direct flights 
are banned.  

Since Monday 19 July, UK 
residents who are fully vacci-
nated don't have to quarantine 
when returning from amber list 
countries. This makes it possible 
to visit most of Europe without 
having to isolate upon return. 

However, from Monday 4 
October, the travel rules are set 
to change once more. Green and 
amber list countries will become 
‘non-red’ countries, with the red 
list left in place. Those who are 
double-vaccinated won’t need 
a pre-departure test before  
arrival into England from a 

non-red country. Those who are 
not double-vaccinated will still 
have to get PCR tests on or 
before days two and eight, and 
to isolate for 10 days (with the 
option to test for release from 
day five, unless you are in North-
ern Ireland where this is not 
available) when returning from 
non-red countries, even if the 
country was formerly ‘green’.  
Transport secretary Grant 
Shapps has also stated that 
‘later in October’ the govern-
ment will replace the on or  
before day two PCR test with 
a cheaper lateral flow test.  

On Tuesday 14 September, 
Boris Johnson laid out     
England's Covid-19 Response: 
Autumn and Winter Plan. Plan 
A includes offering booster 
jabs to 30 million eligible people, 
including all those over 50, 
continuing to offer free PCR 
tests and continuing the NHS 
Test and Trace system. If these 
precautions do not succeed in 
preventing unsustainable pres-
sure on the NHS, the govern-
ment will put Plan B into action. 
This includes a return to compul-
sory face masks, asking people 
to work from home once more, and 
introducing vaccine passports.

Covid travel guidelines 
changing on 4 October

Labour’s Keir Starmer sets out his vision for the UK

Sir Keir Starmer has told 
Boris Johnson to "get out 
the way and let us clear 

up this mess," as he delivered 
his speech at the Labour Party 
conference. 

The Labour leader said he was 
putting the prime minister "on 
notice" when setting out his        
vision for the UK, as he attacked 
the government for a "fuel crisis, 

a pay crisis, a goods crisis       
and a cost of living crisis" - all 
happening "at the same time." 

Sources have suggested Sir 
Keir was keen to use the confer-
ence in Brighton to demonstrate 
"the way the party has changed" 
since he took over from Jeremy 
Corbyn. 

Referencing his move to 
change leadership election rules 

this week, a shift that many say 
will ensure a Corbyn-style poli-
tician could never again lead the 
Labour Party, he said: "That's 
why it has been so important to 
get our own house in order this 
week and we have done that." 

After speaking of his work to 
prosecute the killers of Stephen 
Lawrence, Sir Keir outlined his 
plan to be tough on crime. He 
said Labour would "strengthen 
legal protections for victims of 
crime" will tackle record levels 
of knife crime, reduce anti-social 
behaviour, fast-track rape and 
serious sexual assault cases 
and we will toughen sentences 
for rapists, stalkers and domestic 
abusers. 

Another priority for Labour was 
to repair the education system "to 
ensure that every child emerges 
from school ready for work." His 
party would launch “the most 

ambitious school improvement 
plan in a generation.” It would 
involve a new "curriculum for   
tomorrow,” with digital skills  
considered key. 

On healthcare, the Holborn and 
St Pancras MP said his ambition 
is to shift the priority for the NHS 
away from emergency care to 
prevention in order to make       
Britain “the healthiest nation on 
earth.” He said Labour’s health 
policy would also tackle mental 
ill health, describing it as “one of 
the urgent needs of our time.” 

Furthermore, Sir Keir said  
Labour must “win trust that we 
will create a strong economy,” 
warning “the public finances we 
will inherit will need serious     
repair work.” 

“The economic inheritance from 
the Tories will be appalling: A 
botched Brexit followed by Covid 
has left a big hole,” he added.

Nicosia stated its readi-
ness on Monday to offer 
any assistance neces-

sary to Greece after the 5.8 
magnitude earthquake in Crete 
that killed one person, injured 
others and damaged buildings. 

Damage was reported to many 
old buildings close to the epicen-
tre, in the east of the island. A man 
died when the dome of a small 
chapel in the town of Arkalochori, 
some 30km outside Crete’s main 
city Heraklion, caved in during 
renovation works while nine other 
people were reported injured in 
the quake, which damaged mainly 
old, unoccupied buildings in the 
wider Arkalochori region. The 

tremor was also felt in Heraklion 
with schools in the region closing 
for the day. 

Authorities made hotel rooms 
available for people needing to 
stay outside their homes overnight, 
and 2,500 tents were put up. 

Interior Minister Nicos Nouris 
contacted Greece’s Minister of 
Climate Crisis and Civil Protec-
tion, Christos Stylianides, stating 
Nicosia’s readiness to offer any 
assistance deemed necessary 
to deal with the impact of the 
earthquake. 

Stylianides thanked the govern-
ment for offering to help and said 
he will be in contact with Nouris 
once the situation was assessed.

Cyprus offers help to Crete 
after earthquake



Britain on Tuesday put the 
army on standby to deliver 
fuel after an acute short-

age of truckers triggered panic 
buying that left fuel pumps dry 
across the land and raised fears 
that hospitals would be left  
without doctors and nurses. 

Queues of drivers snaked back 
from those petrol stations that 
were still serving in major cities, 
though dozens of forecourts were 
closed with signs saying that their 
petrol and diesel had run dry. 

A post-Brexit shortage of    
lorry drivers, exacerbated by a         
debilitating halt to truck-driving-
licence testing during COVID 

lockdowns, has sown chaos 
through British supply chains, 
raising the spectre of shortages 
and price rises in the run up to 
Christmas. 

Business Secretary Kwasi 
Kwarteng said a limited number 
of military tanker drivers had 
been put on a state of readiness 
to be deployed to deliver fuel if 
necessary. 

“While the fuel industry expects 
demand will return to its normal 
levels in the coming days, it’s right 
that we take this sensible, pre-
cautionary step,” Kwarteng said 
in a statement late on Monday. 

“If required, the deployment 

of military personnel will provide 
the supply chain with additional 
capacity as a temporary measure 
to help ease pressures caused 
by spikes in localised demand 
for fuel.” 

Fights broke out at some petrol 
stations as drivers jostled for 
fuel. 

An air of chaos has gripped the 
world’s fifth largest economy in 
recent weeks as the shortage of 
truckers strained supply chains and 
a spike in European wholesale 
natural gas prices tipped energy 
companies into bankruptcy. 

Retailers, truckers and logistics 
companies have warned that 
prices for everything from energy 
to Christmas gifts will have to rise. 

Government ministers, fuel 
companies and petrol stations 
say there are sufficient supplies 
of fuel but that the lack of truckers 
combined with panic buying has 
drained the system. 

Such is the gravity of the situ-
ation that the British Medical  
Association has called for health 
workers to get priority access to 
fuel to ensure the health service 

can operate. 
The demand for fuel has meant 

that 50% to 90% of pumps were 
dry in some areas of Britain,      
according to the Petrol Retailers 
Association (PRA), which repre-
sents independent fuel retailers 
who account for 65% of all the 
8,380 UK forecourts. 

“As many cars are now holding 
more fuel than usual, we expect 
that demand will return to its 
normal levels in the coming days, 
easing pressures on fuel station 
forecourts. We would encourage 
everyone to buy fuel as they 
usually would,” fuel firms said 
in a joint statement. 

However, hauliers, petrol      
stations and retailers say there 
are no quick fixes as the shortfall 
of truck drivers was so acute. 

The government said it was 
also extending specific HGV 
(heavy good vehicle) licences, 
which allow drivers to transport 
fuel, for those whose permits 
were due to expire in the next 
three months to allow them to 
keep working without having to 
take refresher courses.
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Military on standby as panic buying 
hits fuel supplies

UK jails Paralympian 
for climate protest

On 24 September 2021, 
gold medal paralympic 
winner, James Brown, 

was sentenced to a 12 month 
prison sentence by a judge at 
Southwark Crown Court.  

James is registered blind and 
will serve at least 6 months.      
He was found guilty of public 
nuisance for climbing on top of 
a plane at London City Airport 
during Extinction Rebellion’s 
October 2019 Rebellion to raise 
the alarm about the climate and 
ecological emergency.  

Raj Chada of Hodge, Jones 
and Allen Solicitors, who acts 
on behalf of Extinction Rebellion, 
said: “We are shocked that 
James has been sentenced to 
12 months in prison. James, 

registered blind and a gold      
winning paralympian at 5 games 
should not be in prison for taking 
part in this protest. This is a 
dangerous judgment for our right 
to free speech, our right to pro-
test and for those who campaign 
on environmental issues. We 
will be appealing this sentence.” 

This is Extinction Rebellion’s 
first custodial sentence.  

James’s bravery shows the 
sacrifices many people who 
have taken action with Extinction 
Rebellion are willing to make as 
the climate and ecological emer-
gency worsens around the world. 
It’s time to end the criminalisa-
tion of peaceful climate protes-
tors, as called for by 400 scien-
tists in April this year. Larnaca projects will put 

town ‘on tourist map’
The construction of hotels 

and the completion of other 
projects, including the rede-

velopment of the old oil refineries 
area in Larnaca will place the 
district on the country’s tourist 
map, mayor Andreas Vyras said 
on Monday. 

The mayor, who is also the vice 
president of the Larnaca Tourism 
Development and Promotion Com-
pany (ETAP), was speaking at a 
press conference on the occa-
sion of the World Tourism Day. 

“Tourism in Larnaca this year 
was mediocre, but better than 
last year,” said the president of 
Larnaca tourism board Dinos 
Lefkaritis. 

The district attracted visitors 
from the traditional main markets, 

such as Russia, the UK and 
Germany, but in smaller numbers 
than in previous years “due to 
the limitations of the coronavirus 
pandemic,” Lefkaritis said. 

But visitors also came from 
countries such as Poland, Hun-
gary, Romania, Czech Republic, 
Israel, Lebanon and France. 

The European and  international 
sports events, which took place 
or are planned until November, 
have also contributed to Larnaca’s 
bookings, Etap’s president added.  

A stadium of the Cyprus       
Archery Federation and the Pyla 
community council is expected 
to open by the end of September 
which will also attract sport   
tourism, Lefkaritis said. 

Various actions carried out as 

part of the Larnaca tourist board’s 
winter plan include renovating 
the facades of buildings in Piale 
Pasia, planting of trees along 
beaches and instalment of play 
equipment in linear parks. 

The nature trail along Aliki salt 
lake has also been improved 
while alternative forms of tourism 
such as cycling routes, sports 
tourism, and the creation of three 
thematic beekeeping paths in 
the villages of Odou, Vavlas and 
Vavatsinias have been promoted. 

Commenting on the projects, 
Larnaca’s mayor said they “will 

open the doors wide for Larnaca 
to be included in the tourist map.” 

“Despite the adverse effects 
of the pandemic, the interest of 
investors remains,” he said. 

The Radisson Larnaca Beach 
Resort which is being built on the 
Larnaca – Dhekelia road will open 
during the 2022 tourist season, 
while the Solaar Boutique Hotel 
in Voroklini is ready and will be 
operational in April 2022. 

Meanwhile, the refinery area of 
the district is in the process of 
being cleared to be used as an 
urban space. 

EU, EEA and Swiss citizens 
can travel to the UK for 
holidays or short trips 

without needing a visa. You can 
cross the UK border using a 
valid passport which should be 
valid for the whole time you are 
in the UK. 

EU, EEA and Swiss citizens 
can continue to use the auto-
matic ePassport gates to pass 
through the border on arrival. 

From 1 October, many EU  
citizens will not be able to use 
their national ID cards to enter 
the UK unless you: 

– have settled status or       
pre-settled status; 

– have a pending application 

to the EU Settlement Scheme; 
– have an EU Settlement 

Scheme family permit; 
– have a frontier worker permit. 
For further information, visit 

www.gov.uk/guidance/visiting-
the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-
citizen 

#KnowYourEUrights

Visiting the UK as an 
EU, EEA or Swiss citizen
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UK Cypriot produces new TV kids series

Apple TV+’s autumn 2021 
programming line-up will 
include the premieres      

of three series just for kids and 
families.  

Wolfboy and the Everything 
Factory debuted on September 
24th and Get Rolling With Otis 
arrives on October 8th. The third 
new family-friendly series, Puppy 
Place, is set to premiere on      
October 15th. 

 
Wolfboy and the  
Everything Factory 
 

Inspired by the work of visual 
artist, UK Cypriot Toff ‘Wirrow’ 
Mazery, co-created by Emmy 
Award winner Edward Jesse 
(HITRECORD’s “Create Toge-

ther”), developed by Emmy winner 
Michael Ryan (All Hail King      
Julien, Kung Fu Panda) and       
executive produced by Emmy 
winner Joseph Gordon-Levitt 
(Mr. Corman), HITRECORD and 
FOX Entertainment’s Bento Box 
Entertainment, the 10-episode 
animated epic Wolfboy and      
the Everything Factory follows 
Wolfboy (voiced by Kassian 
Akhtar), an imaginative oddball 
who discovers a strange realm 
at the centre of the earth where 
fantastical beings called ‘Sprytes’ 
create things for the natural 
world on the surface – clouds, 
trees, rabbits, dreams, hiccups, 
memories, time… everything! 

With his newfound Spryte 
friends, Wolfboy learns that not 

only can he use the creative  
energy of the Everything Factory 
to make his wild imagination 
come to life, but that he is      
destined to play a central role 
in an age-old battle between the 
forces of creation and destruc-
tion. Wolfboy soon comes to      
realize that being different is 
what makes him special – and 
that, ultimately, it’s the oddballs 
and dreamers who change the 
world. 

In addition to young new-
comer Akhtar as the titular   
Wolfboy, the series is voiced by 
Critics’ Choice Award nominee 
Archie Yates (Jojo Rabbit), who 
portrays Sprout, Lilly Williams 
as Xandra, Cristina Milizia (DC 
Superhero Girls) as Floof and 
Gordon-Levitt voicing Professor 
Luxcraft.  

The series is peppered with a 
number of special performances, 
including Juno Temple (Ted Lasso) 
and Gordon-Levitt’s former 3rd 
Rock from the Sun castmate, 
stage and screen legend John 
Lithgow. 

 
Get Rolling With Otis 
 

Based on the Penguin Random 
House book series by Loren 
Long, Get Rolling With Otis will 
premiere globally on Apple TV+ 
Friday, October 8. This animated 

adventure series from 9 Story 
Media Group and Brown Bag 
Films welcomes young viewers 
to Long Hill Dairy Farm, home 
to Otis the Tractor and all his 
friends. Otis may be little, but he 
has a big heart. Whenever he 
sees a friend in need, he hits the 
brakes, asks how they’re feeling, 
and rolls into action to help! 

 
Puppy Place 

 
Based on the best-selling 

books from Scholastic, Puppy 
Place chronicles the adventures 
of dog-loving siblings, Charles 
and Lizzie Peterson, and the 
puppy pals they foster in search 
of forever homes. 

Premiering on Apple TV+       
Friday, October 15, each of the 
eight live-action episodes tells 
the story of a puppy who finds 
his or her way to the Peterson 
family. Charles (Riley Looc) and 
Lizzie (Brooklynn MacKinzie), 
whose different approaches 
complement, inspire, and occa-
sionally confound one another, 
do whatever it takes to find a 
happy, loving home for each 
and every dog.  

Discovering what makes each 
puppy special offers a unique 
perspective that helps the pair 
overcome their own individual 
hurdles.

11-year-old Mikey Poulli, 
an inspiration to all

Mikey Poulli from Enfield, 
north London, is an   
exceptional young foot-

baller and keeps banging in the 
goals. But his talent is made 
more impressive by the fact that 
the avid Arsenal fan began to 
go blind three years ago. 

The 11-year-old not only trains 
with the coaches for England’s 
blind team, but he also received  
the Young Achiever award at the 
Mirror Pride of Sport Awards, in 
partnership with TSB. 

Argentinian football star Messi 
has become an ambassador to 
support the blind and visually 

impaired, with Mikey among 12 
youngsters from across the world 
singled out for their courage in 
the face of adversity. 

Mikey completely lost his sight 
after being diagnosed with the 
incurable eye disease Rod Cone 
Dystrophy following a routine 
test at the age of six. He is an 
inspiration to us all. 

Pictured (l-r) Michael Yiakoumi, 
publisher of the Cypriot Who’s 
Who directory, Mikey Poulli and 
his father John. Entrants are 
being invited for the new edition 
of Cypriot Who’s Who – visit 
www.cypriotsworldwide.com
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And wine maketh glad the heart of man 
– Psalm 104 

 
Ernest Hemingway won the Nobel Prize 

for Literature in 1954. His best book, in my 
opinion, is ‘The Old Man and the Sea’, a 
perfect novella about an ageing Cuban       
fisherman and his epic battle with an Atlantic 
blue marlin that he’s trying to catch. The book 
is a diabolical cross between The Odyssey 
and Jaws – with a vibrant ‘will he make it 
back home?’ energy. The title itself is indeed 
taken from Homer – γέρων άλιος. The English 
composer and novelist Anthony Burgess 
said, “It is unsurpassed in Hemingway’s 
oeuvre. Every word tells, and there’s not a 
word too many.”  

Another Hemingway book that I love is 
‘The Sun Also Rises’, about American           
expats living in Paris. They visit Spain and 
experience the bull running of Pamplona 
and the heady living of San Sebastien. I 

think it’s a better book than ‘The Great 
Gatsby’ (considered “The Great American 
Novel”). But then, I don’t pretend to be much 
of a judge of literature, I’m a Maths teacher 
after all, not a Guardian writer.  

 
Drinks 

 
Years ago, when I read ‘The Sun Also Rises’, 

two things struck me: first, how smooth       
and easy it was to read; second, the sheer 
volume of alcohol that the characters          
consumed. When I finished it, I wanted to 
read it again, just to count how many drinks 
were imbibed.   

So, this summer, ten years on, that’s       
exactly what I did. I re-read the book over 
three days, and listed, on a spreadsheet, 
precisely how many drinks were devoured. 
My first ever primary research in the field 
of lit-ra-cha. Le geek, c’est chic.  

Here’s what I found. In the book’s 216 
pages, I counted 199 drinks. The number 
of times that each drink is mentioned, is as 
follows: - 

Wine 66, Indeterminate drink* 25, Beer 
24, Coffee 19, Brandy 17, Champagne 9, 
Whisky 8, Martini 6, Liqueur 5, Absinthe 4, 
Cognac 3, Water 3, Cocktail 2, Pernod 2, 
Rum Punch 2, Sherry 1, Aperitif 1,           
Vermouth 1, Lemon juice 1.  
(* - the word ‘drink’ is mentioned, but not 
specified) 

I learnt some lovely new brandy and 
cocktail words: Fundador, ‘fines’, Rioja Alta, 
Jack Rose, Izzarra.   

I’d much rather have been there with 
them, though. “Everybody behaved badly,” 

says Jake.  
 
No footnotes 

 
The late, great Professor of Comparative            

Literature, George Steiner, in a Dutch TV 
interview, picked out this book as an exam-
ple of supreme writing. He reads a passage 
where two friends, Jake and Bill, take a bus 
trip into the Spanish mountains. Jake points 
out, through a dark forest, the grey metal 
roof of the monastery of Rancevaux. “It’s 
cold up here”, Bill says, “It’s awful cold.”  

Rancevaux is the place where, in the       
medieval epic ‘Song of Roland’, Roland and 
his friends are betrayed by one of their 
number, and butchered in a Saracen          
ambush. The genius of Hemingway is not 
to say so. Only the word ‘Rancevaux’ tells 
us, that these two friends will betray each 
other. That they’re at the end of their rela-
tionship. And the repetition of ‘cold’: the 
coldness of the heart. Only a very great  
artist can say everything, without saying 
anything.  

Steiner worried that his Oxford,            
Cambridge and Harvard students no longer 
recognise Rancevaux, “Our next editions 
need a footnote, which kills the whole thing.” 
Hemingway’s readership was a general 
reading public – this was a successful 
novel. He could assume that the word 
Rancevaux was known – was all you 
needed.   

We’re reaching the point where ‘Elsinore’ 
needs a footnote.  

 
James Neophytou

Counting drinks with Hemingway:  
European Festival style

The story of young Angelina 
Lati from Sydney, NSW, 
Australia, who suffers 

from the incurable rare terminal 
genetic disease Lafora, moved 
many of our compatriots.  

Among them is Protopresbyter 
Father George Nikolaou from 
Bristol, who wanted to help raise 
funds for Angelina’s medical 
treatment and care in the United 
States.  

When Father George was     
informed of Angelina's condition, 
he contacted her family in      
Australia and offered to send 
copies of his book, The Village 
of Eptakomi, which when sold 
raised 4,200 Australian dollars.  

Meanwhile, Father George 
discovered that Angelina’s 
grandparents hail from Eptakomi 
in the district of Famagusta,  
Cyprus, and that he was a 
cousin of both of Angelina's 
grandparents. 

Congratulations to Father 
George who gave another      
example of solidarity to fellow 
human beings. We hope that 
others will be inspired to follow 
his good example. 

To read more about Angelina’s 
condition and ways you can  
donate towards this good cause, 
please visit www.gofundme. 
com/f/climbing-for-angelina-      
lafora-disease 

Father George Nikolaou  
helps raise funds for young         
Angelina’s medical treatment



Gordon and Gino argue over 
Greek vs Italian food! 

Italian TV chef Gino D’Acampo was left furious when Gordon 
Ramsay told him that he thinks Greek food was better than       
Italian food! 

ITV’s Gordon, Gino & Fred Go Greek graced our TV screens 
for the first time on Monday night, which meant the food-loving 
trio were back on another road trip, this time travelling around 
Greece and the nation’s superb islands. 

Gino was left seething at Gordon when the two famous chefs 
chatted about food – and Gordon told Gino that he thought 
Greek food was better than Italian cuisine. The two ended up 
getting into a rather heated food-related row as Fred decided 
to take Gordon’s side. 

Gordon told Gino: “Greece never gets the look-in that France 
has or the Italians.” Shocked at Gordon’s statement, Gino put down 
his champagne glass in anger before replying: “Oh, you’re not 
serious!” He then tried to rope Fred in on his side as he waved 
his arms in protest, crying: “Say something, say something!” 

Sadly for Gino, Fred agreed with the Kitchen Nightmares star, 
telling him that people in Greece live long, healthy lives due to 
their national dishes.        

The first episode showed the trio travelling around Crete        
before heading to the beautiful hot spot of Santorini, finishing 
in Mykonos. 
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Andrea Georgiou 

Extra Wembley 
dates added to 
Ed Sheeran’s 
2022 tour 

  
Superstar Ed Sheeran has 

announced a further 23 dates 
to his 2022 tour, which will now 
include five shows at London’s 
Wembley Stadium. 

The singer announced the 
first leg of his widely-anticipated 
+ - = ÷ x tour earlier this month 
which included three dates at 
Wembley, but two more have 
been added as thousands of fans 
bought tickets for the original gigs 
the moment they went on sale. 

More shows in Manchester, 
Sunderland and Cardiff have also 
been announced by the 30-year-
old Shape of You hitmaker. 

Ed is preparing for the release 
of his new album = - pronounced 
'equals' - at the end of October. 

Meanwhile, Ed was among the 
stars who performed at a global 
music event aiming to raise 
awareness of poverty, climate 
change and the need for coro-
navirus vaccines worldwide. 

The 24-hour event began in 
Paris where Sir Elton and Stormzy 
also took to the stage. Ed closed 
the concert at the Champ de 
Mars in the French capital. 

New York City, Lagos, Rio de 
Janiero, Los Angeles, London, 
Sydney and Mumbai were among 
the other cities where concerts 
have taken place. 

Coldplay, Paul Simon, Billie 
Eilish, Jennifer Lopez and Lizzo 
performed in New York where 
some 60,000 people gathered, 
with the Duke and Duchess of 
Sussex also taking to the stage.

Will Smith is heading to      
London! Known for The Fresh 
Prince of Bel-Air, Bad Boys, Men 
in Black, Aladdin, a deluge of 
iconic music and more, the actor 
and creative will be appearing 
in the West End for one night in 
November.  

Bringing his five-city tour of 
Will: An Evening of Stories with 
Friends to the Savoy Theatre on 
18 November, to coincide with 

his new book, Will will be           
reflecting on his life, his career 
and his inner happiness.  

Special guests will also be 
appearing across the tour, which 
has stops in Philadelphia, Brook-
lyn, Chicago and Los Angeles.  

Tickets will include a copy of 
Will's memoir, penned alongside 
Mark Manson.  

Tickets go on general sale at 
3pm on 1 October.

Will Smith to appear in the  
West End for one night only!
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EUREKA! 

The Battle of Marathon took place in 490 BC 
during the first Persian invasion of Greece. It 
was fought between the citizens of Athens, 

aided by Plataea, and a Persian force commanded 
by Datis and Artaphernes. The battle was the         
culmination of the first attempt by Persia, under King 
Darius I, to subjugate Greece. The Greek army          
inflicted a crushing defeat on the more numerous 
Persians, marking a turning point in the Greco-       
Persian Wars. 

On the morning of September 17, 490 BC, some 
10,000 Greeks stood assembled on the plain of 
Marathon, preparing to fight to the last man. Behind 
them lay everything they held dear: their city, their 
homes, and their families. In front of the outnumbered 
Greeks stood the assembled forces of the Persian 
Empire, a seemingly invincible army with revenge, 
pillage and plunder on its mind. 

Aeschylus, who fought in the Persian wars, in his 
tragic play The Persians, best expresses the          
Athenians’ feelings: “On, sons of the Hellenes! Fight 
for the freedom of your country! Fight for the           
freedom of your children and of your wives, for the 
gods of your fathers and for the sepulchres of your 
ancestors! All are now staked upon the strife!” 

The two sides faced each another directly, waiting 
for the fight to start. The Athenians stalled for days, 
anticipating reinforcements promised by Sparta. But 
they knew they could not wait for long. The Persians, 
expecting as easy a victory as they had won against 
enemies so many times before, were in no hurry. 

The Greeks, knowing the time for battle had come, 
began to move forward. Ostensibly, they advanced 
with focus and purpose, but beneath this firm veneer, 
as they looked on a vastly larger enemy — at least 
twice their number — many must have been fearful 
of what was to come. The Persian archers sat with 
their bows drawn, ready to loose a barrage of arrows 
that would send fear and confusion through the 
Greek ranks. 

“The Athenians advanced at a run towards the 
enemy, not less than a mile away,” recounted the 
historian Herodotus. “The Persians, seeing the attack 
developed at the double, prepared to meet it, think-
ing it suicidal madness for the Athenians to risk an 
assault with so small a force — rushing in with no 
support from either cavalry or archers.” 

Had the Persian archers been allowed to loose 
their bows, the battle might have ended before it had 
truly begun. Fighting their doubts and fears, the 
Athenians seized the initiative and rushed the        
Persians.  

The two Athenian commanders, Callimachus and 
Miltiades, used their knowledge of Persian battle 
tactics to turn the tide further in their favour. As the 
clatter of spears, swords and shields echoed through 
the valley, the Greeks had ensured that their best 
hoplites were on the flanks and that their ranks were 
thinned in the centre. The Persian elite forces surged 
into the centre of the fray, easily gaining the ascen-
dancy. But this time it was a fatal mistake. The         
Persian conscripts whom the Hellenic hoplites faced 
on the flanks quickly broke into flight. The Greeks then 
made another crucial decision: Instead of pursuing 
their fleeing foes, they turned inward to aid their 
countrymen fighting in the centre of the battle. 

By then, the Persians were in a state of utter       
confusion. Their tactics had failed, their cavalry was 
absent and their archers were useless. Their more 
heavily armed and armoured opponents were          
attacking them from three sides and pushing them 
into the sea. The Persians fled back to their ships. 
Many of the Athenians, buoyed by their success, 
dragged several of the Persian vessels to shore, 
slaughtering those on board. 

When the day was over, the Greeks had won one 
of history’s most famous victories, claiming to have 
killed about 6,400 Persians for the loss of only 192 
Athenians. The Spartans eventually arrived, but only 
after the battle was long over. To assuage their        

disbelief in the Athenians’ victory, they toured the 
battlefield. To their amazement, they found the claim 
of victory was indeed true. The Athenians had defeated 
the most powerful empire in the Western world. 

Around the 5th century BC, the Persians under 
Cyrus the Great had rapidly expanded their domain. 
By the time of Darius I, the Persian Empire covered 
most of southwest Asia and Asia Minor, reaching as 
far as the easternmost boundaries of Europe. The 
Persians demanded tribute and respect from all they 
dominated. The Greek cities in Asia Minor eventually 
decided to throw off the Persian yoke. Through those 
revolts, the assistance of the Athenians and the       
ensuing Battle of Marathon, the wheels had been 
set in motion to end Persian domination. 

How did this sequence of events come to pass? 
From the time he ascended the throne, Darius, like 
all the kings before him, needed to conquer and add 
to the empire that his forebears had passed to him, 
to establish his worth as a ruler and maintain control. 
Establishing and retaining authority over such a vast 
dominion required thousands upon thousands of 
troops. To pay for the soldiery and to maintain the 
grandeur of the Persian capital, Persepolis, he needed 
more than the tribute from subjugated states. He 
needed to conquer more cities and territory to          
expand his treasury. 

To the east of ancient Persia lay India and the Orient; 
expansion there held unknown dangers. To take this 
route, Darius would risk overextending his empire. 
To the west lay the inhospitable Libyan Desert. To 
the north were the barbarian lands of the Scythians. 
Expansion into Europe seemed the most promising 
option, but the scattered city-states of Greece         
constituted a major roadblock to Darius’ ambitions. 

Before he could move on Greece, Darius had to 
achieve complete submission within his existing      
territories, and an empire of Persia’s size was           
impossible to control centrally. Therefore, the Persians 
had established local governors or satraps, whose 
main role was to oversee the day-to-day functioning 
of their provinces and to ensure that all tribute was 
collected and sent to the capital. Many of these         
satraps ruled as tyrants. Understandably, the Greek 
cities east of the Aegean Sea would become restless 
and desire change when they cast a glance westward 
at the seeds of democratic society planted in Athens. 

Dissent first began to appear on the island of 
Naxos, which revolted in 502 BC. The Naxians        
appealed to the despot of the Ionian city of Miletos, 
Aristagoras, for assistance. He agreed, meaning to 
take control of the island once the revolt had been 
crushed. For his plan to succeed, he enlisted the aid 
of Artaphernes, Darius’ brother and the satrap of 
Lydia. Aristagoras’ tangled web fell apart when the 
plot against the Naxians failed. Owing the Persian 
emperor and his brother money and promised       
conquests, Aristagoras had no option but to incite 
his own people to revolt. 

The revolt of Miletos led other cities to follow suit. 
The Ionian Greeks had also maintained strong trade 
and cultural ties with their kin on mainland Greece. 
Forced to pay tribute to a distant king, feeling the       
tyrannical push of the Persian governors and encour-
aged by the Athenians, many of these city-states      
decided to revolt. Athens sent 20 triremes to Ephesus. 
Their hoplites and the citizens of Miletos marched 
on the Lydian capital of Sardis and sacked it. On 
hearing of this in Persepolis, Darius was infuriated. 

The revolts in Ionia and an excuse to wreak        
vengeance on Athens gave Darius the perfect pretext 
to implement his plans of expansion in Europe. 
When he looked toward mainland Greece, he must 
have seen a disjointed conglomeration of city-states 
that bickered and fought among themselves. As the 
ruler with the largest army in the world, and with the 
success of his predecessors on which to build, 
Darius must have thought that one way or another 
victory would be assured. 

In 492 BC, Darius gave Mardonius, his satrap in 

Thrace, command of 600 ships that sailed across the 
Hellespont and along the coast. As it rounded Mount 
Athos, however, the fleet was destroyed by a freak 
storm, an event that would prove to have great signi-
ficance. The Greeks took it as an encouraging omen 
that the gods must surely be on their side. Herodotus 
claims that the storm destroyed 300 ships and killed 
20,000 men. 

Two years later, Darius sent another 600 ships in 
a second attempt. Expecting little resistance, he sent 
emissaries to the cities of Greece asking for their 
submission and demanding offerings of earth and 
water. Most cities in the north and in Macedonia sub-
mitted to his demands. But war became inevitable 
when the Athenians refused, and the Spartans went 
even further and killed the Persian envoy. 

A second Persian expedition was launched under 
the command of Datis and Darius’ nephew, Arta-
phernes. As they moved across the Aegean, they 
subdued many of the island cities such as Naxos 
and Delos. Eventually they reached Eritrea, and made 
their way to Marathon.  

Marathon was also chosen to draw the Athenians 
away from Athens. While the hoplites were engaged 
on the field, the Persians planned to send their ships 
around the coast and easily capture the undefended 
city. The Persian plan was twofold: They knew that if 
the Athenian army was defeated outside of Athens, 
the city’s civilian inhabitants would have no choice 
but to submit. 

Almost immediately after hearing the news of the 
Persian landing, the Athenians sent a runner named 
Pheidippides to Sparta to ask for their assistance. 
The Spartans promised to send aid, but with a major 
qualification: No help would be forthcoming until the 
Carneia (a religious festival) was over. The Spartan 
refusal to commit troops before then left the           
Athenians with three choices: march out and meet 
the Persians at Marathon; defend the pass at Pallini; 
or stay in the city and defend its walls. 

The Athenians chose Marathon. There were       
several reasons for this. The food supplies they would 
need to survive a protracted siege came from the 
surrounding countryside of Attica, which could easily 
be cut off by the encamped Persian army. If the       
Persians were able to blockade both the land and 
sea, Athens could not withstand a sustained siege. 
The pass at Pallini was high in the mountains, but the 
Persians had sufficient forces to continue to attack 
pass defenders until Pallini fell. 

The geography of the plain of Marathon was        
significant in the Persian decision-making. Measuring 
approximately 10 miles long and three miles wide, 
it was flanked by boggy marshlands. A large, flat 
plain, it was perfect for the use of the Persians’ main 
strike weapon: cavalry. 

When the Athenians reached Marathon, they found 
the Persians camped along the coast. Obviously, the 
Greeks needed to take the high ground. Both sides 
sat encamped for nine days, each waiting for the 
other to make the first move.  

The outnumbered Athenians and their Plataean 

allies played for time in hopes that the Spartan       
hoplites would join them — not only to strengthen 
their numbers but because Spartan military renown 
stretched all the way to Persepolis, and a Spartan 
presence would surely dent Persian confidence.  

A meeting was held in the Greek camp to resolve 
the issue. The 10 Athenian generals voted, with five 
in favour of immediate battle and five voting to wait 
for the Spartans’ arrival.  

With approximately 1,000 Plataeans bolstering 
the Athenian ranks, the Hellenic forces mustered 
some 10,000 hoplites. The Persians may have 
numbered as high as 48,000. Familiar with the tac-
tics and strengths of their enemy, the Greeks knew 
the Persian cavalry had to be taken out of the cal-
culations. The Persians could not use the cavalry 
on one side because of the marshland. Nor could 
they use it on the opposite flank, as the Athenians 
had buried large stakes in the ground. It seems likely 
that the Persians, even without the use of either 
flank, would have used their premier weapon, but 
for whatever reason, the Persian cavalry was away 
from the battlefield. Miltiades may well have learned 
of the Persian cavalry’s absence and then decided 
it was time to attack. 

The absence of Persian cavalry is one of the      
reasons for the Greek victory. The second is that the 
Persians were completely unprepared for and unable 
to adapt to the Greeks’ tactics.  

The Greeks held an advantage at Marathon in the 
equipment of their infantry. An Athenian hoplite carried 
a heavy, 9-foot spear, wore a solid breastplate and 
carried an almost body-length shield. The Persian 
infantryman, in contrast, wore little more than robes 
and carried a shorter sword and a wicker or cane 
shield. The hoplites at the front would interlock their 
shields, as would the men to the side, forming an 
almost impenetrable barrier.  

Although they had won a great victory, the        
Athenians knew the Persian threat had not passed, 
and they quickly marched back to prepare the defence 
of Athens from the attack they were certain would 
come.  

With time of the essence, the Athenians dispatched 
Pheidippides to inform Athens’ populace of their      
victory before the troops arrived.  

Even though the future battles of Salamis and 
Plataea were fought against a greater Persian threat, 
had Marathon ended in defeat, those later battles 
would never have occurred. Soon after Marathon, 
Themistocles successfully petitioned to have Athens 
build a stronger navy, which led to its success at       
Salamis. While most credit the second instalment of 
the Persian wars with the birth of the Athenian renais-
sance, one could argue that Marathon was the         
catalyst for, and much of the reason behind, the 
Athenians’ belief that they were on par with the 
Spartans — which allowed them to flourish.  

 
Source: Jason K. Fosten,  

historynet.com and en.wikipedia.com 
Illustration: Roger Payne 

The Battle of Marathon
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Next Door 
 
The wonderful German/     

Spanish actor Daniel Bruhl first 
came to prominence back in 
2003 with GOODBYE LENIN! 
before he received international 
stardom with films like INGLO-
RIOUS BASTERDS and RUSH. 
He now makes his directorial 
debut in which he plays himself 
in a story based on his own idea 
and written by Daniel Kelhmann.  

The action opens in the        
luxurious apartment of Daniel in 
Berlin’s Prenzlauer Berg district. 
He is a successful movie star, and 
he is getting ready for a casting 
in London for a big Hollywood 
project to play an American super-
hero. He is practising his lines 
in the shower and packs his 
bags for the flight but before he 
reaches the airport he briefly 
stops at a local bar for a quick 
drink and a bite. There, sitting in 
the corner is Bruno (Peter Kurth), 
a quiet man who seems to have 
intimate knowledge of Daniel’s 
life…  

It is delicious film, a brilliant 
two hander that develops into 
something more sinister as the 
story develops. Bruhl is as      
charismatic as ever and works 
brilliantly with Kurth, who also 
appeared in GOODBYE LENIN. 
The dialogue is sharp, and it 
feels a bit too stagey but that’s 
probably intentional. Either way 
it is very engaging, and it would 
also make a great stage play 
with Tom Cruise playing Bruhl! 

 

The Green 
Knight 
 

The story of Sir Gawain,      
the Arthurian knight is brought 
vividly to life by American auteur 
David Lowery, the director and 

writer of AIN’T THEM BODIES 
SAINTS, A GHOST STORY and 
THE OLD MAN AND THE GUN.  

Sir Gawain (Dev Patel)        
embarks on a quest to find the 
Green Knight, but his long and 
arduous journey becomes more 
of a spiritual challenge… 

It is a visual treat with amazing 
set and costume designs, but 
the purposely slow pacing and 
its repetitive nature may require 
some patience especially towards 
the end. Patel is very effective as 
the unwilling hero and gets solid 
support from Alicia Vikander is 
Essel, the woman of his dreams. 
Sarita Choudhury is also strong 
as Gawain’s mother, a true      
survivor in a cruel, fantastical 
world. 

 

Everybody’s 
Talking About 
Jamie 

The remarkable life of Jamie, 
which was first turned into a  
beloved musical-still running in 
the West End - has now been 
transformed into an exciting new 
film with Max Harwood in the 
title role.  

The action takes place in 
Sheffield and follows Jamie, a 
teenager who dreams of becom-
ing a drag queen. He is blessed 

with an understanding mother 
(Sarah Lancashire) who adores 
him and promptly buys him a 
pair of bright red high heels for 
his birthday.  

Meanwhile, his Muslim class-
mate and best friend Pritti (Lauren 
Patel) inspires him to be true to 
himself and become a performer. 
But first Jamie needs to buy a 
dress for the prom from no other 
than the celebrated drug artist 
Miss Loco Chanelle (Richard E. 
Grant)… 

The original stage director 
Jonathan Butterell along with 
writers Tom MacRae and Dan 
Gillespie Sells, direct with energy 
and gusto this lovable feel-good 
comedy which is perfectly com-
plimented by memorable tunes 
and cleverly written songs.  

A genuine crowd pleaser that 
deserves to be a mega hit! 
(Prime Video)  

Copilot 

Anne-Zohra Berrached is keen 
to tell this story which is inspired 
by true events from the female 
perspective.  

Asli (Canan Kir), is a young 
Turkish woman studying medicine 
in Hamburg, who at first sight 
falls in love with Saeed, a charm-
ing Lebanese student. They 
soon get married and their rela-
tionship gets stronger even 
though Saeed begins to become 
even more elusive about his 
whereabouts. But the biggest 
shock and the tip of the iceberg 
for Asli is when Saeed decides 
to study flying in America… 

It is passionate love story 
strongly acted especially by Kir, 
as the woman torn between her 

love for her husband especially 
after she realises the truth       
behind his identity.  

It is good to see this kind of 
story from the female point of 
view with a strong, intelligent 
protagonist not represented as 
a victim. 

 

A Brixton Tale 

This marks the impressive 
feature film debut of Darrah Carey 
and Bertrand Destrochers, who 
tell the story of Leah (Lily       
Newmark), a wealthy vlogger 
attracted by the prospect of 
making a biting documentary 
about a shy youth from the       
notorious Barrier Block housing 
project. She is fascinated by 
Benji (Ola Orebiyi) but soon   
begins to regret their dangerous 
relationship… 

The film works thanks to 
Newmark’s luminous presence 
and to rising star’s Orebiyi’s 
volatile persona.  

The dialogue may be a bit 
rough around the edges with a 
lot of unnecessary swearing, but 
overall, it is an unpretentious 
film worth seeking out! 

 

Kandisha 

This French horror which        
recalls CANDYMAN follows  
the story of three best friends      
Amelie, Bintou and Morjana, 
who during their summer break 
particularly enjoy spraying      
graffiti wherever they can. One 
night they find the name of 
Kandisha on one of the walls 
and are reminded of her legend 
and ability to revenge the death 
of her husband. Later that night 
when Amelie gets assaulted by 
her ex-boyfriend, she summons 
Kandisha and soon after the 
body count begins… 

It is a well-executed horror, 
atmospherically directed by       
Julien Maury and Alexandre 
Bustillo, who elicit strong        
performances from their three 
leading ladies. (SHUDDER) 

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

George Savvides 

How many coup de 
théâtre’s and spectacu-
lar scenes can a produc-

tion cram in before you begin to 
ask the question if seeing really 
is believing. In the case of Back 
to the Future: The Musical 
(Adelphi Theatre) I lost count. 
This is a show that will delight 
audiences well into the future 
and no doubt fans of the three 
movies will be very pleased with 
the sci-fi magicality that it offers. 
Maybe the producers and direc-
tor John Rando are making up 
for lost time. It has taken them 
seemingly forever to get from 
film to  stage, desperate to prove 
that impossible is nothing. Come 
the interval I was gasping for 
breath and my audio visual 
sensibilities were off the Richter 
scale and I haven’t even men-
tioned that car yet. 

Bob Gale’s script, he was 
co-creator of the film, ensures 
we get the tale as told on cellu-
loid. Small-town California teen 
Marty McFly is thrown back 
into the 1950s when an experi-
ment by his eccentric scientist 
friend ‘Doc’ Brown goes awry. 
Travelling through time in a 
modified DeLorean car, Marty 
encounters young versions of 
his parents and must make 
sure that they fall in love or 
he'll cease to exist. Marty has 
to return to his own time and 
save the life of Doc Brown. 
Telling that story should be easy 
enough. Rando’s approach is 
to blind us, not with the science, 
but by making every scene a 
climactic experience of its own. 
Visually it is pretty mind blowing 
on a set design by Tim Hatley 
that should come with a health 
warning and a free pair of sun 
shades such is its intensity and 
impact. In this case we are 
blinded, by the light.   

The new songs by Glenn 
Ballard and Alan Silvetsri are 
a nice atmospheric addition to 
the likes of The Power of Love 
and Chuck Berry’s (who would 
have made for a great Doc) 
Johnny B. Goode but none are 
particularly memorable. Similar-
ly the choreography is snappy 
and executed at high speed but 
ultimately everything is over-
shadowed by the incredible 
special effects. Seeing the   
DeLorean car is one thing but 
watching it in action is a sensa-

tional achievement especially 
when it does the time travel bit. 
The electrifying clock tower 
sequence is an astonishing      
finale that had me thumbing 
through the programme to find 
the person responsible for all 
of this. Chris Fisher is the man. A 
member of the Magic Circle,  this 
is theatrical magic as he makes 
this impossible believable. 

Roger Bart (Doc) is a very 
likeable nut-job of a nutty pro-
fessor for whom the normal, one 
dimensional world is a bore. His 
unconventional behaviour and 
demeanour are a delightful dis-
traction for Olly Dobson’s Marty, 
a perky lad who is like a wind-up 
toy on ever ready batteries. A 
very entertaining duo. Unrelenting 
and hard wired to please, the 
show is blinking bonkers, fantas-
tical and a wild, wild ride. Strap 
in tight and enjoy. 

And Rubina Kangari enjoys 
his master’s voice… 

One day my daughter asked, 
very sincerely, “Mum, why can’t 
I write like Shakespeare?” My 
reply was instant, “For the same 
reason I can’t write like Ayck-
bourn.” Relatively Speaking 
(Jermyn Street Theatre) is set 
in 1965 and homes in on a co-
habiting couple, Greg (Christo-
pher Bonwell) and Ginny (Lianne 
Harvey) and Philip (James 
Simmons) and his befuddled 
wife Sheila (Rachel Fielding). 
The plot is hilarious, a comedy 
of misunderstandings and mis-
taken identities with all sorts of 
Ayckbournesque sub-plots and 
astute observations. 

Simmons’ comic timing is 
terrific while Bonwell is flustered 
and endearing. Fielding does 
a fantastic job as the unsatisfied 
yet accommodating middle class 
English housewife and Harvey 
is equally impressive as the 
deceiving girlfriend who wants 
to make things right. Even though 
the theatre is tiny and felt a tad 
cramped, Robert Nerford’s pro-
duction is neatly executed and 
the intimacy of the space made 
one feel quite involved with the 
action. No, I’ll never be able to 
write like that. 
 

Back to the Future:  
The Musical www.back-
tothefuturemusical.com 

 
Relatively Speaking - 

www.jermynstreettheatre.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Vroom vroom! 
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Want to keep your body 
in good working order? 
Then you need to give 

it regular checks, maintenance, 
and top ups with good mindful 
service. Do not allow it to be 
neglected till it fails, breaks down 
and stops working efficiently. 

Take care of your heart, it is 
your engine; the normal resting 
heart rate is between 60 and 100 
beats per minute. It has been 
found that the higher it is, the 
greater the risk for cardiovas-
cular death. The best way to 
lower it is to improve your fitness 
level with a balance of work, rest 
and play. This means including 
regular calming exercise that 
includes relaxing exercise      
programs like having a massage 
- deep tissue massage can       
reduce heart rates by 10.8 beats 
per minute. Another way is 
meditation and deep breathing 
correctly with it - taking a deep 
slow breath through the nose for 
ten seconds, and then slowly 

exhaling for ten. Find ways that 
calm and relax you so that you 
switch off and unwind at times. 

Keep your body work in check. 
Is it shiny and glowing, or is it 
showing signs that it needs a   
little polishing up? Your skin and 
nails can reveal so much. Lots 
of late nights and lack of sleep 
will make the skin look dull and 
lack lustre. The body makes new 
cells approximately one hour into 
your sleep. Miss out on regular 
sleep and you miss out on your 
cell renewal. 

Dry, dehydrated skin, tends to 
look and feel rough, dry and flaky. 
Skin should look hydrated, look 
and feel smooth with a plump 
youthful bounce. Drinking plenty 
of water to help from within, 
keeping it soft from the outside 
with daily moisturising lotions and 
creams can ensure it gleams.  

A smoker often has dilated 
skin pores, making it appear less 
smooth and may also find the 
skin looks a little dull. Smokers 

may also find that their vitamin C 
is depleted by the smoking. 
Minimising smoking and taking 
extra vitamin C can help improve. 

Alcohol also dehydrates the 
skin, so keeping water by your 
bedside and drinking lots of water 
before sleeping and when waking 
up, can really help make the  
difference. 

Nails can give away a multi-
tude of disorders. Doctors can 
tell by your nails whether you’re 
anaemic, lacking in Zinc; spoon 
shape nails can show that you 
are lacking iron in your body; 
White spots can show lack of 
minerals in the body; Dry, flaking 
skin under the nail, and lifting 
and separation of the nail can 
show fungal infections; Skin tags 
around the cuticle indicates lack 
of vitamin C. 

Hair on the head also shows 
signs of many disorders. Up to 
100 hairs can fall out daily,      
however when overstressed, 
hair problems can occur and 

hair can fall out excessively        
in patches. It can also indicate 
other disorders like that of      
depression, iron deficiency,   
thyroid problems, heart problems, 
high blood pressure, hormonal 
disorders, infections or arthritis.  

Ensure a good healthy eating 
intake of calcium and include 
foods such as fatty fish, eggs, 
nuts and seeds. 

Flush out kidneys with water 
- drinking plenty of water avoids 
dehydration and the building up 
of excess calcium which can 
cause kidney stones.  

Gentle exercise helps to relax 
joints and keep them lubricated 
and easily mobile with synovial 
fluid between them moving. A 
little walk every twenty minutes 

helps avoid bad posture and 
hunching, that can place pressure 
on the spine along with joints of 
the body. Remember to always 
sit upright, stand or walk with 
good posture. Avoid placing 
pressure on joints by not over 
carrying heavy bags.  

Our brain is the code board 
that runs everything with          
processing 70,000 thoughts, 
problems and decisions daily, 
even when we downtime. We 
often don't switch off with lots of 
incoming information from tech 
gadgets like phones, tablets etc. 
Try taking regular mindful breaks 
and appreciate natural life        
activities for a few moments. 
Eat or drink a coffee with focus 
and appreciation that you can 

do it, with the action, sense and 
feel of taste, texture and smell 
in its luxury.  

Whatever you choose to do, 
do it with appreciation of that 
one simple focussed task that 
you normally take for granted. It 
is a blessing. 

Always make time for your 
health checks of blood pressure, 
breast screening, cervical screen-
ing, cholesterol, diabetes etc. 

With all those wheels in motion 
and keeping in check, you should 
be running smoothly! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Give your body an MOT

Cooking with Loulla Astin 
Avocado Houmous

Avocados are in season 
at the moment, so it’s 
the perfect opportunity  

to share my Avocado Houmous! 
It makes a change to Guaca-
mole!  

Avocado is technically a       
fruit; it’s high in fat, but its 
monounsaturated fat which is   
a good fat that helps lower  
cholesterol.  

This vibrant green houmous 
dip is definitely a winner with y 
family - it’s nice for breakfast on 
toast with a poached egg and it 
makes a lovely starter, perfect 
to eat at any time of the day.  

It’s creamy, velvety, rich and 
tastes delicious.  

I like to serve my avocado dip 
with crudités (carrots, celery, 
sweet peppers, cucumbers), 
hot pita bread or tortilla chips. 

 
Ingredients: 

1 x 400g tin chick peas (drain 
weight 240g) 

2 cloves garlic 
2 tablespoons white tahini 

paste 
2 tablespoons Greek/Cypriot 

virgin olive oil 
Juice of 1 lemon 
1 teaspoon salt 
Pepper 
½ tsp ground cumin 
Few drops tabasco or any 

other chilli sauce 
2 large ripe avocados, cored, 

peeled and chopped 

To garnish: 
Paprika 
Greek virgin olive oil 
Chilli flakes 
Chopped coriander leaves 
 

Method: 
Using a food processor, 

pulse the chickpeas with the 
garlic, lemon juice, tahini and 
olive oil until smooth.  

Add the chopped avocado, 
cumin, few drops of chilli sauce 
(or as much as you like), salt 

and pepper to taste.  
Process again until very 

smooth, adding more olive oil if 
needed. Taste and adjust the 
seasoning. 

To serve - spoon on a plate, 
dust with paprika, sprinkle with 
chilli flakes, top with chopped 
coriander leaves and drizzle 
with virgin olive oil. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966

In the last decade, there has 
been an astronomic rise in 
the demand for Greek yogurt, 

a healthy alternative to other 
yogurts, outside of its home 
country. 

Once hard to come by outside 
of Greece, the country’s famed 
healthy yogurt is now available 
in hundreds of flavours and  
varieties in supermarkets around 
the world. And that’s only under-
standable, since the distinctively 
thick yogurt has long been lauded 
by doctors and nutritionists for 
its health benefits, and consumers 
love its taste and texture. 

Many specialists recommend 
it to those looking to make 
positive dietary choices as a 
healthy and nutritious alternative 
to the standard, thinner yogurt. 
Why? Quite simply, Greek       
yogurt has a lot more protein, 

and far less sugar than regular 
yogurt. This is due to the way 
it is made. 

Is Greek yogurt healthy? 
Traditionally, yogurt from Greece 
can be made with sheep’s or 
cow’s milk. Usually, the Greek 
yogurt people buy at the grocery 
store is made from cow’s milk. 

The biggest difference bet-
ween Greek yogurt and other 
yogurts is that Greek yogurt is 
strained, removing the whey 
and creating a creamier, thicker 
texture. 

The higher protein and lower 
sugar content in Greek yogurt 
come from the straining process. 

The high protein content can 
help you feel fuller for longer, 
and also makes the strained 
yogurt a good source of protein 
for vegetarians. It’s also packed 
with probiotics, which help with 

digestion. 
The higher fat content may 

scare some health-conscious 
people away, but there are 
lower and non-fat options avail-
able for those who follow a 
low-fat diet. 

Yogurt made the Greek way 
pairs well with both savoury 
and sweet dishes, as it has a 
pleasant taste and texture, 
without being too sweet or too 
sour. 

Additionally, it can be substi-
tuted for sour cream and heavy 
cream in nearly all recipes that 
call for that calorie-laden food, 
including dips. 

Greek cuisine is loaded with 
recipes that include the super-
thick yogurt, such as tzatziki and 
sweets that combine the yogurt 
with nuts, fruits, and honey. 

It makes a great addition to 
smoothies, or even as a side dish 
for spicy and savoury meals. 

Its creamy, rich texture makes 
the Greek dairy product espe-
cially delectable, like a decadent 
dessert, despite the fact that 
it’s really a health food. 

If you’re still buying regular 
yogurt, do yourself a favour    
and try Greece’s iconic yogurt          
instead. You can enjoy the 
creamy texture and delicious 
taste while also reaping the 
health benefits! 

 
Source: Greek Reporter 

Why Greek yogurt is considered 
the best in the world
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Fixtures  
Saturday 2 October 2021 
Premier League 
Man Utd v  Everton 12.30pm BT Sport 
Burnley v Norwich 15.00pm 
Chelsea v Southampton 15.00pm 
Leeds v Watford 15.00pm 
Wolves v Newcastle 15.00pm 
Brighton v Arsenal 17.30pm Sky Sports 
National League  
Barnet v Halifax 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, HA8 6AG 
Isthmian League 
Leatherhead v Haringey Borough 15.00pm 

Spartan South Midlands League 
New Salamis v Milton Keynes 15.00pm Haringey Borough, White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
Combined Counties League 
Egham v St Panteleimon 15.00pm 
Sunday 3 October 2021 
Premier League 
Crystal Palace v Leicester 14.00pm Sky Sports 
Spurs v Aston Villa 14.00pm 
West Ham v Brentford 14.00pm 
Liverpool v Man City 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 

Omonia Youth v Komi Kebir 10.am Enfield Grammar l, EN2 0AA  
Omonia v Nissi 11.30am Edmonton County School, EN1 1HQ  
LFA Challenge Cup 3rd round 
Grand Athletic v Olympia 
Ball Tarks FC v Panathinaikos 
Cypriot League Games 
Paeek v AEL Limassol 
Apollon v AEK Larnaca 
Achnas v Aris 
Paphos v Doxa 
Anorthosis v APOEL 
Olympiakos v Omonia 

KOPA top of the table clash

Olympia team talk 

Action from Olympia v Panathinaikos

New Salamis are through to the 
next round of the FA Vase 

New Salamis got off to a 
good start in their FA Vase 
match against Takely. 

The  final of the prestigious 
FA Vase  will be held in May at 
Wembley stadium. 

They took the lead through 
Harrison Georgiou within 30 
seconds from the kick off.  

Takeley who play in the Essex 
Senior League equalised after 
35 minutes. 

In the second half New         
Salamis who now play in the 
Spartan South Midlands League 

made it difficult for themselves 
trying to regain their lead. 

They created chances but 
failed to capitalise on them. Har-
rison was put through at one 
stage with only the keeper to 
beat; he laid it off to Tasha who 
lost balance and failed to score. 

Another mishap followed when 
New Salamis were awarded a 
penalty and Ryan Hervil’s shot 
was saved by the Takeley keeper, 
the ball rebounded to Ryan who 
banged his shot over the bar. 

It wasn’t long after in the 75th 

minute when Deniz Mehmet 
crossed for Harrison Georgiou 
who parried the ball home. 

In the 85th minute Elijah scored 
to make it 3-1. Takeley scored 
with two minutes to go and put 
the pressure on New Salamis 
to hold out in added time, and 
win 3-2 to go into the next round 
of the FA Vase and a 5th victory 
on the trot for their manager 
Richard Georgiou.  

They will now play Norwich 
Utd from the  Eastern Counties 
League.

Due to most teams playing 
in LFA Cup matches the 
only KOPA League game 

that took place was a top of the 
table clash between Olympia 
and Panathinaikos. 

Panathinaikos had the first 
good chance when Richard hit 
the post with a powerful shot 
from the edge of the box after 
five minutes. 

In the 25th minute, Olympia’s 
Yemi hit the bar, then minutes 
later Yemi again was on hand to 
score the goal when one to one 
with the opposing keeper       
Anthony he slotted the ball home.  

At the start of the second half 
Panathinaikos imposed them-
selves on the game one chance 
came when Richard’s shot was 
saved by the keeper followed by 
Farlhi’s shot being saved off the 
line. 

In the 85th minute, Olympia’s 
Yemi laid the ball off for Reuben 
to score the second and young 
George to score the third to give 

Olympia a 3-1 win. 
Pantel travelled to Ilford to face 

Essex Corintian Premier League 
side Brook Athletic in the first 
round of the LFA Sunday Trophy. 

Pantel started off strong 
pressing the action and giving 
the opposition no time on the ball 
and were rewarded in the 20th 
minute when Antonio put in striker 
Chrsitian Magri with an inch per-
fect pass who squeezed his shot 
past the oncoming Brooks keeper.  

Pantel were awarded a penalty 
in the 35th minute when Nick was 
pushed in the box. Debutant 
Ronaldo stepped up but saw his 
spot kicked expertly saved by 
the Brooks keeper. 

The second half started as 
expected with Brooks pressing 
and forcing the play. Pantel 
weathered a 15 minute period of 
pressure and in the 55th minute 
when a passage of play led to 
Christian finding himself one on 
one with the Brooks keeper and 
calmly slotting the ball into the 

bottom right hand corner, giving 
the keeper no chance for the 
second goal.  

Brooks pressured which resul-
ted in a penalty being awarded 
after a mistimed challenged. The 
Brooks number 9 stepped up but 
saw his spot kick emphatically 
saved by Max diving to his right 
hand side and keeping hold of 
the ball. 

As the game went on, gaps 
began to open and Doloros was 
brought down in the Brooks box 
on the 75th minute. Christian 
stepped up to squeeze his spot 
kick past the Brooks keeper and 
completing his hattrick! 0-3 Pantel. 

Apoel travelled and played at 
the prestigious Crystal Palace 
Centre against Saha and won 
5-1, their goals coming from Jack 
Lane 2 23rd and 24th minute, Vas 
Xrisikos 2 58th and 61st minute, 
and Martin Inarho 1 67th minute.  

Both Komi Kebir v London 
Ravens and Woolwich 90 v 
Omonia games called off.

Apollon are off to a good 
start in Cyprus four games 
into the season they have 

won all four games and five 
points ahead of their nearest      
rivals Aris (photo). 

They beat AEL in the Limassol 
derby 1-0 their goal came in the 
53rd minute from Lliev. AEL were 
playing with ten men when their 
gosl keeper Keravnos was sent 
off in the 40th minute. 

At the GSP stadium Omonia 
drew with Pafos 1-1. Pafos had 
taken the lead in the 16th minute 
through Semedo. Alexandros 
Michael scored an own goal in 
the 56th minute for Omonia to 
equalise. 

Newly promoted Aris and now 
third placed in the table beat  
Anorthosis 3-2 at the Tsireio 

Stadium in Limassol. This was 
Anorthosis second defeat of the 
season after three games. 

The Aris hero was Stepinski 
who scored a hat trick within 
seven minutes 12, 17 and 19 
minutes. Anorthosis tried hard 
to get back in the game but the 
two goals from Warda 29 and 
Kaltsas proved not to be enough.  

Apoel got back to winning 
ways beating newly promoted 
PAEEK 1- 0 with their goal coming 
in the 80th minute from Souza. 

AEK lift themselves to second 
place in the league table after 
beating Olympiakos through a 
72nd penalty from their leading 
goalscorer Trichovski. Doxa drew 
with Ethnikos Achna 0-0.

Apollon lead the pack in Cyprus



 26 | Thursday 30 September 2021

Michael Yiakoumi

Premier League

Action from Chelsea v Manchester City

Chelsea tasted defeat for 
the first time this season 
as Pep Guardiola’s  

Manchester City earned a 1-0 
win at Stamford Bridge on a day 
that Manchester United were 
beaten by Aston Villa and Liver-
pool were held by Brentford. 

City ended a poor run against 
Thomas Tuchel’s Chelsea thanks 
to a Gabriel Jesus goal early in 
the second half. 

In the other early kickoff, 
Manchester United slumped to 
a first Premier League defeat  
of the season as they lost 1-0 
to Villa with Bruno Fernandes 
missing a last-gasp penalty. 

That paved the way for          
Liverpool to go top later, although 
Juergen Klopp’s side had to be 
settle for a point as Brentford 
secured a 3-3 draw in a thriller. 

Tuchel had enjoyed mastery 
over his Man City counterpart 
Guardiola, winning all three 
matches against him since          
arriving at Stamford Bridge in 
January — a sequence culmi-
nating in the Champions 
League final victory. 

Jesus’s low shot on the turn 
in the 53rd minute earned City 
the win and but for Chelsea goal-
keeper Edouard Mendy they 
would have enjoyed a bigger 
margin. 

Villa went ahead in the 88th 
minute at Old Trafford thanks to 
a header by Kortney Hause but 
his handball then gave United 
a penalty in a frantic finish.     
Fernandes stepped up but 
blazed over. 

Mohamed Salah scored his 
100th Premier League goal for 
Liverpool but it was not enough 
to earn his side victory. Ethan 
Pinnock put Brentford ahead 
but Diogo Jota levelled and 
Salah struck in the 54th minute. 

Vitaly Janelt headed in a         
rebound to make it 2-2 and        
although Curtis Jones put         
Liverpool back in front in the 
67th minute, Brentford snatched 
a point as substitute Yoane 
Wissa struck in the 82nd. 

West Ham United, who beat 
Manchester United in the League 
Cup in midweek, followed up 
with a 2-1 victory against Leeds 
United thanks to a late goal by 
Michail Antonio at Elland Road. 

Norwich City’s horrendous start 
to the season continued as they 
made it six defeats from six 
games with a 2-0 loss at Everton. 

Jamie Vardy scored twice for 
Leicester City and once for 
Burnley in a 2-2 draw. Watford 
also had a late goal disallowed 
by VAR as they came back to 
draw 1-1 at home to Newcastle 
United who are still without a 
league win. 

Arsenal’s resurgence conti-
nued with a 3-1 victory over 
arch-rivals Tottenham Hotspur 
as the two north London clubs 
continued to move in opposite 
directions in the Premier League 
on Sunday. Goals by Emile Smith 
Rowe, Pierre-Emerick Aubamey-
ang and Bukayo Saka crowned 
a majestic first-half display by 
Arsenal who were sharper and 
hungrier than a listless Totten-
ham side. 

Smith Rowe swept in Arsenal’s 
opener in the 12th minute and 
then set up Aubameyang in the 
27th minute and when Saka 
made it 3-0 in the 34th minute 
the hosts were running riot. 

There was a little more fight 
about Tottenham after the break 
and Son Heung-min pulled a goal 
back with little over 10 minutes 
remaining, but it was too little too 
late for the visitors whose early-
season optimism has evaporated. 

Raul Jimenez scored his first 
goal since suffering a life-threat-
ening fractured skull as Wolves 
won at Southampton.. 

Southampton remain without 
a Premier League victory this 
season and drop to 16th, while 
Wolves move above them up to 
13th. 

Brighton & Hove Albion failed 
in their bid to take the Premier 
League top spot on Monday 
though they salvaged a 1-1 draw 
at arch-rivals Crystal Palace with 
an equaliser deep in stoppage 
time by Neal Maupay at a rock-
ing Selhurst Park.  

Victory would have seen 
Brighton reach the summit of 
England’s top flight for the first 
time in their 120-year history but 
they were seconds away from 
defeat after Palace had gone 
ahead with a Wilfried Zaha  
penalty on the stroke of half-
time.  

With Palace’s fans already 
celebrating in stoppage time, a 
clearance by Palace keeper 
Vicente Guaita was volleyed back 
into the path of Maupay who  
finished with a deft lob. Leaders 
Liverpool, while Palace are 15th 
with six points.

St Panteleimon FC 
still top of the table

St Panteleimon 4 –  
Holyport 1 

 
The Saints returned to league 

action welcoming Holyport to 
the Queen Elizabeth II Stadium. 

After a very bright start by the 
Saints, it was not until the 34th 
minute that the deadlock was 
broken.  

Another terrific passage of 
passing saw Noyan Tajbakhsh 
put through to fire home the 
opener. 

The second half saw The 
Saints dominate possession and 
a superb pass from Courtney 
Massey found the very impres-
sive Arash Aldollahi storming 
into the box with a fine finish 
doubling St Panteleimon’s lead 
on 50 minutes. 

Soon after, the roles were      
reversed when Arash, following 
some terrific wing play, crossed 
in for Courtney who scored the 
goal of the game with a very  
acrobatic ‘Giroud’ type scorpion 
finish making it 3-0. 

The returning and very        
impressive Ahmed then conver-
ted at the near post ending this 
contest on 74 minutes. The  
substitutions followed and a late 
goal from Holyport saw this 
match end 4-1 to the Saints and 
back to the top of the Combined 
Counties league.

Haringey Borough 1-0 
down fight back to win 5 -1

Omonia Youth FC receive 
Middlesex FA  Award

Last Friday, representatives 
from Omonia Youth Football 
Club received their 2021 

Middlesex FA Grassroots Club 
of the Year Award at the county 
FA’s annual award evening.  
The event took place at the       
impressive Brent Civic Centre, 
next door to Wembley Stadium. 

Attending the event were 
former Chairman Michael Pieri, 
current Chairman Myri Demetriou, 
former Treasurer Demi Shiami-
shis, current Treasurer Kyri Elef-

theriou, the club’s coach devel-
opment officer David Poncia, the 
club’s lead safeguarding officer 
Mike Koumi, former vice chair-
man Kyri Georgiou and girls 
coach Sophia Karanicholas.  

The evening recognised the 
hard work and talent across      
the county. There were some 
inspiring and amazing stories 
with many of the County winners 
going on to be National winners, 
with Omonia Youth FC being 
one of them.

AEK Youth news

A very impressive performance from AEK Youth U13’s who 
came away with a fantastic 11-0 victory. Highgate & Muswell 
Hill. Playing some excellent football with good organisation 

and enthusiasm, AEK progress into the next round of the Watford 
Friendly League Cup. 

Scorers: Savva 3, Lucca 3, Nehemiah 3, Sami 1 and Tristan 1. 
Man of the match: Savva showed good quality throughout with 

a fine hat trick.

After no game for 10 days 
for Haringey Borough, 
they started brightly. How-

ever in the 13 minute, Ashman 
cut in from right side and from 
25 yards, he curled a superb right 
footed shot into the left side of 
the goal past the boro keeper 

A 50 minute combination     
between Cole and Aresti saw 
Aresti having time and space to 
pick his spot to slot home from 
20 yards 1-1. 

60 minutes later, a back pass 
free kick was awarded and tee 
up by Aresti Michael - Percil 
drove high into the net from 8 
yards 2-1 Borough. 

Now a fully charged boro sprung 
forward and Michael-Percil was 
fouled penalty awarded from the 
resulting pen alty was dispatched 
by Michael-Percil 3-1 Boro. 

The best move of the match 

Cole release Olufemi on the right 
his low searching cross pass 
found the oncoming Bawling who 
firm contact beat Janata 4-1 Boro. 

With East Thurrock pushing 
forward within 2 minutes, Bawling 
broke clear when Robinson got 
a touch which was diverted by the 
keeper Janata to make 5-1 Boro. 

 
Pictured: Haringey Borough 

manager Tom Loizou.

Barnet secure first 3 
points of the season
The Bees took the lead in 

the 33rd minute after Josh 
Payne placed his corner 

onto Mitch Brundle’s head, who 
thumped his header into the top 
left corner to give the keeper no 
chance and go into the break 
with the lead. 

The Terras found the equaliser 
in the 70th minute as Shields 
picked up the ball down the left 
flank before curling his cross to 
Brandon Goodship who flicked 
his header into the bottom corner.  

With 11 minutes left to go, the 
Bees retook the lead as Daniel 
Powell won the ball high up the 

pitch before bringing the ball      
in-field and laying it off to Adam 
Marriott. Dean Brennan’s side 
rounded off a spectacular after-
noon when they added a third in 
the 85th minute. Sam Beard 
whipped the ball over to Rich-
ards-Everton whose towering 
effort bounced down off the 
crossbar and into the goal.

Edmonton Eagles   
boxing show

Edmonton Eagles Amateur 
Boxing Club will be hosting 
its long awaited boxing 

club home show on Saturday 
9th October at the Lee Valley 
Athletics Centre. 

Head Coach Dr Costakis C. 
Evangelou said, “We are de-
lighted to be able to put on this 
club home show at the wonderful 
venue of the Lee Valley Athletics 
Centre. After these recent times 

of challenge for everyone, it will 
great for our young boxing stars 
to get back in action and to have 
the opportunity to put on an       
excellent night of boxing in front 
of what we hope will be a packed 
crowd of supporters. 

For details about the club or to 
enquire about tickets for the show, 
please call  07958 432654 / 
07730 466918, or visit    
www.edmontoneaglesabc.com



Maritsa’s Beloved Fotini & Family,  
Gnosoulla & Family, Des & Family, Eddie’s 
Family, Extended Family and Friends 

 
On behalf of the Cypriot Community  

Centre, Cypriot Women’s League and myself, 
it is an honour to celebrate Maritsa’s Life to-
gether at this sad time. 

 
By 1972, the Cypriot community of Haringey 

had become 40,000 and I was  
appointed Liaison Officer to investigate their 
needs and create appropriate services. 

 
Apart from particularly liaising with the  

Education Department and Social Services, the 
most appropriate action seemed to be to  
approach the then Cypriot organisations based 
in Haringey which included thematic ones such 
as the Cypriot Women’s League and the Greek 
Parents’ Association.  

 
The first person I approached and consulted 

was Maritsa as Chair of the CWL, who was im-
mediately caring, helpful and informative.   
Soon after, Takis, as Chair of the GPA, proved 
equally helpful and co-operative. 

 
I was able to use the community organisa-

tions’ support to identify that the first need for 
the community was an Advice Bureau in the 
middle of the borough at Turnpike Lane, 

 
However, before this could be progressed, 

1974’s disaster brought another 11,000 Refu-
gees to the borough.   Whilst I worked with the 
Council and the Central Government to allevi-
ate the problems of the Refugees,  
Maritsa and a volunteer group of women set 
about sending relief to Cyprus for those  
Refugees still there. Maritsa also joined me in 
a committee set up by the Cyprus High Com-
mission for this and other relief purposes. 

 
In 1976, we hosted a Choir of Refugee Chil-

dren from Cyprus.  I liaised with Haringey 
Council’s Education Dept., whilst  Maritsa, 
Takis and their organisations acted on behalf 
of the community.   They memorably hosted the 
Choir, their teachers, parents and community 
members at their Restaurant. 

 
Sadly, as you know, whilst Maritsa was rep-

resenting us at President Makarios’ funeral in 
Cyprus, Takis was killed in an awful accident. 

 
I still remember Maritsa standing forlornly at 

home with Maritsa’s comment to Mimi and I  
“Χάσαμε Τον Τάκη μας ”. 

 
Despite this tragedy and loss, Maritsa bravely 

continued her life as a loving parent to all her 
children, grandchildren and contributor to the 
community. 

 
I had had to put the needs of the resident 

Cypriot community on the back burner whilst 
dealing with the Refugees.   However, by 1977, 
the Cypriot – Greek and Turkish – organiza-
tions plus the new Refugee Associations such 
as Komi Kebir, all approached me, each asking 
for a community centre of their own.   Mimi sug-
gested bringing them together to stand a better 
chance of acquiring a Cypriot community  
centre.    

Maritsa was on the Steering Committee.  
Once the CCC was established, Maritsa was 
on both the Board and the Executive  
Committee, supporting and contributing to its 
development. Maritsa ensured that delegates 

from the CWL attended all relevant events and 
meetings 100%. 

 
Maritsa also represented the CWL on the 

Board of the National Federation of Cypriots in 
the UK, supporting all their political efforts for 
the reunification of Cyprus and representing 
the community at the World Conferences. 

 
Whilst working for the improvement of  

issues including Homeworking, Children, 
Women’s 
Equality, 
E d u c a -
tion, I 
was al-
w a y s 
able to 
rely on 
Maritsa’s 
support. 
Via her 
cont r ib -
ution and 
voluntary 
w o r k , 
she was 
also re-
spected by the Council, our MPs and MEPs. 

 
Maritsa loved history and delighted in orga-

nising trips to interesting places to enhance our 
community’s knowledge, especially that of our 
Women.   She roped me in to research and 
then devise their histories in Greek! 

 
During events such as International Women’s 

Day, Children’s Day, Remembrance Day – the 
latter laying wreaths - Maritsa ensured that 
Cypriot Women was well represented.   To-
gether, we presented Petitions to 10 Downing 
Street, to the MPs, attended vigils opposite the 
Turkish Embassy, organised by the National  
Federation and, later with the Mothers, Wives 
and Sisters of the Missing. 

 
In 1992, Maritsa, along with Mimi, Nina, Pola, 

the Executive of the CWL and myself, repre-
sented the Cypriot Women of the UK  
at the event “Women Light Hope” when women 
from all over the world linked arms across  
Cyprus in support of a reunification.  

 
Maritsa had met our Mummy, who mutually 

admired each other, and comforted Mimi and I 
when we lost Mummy. She continued this  
comfort and support when I lost Mimi.     

 
Apart from her contribution to the  

community and Cyprus, we considered her as 
a warm, caring friend who adored and was 
proud of her Family. 

 
I would like to read to you our Award to  

Maritsa which we presented to her and which 
sums up her admirable life’s work.  

 
See the wording of the award on the next 

page. 
 
Maritsa Maς –To Xέρω πώς ή Ψυχή σου  

θα μας προστατεύη πάντοτε 
 
Με Πολλή Αγάπη – Στην Μνήμη σου  
 
 

Susie Constantinides MBE 
Chair – Cypriot Community Centre,  

Honorary Chair Cypriot Women’s League 
UK
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MARITSA TSIOUPRA 
A Celebration of Her Life 

Maritsa Tsioupra, nee Michael, nee Hassabis 
10th November 1926 – 3rd September 2021 

Tha sas zidisso signomi bou na milisso sta Ang-
liga, ebithi da Elliniga mou, then ine sputhea.  Ge 
ginna bou xero ine xoriadika!  
 I’m apologising to our compatriots for not  
delivering this in Greek, but I make no apology 
for setting our mother’s life in a political, as well 
as a personal context. 

 
Of course, we all mourn the passing of our dear 

Maritsa but I hope you can also join me in cele-
brating her life and in being grateful to have 

shared a part 
of her 
magni f i -
cent life. 

 
T h e r e 

are many 
l i v e s ; 
s h o r t 
l i v e s , 
long lives 
– empty 
lives, ful-
filled lives 
– mean-
i n g l e s s 
less lives, 

meaningful 
lives – lonely lives, crowded lives. 

 
Nelson Mandela dedicated his life to the service 

of his people and, consequently, became known 
as “Father of the Nation”.  Similarly, I’ve known 
from a very young age that we have had to share 
our mother with you, the UK Cypriot Community.  
Mandela’s first autobiography was entitled, “The 
Struggle is My Life”.  And so too with our Marit-
sou.  Her biography might, rightly, paraphrase 
that as; “My Life is The Struggle”. 

 
Born Maritsa Hassabis, on 10th November 

1926, in Kato Zodhia, she had a fight even to sur-
vive beyond infancy.  When still a young child, 
she developed a fever and fell into such a deep 
sleep that she was presumed dead.  As is our tra-
dition, the family and villagers gathered at the 
home to mourn around the open casket.  When 
one of Maritsa’s aunts leaned down to kiss her 
forehead, she felt a tiny, warm breath on her face 
and screamed to all around, “Zi-Zi do moron, Zi”.  
“She’s alive, she’s alive, the child is alive”.  Truly, 
“what doesn’t kill you, makes you stronger” and 
Maritsa certainly proved that. 

 
By 10 years of age, Maritsa was working in the 

farm fields (the xoraphkia) around the  
village.  By 18, her mother was ‘tearing her hair 
out’, worrying because they hadn’t yet got Ma-
ritsa married.  Meanwhile, far away in England, 
one of Maritsa’s brothers, Christos Hassabis, 
was conscripted into the British Army.  Empire 
Subjects living in the UK at the outbreak of WW2 
were conscripted.  Those living in their home 
country could volunteer (or not).  During War 
service, Christos developed a close friendship 
with Costas Mixail (Michael) from Lapithos and 
wrote home to his parents that he may have 
found an ideal husband for Maritsa.  So it was, 
after the War in 1946, Maritsa was sent to Eng-
land to be “introduced” to my father, Costas.  In 
1948 she gave birth to my brother, Eddie and in 
1950, I was born.  Notwithstanding that she was 
a young, immigrant woman, together with Cos-
tas, they would sell the Daily Worker in Trafalgar 
Square (sta bezounia).   

Their union was to last just a few years, 
 however, as Costas died suddenly from a brain 
haemorrhage in June 1954.  This left Maritsa to 
bring up two young boys, aged 4 and 6, as a sin-
gle mother, in a foreign country, on a seam-
stress’s wage and meagre widow’s pension. 

 
Fast-forward 10 years and Maritsa found new 

partnership and new hope with her second hus-
band, Takis Tsioupra (from Komi Kebir). Fotini 
and Gnosoulla will tell you more about that part 
of her life.  I simply reference that in August 1977, 
Maritsa was widowed for the second time after 
Takis was killed in a road traffic accident.  So, 
again, she had to care alone, this time for two 
young girls. 

 
Life still had one more tragedy to thrust upon 

Maritsa’s slender body and soul.   
No parent should have to endure the death of 
their child, we’re not emotionally equipped to 
cope with such a devastating loss.   
But endure it she had to when, four years ago, 
her first born son, my brother Eddie, was taken 
from us by cancer. 

 
This has been no ordinary life, this has been an 

inhuman and relentless assault on one person’s 
ability to survive.  But she didn’t merely survive, 
Maritsa kept on rebuilding and finding new mean-
ing, new purpose to just – carry on.  I still fail to 
comprehend the courage, the fortitude, the resil-
ience that Maritsa embodied throughout her life. 

 
Jo Slovo was leader of the South African Com-

munist Party throughout the Apartheid years and 
spent many years in jail, alongside Nelson Man-
dela.  His wife, Ruth First, a fellow activist, was 
assassinated by South African State Security.  
One of their daughters wrote of her resentment 
and anger that her parents activism and commit-
ment to the Anti-Apartheid cause had robbed her 
of her rightful relationship with them.  I bear no 
such resentment, no anger at all for the childhood 
years when Eddie and I spent evenings  
without our mother at home, whilst she was out 
working for the benefit of our community. 

 
I remember with pride, for example, that mother 

made our home a place of refuge and sanctuary 
for Betty Ambatielos, wife of Antonis who was a 
political prisoner under the Greek military dicta-
torship. 

 
So, what has Maritsa taught me and what is her 

legacy?  Well firstly, life is neither fair nor unfair 
– it is, simply, what it is and what is important is 
how we respond to life’s challenges.  Maritsa 
leaves me no material riches but what she has 
passed on is of far greater value to me.  If I have 
a sense of my self-identity as a Cypriot, it is be-
cause of the pride I learned from her.  If I have a 
sense of social justice, it is because of the exam-
ple she set throughout her life. 

 
Well into her 80’s, Mother was organising an-

nual holidays to Cyprus for her fellow  
pensioners at the Cypriot Community Centre.  My 
task was to right all the baggage address labels.  
Aged 93, last year, she even overcame contract-
ing COVID.  And right up to the end of her life, I 
would deliver the weekly Parikiaki newspaper to 
her care home.  Such was her desire to stay 
abreast of current issues. 

 
We’ve had Maritsa to help guide us across the 

sea of life.  Now we must now navigate our own 
course through the storms. 

 
During centuries of dispersal around the world, 

Jews would end a communal meal with the greet-
ing, “next year in Jerusalem”. I say here today, 
for Maritsa, “dou xrono stin Amogousto, dou 
xrono stin Gerinia, dou xrono stou Morphou”. 

 
Desmond (Des) Michael 21st  

September 2021

Μαρίτσα Τσούπρα: Η αφανής ηρωίδα της παροικίας
Η “Παροικιακή”, ως απόδοση φόρου τιμής στην αείμνηστη Μαρίτσα Τσούπρα, δημοσιεύει τους επικήδειους που εκφώνησαν εκ μέρους  

του Συνδέσμου Κυπρίων Γυναικών του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρού, η Σούζη Κωνσταντινίδη και ο γιος της Ντέσμοντ 
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Mamas Antoniou 

(from Nicosia, Cyprus) 

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Savvou Georgiou 
(from Rizokapaso, Cyprus) 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Angeliki Ellinas 

(from Aradippou, Cyprus) 
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Σαββού Γεωργίου  
(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος)  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Αγγελική Ελλήνας 

(από Αραδίππου, Κύπρος)  
 

It is with great sadness that we  
announce the death of Mamas  
Antoniou. Mamas moved to the 
United Kingdom in the 1950s.  

He was known as a hairdresser / 
barber in Crouch Hill and New 

Southgate. He leaves behind his 
wife Patricia and his daughter 

Helena.The funeral will take place 
on Thursday, September 30, 2021  

at 1pm the New Southgate  
Crematorium. 

It is with great sadness that we announce the passing of 
Savvou Georgiou, on Wednesday 22.09.2021, at the age 

of 83. Savvou came to England in 1965 and lived in  
Weston-super-Mare for a short while then moved to  
London where she met her husband Antonakis and  

married in 1966. She was a sewing machinist and was 
loved by everyone. She leaves behind her son Apostolos, 

daughter Roulla, brother Antonis, sister Katina,  
daughter-in-law Kika, grandchildren Savvoula, Georgina, 
Andreas and Antonis, great-grandchildren Apostolos and 

Ioannis, family and friends in Cyprus and England.  
The funeral will take place at St John's Church,  

13th October 2021 Wightman Road, at 12.30 and the  
burial at New Southgate Cemetery, at 14.30.  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Σαββού Γεωργίου, την Τετάρτη 22.09.2021, σε ηλικία 83 
ετών. Η Σαββού ήρθε στην Αγγλία το 1965 και έζησε για 
λίγο στο Weston-super-Mare και στη συνέχεια μετακόμισε 
στο Λονδίνο όπου γνώρισε τον άντρα της Αντωνάκη και 

παντρεύτηκαν το 1966. Ήταν υφαντουργός και αγαπήθηκε 
από όλους. Αφήνει πίσω της τον γιο της Απόστολο, τη κόρη 

της Ρούλλα, τον αδελφό της Αντώνη, την αδελφή της  
Κατίνα, την νύφη της Κίκα, τα εγγόνια της Σαββούλα,  

Τζωρτζίνα, Ανδρέα και Αντώνη, τα δισέγγονά της Απόστολο 
και Ιωάννη,  οικογένεια και φίλοι τόσο στην Κύπρο όσο και 
στην Αγγλία. Η κηδεία της θα γίνει στην εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη, 13 Οκτωβρίου 2021 Wightman Road, στις 12.30 
και η ταφή στο κοιμητήριο του  New Southgate στις 14.30.06.02.1938 – 22.09.2021

Τελούμε την προσεχή́ Κυριακή 03.10.2021, 
το 3μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 

μας Γεώργιου Κωσταρά 
(από Κάτω Δίκωμο, Κύπρος) 

στην εκκλησιά της Παναγιάς, Trinity Rd, 
Wood Green, N22 8LB, και καλούμε όλους 

όσοι τιμούν την μνήμη του όπως  
παρευρεθούν.   

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Έλλη,  
παιδιά, Μενέλαος (Μελ) και Σάββας, 

νύφες, Άννα, Χριστίνα,  
εγγόνια Φίλιππος, Μέλισσα,  

Μία & Λούκα.

† 3μηνο Μνημόσυνο 

It is with great sadness that we announce the passing of  
Angeliki Ellinas from Aradippou, Cyprus. She passed away peacefully 

at home on 11th September 2021, at the age of 87.  
Angeliki was known amongst her family and friends for her gentility,  
humility, and kindness. She was a caring wife, a loving mother, and  

a doting grandmother. Her humbleness, hospitality and aura of peace 
will be deeply missed by all who knew her.  

She leaves behind; her devoted husband Charalambos Ellinas,  
her son Panicos, her three daughters: Androulla, Maria, and Haroulla, 

along with her three beautiful granddaughters, Angelina, Lauren,  
and Charlotte. The funeral will take place on Tuesday 5th October  

at St Mary’s Church on Trinity Road, N22 8LB at 10.30am. She will be 
laid to rest at Hendon cemetery, Holder’s Hill Lane, NW7 1NB  

at 12.30pm. This will be followed by a wake to celebrate her life at the 
Penridge Suite, 470 Bowes Road, N11 1NL. For those who wish, In lieu 

of flowers there will be a donation box for the Kidney Research UK

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Αγγελική Ελλήνας από 
την Αραδίππου Κύπρου. Η Αγγελική απεβίωσε στο σπίτι της στις 11  
Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 87 ετών. Η Αγγελική ήταν γνωστή μεταξύ 
της οικογένειας και των φίλων της για την ευγένεια, την ταπεινότητα και 

την καλοσύνη της. Μια αφοσιωμένη σύζυγος, μια στοργική μητέρα και μια 
αγαπημένη γιαγιά.  Η ταπεινότητα, η φιλοξενία και η αύρα ηρεμίας της  

θα λείψουν βαθιά από όλους όσους την γνώριζαν.  
Αφήνει πίσω  τον επί χρόνια αφοσιωμένο σύζυγός της Χαράλαμπο  
Ελλήνας, τον γιο της Πανίκο, τις τρεις κόρες της, την Ανδρούλλα,  
την Μαρία και την Χαρούλα, μαζί με τις τρεις όμορφες εγγονές της,  

την Αντζελίνα, την Λόρεν και την Σάρλοτ. Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 5 
Οκτωβρίου στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green, Trinity  Rd, 

N22 8LB στις 10.30 π.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Hendon, Holder’s 
Hill Lane, NW7 1NB στις 12.30μμ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο 
Penridge Suite, 470 Bowes Road, N11 1NL. Για όσους επιθυμούν,  

 αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί δωρεάς για το φιλανθρωπικό 
ίδρυμα Kidney Research UK. 31. 03.1934 - 11.09.2021

Presented by the  

CYPRIOT WOMEN’S LEAGUE UK 

To 

MARITSA TSIOUPRA 
Honorary Chair. In Recognition of her Invaluable Contribution to The Establishment and Development of the 

Cypriot Women’s League and later as Chair, The Cypriot Community Centre’s Executive  To Community  

Education, The community in general and  To Cyprus International Women’s Day 8th March 2013 Cypriot  

Community Centre Haringey - London
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ελένη Γεροκηπίδου 

(από το Κελλάκι, Κύπρος) 
 

† 40-ήμερο Μνημόσυνο 

The 40-day memorial service of Michael Lidas (Lethrangomitis) will be held on Sunday 10th October 
2021 at St. Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Rd, Wood Green, London N22 8LB and we invite anyone 

who honours his memory to attend.   
Michael, born in Rizokarpasso, came to England in 1953 and worked while he studied to become  

a TV engineer. He was an entrepreneur with his own TV sale and repair shop in Hornsey Road until the  
1980's and had his own dress manufacturing business until 2000.  

Michael was a true gentleman and a great patriot; always participating in events in support of Cyprus and  
Rizokarpasso. He worked tirelessly for the benefit and human rights of the Rizokarpasso enclaved.  

He was a founding member of the Association of Rizokarpasso in Britain in 1975 serving on the Executive 
Committee from 1975 until 2016 and was Vice President of the Association until 2016 when he retired due to ill 

health. He was greatly loved, and his loss will be deeply felt by all who knew him. 
With thanks from his family: brothers, Spyros, Demetris, sisters, Maroulla, Androulla and their families.  

 
May he rest in peace in Gods loving care and his memory be eternal. 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

 Eleni Jerokipidou 

(from Kellaki, Cyprus) 

† 40-day Memorial  

It is with deep sadness that we announce the sudden 
passing of our beloved mother Eleni Jerokipidou on the 

15th September 2021, at the age of 84.  
She leaves behind her children Thea, Marios, George and 

grandchildren Emil, Philip and Lukas.  
Eleni was very much loved and is remembered for her 

kindness, thoughtfullness and generosity to her family and 
people in need. Her passing leaves a huge void in our 

hearts and lives. The funeral will take place on Tuesday 
12th October 2021, at 11.30am, at St Marys Cathedral, 
Wood Green and the burial at 13.30pm, at Chingford 

Mount Cemetery 121 Old Church Rd, London E4 6ST.

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της  
αγαπημένης μας μητέρας Ελένης Γεροκηπίδου στις 15  

Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 84 ετών. Αφήνει πίσω ταπαιδιά 
της Θέα, Μάριος, Γιώργος και εγγόνια Emil,  

Φίλιππος και Λουκάς. Η Ελένη αγαπήθηκε πολύ και  
θα την θυμούμαστε για την καλοσύνη της, την  

ευγενικότητα της και τη γενναιοδωρία της προς την  
οικογένεια της και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.  

Η απώλεια της αφήνει ένα τεράστιο κενό στις  
καρδιές και τις ζωές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη  
12 Οκτωβρίου 2021, στις 11.30 π.μ., στην εκκλησία της  
Παναγιάς στο Wood Green και η ταφή στο κοιμητήριο  
του Chingford Mount Cemetery 121 Old Church Rd,  

London E4 6ST στις 13.30 μ.μ. 22.07.1937 – 15.09.2021

Τελούμε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021 το 40ήμερο μνημόσυνο του  
Μιχάλη Λήδα (Λεθρανγομίτης) στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Rd,  

Wood Green, London N22 8LB και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν.  
Ο Μιχάλης γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο, ήρθε στην Αγγλία το 1953 και εργάστηκε ενώ σπούδαζε για να γίνει  

μηχανικός τηλεόρασης. Ήταν επιχειρηματίας με το δικό του κατάστημα πώλησης και επισκευής τηλεοράσεων στο 
Hornsey Road μέχρι τη δεκαετία του 1980 και είχε τη δική του επιχείρηση κατασκευής φορεμάτων μέχρι το 2000. 
Ο Μιχάλης ήταν ένας πραγματικός κύριος και μεγάλος πατριώτης, συμμετέχοντας πάντα σε εκδηλώσεις για την  

υποστήριξη της Κύπρου και του Ριζοκάρπασου. Εργάστηκε ακούραστα προς το όφελος και τα ανθρώπινα  
δικαιώματα των εγκλωβισμένων του Ριζοκαρπάσου. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Ριζοκάρπασου στη  
Βρετανία το 1975 υπηρετώντας στην Εκτελεστική Επιτροπή από το 1975 έως το 2016 και ήταν Αντιπρόεδρος  

του Συνδέσμου μέχρι το 2016 όταν αποσύρθηκε λόγω θεμάτων υγείας. Αγαπήθηκε πολύ και η απώλεια του θα γίνει 
αισθητή από όλους όσοι τον γνώριζαν. 

Οι τεθλιμμένοι: αδέλφια, Σπύρος, Δημήτρης, Μαρούλλα, Ανδρούλλα και τις οικογένειές τους. 
 

Ας αναπαυθεί εν ειρήνη στην φροντίδα των Θεών και η μνήμη του είναι αιώνια. 

30.04.1933 – 03.09.2021
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†  DEATH ANNOUNCEMENT  

Irene Sampson 

(from Larnaca, Cyprus)  

It is with great sadness that we announce the 
passing of Irene Sampson on Thursday 16  

September 2021 at the age of 81. Irene leaves 
behind her children Candida & Paul, son-in-law 
Damien, and siblings Glavko, Angelo, Robert, 

Vera, Dorothy, Klery & Androulla. 
 Irene is the eldest daughter of Maria & Costas 

(Halouvas) Sophocleous. She arrived in England 
aged 7 and went on to Pitmans College where 
she honed her skills as a PA. She went on to 

work for a medical association organising  
international conference. In later years, Irene 

took a lead role in the family business alongside 
her brothers and sisters.   She was a very giving 
and generous lady and was always the first to 

step forward when those she loved were in 
need.  She will always be remembered for her 
incredible cooking, for hosting large parties for 

her family and friends and her unconditional love 
for Arsenal football club. Irene was devoted to 

her family, especially her children and she will be 
sorely missed by those who knew and loved her. 

 The funeral will take place on Monday 4th  
October 2021, at 2pm, at St Katherines Church, 
Friern Barnet Lane, London N20 0NL and the  
burial at Hendon Cemetery & Crematorium, 

Holders Hill Road, London, NW7 1NB. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
Ειρήνης Σαμψών την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 

2021, σε ηλικία 81 ετών. Η Ειρήνη αφήνει πίσω τα 
παιδιά της Candida & Paul, τον γαμπρό της  
Damien και τα αδέλφια της Glavko, Άγγελο,  

Robert, Βέρα, Dorothy, Κλέρι και Ανδρούλλα.  
Η Ειρήνη ήταν η μεγαλύτερη κόρη της Μαρίας και 
του Κώστα (Χαλουβάς) Σοφοκλέους. Έφτασε στην 
Αγγλία σε ηλικία 7 ετών και πήγε στο κολλέγιο  

Pitmans, όπου βελτίωσε τις ικανότητές της ως PA. 
Εργάστηκε στον ιατρικό σύλλογο οργανώνοντας 
διεθνή συνέδρια. Στα επόμενα χρόνια, η Ειρήνη 
έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικογενειακή 
επιχείρηση μαζί με τα αδέλφια και τις αδελφές της. 
Ήταν μια πολύ δοτική και γενναιόδωρη κυρία και 
ήταν πάντα η πρώτη που έκανε το βήμα όταν  
όσοι αγαπούσε είχαν ανάγκη. Θα τη θυμόμαστε 
πάντα για την απίστευτη μαγειρική της, για τη 

διοργάνωση μεγάλων πάρτι για την οικογένεια και 
τους φίλους της και την άνευ όρων αγάπη της για 
την ποδοσφαιρική ομάδα Arsenal.  Η Ειρήνη ήταν 
αφοσιωμένη στην οικογένειά της, ειδικά στα  
παιδιά της και θα λείψει πολύ από όσους τη  

γνώρισαν και την αγάπησαν. Η κηδεία θα τελεσθεί 
τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, στις 2 μ.μ., στην 
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet 

Lane, London N20 0NL και η ταφή στο κοιμητήριο 
του Hendon Cemetery & Crematorium, Holders 

Hill Road, Λονδίνο, NW7 1NB.
13.01.1940 – 16.09.2021

†  DEATH ANNOUNCEMENT  

Andreas Lardas 

(from Kythrea, Cyprus)
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ανδρέας Λάρδας 

(από Κυθρέα, Κύρπος)  
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ειρήνη Σαμψών 

(από Λάρνακα, Κύπρος)
 

15.12.1930 – 09.09.2021 

It is with great sadness that we announce the death 
of our beloved and special father, grandfather and 

brother, Andreas Lardas from Kythrea who passed 
away on Thursday 9th September 2021, at the age 

of 90. He was a beautiful and warm gentleman,  
a devoted and hardworking family man who adored 

all his family. He has now joined his beloved wife 
Maro Larda (Kleanthous) from Morphou who passed 
away in 2001 and were happily married for 40 years 

and his special eldest daughter Nethi Demetriou  
who passed away in 2011 also and his dearest  

son-in-law Jimmy Demetriou who passed away in 
2019. He leaves behind his daughters, Clea and 

Zoya, son-in-laws, Bab and Terry, his grandchildren, 
Andreas, Elena, Letty, Cece, Elena’s partner Junior, 

his sisters, Vasiliki and Dora, family and friends.  
The funeral will take place at 1 p.m. on Wednesday 
6th October 2021 at Saint John the Baptist Church, 
Wightman Road, N8 0LY. He will be laid to rest with 
his wife at 2.30 p.m. at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, N11 1JJ. Flower tributes may 
be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 

131-133 Myddleton Road, N22 8NG. 
Daddy you will always be in hearts, you are our 

hero!

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
αγαπημένου και μοναδικού μας πατέρα, παππού 
και αδελφού, Ανδρέα Λάρδας από την Κυθρέα  
ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 

2021, σε ηλικία 90 ετών. 
Ήταν ένας υπέροχος και ζεστός κύριος,  

ένας αφοσιωμένος και εργατικός οικογενειάρχης 
που λάτρευε όλη του την οικογένεια. 

Συνάντησε ξανά τώρα την αγαπημένη του σύζυγο 
Μάρω Λάρδα (Κλεάνθους) από τη Μόρφου που 
έφυγε από τη ζωή το 2001 και ήταν παντρεμένοι 
για 40 χρόνια και την ακριβή μεγάλη κόρη του  
Νέδη Δημητρίου που απεβίωσε το 2011 καθώς  
και τον αγαπημένο γαμπρό του Τζίμι Δημητρίου 

που απεβίωσε το 2019. 
Αφήνει πίσω τις κόρες του, Κλέα και Ζώγια,  

τους γαμπρούς του, Bab και Terry, τα εγγόνια του, 
τον Αντρέα, την Έλενα, την Letty, την Cece,  

τον σύντροφο της Έλενας Junior, τις αδελφές του, 
Βασιλική και Δώρα, οικογένεια και φίλους. 

Η κηδεία θα τελεσθεί στη 1 μ.μ. την Τετάρτη 6 
Οκτωβρίου 2021 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY. Θα ταφεί 
με τη σύζυγό του στις 2.30 μ.μ. στο κοιμητήριο 
του New Southgate Cemetery, Brunswick Park 

Road, N11 1JJ. Λουλούδια μπορούν να σταλούν 
στα γραφείακηδειών Demetriou & English Funeral  

Directors, 131-133 Myddleton Road, N22 8NG. 
Πάπα θα είσαι πάντα στις καρδιές μας, είσαι ο 

ήρωάς μας!
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Στεφανής Νικόλα 
(από τη Μαραθούντα, Πάφος)

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Stephanis Nicola 
(from Marathounta, Paphos) 

It is with great sadness that we announce the passing  
of Stephanis Nicola on Sunday 5th September 2021 at the 

age 93.  He was born on 16th December 1927 and was 
married to Maroulla and they arrived in London in 1950 
where they set up home. He will be greatly missed and 

leaves behind his wife Maroulla, three children Nicos John 
and Helen and his five beloved grandchildren, many  

relatives and friends. Stephanis was an employee at the 
Bank of Cyprus (London) Ltd and loved his family life and 
home. The funeral services  will take place on Thursday 
7th October 2021 at 12.00 noon at St Katherine’s Greek 

Orthodox Church, Friern Barnet Lane N20 0NL  
followed by the burial at 1.30pm at New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road, Southgate N11 1JJ.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Στεφάνη Νικόλα την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 93 

ετών. Γεννήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1927 και ήταν  
παντρεμένος με την Μαρούλλα με την οποίαν έφτασαν στο  
Λονδίνο το 1950. Θα μας λείψει αφάνταστα. Αφήνει πίσω τη 
σύζυγό του Μαρούλλα, τα τρία παιδιά του Νίκο, Τζον και  

Ελένη τα πέντε αγαπημένα του εγγόνια, πολλούς συγγενείς και 
φίλους. Ο Στεφάνης ήταν υπάλληλος στην Τράπεζα  

Κύπρου στο Λονδίνο και αγαπούσε την οικογενειακή ζωή και το 
σπίτι του. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 
στις 12.00 το μεσημέρι στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane N20 0NL και η ταφή θα 

γίνει στις 1.30 μ.μ. στο κοιμητήριο του New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road, Southgate N11 1JJ. 16.12.1927 – 05.09.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Polythefkis Arnaoutis  
(Paul) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Πολυδεύκης Αρναούτης 
 (Poly)

It is with great sadness that we announce 
the death of our beloved 

 Polythefkis Arnaoutis (Paul), who passed 
away on 19th September 2021, at the age of 
49. He leaves behind his dear wife Tatiana, 
children Constantine, Alexander, Zoe and 
Sophia as well as his parents Chloe and 
Costas, brother Gary and sister-in-law  

Karolina. His warm smile and friendly nature 
will always be with us. Apart from being a 
kind and generous soul, he was a doting 

father who built up a good business with his 
family, earning credit from his colleagues 

and made close friends along the way who 
will remember him, especially for his  

infectious laugh. The funeral will take place 
on Wednesday 6th October 2021,  

at 10.30am, at the Church of St Mary, 21 
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

and the burial at the New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road,  

N11 1JJ where the wake will also take place. 
Instead of flowers, we would welcome  

donations in support of the charity, 
 ‘’Little Heroes’’  for children suffering with 

leukaemia and cancer, for which there will be 
a box available.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον  
θάνατο του αγαπημένου μας  

Πολυδεύκη Αρναούτη (Poly), ο οποίος έφυγε 
από τη ζωή στις 19 Σεπτεμβρίου 2021, σε 

ηλικία 49 ετών. Αφήνει πίσω την  
αγαπημένη του σύζυγο Τατιάνα, τα παιδιά 
του Κωνσταντίνο, Αλέξανδρο, Ζωή και 

Σοφία, καθώς και τους γονείς του Χλόη και 
Κώστα, τον αδελφό του Γκάρι και τη  

κουνιάδα του Καρολίνα.  
Το ζεστό του χαμόγελο και η καλοσύνη του 
θα είναι πάντα μαζί μας. Εκτός από μια  
ευγενική και γενναιόδωρη ψυχή, ήταν ένας 
παθιασμένος πατέρας που έχτισε μια καλή 

επιχείρηση με την οικογένειά του,  
κερδίζοντας τον σεβασμό των  

συναδέλφων. Έκανε στενούς φίλους στην  
πορεία που θα τον θυμούνται, ειδικά για το 

 ιδιαίτερο γέλιο του. Η κηδεία θα τελεσθεί την 
Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, στις 10.30 π.μ., 
στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity 

Road, Wood Green, London N22 8LB και  
η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ, 
όπου θα ακολουθήσει και η παρηγοριά.   

Αντί για λουλούδια, ζητάμε να υποστηρίξετε 
την φιλανθρωπική οργάνωση  

«Little Heroes» για τα παιδιά που πάσχουν 
από λευχαιμία και καρκίνο, για τα οποία θα 

υπάρχει διαθέσιμο κουτί.21.01.1972 – 19.09.2021
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