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Μόρτον: «Δεν υποστηρίζουμε  
συνομοσπονδία στην Κύπρο»

Μετά τη Σταυρούπολη και τον Εύο-

σμο, εξαπολύουν επιθέσεις μίσους 

και επανεμφανίζονται οργανω-

μένα...                                   Σελ. 7                 

Επίθεση ακροδεξιών έξω από  
σχολείο στη Θεσσαλονίκη 

Ισόβια για τον δολοφόνo - Οργή 
κατά της Σκότλαντ Γιάρντ 

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δι-

καίωμα πρόωρης αποφυλάκισης 

καταδικάστηκε από δικαστήριο 

του Λονδίνου...   Σελ. 9, 12 & 17    

Για ακλόνητη στήριξη του Ηνω-

μένου Βασιλείου σε μία συνολική, 

δίκαιη και με διάρκεια λύση του 

Κυπριακού...              Σελ. 2 & 18 

Τρίτη εβδομάδα χάους στη χώρα εξαιτίας πανδημίας και Brexit 

Τζόνσον: «Έχω τα κότσια να αλλάξω τη χώρα» - Πώς αντιδρούν καταναλωτές και αγορά

Οι ξένοι οδηγοί «σνομπάρουν» την πρόσκληση για βίζες, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει... 1.000 κρεοπώλες

Brexit: Μόνο με διαβατήριο, όχι με ταυτότητα, τα ταξίδια Κυπρίων και Ελλήνων επισκεπτών

 
Μεγαλειώδης κινητοποίηση του ΑΚΕΛ 
με σύνθημα «Πορευόμαστε για Λύση 

και Επανένωση»

Εnglish Section 17-27

Σελ. 10  & 17  Σελ. 10  & 17  Σελ. 5 & 6

Εnglish Section 17-27

Σελίδες  3, 4, 8 & 17

 Αδεια ράφια και αντλίες, αλλά ο Μπόρις  
επιμένει ότι... «δεν υπάρχει κρίση» 

Pandora Papers: Διεθνής σάλος με τις αποκαλύψεις  
για ηγέτες και ισχυρούς του πλανήτη 

 
Απορρίπτει ο Αναστασιάδης υπόνοιες περί εμπλοκής του σε υπόθεση αδιαφάνειας

 
Μεγαλειώδης κινητοποίηση του ΑΚΕΛ 
με σύνθημα «Πορευόμαστε για Λύση 

και Επανένωση»

Pandora Papers: Διεθνής σάλος με τις αποκαλύψεις  
για ηγέτες και ισχυρούς του πλανήτη 

 
Απορρίπτει ο Αναστασιάδης υπόνοιες περί εμπλοκής του σε υπόθεση αδιαφάνειας

 Αδεια ράφια και αντλίες, αλλά ο Μπόρις  
επιμένει ότι... «δεν υπάρχει κρίση» 

Τακτική κανονιοφόρων από την Τουρκία 
με την κατάρρευση της τριμερούς 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελίδες  3, 4, 8 & 17

Τακτική κανονιοφόρων από την Τουρκία 
με την κατάρρευση της τριμερούς 

 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 

 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 5 & 6
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Για «ακλόνητη» στήριξη του 
Ηνωμένου Βασιλείου σε μία 
συνολική, δίκαιη και με διάρ-

κεια λύση του Κυπριακού, η οποία 
θα πρέπει να βασίζεται «στις υπάρ-
χουσες παραμέτρους των Ηνωμέ-
νων Εθνών μίας διζωνικής δικοινο-
τικής ομοσπονδίας με πολιτική 
ισότητα», έκνε λόγο η Υπουργός  
Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου 
Γουέντι Μόρτον. 

Απευθύνοντας χαιρετισμό στην 
ετήσια εκδήλωση της οργάνωσης 
Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου, που 
διοργανώθηκε το βράδυ της περα-
σμένης Κυριακής στο περιθώριο του 
συνεδρίου του κυβερνώντος Συντη-
ρητικού Κόμματος στο Μάντσεστερ, 
η κ. Μόρτον συμπλήρωσε:  
«Δεν υποστηρίζουμε μία συνομο-
σπονδία». 

Συνέχισε λέγοντας ότι η βρετανική 
κυβέρνηση πιστεύει πως οι παρά-
μετροι των Ηνωμένων Εθνών είναι 
«αρκετά ευρείες και αρκετά ευέλι-
κτες» ώστε να ικανοποιούν το κοινό 
συμφέρον της ελληνοκυπριακής και 
τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

«Κρίνουμε ότι μια λύση βασισμένη 
σε μία αποκεντρωμένη ομοσπονδία 

προσφέρει μία δυνητική οδό για  
αμφότερες τις κοινότητες να έχουν 
τον έλεγχο όσο το δυνατόν περισ-
σότερο των δικών τους υποθέσεων 
εντός ενός κράτους», είπε η Βρετα-
νίδα Υφυπουργός του Foreign  
Office, που κατέχει το χαρτοφυλάκιο 
της Ευρωπαϊκής Γειτονίας.  
Πρόσθεσε πως το Λονδίνο παραμέ-
νει δεσμευμένο στη στήριξη των 
προσπαθειών του ΓΓ των Ηνωμέ-
νων Εθνών για επίτευξη λύσης. 

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στα 
Βαρώσια, η κ. Μόρτον είπε πως το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταστήσει 
σαφές στα μέρη ότι θα πρέπει να 
αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια 
θα μπορούσε να πλήξει τις προοπτι-
κές λύσης, κάτι που ισχύει και για το 
πεδίο των υδρογονανθράκων. 

Υπενθύμισε πως το ΗΒ εξέδωσε 
Εθνική Δήλωση εκφράζοντας ανη-
συχία για τις εξαγγελίες περί Βαρω-
σίων που έγιναν κατά την επίσκεψη 
Ερντογάν στα κατεχόμενα τον Ιούλιο 
και ότι στήριξε σθεναρά την καταδι-
καστική προεδρική δήλωση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας. Συμπλή-
ρωσε πως το Λονδίνο είναι ξεκά-
θαρο ως προς τη συνεχιζόμενη  

στήριξη των ψηφισμάτων 550 και 
789 για τα Βαρώσια. 

Η Υπουργός Ευρώπης τόνισε  
επίσης τη σημασία μιας επανένω-
σης της Κύπρου ως προς την  
οικονομία και την ασφάλεια. 

Εξήρε επίσης τις «ιστορικές σχέ-
σεις» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου 
και Κύπρου, κάνοντας ιδιαίτερη ανα-
φορά στην εκπαίδευση, την άμυνα 
και τον πολιτισμό. 

 
Κακουρής: Η Βρετανία να στείλει 
μήνυμα στην Τουρκία 

 
Στον δικό του χαιρετισμό, ο Ύπα-

τος Αρμοστής της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο  
Ανδρέας Κακουρής σημείωσε  
αρχικά την «πιο αδιάλλακτη και  
επιθετική πολιτική και ρητορική» 
από την τουρκική πλευρά, με την 
αξίωση περί δύο κρατών και ανα-
γνώρισης της «κυριαρχική ισότη-
τας». 

«Με αυτή τη θέση δεν θα μπορέ-
σουμε να πάμε στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων», είπε ο Κύπριος 
διπλωμάτης, λέγοντας ότι αυτή  
η προκλητική στάση δεν προσφέρει 

πολλή ελπίδα. 
Αφού τόνισε ότι το πλαίσιο της  

λύσης είναι καλά γνωστό και συνί-
σταται σε μία διζωνική, δικοινοτική 
ομοσπονδία με πολιτική ισότητα 
όπως ορίζεται στα ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας, με μία ιθα-
γένεια, μία διεθνή προσωπικότητα 
και μία κυριαρχία, τόνισε απευθυνό-
μενος προς την κα Μόρτον ότι τώρα 
που αυτό το πλαίσιο αμφισβητείται 
«η σαφήνεια του μηνύματος από τη 
διεθνή κοινότητα προς την Τουρκία, 
ιδίως από χώρες όπως το Ηνωμένο 
Βασίλειο, είναι ακόμα πιο σημα-
ντική». Όπως συμπλήρωσε, αυτό 
που πρέπει να ακούσει η Τουρκία 
είναι πως η συνεχιζόμενη κατοχή της 
Κύπρου είναι απαράδεκτη και πρέ-
πει να λήξει το συντομότερο δυνατό. 

 
Βίλιερς: Ηθική υποχρέωση της 
Βρετανίας να στηρίξει την Κύπρο 

 
Η Κοινοβουλευτική Πρόεδρος των 

Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου 
Τερέζα Βίλιερς είπε ότι ως πρώην 
αποικιοκρατική δύναμη το Ηνωμένο 
Βασίλειο έχει «ηθική υποχρέωση» 
να παράσχει την πιο δυνατή στήριξη 
στις προσπάθειες των Κυπρίων για 
λύση. Χαρακτήρισε «σκανδαλώδες» 
το ότι η διαίρεση του νησιού συνεχί-
ζεται, «τραγωδία» το συνεχόμενο 
δράμα των προσφύγων και δεσμεύ-
θηκε να συνεχίσει να καταδικάζει την 
παράνομη εισβολή τουρκικών σκα-
φών στην κυπριακή ΑΟΖ και να ζητά 
την κατάργηση των εγγυήσεων. 
«Δεν μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση 
από τη θέση που δηλώνεται στα  
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών 
ότι η Κύπρος θα παραμείνει ως μία 
χώρα», κατέληξε η φιλοκύπρια βου-
λευτής βορείου Λονδίνου των  
Συντηρητικών. 

Την εκδήλωση συντόνισε η Άντρι 
Κρις εκ μέρους των Συντηρητικών 
Φίλων της Κύπρου.

Μόρτον: «Δεν υποστηρίζουμε συνομοσπονδία στην Κύπρο»

Κοινοτικό Κέντρο: Συναυλία υπέρ των  
πυρόπληκτων Ελλάδας και Τουρκίας

Συναυλία για την αρωγή των 
πυρόπληκτων σε Ελλάδα και 
Τουρκία διοργανώνεται στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 
την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 
στις 7 μ.μ. Στη συναυλία θα 
συμμετάσχουν Έλληνες και 
Κύπριοι μουσικοί, όπως οι 
Cigdem Aslan, Katerina Clam-
baneva και μέλη από τους 
Plastikes Karekles, Amalgama 
και Near East. 

Σε μια προσπάθεια να συμ-
βάλουν στην ανοικοδόμηση 
της ζωής όσων επλήγησαν 
περισσότερο, οι διοργανωτές 
αποφάσισαν να συλλέξουν 
χρήματα μέσω της συναυλίας 

αυτής, η οποία είναι αφιερωμένη στους πυρόπληκτους. Όλα τα 
έσοδα θα διατεθούν στους κάτωθι οργανισμούς: Τουρκία: Ahbap 
(που ιδρύθηκε από τον Τούρκο τραγουδιστή Haluk Levent),    
Ελλάδα: Ερυθρός Σταυρός. Εισιτήρια είναι διαθέσιμα στην ακό-
λουθη διεύθυνση: 

 
https://www.eventbrite.co.uk/e/concert-in-aid-of-the-fire-

victims-in-greece-and-turkey-tickets-173671204247

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Αββαείο του Ουέστμινστερ:  
Δέηση υπέρ της Κύπρου 

Η ετήσια δέηση υπέρ της ευημερίας του λαού 
της Κύπρου τελέστηκε κατά τη διάρκεια εσπερινής 
λειτουργίας στο Αββαείο του Ουέστμινστερ στο 
Λονδίνο, την περασμένη Παρασκευή, με την ευ-
καιρία της επετείου της ανεξαρτησίας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Όπως κάθε χρόνο, η σημαία 
της Κύπρου κυμάτιζε στον ιστό του επιβλητικού 
ναού με την ιστορία των 11 αιώνων που βρίσκεται 
απέναντι από το κοινοβούλιο (φωτογραφία). 

Την Κυπριακή Δημοκρατία εκπροσώπησε  
ο Ύπατος Αρμοστής στο Ηνωμένο Βασίλειο,  
Ανδρέας Κακουρής, ο οποίος στο πλαίσιο της τε-
λετής κλήθηκε να αναγνώσει εδάφιο από την Αγία 
Γραφή. Τη δέηση τίμησαν με την παρουσία τους 
προσκεκλημένοι της Υπάτης Αρμοστείας, με πιο 
περιορισμένο από όσο συνήθως αριθμό, λόγω 
πανδημίας. 

Παρέστησαν πρέσβεις άλλων χωρών διαπιστευ-
μένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ο κ. Ιωάννης 
Ραπτάκης της Ελλάδας, άλλοι αξιωματούχοι  
καθώς και εκπρόσωποι φορέων της παροικίας. 
Ανάλογες τελετές πραγματοποιούνται για όλες τις 
χώρες-μέλη της Κοινοπολιτείας. 

Οι κληρικοί του ιστορικού ναού που τέλεσαν τη 
λειτουργία  απηύθυναν την παραδοσιακή προ-
σευχή για την ευημερία, τον σεβασμό των  
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενότητα, τη σοφία 
και την ειρήνη στην Κύπρο και στις υπόλοιπες 
χώρες της Κοινοπολιτείας.

Σε φυλάκιση καταδικάστηκε Κύπριος της Βρετανίας  
για προώθηση βίντεο του Ισλαμικού Κράτους 

Ποινή φυλάκισης δύο 
ετών και τεσσάρων μη-
νών επέβαλε δικαστή-

ριο του Λονδίνου στον κυπρια-
κής καταγωγής Στέφαν 
Αριστείδου (φωτογραφια), ο 
οποίος ομολόγησε ότι διέδιδε 
μέσω διαδικτύου προπαγανδι-
στικά βίντεο της τρομοκρατικής 
οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος 

(ISIS). 
Ο 27χρονος από το Ένφιλντ 

του Βορείου Λονδίνου ριζοσπα-
στικοποιήθηκε μέσω Διαδικτύου 
και το 2013 ασπάστηκε το  
Ισλάμ.  

Άρχισε να διαδίδει βίντεο  
μαζικών εκτελέσεων και αποκε-
φαλισμών και τον Απρίλιο του 
2015 έφυγε για τη Συρία μαζί 

με τη σύζυγό του, την οποία είχε 
μόλις νυμφευθεί με ισλαμική  
τελετή, μέσω Κύπρου και Τουρ-
κίας. 

Σκοπός τους ήταν να εντα-
χθούν στις τάξεις του ISIS, χω-
ρίς να είναι σαφές αν αυτό συ-
νέβη κατά τη διετή παραμονή 
του ζευγαριού στη Συρία. 

Το ζευγάρι συνελήφθη από τις 
τουρκικές Αρχές στα σύνορα με 
τη Συρία τον Απρίλιο του 2017. 
Η σύζυγος και το παιδί του 
Αριστείδου εκδόθηκαν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ο ίδιος 
καταδικάστηκε ως μέλος του 
ISIS από τουρκικό δικαστήριο 
τον Οκτώβριο του 2018 και του 
επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι 
ετών και τριών μηνών. 

 
Εν τέλει, εκδόθηκε στο Ηνω-

μένο Βασίλειο τον περασμένο 
Φεβρουάριο καθώς οι τουρκικές 
αρχές ήθελαν να αποσυμφορή-

σουν τις φυλακές, λόγω COVID-
19.  

Συνελήφθη στο Χίθροου όχι 
ως μέλος του ISIS, λόγω ελλι-
πών στοιχείων, αλλά για επτά 
κατηγορίες περί διάδοσης τρο-
μοκρατικού υλικού. 

Ο δικαστής διέταξε να εκτίσει 
τουλάχιστον τα 2/3 της ποινής 
του, αντί για το πιο σύνηθες 
μισό της ποινής. 

Εάν ανησυχείτε ότι κάποιος 
που γνωρίζετε έχει ριζοσπαστι-
κοποιηθεί, καλέστε εμπιστευτικά 
την Εθνική Αστυνομική Γραμμή 
Πρόληψης (National Police Pre-
vent Advice Line) στο 0800 011 
3764 και οι ειδικά εκπαιδευμένοι 
αξιωματικοί θα ακούσουν  
προσεκτικά τις ανησυχίες σας. 

Επισκεφθείτε, επίσης, τον 
ιστότοπο actearly.uk για περισ-
σότερες πληροφορίες.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο Μπόρις Τζόνσον “έχει τα  κότσια” να διορθώσει 
τα κακώς κείμενα και είναι έτοιμος να συγκρουστεί 
με τους επιχειρηματίες”,  εκτιμούσαν πολλές  από 
εφημερίδες της Τετάρτης (06/10) πριν από την κύ-
ρια ομιλία του πρωθυπουργού στο ετήσιο συνέδριο 
του Συντηρητικού κόμματος .  

“Tο Ηνωμένο Βασίλειο να γίνει μία χώρα υψηλών 
μισθών”, είναι ο στόχος του κ. Τζόνσον, σύμφωνα 
με την Daily Telegraph.  Η ίδια εφημερίδα θεωρεί 
ότι ένας άλλος στόχος του Βρετανού πρωθυπουρ-
γού είναι ο έλεγχος της “ανεξέλεγκτης μετανάστευ-
σης”.   

“Στο συνέδριο του κόμματος ο  Μπόρις Τζόνσον 
θα δεσμευτεί  ότι θα δει κατάματα προβλήματα που 
επί δεκαετίες οι προκάτοχοί του αγνόησαν”,  υπο-
γράμμιζε η Daily Express.      

“Είναι πραγματικά ένα μεγάλο σημείο καμπής για 
το Ηνωμένο Βασίλειο και μια ευκαιρία για εμάς να 
κινηθούμε σε διαφορετική κατεύθυνση”, τόνισε στο 
BBC  ο 57χρονος Τζόνσον ερωτηθείς για τις ελλεί-
ψεις στο εργατικό δυναμικό. “Αυτό που δεν θα 
κάνω είναι να επιστρέψω στο παλιό αποτυχημένο 
μοντέλο των χαμηλών μισθών, χαμηλών δεξιοτή-
των, στηριζόμενο από την ανεξέλεγκτη μετανά-
στευση”. 
Αλλά κατά την Metro το μήνυμα του πρωθυπουρ-
γού και αρχηγού του Συντηρητικού κόμματος  προς 
τους συνέδρους στο Μάντσεστερ είναι πολύ δια-
φορετικό : "μην με κατηγορείτε". Η εφημερίδα ση-
μειώνει ότι κ. Τζόνσον δεν έχει ξεπεράσει βασικά 
προβλήματα όπως είναι η αύξηση των τιμών στα 
ράφια των σουπερμάρκετ και η έλλειψη οδηγών 
φορτηγών . "Μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα ; 
Όχι, δεν μπορεί!", είναι ο πηχυαίος τίτλος της εφη-
μερίδας.  

 
Pandora Papers: Κατηγορούμενοι για δια-

φθορά και υπό πτώχευση επιχειρηματίες αγό-
ραζαν ακίνητα δισεκατομμυρίων στη Βρετανία 

 
Τους κρυφούς ιδιοκτήτες περισσότερων από 

1.500 ακινήτων στην Βρετανία, τα οποία αγορά-
στηκαν μέσω offshore εταιρειών αποκάλυψε έρευνα 
του BBC, στο πλαίσιο του νέου σκανδάλου Pan-
dora Papers.  
Τα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα η διεθνής 

δημοσιογραφική έρευνα δείχνουν πως η αξία των 
ακινήτων στη Βρετανία που περιλαμβάνονται στη 
λίστα ξεπερνούν τα 4 δισ. στερλίνες και εμφανίζουν 
ως ιδιοκτήτες ξένους πολιτικούς, ιδιώτες και επι-
χειρηματίες που έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά 
μεταξύ άλλων. 
Οι νέες αποκαλύψεις των Pandora Papers για 
την υπεράκτια φοροδιαφυγή δεκάδων παγκοσμίων 
ηγετών και δισεκατομμυριούχων ήταν κυρίαρχη εί-
δηση στον Guardian  της Δευτέρας (04/10)  και 
της Τρίτης (05/10).       
Την Δευτέρα η εφημερίδα είχε πρωτοσέλιδο τίτλο: 

«Εκτεθειμένοι. Τεράστια διαρροή πληροφοριών 
αποκαλύπτει τα υπεράκτια μυστικά των παγκο-
σμίων ηγετών» με το άρθρο να επισημαίνει ότι τα 
Pandora Papers μια τεράστια δημοσιογραφική 
έρευνα που έκανε η εφημερίδα μαζί με πολλές 
ακόμη ευρωπαϊκές και αμερικανικές εφημερίδες 
αποκαλύπτουν τα μυστικά 35 επικεφαλής κρατών, 
εκατό δισεκατομμυριούχων και τριακοσίων τριάντα 
δημοσίων λειτουργών.  

“Aπό τη Μόσχα μέχρι το Μονακό δεκάδες είναι 
κροίσοι και οι κρατικοί λειτουργοί οι πολυεκατομ-
μυριούχοι που φοροδιαφεύγουν”, σύμφωνα με τον 
Guardian.  Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται κροίσοι 
που βρίσκονται στον στενό κύκλο του Πούτιν, ενώ 
ο βασιλιάς της Ιορδανίας Χου-
σεΐν έχει περιουσία που ξε-
περνά τα 100 εκατομμύρια 
δολάρια. Δεσμούς με υπερά-

κτιες εταιρείες έχουν οι υπουργοί Οικονομικών της 
Ολλανδίας, της Βραζιλίας και του Πακιστάν, καθώς 
και πρώην υπουργοί Οικονομικών της Γαλλίας και 
της Μάλτας. Το ίδιο ισχύει για τον πρώην επικεφα-
λής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Ντο-
μινίκ Στρος Καν.  
Συνήθως στις εταιρείες αυτές διακινούνται μεγάλα 
ποσά, γράφει η εφημερίδα The Guardian με απο-
τέλεσμα ο δικαιούχος να αποκρύπτει την πραγμα-
τική του περιουσιακή κατάσταση από τις φορολο-
γικές αρχές της χώρας του. Σε πολλές χώρες η 
λειτουργία των offshore εταιρειών δεν είναι παρά-
νομη, αλλά οι συναλλαγές αυτές των πλούσιων και 
ισχυρών ασφαλώς προκαλούν πολλά ερωτήματα 
περί του “νόμιμου και ηθικού”.  

“Οι Τόρις υπό πίεση για να επιστρέψουν τις δω-
ρεές ”,  τονίζει σε κύριο άρθρο του o Guardian 
(05/10) . To ετήσιο Συνέδριο του Συντηρητικού Κόμ-
ματος “περικυκλώθηκε” από το σκάνδαλο που 
αφορά δωρεές στο κυβερνών κόμμα  και τις φερό-
μενες σχέσεις των δωρητών με τη διαφθορά. Ο 
πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον α αντιμετωπίζει 
εκκλήσεις να επιστρέψει πίσω τα χρήματα και να 
αρχίσει άμεσα έρευνες για το ζήτημα αυτό στους 
κόλπους το κόμματός του, υπογραμμίζει η εφημε-
ρίδα.   

Είναι χαρακτηριστικό ότι υψη-
λόβαθμα στελέχη των Εργατικών 
όπως η Λίζα Νάντι σκιώδης 
υπουργός Εξωτερικών είπε ότι 

“δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άλλοι κανόνες για 
τους Συντηρητικούς και άλλοι για όλους τους υπό-
λοιπους”.  

Κρίση καυσίμων στη Βρετανία: Σταθεροποι-
είται η κατάσταση, λέει ο Μπόρις Τζόνσον 

 
Η τροφοδοσία των πρατηρίων με καύσιμα αρχίζει 
να σταθεροποιείται στη Βρετανία σύμφωνα με τον 
πρωθυπουργό της χώρας, Μπόρις Τζόνσον. Η διά-
θεση της βενζίνης και του ντίζελ είναι πλέον σε 
σχεδόν φυσιολογική φάση και ο Τζόνσον προτρέπει 
τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να αναπληρώνουν 
καύσιμα χωρίς υπερβολές, καθώς τις επόμενες 
ημέρες οι ουρές στα πρατήρια καυσίμων θα εκλεί-
ψουν. 
Εν τω μεταξύ τα καύσιμα, το φυσικό αέριο και το 
ηλεκτρικό ρεύμα βλέπουν τις τιμές τους να εκτο-
ξεύονται, αυξάνοντας την πληθωριστική πίεση σε 
πολλές χώρες. Οι κυβερνήσεις, ειδικά στην Ευ-
ρώπη, υπόσχονται να δράσουν για να περιορίσουν 
τις επώδυνες επιπτώσεις στα πορτοφόλια των νοι-
κοκυριών. Η ανησυχία αυξάνεται, μαζί με τα ερω-
τήματα για τις αιτίες του φαινομένου.  
Οι Financial Times  (05/10) γράφουν στον πρω-
τοσέλιδο τίτλο τους : “Το αμερικανικό αργό πετρέ-
λαιο χτυπά ρεκόρ επταετίας καθώς τα πετρελαι-
οπαραγωγά κράτη αδιαφορούν στις εκκλήσεις για 
αύξηση της παραγωγής”. Το άρθρο τονίζει ότι, τόσο 
ή Ασία, όσο και η Ευρώπη έχουν πιεστεί λόγω των 
χαμηλών ενεργειακών αποθεμάτων τους κάτι που 
έχει οδηγήσει σε εκτίναξη τις τιμές του φυσικού αε-
ρίου και του άνθρακα ενώ η τιμή του πετρελαίου 
ανεβαίνει σταθερά.  
Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της η εφημερίδα 
δημοσιεύει  μια φωτογραφία του Ερντογάν σε σού-
περ μάρκετ  και έχει τίτλο : “Οι αυξανόμενες τιμές 
των τροφίμων φέρνουν σε δύσκολη θέση τους 
τούρκους πολίτες” και υπογραμμίζει ότι ο πληθω-
ρισμός στην Τουρκία ανεβαίνει με τους ταχύτερους 
ρυθμούς που έχουν καταγραφεί τα τελευταία δυό-
μιση χρόνια, καθώς μόνο το μήνα Σεπτέμβριο αυ-
ξήθηκε κατά 29%.     

“Ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να διορθώσει τα κακώς κείμενα”  

Μπόρις: «Έχω τα κότσια να αλλάξω τη χώρα», παρά τα... άδεια ράφια και βενζινάδικα!

Ως απόδειξη της «αλλαγής πορείας» της Βρε-
τανίας μετά το Brexit προς μία οικονομία υψηλών 
μισθών, απεξαρτημένη από τη «χαμηλόμισθη, 
χαμηλής ειδίκευσης και παραγωγικότητας ανεξέ-
λεγκτη μετανάστευση», παρουσίασε τις ελλείψεις 

σε καύσιμα και τρόφιμα στην αγορά ο Μπόρις 
Τζόνσον στην ομιλία του με την οποία έκλεισε 
χθες, Τετάρτη, το συνέδριο του Συντηρητικού Κόμ-
ματος στο Μάντσεστερ. Ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός αναφέρθηκε στο σχέδιό του να «ανέβουν στο 
ίδιο επίπεδο (level up)» όλες οι περιοχές της Βρε-
τανίας, εξηγώντας ότι θέλει να υπάρχει ισομερής 
κατανομή ταλέντου και ευκαιριών, χωρίς ωστόσο 
να κάνει συγκεκριμένες εξαγγελίες. Σε μία κριτική 
ακόμα και προς άλλες κυβερνήσεις Συντηρητι-
κών, είπε: «Αντιμετωπίζουμε με λύσεις τα μεγα-
λύτερα ζητήματα της οικονομίας και της κοινω-
νίας, τα προβλήματα που καμία κυβέρνηση δεν 
είχε τα κότσια να αντιμετωπίσει προηγουμένως». 
Ο Τζόνσον παραδέχθηκε ότι κάποιες αλλαγές 
στην οικονομία θα είναι «δύσκολες» και επανέ-
λαβε ότι τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα είναι «πιέσεις και εντάσεις» της μετάβασης 
προς ένα μοντέλο που δεν στηρίζεται στη χαμη-

λόμισθη και «ανεξέλεγκτη» μετανάστευση. «Αυτή 
είναι η κατεύθυνση προς την οποία πηγαίνει τώρα 
η χώρα, προς μια οικονομία με υψηλούς μισθούς, 
υψηλή ειδίκευση, υψηλή παραγωγικότητα και ναι, 
χαμηλούς φόρους», είπε, υποστηρίζοντας πως 
αυτή είναι η αλλαγή στο οικονομικό μοντέλο που 
ψήφισε η χώρα το 2016 στο δημοψήφισμα. 
Σε μία τοποθέτηση που αντιμετωπίστηκε με 
μούδιασμα από το ακροατήριο, ο κ. Τζόνσον είπε 
ότι πρέπει να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό 
που άφησαν τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία, 
παραπέμποντας σε αυξήσεις φόρων. Όπως είπε, 
ούτε η Μάργκαρετ Θάτσερ δεν θα αγνοούσε τον 
«μετεωρίτη» που έπληξε τα δημόσια οικονομικά 
λόγω lockdown. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τζόνσον κά-
λεσε τους εργαζόμενους να επιστρέψουν στα γρα-
φεία τους, απέδωσε την ανάπτυξη των εμβολίων 
κατά του κορωνοϊού στην ιδιωτική χρηματοδό-
τηση κάνοντας λόγο για «θρίαμβο του καπιταλι-

σμού» και σχολίασε, χωρίς να το εξηγήσει, ότι η 
αμυντική συμφωνία AUKUS με τις ΗΠΑ και την 
Αυστραλία στάθηκε δυνατή λόγω του Brexit! 
Σε συνεντεύξεις του ο κ. Τζόνσον χρησιμοποί-
ησε τη φράση της Θάτσερ «δεν υπάρχει εναλλα-
κτική» αναφερόμενος στη μετάβαση της βρετανι-
κής οικονομίας. Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει 
κρίση, απάντησε αρνητικά, ενώ παρατήρησε πως 
«δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να προσπαθεί 
να διορθώσει κάθε πρόβλημα στις επιχειρήσεις 
και στη βιομηχανία». 
Η φράση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις 
ακόμα και σε μερίδα του φιλοκυβερνητικού Τύ-
που, καθώς εντάσσεται σε μια σειρά τοποθετή-
σεων από κυβερνητικά στελέχη με τις οποίες φαί-
νεται να επιρρίπτεται στις επιχειρήσεις η ευθύνη 
για τις ελλείψεις οδηγών φορτηγών και βυτιοφό-
ρων που προκαλούν τις άδειες αντλίες και τα 
άδεια ράφια.
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Νέες αγορές πανικού, στρατιώτες στο τιμόνι βυτιοφόρων, οι ξένοι οδηγοί 
“σνομπάρουν” τη Βρετανία, ενώ η κυβέρνηση ψάχνει... 1.000 κρεοπώλες
Συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα το χάος στην 

τροφοδοσία, στην εφοδιαστική αλυσίδα 
και στις αγορές καυσίμων και ενέργειας 

της Βρετανίας, το οποίο προκαλεί η πανδημία, 
το Brexit και οι κακοί χειρισμοί της κυβέρνησης. 
Οι παραδόσεις καυσίμων σε πρατήρια από στρα-
τιώτες άρχισαν τη Δευτέρα, σε μία προσπάθεια 
να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που προκαλού-
νται από την έλλειψη οδηγών βυτιοφόρων. Συ-
νολικά, 200 στρατιώτες συμμετέχουν στην Επι-
χείρηση Escalin, με τους μισούς να μπαίνουν στο 
τιμόνι βυτιοφόρων έπειτα από πενθήμερη εκπαί-
δευση. Οι περισσότεροι εξ αυτών αναπτύσσονται 
στο Λονδίνο και στη Νοτιοανατολική Αγγλία, όπου 
επικεντρώνονται πλέον τα προβλήματα με τις 
άδειες αντλίες και τις ουρές οχημάτων. 
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Λιανικής Πώλησης 

Πετρελαίου, την Κυριακή στα βόρεια της χώρας 
μόνο το 6% των πρατηρίων είχαν ξεμείνει από 
καύσιμα, ενώ στο Λονδίνο και στη ΝΑ Αγγλία το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 22%. Συνολικά το πο-
σοστό ήταν 17%. Επίσης στο Λονδίνο το 18% 
των πρατηρίων είχε μόνο έναν τύπο καυσίμου. 
Ο Σύνδεσμος καλωσόρισε μεν την ανάπτυξη 

στρατιωτών, εκτίμησε όμως ότι δεν θα επιφέρει 
σημαντική διαφορά. Ο Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον δήλωσε ότι η κρίση υποχωρεί και ότι οι 
στρατιώτες αναπτύσσονται προληπτικά. 
Εν τω μεταξύ, οι Βρετανοί σπεύδουν από τώρα 

να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το παραδο-
σιακό τραπέζι των Χριστουγέννων λόγω ανησυ-
χιών για ελλείψεις. Εκπρόσωποι εταιρειών τρο-
φίμων έχουν προειδοποιήσει για περιορισμένη 
διαθεσιμότητα γαλοπούλας, προϊόντων χοιρινού 
κρέατος και άλλων παραδοσιακών εδεσμάτων, 
συστήνοντας στους καταναλωτές να προμηθευ-
τούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα τρόφιμα 
αυτά και να τα διατηρήσουν στην κατάψυξη μέχρι 
τις γιορτές. Λίγες ημέρες μετά από την ανακοί-

νωση της αλυσίδας πώλησης κατεψυγμένων τρο-
φίμων Iceland ότι οι πωλήσεις γαλοπούλας είναι 
αυξημένες κατά 409% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, η αλυσίδα Aldi γνωστοποίησε 
πως πουλά ήδη 1.500 κομμάτια κατεψυγμένου 
στήθους γαλοπούλας κάθε μέρα. Επίσης, οι πω-
λήσεις της παραδοσιακής χριστουγεννιάτικης 
πουτίγκας ψωμιού στα Aldi έχουν αυξηθεί κατά 
45%, ενώ η εταιρεία έχει παραγγείλει από τους 
προμηθευτές της 250.000 επιδόρπια με σοκολάτα 
και πορτοκάλι, που καταναλώνονται ευρέως τα 
Χριστούγεννα, θεωρώντας ότι και αυτά θα «φύ-
γουν» άμεσα. Τα Marks & Spencer είπαν ότι οι 
πωλήσεις κατεψυγμένων χριστουγεννιάτικων εδε-
σμάτων είναι αυξημένες κατά 500% από πέρυσι.  

 
Βίζες για κρεοπώλες 
Παράλληλα, η χώρα αντιμετωπίζει σημαντική 

έλλειψη κρεοπωλών, κάτι που προκαλεί ανησυχία 
για περιορισμένη διαθεσιμότητα κρεάτων στην 

αγορά την περίοδο των εορτών. Όπως αποκα-
λύπτουν οι Times, η κυβέρνηση εξετάζει σχέδιο 
έκτακτης διάθεσης βίζας εργασίας σε χίλιους κρε-
οπώλες από το εξωτερικό ώστε να καλυφθούν 
τα κενά. Στην κίνηση αυτή φέρεται να αντιτίθεται 
η Υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ, που θεωρεί 
ότι η έκτακτη χορήγηση βίζας σε επαγγελματίες 
πέραν των οδηγών βαρέων οχημάτων και εργα-
ζομένων στην κτηνοτροφία που έχει ήδη ανακοι-
νωθεί, θα συνιστά υπερβολική επιστροφή στην 
ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών μετά από το Brexit. 
Ο Βρετανικός Σύνδεσμος Επεξεργασίας Κρέα-

τος αναφέρει ότι στον τομέα υπάρχει έλλειψη πε-
ρίπου 15.000 εργαζομένων, με αποτέλεσμα να 
εκτελούνται πλέον μόνο βασικές εργασίες ώστε 
να μην ξεμείνουν τα σουπερμάρκετ από κρέας. 
Εκπρόσωπος του Συνδέσμου τόνισε ότι δεν 

υπάρχει έλλειψη κρεάτων αυτή τη στιγμή, αλλά 
δεν έχει γίνει η προεργασία που απαιτείται για 
την αυξημένη ζήτηση και τις πιο επιλεκτικές απαι-

τήσεις από τους καταναλωτές την περίοδο των 
Χριστουγέννων. Αν και υπό το νέο μεταναστευτικό 
σύστημα οι κρεοπώλες υπάγονται στους ειδικευ-
μένους εργαζόμενους και επομένως επιτρέπεται 
η έλευσή τους στη Βρετανία υπό όρους, η βιομη-
χανία έχει ζητήσει να χορηγηθούν έκτακτες βίζες 
εργασίας για άμεση κάλυψη των κενών με παρά-
λειψη ορισμένων προϋποθέσεων, όπως η καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η Εθνική Ένωση 
Αγροτών προειδοποιεί ότι η έλλειψη κρεοπωλών 
θα οδηγήσει στη σφαγή έως και 150.000 χοίρων 
το προσεχές δεκαήμερο που δεν θα διατεθούν 
στην αγορά. Απεγνωσμένοι κτηνοτρόφοι έχουν 
αρχίσει να θανατώνουν χοίρους καθώς δεν έχουν 
τρόπο μεταφοράς τους στα σφαγεία, αλλά ούτε 
χώρο ή τροφή ώστε να τους κρατήσουν στις φάρ-
μες τους. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι προ-
σφέρει 5.500 βίζες εργασίας τρίμηνης διάρκειας 
για εργασία στη βιομηχανία πουλερικών. 

 
Μόνο 127 ξένοι οδηγοί ζήτησαν βίζα  
Τα προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν 

συνιστούν κρίση, είπε ο Μπόρις Τζόνσον, προ-
σθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή συνιστά ένα «ση-
μείο καμπής» μετά από το Brexit καθώς η Βρε-
τανία και οι επιχειρήσεις της απογαλακτίζονται 
«από τη φθηνή εργασία» που πρόσφεραν οι με-
τανάστες. Σχολίασε χαρακτηριστικά ότι η βρετα-
νική οικονομία είναι «σαν γίγαντας που ξυπνά» 
και μετακινείται προς υψηλότερους μισθούς. 
Ωστόσο, απέφυγε να εγγυηθεί ότι τα Χριστού-
γεννα δεν θα υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά, 
ενώ παραδέχθηκε την περιορισμένη επιτυχία του 
προγράμματος προσέλκυσης ξένων οδηγών. 
Όπως είπε, μέχρι στιγμής μόνο 127 οδηγοί έχουν 
υποβάλει αίτηση για να λάβουν την προσφερό-
μενη εξάμηνη βίζα εργασίας. Η κυβέρνηση ελπίζει 
να προσελκύσει άμεσα 300 οδηγούς και ακόμα 
4.700 από τα τέλη του μήνα.

ULEZ: Τι αλλάζει από τις 25 Οκτωβρίου - Ποιοι θα πληρώσουν και πόσο
Την επέκταση της Ζώνης Εξαιρετικά Χαμηλών Εκπο-

μπών Ρύπων (Ultra-Low Emission Zone - ULEZ) πέραν 
των ορίων του Κεντρικού Λονδίνου, στα όρια των North 
and South Circular Roads, αποφάσισε ο Δήμαρχος Λον-
δίνου. Η αλλαγή θα ισχύσει από τις 25 Οκτωβρίου. 
Ο Δήμος εκτιμά ότι περίπου ένα στα πέντε οχήματα στη 

διευρυμένη ζώνη που καλύπτει 140 τετραγωνικά μίλια θα 
υποχρεούται να πληρώσει την εισφορά ύψους 12,50 λιρών 
την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων 100.000 Ι.Χ. αυτοκι-
νήτων, 35.000 βαν και 3.000 φορτηγών. Πάντως, πολλοί 
κατέφυγαν στα social media για να επικρίνουν την εν λόγω 
πολιτική. «Ο Σαντίκ Καν ρίχνει ‘’σφαλιάρα’’ σε 140.000 
αυτοκινητιστές. Είναι άδικο και συνιστά πλήγμα για τους 
Λονδρέζους που δίνουν τη μάχη της επιβίωσης», σχολίασε 
ο Κιθ Πρινς, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Λονδί-
νου και στέλεχος των Συντηρητικών.  
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ULEZ 
Ποιος πρέπει να πληρώσει; 
Ο οδηγός ενός οχήματος που δεν πληροί τις προδια-

γραφές εκπομπών καυσαερίων που έχει θέσει το Trans-
port for London (TfL) πρέπει να πληρώσει. Για τα βενζι-
νοκίνητα οχήματα απαιτείται κινητήρας Euro 4 και για τα 
οχήματα ντίζελ απαιτείται κινητήρας Euro 6. Αυτό σημαίνει 
ότι τα βενζινοκίνητα που δηλώθηκαν για πρώτη φορά μετά 
το 2005 και τα οχήματα ντίζελ που δηλώθηκαν μετά το 

2015, δεν χρειάζεται να πληρώσουν. Οι μοτοσικλέτες πρέ-
πει να διαθέτουν κινητήρα Euro 3 για να αποφύγουν την 
εισφορά. 
Πώς θα μάθω εάν πρέπει να πληρώσω; 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του TfL και εισαγάγετε 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. 
Ισχύει μόνο μέσα στην εβδομάδα; 
Όχι, σε αντίθεση με το C-charge, ισχύει 24 ώρες το 

24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. 
Πόσα οχήματα θα πληρώσουν; 
Περίπου 100.000 Ι.Χ., 35.000 βαν και 3.000 φορτηγά. 
Πόσο κοστίζει; 
Η ημερήσια χρέωση είναι 12,50 λίρες για ΙΧ αυτοκίνητα, 

βαν και μοτοσικλέτες και 100 λίρες για φορτηγά και πούλ-
μαν. Το πρόστιμο για μη πληρωμή είναι 160 λίρες για ΙΧ 
αυτοκίνητα, βαν και μοτοσικλέτες και 1.000 λίρες για φορ-
τηγά και πούλμαν. 
Έχουν έκπτωση ή απαλλαγή οι μόνιμοι κάτοικοι; 
Όχι. Επίσης, η έκπτωση 100% για τους κατοίκους της 

κεντρικής ζώνης λήγει στις 24 Οκτωβρίου. 

Τρίτη εβδομάδα χάους στη χώρα εξαιτίας πανδημίας και Brexit - Τι απαντά ο Τζόνσον - Πώς αντιδρούν καταναλωτές και αγορά

Covid: Πιο απλά και πιο “φθηνά” τα ταξίδια προς  
την Αγγλία για τους πλήρως εμβολιασμένους 
Έπαψε να ισχύει από την περασμένη 

Δευτέρα (4 Οκτωβρίου) το σύστημα του 
«φωτεινού σηματοδότη» (traffic light) 
για τα ταξίδια προς την Αγγλία, ενώ πα-
ράλληλα άλλαξε και το καθεστώς των 
διαγνωστικών τεστ για κορωνοϊό για 
τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώ-
τες. Η πράσινη και η πορτοκαλί κατη-
γοριοποίηση χωρών ανάλογα με την 
επικινδυνότητά τους αναφορικά με τον 
κορωνοϊό καταργήθηκαν και απομένει 
πλέον μόνο μία κόκκινη λίστα κρατών.  
Οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες 

προς την Αγγλία δεν χρειάζεται πλέον 
να υποβάλλονται σε διαγνωστικό τεστ 
πριν από την πτήση αναχώρησης (ούτε 
PCR, ούτε rapid). Διατηρείται, ωστόσο, 
η υποχρέωση για συμπλήρωση φόρ-
μας εντοπισμού επιβάτη (PLF) και διε-
νέργειας μοριακού τεστ (PCR) κατά τη 
δεύτερη ημέρα από την άφιξη (Day 2 
test). Ωστόσο, περί τα τέλη Οκτωβρίου, 
σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί 

σύντομα, αυτό το ακριβό τεστ PCR θα 
αντικατασταθεί από ένα φθηνότερο 
γρήγορο τεστ (rapid) πλευρικής ροής. 
Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως 

εμβολιασμένοι θα εξακολουθήσουν να 
έχουν την υποχρέωση να υποβληθούν 
σε τεστ κορωνοϊού (rapid ή PCR) πριν 
από το ταξίδι τους στην Αγγλία, όπως 
επίσης και σε μοριακό (PCR) τεστ κατά 
τη δεύτερη και την όγδοη ημέρα από 
την άφιξή τους (Days 2 & 8 tests), κα-
θώς και την υποχρέωση να τεθούν σε 
καραντίνα επί δέκα ημέρες, ανεξαρτή-
τως από ποια χώρα προέρχονται. 
Για τους ταξιδιώτες από «κόκκινες» 

χώρες διατηρείται η υποχρέωση καρα-
ντίνας 11 ημερών σε προεπιλεγμένο 
από την κυβέρνηση ξενοδοχείο έναντι 
κόστους 2.285 λιρών το οποίο επωμί-
ζεται ο ταξιδιώτης. 
Οι αλλαγές για την ώρα θα ισχύουν 

μόνο για την Αγγλία.
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Μόνο για πλήρως 
εμβολιασμένους 
το SafePass
Μόνο στους πλήρως εμβο-

λιασμένους θα εκδίδεται το 
SafePass εμβολιασμού από 
τις 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα 
με νεότερη ενημέρωση από το 
Υπουργείο Υγείας.  Δεδομένου 
ότι η εμβολιαστική κάλυψη 
τουλάχιστον με την 1η δόση 
έχει φτάσει στο 81,1% του 
ενήλικου πληθυσμού και ταυ-
τόχρονα το ποσοστό των πλή-
ρως εμβολιασμένων ενηλίκων 
είναι στο 78,4%, το Υπουργείο 
Υγείας έχει προχωρήσει σε 
επαναξιολόγηση των προϋπο-
θέσεων έκδοσης SafePass. 
Κατά τον έλεγχο που διενερ-

γήθηκε, διαφάνηκε από τις βά-
σεις δεδομένων ότι περίπου 
11,000 άτομα έχουν εμβολια-
στεί με την 1η δόση, αλλά δεν 
έχουν προχωρήσει στη συνέ-
χεια στον εμβολιασμό με τη 
2η δόση. Ο εμβολιασμός μόνο 
με τη μια δόση, σύμφωνα με 
επιστημονικά δεδομένα, προ-
σφέρει χαμηλότερη κάλυψη, 
ενώ δεν προστατεύει εξίσου 
αποτελεσματικά από τις με-
ταλλάξεις του ιού. 

 Μόνο τα πλήρως εμβολια-
σμένα άτομα θα μπορούν να 
εκδίδουν SafePass  Ως εκ τού-
του, προτρέπονται οι πολίτες 
που έλαβαν την 1η δόση και 
έχει παρέλθει το χρονικό διά-
στημα που απαιτείται για τη 
2η δόση (3 εβδομάδες για το 
εμβόλιο της Pfizer/BioNTech, 
4 εβδομάδες για το εμβόλιο 
της Moderna και 8 εβδομάδες 
για το εμβόλιο της Astra-
Zeneca), να προχωρήσουν 
μέχρι τις 17 Οκτωβρίου σε εμ-
βολιασμό στα κέντρα εμβολια-
σμού ελεύθερης προσέλευ-
σης (walk-in) που λειτουργούν 
παγκύπρια. Όσα άτομα δεν 
επιθυμούν να προχωρήσουν 
στη λήψη της 2ης δόσης, από 
τις 18 Οκτωβρίου κι έπειτα, για 
σκοπούς SafePass, θα πρέ-
πει να κατέχουν αρνητικό 
αποτέλεσμα από εξέταση 
PCR ή rapid test αντιγόνου με 
ισχύ 72 ωρών. Τα άτομα που 
δεν θα ολοκληρώσουν το εμ-
βολιαστικό τους σχήμα μετά 
την πάροδο των ημερών που 
απαιτούνται μεταξύ της 1ης 
και της 2ης δόσης, θα πρέπει 
να διενεργούν εξέταση PCR ή 
rapid test αντιγόνου με ιδία 
έξοδα σε ιδιωτικά φαρμακεία 
ή κλινικά εργαστήρια.

Μεγάλη κινητοποίηση του ΑΚΕΛ στο οδόφραγμα της Δερύνειας με σύνθημα «Πορευόμαστε για Λύση και Επανένωση»

Ήρθαμε για να τροφοδοτήσουμε 
την ελπίδα για λύση, την οποία 
δεν πρέπει να αφήσουμε να 

σβήσει, δήλωσε την Κυριακή ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, στην ομιλία 
του στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 
Αμμοχώστου στη Δερύνεια, στο πλαίσιο 
της πορείας για λύση και επανένωση, 
αναφέροντας πως το Κυπριακό βρίσκε-
ται στη χειρότερή του φάση. 
Ο κ. Στεφάνου είπε πως για την έξοδο 

από τα αδιέξοδα και για την επίτευξη λύ-
σης δεν αρκεί να καταγγέλλουμε την 
Τουρκία και την παράνομη κατοχή της. 
"Επιβάλλεται να υποδεικνύουμε είπε, 
πώς η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει 
να χειριστεί την κατάσταση και ποιες συ-
γκεκριμένες πρωτοβουλίες πρέπει να 
αναλάβει έτσι ώστε να σπρώξει τα πρά-
γματα -όσο περνά από το δικό της χέρι- 
για τη διάρρηξη του αδιεξόδου", επεσή-
μανε.Είναι θέση μας, ανέφερε, την οποία 
επιβεβαιώνουν οι τελευταίες εξελίξεις, ότι 
πρέπει να συνεχίσουμε με επιμονή να 
επιδιώκουμε την επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων από το σημείο που δια-
κόπηκαν το 2017, στη βάση του Πλαι-
σίου Γκουτέρες και διαφυλάσσοντας όλες 
τις συγκλίσεις. Αυτή ήταν και η θέση του 
ΓΓ του ΟΗΕ για τέσσερα χρόνια. Αυτό 
είναι το κοινό έδαφος που σήμερα ανα-
ζητείται. Αν δεν επιμείνουμε σ’ αυτή τη 
θέση το αδιέξοδο απλά θα ενισχύεται, 
δεδομένων των μεγάλων διαφορών που 
υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών, ση-
μείωσε. Είναι γνωστό, είπε, ότι το ΑΚΕΛ 
διαφωνεί -και ασκεί κριτική- στον Ν. Ανα-
στασιάδη για τους χειρισμούς του και για 
τις λεγόμενες «νέες ιδέες». Αυτές ακυ-
ρώνουν, ανέφερε, βασικές συγκλίσεις και 
συγκρούονται με τη θέση για συνέχιση 
των διαπραγματεύσεων από το σημείο 
που διακόπηκαν. Είναι άποψή μας, είπε, 
ότι η πολιτική του Προέδρου αφήνει 
χώρο στην Τουρκία χωρίς πολιτικό κό-
στος να προωθεί τη διχοτόμηση και να 
ανατροφοδοτεί το αδιέξοδο. Αυτή η κα-
τάσταση δίνει ευκαιρία σε τρίτους να 
προωθούν κι αυτοί «νέες ιδέες» εκτρο-
χιάζοντας τη λύση προς τη συνομοσπον-
δία ανέφερε και τόνισε πως η κριτική μας 
στον Ν. Αναστασιάδη δεν είναι από διά-
θεση αντιπολίτευσης αλλά είπε είναι  
στάση πατριωτικής ευθύνης έναντι της 
πατρίδας μας και του λαού μας, πρό-
σθεσε. Είναι κραυγή αγωνίας, ανέφερε, 
για τις εξελίξεις και τη ζοφερή προοπτική 
που διαμορφώνεται. Ναι, εμείς αγωνι-
ούμε είπε, άλλοι μπορεί να βολεύονται 

από τη σταδιακή διολίσθηση στη διχο-
τόμηση. Εμείς δεν πρόκειται ποτέ να 
συμβιβαστούμε μ’ αυτή, γιατί γνωρίζουμε 
ότι η διχοτόμηση αποτελεί μόνιμη πηγή 
κινδύνων. Τέτοια κληρονομιά δεν θέ-
λουμε -και δεν έχουμε δικαίωμα- να αφή-
σουμε στις επόμενες γενιές, σημείωσε. 
Το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερή 

του φάση κι αυτό, πιστέψτε με, είπε, δεν 
είναι σχήμα λόγου. "Είναι η στυγνή και 
εφιαλτική πραγματικότητα. Μια πραγμα-
τικότητα που διαμορφώνεται από το πα-
ρατεταμένο αδιέξοδο και το διαπραγμα-
τευτικό κενό. Από την επιμονή της 
Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγε-
σίας για λύση δύο κρατών είπε και από 

την έκνομη διάνοιξη μέρους της περί-
κλειστης περιοχής της Αμμοχώστου και 
τη δημιουργία νέων τετελεσμένων σ’ αυ-
τήν", ανέφερε. Ακόμα και η δυστοκία 
στην έκδοση ανακοινωθέντος για την τρι-
μερή στη Νέα Υόρκη και στον διορισμό 
Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ αποτυ-
πώνει το μέγεθος του αδιεξόδου. Μου 
είναι πολύ εύκολο, αλλά και απολύτως 
ειλικρινές, ανέφερε, να μιλώ ώρες ολό-
κληρες για την άνευ προηγουμένου 
αδιαλλαξία και την εν γένει διχοτομική 
συμπεριφορά της Τουρκίας και του Ερσίν 
Τατάρ. Το ΑΚΕΛ δεν παραλείπει ευκαι-
ρίας να το κάνει, γιατί οι αιτίες των προ-
βλημάτων και οι παρανομίες πρέπει να 
καταγγέλλονται ανέφερε και τόνισε πως 
η σημερινή πορεία άλλωστε έχει κι αυτό 
τον χαρακτήρα. Ο κ. Στεφάνου σημείωσε 
πως "μας ενώνουν, μας πεισμώνουν και 
μας εμπνέουν οι προοπτικές να ξανα-
δούμε την πατρίδα μας ενωμένη, χωρίς 

συρματοπλέγματα διαχωρισμού". Είναι 
τραγικό, είπε, η πορεία προς την ορι-
στική διχοτόμηση του τόπου μας να μας 
βρίσκει καθισμένους αναπαυτικά στους 
καναπέδες των σπιτιών μας. Και είναι 
τραγικό επίσης ν’ αφήσουμε τη μνήμη 
να ξεθωριάζει καθώς παραδινόμαστε 
στη λήθη. Το Βαρώσι μάς κρούει τον κώ-
δωνα του κινδύνου, ανέφερε, όμως τα 
μηνύματα έρχονται από παντού. Από 
κάθε γωνιά της κατεχόμενης γης μας και 
από κάθε σημείο της ελεύθερης Κύπρου: 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να 
ενώσουμε τις φωνές μας και να απαιτή-
σουμε λύση, επανένωση, ειρήνη. 

 Η πορεία για τη λύση και την επανέ-

νωση που πραγματοποιούμε, ανέφερε 
ο κ. Στεφάνου, θέλουμε να δείξει ξανά 
τον δρόμο σε όσους επιμένουν να ορα-
ματίζονται μια κοινή πατρίδα στο πλαίσιο 
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
με πολιτική ισότητα, όπως την περιγρά-
φει ο ΟΗΕ. Θέλουμε, είπε, να δείξει ξανά 
τον δρόμο σε όσους ξέρουν ότι ο μόνος 
τρόπος να διασφαλίσουμε το μέλλον των 
παιδιών και των εγγονιών μας είναι να 
ξαναζήσουμε σε μια ελεύθερη, κοινή πα-
τρίδα, την οποία να συνδιαχειρίζονται οι 
Ελληνοκύπριοι και οι Τουρκοκύπριοι. 
Πρόσθεσε πως αυτό είναι το δικό μας 
όραμα και γι’ αυτό θα συνεχίσουμε να 
αγωνιζόμαστε. Ποτέ δεν πρόκειται να 
συμβιβαστούμε με τη διχοτόμηση, συνέ-
χισε. "Στον αγώνα για λύση και επανέ-
νωση, με τη μισή μας καρδιά εδώ και 
την άλλη μισή πίσω από τα οδοφρά-
γματα, περπατήσαμε μαζί τον δρόμο της 
ελπίδας για δίκαιη και βιώσιμη λύση. 

Μαζί θα συνεχίσουμε να περπατούμε 
τον ίδιο δρόμο ανέφερε και τόνισε πως 
αυτή η πατρίδα μάς ανήκει, είναι δική 
μας. Δικαιούμαστε να την οραματιζόμα-
στε -και να τη θέλουμε- ολόκληρη, λεύ-
τερη, ειρηνική και ευημερούσα", είπε. 

 
Σίρντεβαν: Το μέλλον της Κύπρου 

είναι η ειρήνη και η ευημερία 
Το μέλλον της Κύπρου δεν είναι η δι-

χοτόμηση αλλά η ειρήνη και η ευημερία, 
ανέφερε ο Μάρτιν Σίρντεβαν, Συμπρόε-
δρος της Ομάδας της Αριστεράς 
(ΕΕΑ/ΒΠΑ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, μιλώντας στο πλαίσιο της πορείας. 
Υπογράμμισε πως η ΕΕ πρέπει να 

στείλει ένα πολύ σαφές μήνυμα στην 
Τουρκία ότι πρέπει να σταματήσει να 
εμποδίζει τη λύση και την επανένωση 
της Κύπρου. Ότι η κατοχή της Κύπρου 
– αλλά και οποιασδήποτε άλλης χώρας 
- στον 21ο αιώνα, αποτελεί αναχρονισμό 
και πρέπει να τερματιστεί. Είπε, ακόμη, 
πως η παραβίαση του στάτους κβο στο 
Βαρώσι αποτελεί κατάφωρη παραβίαση 
των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του ΟΗΕ "και η Ομάδα 
μας την έχει καταδικάσει επανειλημμένα. 
Αυτές οι ενέργειες και οι προκλήσεις 
πρέπει να τερματιστούν. Το Βαρώσι πρέ-
πει να επιστραφεί στους νόμιμους κα-
τοίκους του", τόνισε. "Περπάτησα μαζί 
σας και ένοιωσα τη θέληση και την απο-
φασιστικότητά σας να ακουστεί δυνατά 
και καθαρά η φωνή σας απαιτώντας 
λύση και επανένωση. Σας υπόσχομαι ότι 
αυτή είναι η φωνή που θα μεταφέρω στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο", είπε. Πρό-
σθεσε πως "εμείς στην Ομάδα της Αρι-
στεράς παρακολουθούμε την κατάσταση 
στο Κυπριακό" και σημείωσε πως "οι σύ-
ντροφοι του ΑΚΕΛ μας ενημερώνουν και 
μας προειδοποιούν για τις ανησυχητικές 
εξελίξεις και μαζί ενεργούμε υπέρ της 
λύσης και της επανένωσης". "Η απειλή 
της μόνιμης διαίρεσης που πλανάται θα 
ήταν μια καταστροφική προοπτική για 
την Κύπρο και τον λαό της – και για τους 
Ελληνοκύπριους και για τους Τουρκοκύ-
πριους - αλλά και για τους λαούς αυτής 
της ταραγμένης περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής" ανέ-
φερε. Πρόσθεσε πως "μια τέτοια εξέλιξη 
θα ήταν απαράδεκτη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση" και ανέφερε πως πιστεύει ακρά-
δαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευ-
θύνη απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία, αλλά όχι απλώς για να εκφράσει την 
αλληλεγγύη της.

Στεφάνου: «Το Κυπριακό βρίσκεται στη χειρότερή του φάση»

Κυπριακό: “Επιτήδεια ουδετερότητα” αποδίδει ο Αναστασιάδης στον Γκουτέρες
Επιτήδεια ουδετερότητα στο Κυπριακό 

καταλογίζει ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, επικρίνοντας τη στάση που τή-
ρησε ο Αντόνιο Γκουτέρες μετά την υπα-
ναχώρηση του Ερσίν Τατάρ στο θέμα 
του διορισμού ειδικού απεσταλμένου. 
Σε συνέντευξη στο ΡΙΚ, ο πρόεδρος 

είπε ότι ενοχλεί η μη έκδοση ανακοίνω-

σης από τα Ηνωμένα Έθνη μετά την 
άτυπη τριμερή συνάντηση της Νέας 
Υόρκης, ως αποτέλεσμα της υπαναχώ-
ρησης του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Τόνισε 
ότι όφειλε ο ΓΓ να υποδείξει την αλήθεια, 
σημειώνοντας ότι δεν είναι θέμα συμβι-
βασμού, αλλά υποχρέωσης του Γκουτέ-
ρες να ενεργεί εντός των όρων εντολής 
του. Ο Αναστασιάδης επανέλαβε ότι το 

Κυπριακό βρίσκεται σε επικίνδυνη στα-
σιμότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει 
σε παγίωση των τετελεσμένων και της 
απαράδεκτης παρούσας κατάστασης. 
Είπε ότι κατέθεσε προτάσεις στον ΓΓ. 

 Γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις με τα 
Ηνωμένα Έθνη και αναμένουμε από τον 
ΓΓ να προχωρήσει με το διορισμό ειδι-
κού αντιπροσώπου, δήλωσε ο Κυβερ-

νητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκά-
νος. Τα ΗΕ ανέφεραν ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ 
είναι σε τακτική επαφή με τα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο. 
Ερωτηθείς, ο αναπληρωτής εκπρόσω-
πος Τύπου Φαρχάν Χακ, απάντησε ότι 
σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει τίποτα 
προς αναφορά.



Η κατάρρευση και της νέας 
πρωτοβουλίας του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
να φέρει κοντά τις δυο πλευρές 
στο Κυπριακό, δυστυχώς δεν εί-
ναι χωρίς συνέπειες. Η Τουρκία 
εκμεταλλεύεται το διαπραγμα-
τευτικό κενό για δημιουργία 
νέων τετελεσμένων με προκλη-
τικές, τρομοκρατικές ενέργειες 
της στην Αποκλειστική Οικονο-
μική  Ζώνη  της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας αλλά και στην Αμμό-
χωστο.  
Το τουρκικό πολεμικό Ναυτικό 
την Τρίτη, κινήθηκε απειλητικά 
και κατάφερε να απομακρύνει 
το ερευνητικό σκάφος Nautical 
Geo στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Προφανώς η Άγκυρα επιχειρεί 
να δημιουργήσει κλίμα έντασης 
μέσα από το οποίο προσπαθεί 
να «οριοθετήσει» τις διεκδική-
σεις της σε βάρος της Κύπρου 
και της Ελλάδας. Η Χουριέτ 
έγραψε χθες πως το τουρκικό 
πολεμικό πλοίο κάνοντας μα-
νούβρες απέκλεισε το Nautical 
Geo και το ανάγκασε να απο-
χωρήσει από την «τουρκική 
υφαλοκρηπίδα». 
Οι ενέργειες της Τουρκίας είναι 
παράνομες αφού παραβιάζουν 
τη διεθνή νομιμότητα, είναι απα-
ράδεκτες και καταδικαστέες οι 
τουρκικές ενέργειες. Όμως την 
ίδια ώρα σημειώνουμε την υπο-
κρισία των κυβερνώντων στη 
Λευκωσία. 
Έδειξαν να… αιφνιδιάζονται 
από τις τουρκικές ενέργειες. 
Γνωρίζουν ωστόσο την πάγια 
τακτική της Άγκυρας να εκμε-
ταλλεύεται το διαπραγματευτικό 
κενό στις διαπραγματεύσεις στο 
Κυπριακό για να προωθεί νέα 
τετελεσμένα. Επιπρόσθετα στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, η 
«έκπληξη» του Προέδρου  Ανα-
στασιάδη, του υπουργού Εξω-
τερικών Νίκου Χριστοδουλίδη 
και των άλλων στη «συμμορία» 
που κυβερνά στη Λευκωσία, εί-

ναι παντελώς υποκριτική.  
Τις τουρκικές κινήσεις με ακρί-
βεια είχε εξαγγείλει ο ίδιος ο 

Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερ-
ντογάν κατά την παράνομη επί-
σκεψη του στο κατεχόμενο 
τμήμα της Κύπρου με αφορμή 
την μαύρη επέτειο της ανακή-
ρυξης του ψευδοκράτους. Σε 
δηλώσεις του απέδωσε σκοπι-
μότητες στη στάση της «Ελλη-
νοκυπριακής πλευράς», κατά 
την έκφραση του, στις προσπά-
θειες για λύση στο Κυπριακό και 
απείλησε πως θα υπάρξει αντί-
δραση στις προγραμματισμένες 
για το Φθινόπωρο  έρευνες στη 
θαλάσσια περιοχή στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. 
Γι’ αυτό και τώρα δηλώνει πως 
η  Τουρκία θα προστατεύσει τα 
δικαιώματά της στην ανατολική 
Μεσόγειο προσθέτοντας ότι εί-
ναι ενάντια στα δύο μέτρα και 
δύο σταθμά που προσπαθούν 
να τους επιβάλουν. 

«Δεν θα προστατεύσουμε μή-
πως τα δικαιώματά μας στην 
ανατολική Μεσόγειο τώρα; Θα 
δεχτούμε μήπως τους χάρτες 
(εννοεί της Σεβίλλης) που σχε-
διάζονται σε γραφεία; Δεν θα 
απαντήσουμε στον τρομοκρα-
τικό διάδρομο που επιχειρείται 
να δημιουργηθεί και θα παρα-
μείνουμε θεατές; Φυσικά, δεν εί-
ναι δυνατόν να παραμείνουμε 
θεατές. Έχουμε κάνει ό, τι είναι 
απαραίτητο στο πλαίσιο του διε-
θνούς δικαίου για αυτό το ζή-
τημα και δεν θα διστάσουμε να 
το κάνουμε», ανέφερε. 
Την ίδια ώρα ο Ερντογάν προ-
ανήγγειλε ότι θα συνεχίσουν να 
κάνουν βήματα «όπως το άνοι-
γμα των Βαρωσίων»! 
Σε ομιλία του στην τουρκική 
Εθνοσυνέλευση, ο Τούρκος 
Πρόεδρος ανέφερε ότι “προστα-
τεύοντας τα δικαιώματα και τα 
συμφέροντά μας στη Μεσόγειο, 
υποστηρίξαμε τα βήματα που 
έκαναν οι Τουρκοκύπριοι αδελ-
φοί μας προς μια λύση δύο κρα-
τών”. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε 

ακόμη ότι “έχουμε κάνει βήματα 
σε πολλούς τομείς, ιδίως το 
άνοιγμα της περίκλειστης πόλης 
των Βαρωσίων και θα συνεχί-
σουμε να κάνουμε”. 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  
«Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ»! 

Ακολουθώντας τη γραμμή 
πλεύσης Ερντογάν, ο εκπρό-
σωπος του κυβερνώντος κόμ-
ματος ΑΚΡ Ομέρ Τσελίκ, δή-
λωσε ότι «η γαλάζια πατρίδα 
είναι η κόκκινη γραμμή μας, πα-
ροτρύνοντας «την Ελλάδα και 
τον Ελληνοκυπριακό τομέα», να 
εγκαταλείψουν τη μαξιμαλιστική 
τους συμπεριφορά στο Αιγαίο 
και την ανατολική Μεσόγειο». 
Συνεχίζοντας είπε ότι πρόκει-
ται για «μια πολιτική που βλέπει 
το Αιγαίο ως τη λίμνη του δεν 
οδηγεί πουθενά. Απέναντι στην 
τελευταία παραβίαση Ελληνο-
κυπριακού πλοίου, το ναυτικό 
μάς απάντησε άμεσα και το 
απομάκρυνε. Η γαλάζια πα-
τρίδα είναι η κόκκινη γραμμή 
μας, είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της πατρίδας. Εάν κάποιος 
πει ότι η έννοια της γαλάζιας 
πατρίδας περιλαμβάνει επιθετι-
κότητα και το πει αυτό ως μέλος 
της Τουρκικής Μεγάλης Εθνο-
συνέλευσης, θα πούμε ότι είμα-
στε εντελώς αντίθετοι. Θα πα-
λέψουμε για τη γαλάζια πατρίδα 
και θα πληρώσουμε οποι-
οδήποτε τίμημα», ανέφερε ο 
Ομέρ Τσελίκ. 

ΤΑΤΑΡ: ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΕΜΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

Στα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ σχο-
λιάζοντας την παρενόχληση του 
τουρκικού πολεμικού εναντίον 
του Nautical Geo στην ανατο-
λική Μεσόγειο, δήλωσε ότι η 
στάση της Τουρκίας ήταν κατάλ-
ληλη. Υποστήριξε ότι “η στάση 
της ε/κ πλευράς στο θέμα των 
υδρογονανθράκων δεν είναι 
σωστή”, προσθέτοντας ότι “τέ-
τοιες εργασίες είναι επικίνδυνες 
χωρίς συμφωνία στην Κύπρο”. 
Επιπρόσθετα, ο κ. Τατάρ ισχυ-
ρίστηκε ότι “η ε/κ διοίκηση συ-
μπεριφέρθηκε ωσάν η λεγόμενη 
Κυπριακή Δημοκρατία να ανήκει 
μόνο στον εαυτό της και πρα-
γματοποίησε δραστηριότητες 
αγνοώντας τον τ/κ λαό” και πως 
“αυτό ήταν μια μεγάλη αδικία”. 
Ανέφερε, επίσης, πως “αν και 
δεν υπάρχει συμφωνία στην 
Κύπρο, όλος ο κόσμος γνωρίζει 
ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί 
λαοί εδώ”. Πρόσθεσε ότι “η 
τουρκική πλευρά υπερασπί-
στηκε τα δύο κράτη με βάση την 
κυριαρχική ισότητα στην Κύ-

προ, όπως απαιτείται από τη 
νέα πολιτική, και αυτό το εξέ-
φρασε σε κάθε πλατφόρμα”. 

"Χωρίς συμφωνία στην Κύ-
προ, πώς γίνεται οι Ε/κ να δια-
χειρίζονται όλα τα πλούτη του 
νησιού σαν να τους ανήκουν, 
χρησιμοποιώντας την Κυπριακή 
Δημοκρατία που κατέλαβαν; Η 
ε/κ πλευρά πρέπει να μείνει μα-
κριά από τέτοιες δραστηριότη-
τες (μονομερείς εργασίες γεώ-
τρησης) προκειμένου να μην 
αυξηθεί η ένταση. Και οι χώρες 
που συνεργάζονται μαζί τους 
πρέπει να λάβουν υπόψη και 
αυτά που λέμε εμείς. Διαφορε-
τικά, ως αποτέλεσμα των δια-
βουλεύσεων μας με την Τουρ-
κία, θα πρέπει να κάνουμε 
παρόμοια βήματα. Θα είναι 
στην ατζέντα μας να ξεκινή-
σουμε τέτοιες εργασίες (εξερεύ-
νηση υδρογονανθράκων) προ-
στατεύοντας τα δικαιώματά μας 
στη Γαλάζια Πατρίδα. Η πλευρά 
που προκαλεί είναι ο ε/κ το-
μέας”, υποστήριξε ο Ερσίν Τα-
τάρ. 
Προέβαλε, επίσης, τον ισχυ-
ρισμό ότι “το ερευνητικό πλοίο 
Nautical Geo, το οποίο επιχεί-
ρησε να εισέλθει στην τουρκική 
υφαλοκρηπίδα χωρίς άδεια, 
απομακρύνθηκε από την τουρ-
κική υφαλοκρηπίδα από τις δυ-
νάμεις του τουρκικού ναυτικού”, 
προσθέτοντας ότι “η στάση της 
Τουρκίας ήταν κατάλληλη”. “Η 
τουρκική πλευρά έδειξε πόσο 
σοβαρή είναι σε αυτά τα θέ-
ματα”, είπε ο Ερσίν Τατάρ. 
Ο Τ/Κ ηγέτης υποστήριξε ότι 
ο ΟΗΕ προσπαθεί να βρει έναν 
κοινό τόπο μεταξύ των μερών 
στην Κύπρο, αλλά η ε/κ πλευρά 
έχει αυξήσει την ένταση με μο-
νομερείς ενέργειες. Ισχυρίστηκε 
ότι “τα μονομερή βήματα της ε/κ 
πλευράς στην εξερεύνηση 
υδρογονανθράκων στην ανατο-
λική Μεσόγειο είναι απαράδε-
κτα”. Ο Τατάρ πρόσθεσε ότι αν 
βρεθεί φυσικό αέριο στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, η Τουρκία είναι 
ο ασφαλέστερος δρόμος για τη 
μεταφορά αυτού του αερίου 
στην Ευρώπη. 

ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ…  

Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπο-
στηρίζουν τις προσπάθειες για 
αποκλιμάκωση της έντασης 
στην Ανατολική Μεσόγειο, συ-
μπεριλαμβανομένης της συνέ-
χισης των συνομιλιών μεταξύ 
της Ελλάδας και της Τουρκίας 
επισημαίνει το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ με αφορμή τη νέα παρε-
νόχληση του ερευνητικού 

πλοίου Nautical Geo που έγινε 
από την Τουρκία στα ανοικτά 
της Κύπρου. 
Όπως αναφέρει ο εκπρόσω-
πος του αμερικανικού Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, οι ΗΠΑ εν-
θαρρύνουν ως θέση αρχής όλα 
τα κράτη να επιλύουν θέματα 
θαλάσσιας οριοθέτησης μέσω 
ειρηνικού διαλόγου και σύμ-
φωνα με το διεθνές δίκαιο. 

ΕΝΟΧΛΗΜΕΝΟΣ  
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  

Με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ τα έβαλε 
πάλι ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης. Εμφανίζεται «ενοχλημένος 
με τον Αντώνιο Γκουτέρες ανα-
φορικά με τη στάση που τήρησε 
μετά την υπαναχώρηση του Ερ-
σίν Τατάρ στο θέμα του διορι-
σμού ειδικού απεσταλμένου. Σε 
συνέντευξη του στην εκπομπή 
του ΡΙΚ «Προκλήσεις», ο κ. Νί-
κος Αναστασιάδης κατηγορεί 
τον κ. Γκουτέρες για «επιτήδεια 
ουδετερότητα στο Κυπριακό» 
ούτως ώστε να μην έρθει σε 
ρήξη με μια από τις δύο πλευ-
ρές. Αυτό που ενοχλεί, σύμ-
φωνα με τον κ. Αναστασιάδη, 
είναι ότι η μη έκδοση ανακοίνω-
σης από πλευράς Ηνωμένων 
Εθνών σαν αποτέλεσμα της 
υπαναχώρησης του Τουρκοκύ-
πριου ηγέτη δεν θα έπρεπε να 
αποτρέψει τον Γενικό Γραμμα-
τέα από το να δηλώσει ποια εί-
ναι η θέση και η απόφασή του. 
«Δεν είναι θέμα συμβιβασμού, 
είναι θέμα υποχρέωσης του Γε-
νικού Γραμματέα να ενεργεί 
εντός των όρων εντολής του», 
τόνισε ο κ. Αναστασιάδης. 
Διερωτήθηκε γιατί στην πεντα-
μερή Απριλίου, όταν η τουρκο-
κυπριακή πλευρά εκ φεύγοντας 
των ψηφισμάτων των Ηνωμέ-
νων Εθνών και κατ’ αντίθεση με 
τους όρους εντολής κατέθεσε 
σημεία έξι προτάσεων με τα 
οποία θέτει ως βάση λύσης τα 
δύο κράτη, ο Γενικός Γραμμα-
τέας δεν καταδίκασε την ενέρ-
γεια. Διερωτήθηκε ακόμη γιατί 
ο Γενικός Γραμματέας δεν απέ-
δωσε την αλήθεια μετά την 
άτυπη τριμερή Σεπτεμβρίου, 
εξηγώντας ότι ο κ. Γκουτέρες 
θεωρεί πως αν έπραττε κάτι τέ-
τοιο «θα ερχόταν σε ρήξη με μια 
από τις δύο πλευρές, μη μπο-
ρώντας να διαδραματίσει τον 
ρόλο του». 
Τόνισε πως η «επιτήδεια ου-
δετερότητα» που τηρείται από 
τον κ. Γκουτέρες δεν αποτελεί 
την ορθή αντιμετώπιση των 
πραγμάτων, σημειώνοντας ότι 
το Κυπριακό αυτή τη στιγμή βρί-
σκεται σε μια επικίνδυνη στασι-

μότητα, η οποία μπορεί να οδη-
γήσει σε παγίωση των τετελε-
σμένων. 
Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι η 
τουρκική πλευρά «δεν θέλει με 
κανέναν τρόπο να επανέλθει 
στον διάλογο εάν και εφόσον 
πρώτα δεν αναγνωριστεί η ανε-
ξάρτητη οντότητα του παρανό-
μου μορφώματος ή το ίσο κα-
θεστώς με την Κυπριακή 
Δημοκρατία». Τέλος, σύμφωνα 
με τον Πρόεδρο, η τουρκική 
πλευρά «είναι της άποψης ότι 
οι τεχνικές επιτροπές πρέπει να 
αναβαθμιστούν σε διακυβερ-
νικό, όπως το αποκαλούν, επί-
πεδο για την καλλιέργεια καλών 
σχέσεων μεταξύ των δύο κρα-
τών». 

ΟΗΕ: ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΠΟ-
ΦΑΣΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ 
Όταν δεν λέμε κάτι δεν είναι 
γιατί το έχουμε ξεχάσει, είναι 
γιατί έχει ληφθεί συνειδητή από-
φαση να μην πούμε κάτι, δή-
λωσε ο αναπληρωτής Εκπρό-
σωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ, 
Φαρχάν Χακ, ερωτηθείς την Πα-
ρασκευή, κατά την ενημέρωση 
των δημοσιογράφων, γιατί δεν 
εκδόθηκε ακόμη ανακοίνωση 
από τα Ηνωμένα Έθνη μετά τη 
συνάντηση του ΓΓ του ΟΗΕ με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Νίκο Αναστασιάδη, και τον Τ/κ 
ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στη Νέα 
Υόρκη, 
Συγκεκριμένα, ερωτηθείς γιατί 
έχει περάσει τόσο χρονικό διά-
στημα και δεν έχει εκδοθεί μια 
ανακοίνωση μετά τη συνάντηση 
των τριών στη Νέα Υόρκη, και 
εάν θα υπάρξει ανακοίνωση ή 
όχι, ο κ. Χακ απάντησε πως "σε 
αυτό το στάδιο δεν αναμένω 
κάτι. Όταν δεν λέμε κάτι δεν εί-
ναι γιατί το έχουμε ξεχάσει, είναι 
γιατί έχει ληφθεί συνειδητή από-
φαση να μην πούμε κάτι". 
Εξάλλου ο Εκπρόσωπος του 
Γενικού-Γραμματέα του ΟΗΕ, 
Στεφάν Ντουζαρίκ κληθείς την 
Τρίτη να σχολιάσει τη δήλωση 
του Προέδρου Αναστασιάδη για 
την μη έκδοση δήλωσης από 
τον Γενικό Γραμματέα χαρακτη-
ρίζοντας την ως «επιτήδεια ου-
δετερότητα στο Κυπριακό» ανέ-
φερε ότι ο ΟΗΕ συνεχίζει να 
συνεργάζεται με τους ηγέτες 
των δύο κοινοτήτων στην Κύ-
προ για να προχωρήσει το Κυ-
πριακό προς μια θετική κατεύ-
θυνση. Σε ερώτηση γιατί ο ΓΓ 
άλλαξε γνώμη για τον ειδικό 
απεσταλμένο για το Κυπριακό 
είπε ότι δεν γνωρίζει ότι ο ΓΓ 
άλλαξε την απόφασή του αφού 
δεν υπήρξε ποτέ απόφαση.
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Τακτική κανονιοφόρων...
 Από την Τουρκία, με την κατάρρευση της τριμερούς για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Επίθεση ακροδεξιών έξω από σχολείο στη Θεσσαλονίκη  
«Μας επιτέθηκαν με ρόπαλα, κράνη και σιδερογροθιές»

Εισαγγελέας: Να δικαστεί για τέσσερις βιασμούς ο Λιγνάδης

Δολοφονικές επιθέσεις σε λι-
γότερο από μία εβδομάδα 
έχουν καταγραφεί από ακροδε-
ξιούς. Μετά τη Σταυρούπολη και 
τον Εύοσμο, εξαπολύουν επιθέ-
σεις μίσους και επανεμφανίζο-
νται οργανωμένα, έναν χρόνο 
μετά την καταδίκη των ηγετικών 
στελεχών της Χρυσής Αυγής και 
τη συγκέντρωση μπροστά από 
το Εφετείο. Πρώτα στη Σταυ-
ρούπολη Θεσσαλονίκης, όπου 
μέσα από σχολείο βρήκαν αρ-
χικά «διάδρομο» να επιστρέ-
ψουν από τη σκιά στο προσκή-
νιο, με στοιχεία χουλιγκανισμού. 
Στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ, την 
περασμένη εβδομάδα, σημει-
ώθηκαν αρχικά επεισόδια και 
επιθέσεις με καδρόνια σε αντι-
φασιστική πορεία φοιτητών, 
ενώ μία μέρα μετά πραγματο-
ποιήθηκε νέα δολοφονική επί-
θεση. Δεκάδες κουκουλοφόροι 
βγήκαν από το σχολείο και άρ-
χισαν να πετούν μολότοφ και 
πέτρες εναντίον φοιτητών που 
έκαναν διαμαρτυρία. Το ΕΠΑΛ 
αποκλείστηκε, η ένταση κρά-

τησε πολλές μέρες, ενώ το σχο-
λικό συγκρότημα μετατράπηκε 
σε «φρούριο» με κλούβες της 
αστυνομίας. «Μας επιτέθηκαν 
με ρόπαλα, κράνη και σιδερο-
γροθιές, τα οποία έκρυβαν μέσα 
στο σχολείο. Φαίνεται πως ο 
αγώνας ενάντια στον φασισμό 
δεν τελείωσε με την καταδίκη της 
Χρυσης Αυγής». 
Ακολούθησαν τα περιστατικά 
στο ΕΠΑΛ Ευόσμου όπου για 
δύο ημέρες εκτυλίχθηκαν επει-
σόδια. Με καλυμμένα τα χαρα-
κτηριστικά τους, ομάδα ατόμων 
δημιούργησε οδοφράγματα 
μπροστά από το σχολείο με κά-
δους απορριμμάτων και εκτο-
ξεύει κροτίδες και πέτρες ενα-
ντίον και δημοσιογράφων και 
φωτορεπόρτερ που κάλυπταν 
όσα συνέβαιναν. Οι συγκεντρω-
μένοι ανήρτησαν πανό, το 
οποίο ανέγραφε: «Θέλουμε 
σχολεία ελληνικά, Ελλάς ή τέ-
φρα». Δύο ακόμα επιθέσεις 
ακροδεξιών καταγράφηκαν 
στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης 
και στην Αθήνα. Ειδικότερα, 

στην πλατεία της Ηλιούπολης, 
περίπου 15 άτομα χτύπησαν 
μέλη της ΚΝΕ που κολλούσαν 
αφίσες, με αλυσίδες και στυλιά-
ρια, τραυματίζοντας τέσσερα 
άτομα. Το 902.gr δημοσίευσε 
την ταυτότητα των δραστών της 
δολοφονικής επίθεσης ενάντια 
σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ 
στην πλατεία Ελευθερίας στην 
Ηλιούπολη. Μόλις λίγες ώρες 
μετά, αντίστοιχη επίθεση έγινε 
στο Νέο Ηράκλειο στην Αθήνα 
σε εκδήλωση της «Κίνησης 
Ενάντια στο Ρατσισμό και τη 
Φασιστική Απειλή», για τον ένα 
χρόνο από την καταδίκη της 
Χρυσής Αυγής. Ομάδα περίπου 
15 ατόμων επιτέθηκε στην εκ-
δήλωση με αποτέλεσμα τον 
τραυματισμό τριών ατόμων. Ο 
Συντονιστής της Κίνησης «Ενω-
μένοι Ενάντια στον Ρατσισμό» 
και δημοτικός σύμβουλος στο 
δήμο Αθηναίων, Πέτρος Κων-
σταντίνου, δήλωσε στην Εφη-
μερίδα των Συντακτών πως «οι 
φασίστες προσπαθούν να γενι-
κεύσουν τις επιθέσεις τους σε 
συνθήκες κρίσης, με την ανοχή 
της Νέας Δημοκρατίας που υιο-
θετεί το δόγμα των ίσων απο-
στάσεων». Χαρακτηριστικές 
ήταν οι δηλώσεις του υφυπουρ-
γού Παιδείας, Άγγελου Συρίγου, 
ο οποίος είπε τις προηγούμενες 
μέρες για τα επεισόδια στη 
Σταυρούπολη: «Ήταν και άλλοι 
από έξω οι οποίοι κοπανάγανε 
κόσμο. Η βία είναι καταδικαστέα 
από όπου κι αν προέρχεται. Δεν 
υπάρχει καλή αριστερή και κακή 
ακροδεξιά».

Να καθίσει στο σκαμνί του Μι-
κτού Ορκωτού Δικαστηρίου της 
Αθήνας και να δικαστεί για τέσ-
σερις κατηγορίες βιασμού, που 
αφορούν και σε ανηλίκους, ζητεί 
με πρότασή της προς το Συμ-
βούλιο Πλημμελειοδικών της 
Αθήνας η αρμόδια εισαγγελέας 
που εξέτασε τα στοιχεία της δι-
κογραφίας που έχει σχηματιστεί 
σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη. 

Επίσης, η εισαγγελέας ζητεί ο 
κατηγορούμενος να συνεχίσει 
να παραμένει προσωρινά κρα-
τούμενος ενώ απορρίπτει τους 
υπερασπιστικούς ισχυρισμούς 
του σκηνοθέτη, ο οποίος αρνεί-
ται την τέλεση των σοβαρών κα-
κουργηματικών πράξεων που 
αντιμετωπίζει. Σε ό,τι αφορά την 
παράταση της προσωρινής 
κράτησης του ηθοποιού, η ει-

σαγγελική λειτουργός ζητεί αυτή 
να συνεχιστεί, διότι κατά την 
κρίση της δεν έχουν εκλείψει οι 
λόγοι που οδήγησαν ανακρίτρια 
και εισαγγελέα στην απόφαση 
για την προφυλάκισή του. Τις 
επόμενες ημέρες με βούλευμά 
του, το Συμβούλιο Πλημμελει-
οδικών της Αθήνας αναμένεται 
να αποφανθεί για την παραπο-
μπή ή μη του Λιγνάδη σε δίκη.

Περισσότερα προνόμια για εμβολιασμένους, αποκλείεται 
το lockdown, όχι απουσία σε μαθητές για το εμβόλιο

Περισσότερες ελευθερίες 
και προνόμια για τους 
εμβολιασμένους ανα-

κοίνωσε η κυβέρνηση.  Οι εμ-
βολιασμένοι θα εξαιρούνται από 
τα περιοριστικά μέτρα που 
ισχύουν στις «κόκκινες» περιο-
χές του επιδημιολογικού χάρτη, 
ενώ η διασκέδασή τους σε κλει-
στά κέντρα ψυχαγωγίας θα είναι 
ελεύθερη και χωρίς περιορι-
σμούς. Ειδικότερα, στους αμι-
γείς χώρους εστίασης και δια-
σκέδασης, οι θαμώνες δεν θα 
είναι υποχρεωτικά καθιστοί, ενώ 
δεν θα υπάρχουν περιορισμοί 
στην πληρότητα. Παράλληλα οι 
εμβολιασμένοι δεν θα υποβάλ-
λονται σε rapid test σε καμία 
δραστηριότητα. 

"Ο Οκτώβριος του 2021 δεν 
έχει σχέση με τον περασμένο 
Οκτώβριο. Αν δει κανείς τα ανα-
λυτικά στοιχεία καταλαβαίνει ότι 
ακόμα και εκεί που υπάρχει 
πίεση απέχουμε πολύ-κυρίως 
σε ό,τι αφορά την πίεση του 
ΕΣΥ- από αυτά που είχαμε πα-
λιότερα", εκτίμησε ο πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Αν και ξεκινά και πάλι 
αύξηση των κρουσμάτων από 

τη Βόρεια Ελλάδα, η κυβέρνηση 
εμμένει σταθερά στη γραμμή 
"όχι σε νέο lockdown", ποντά-
ροντας στο όπλο του εμβολίου 
και εκτιμώντας ότι ο θρησκευτι-
κός τουλάχιστον εορτασμός του 
Αγίου Δημητρίου μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με την τή-
ρηση υγειονομικών μέτρων, 
ενώ ο υπουργός Εσωτερικών 
Μάκης Βορίδης δήλωσε ότι και 
οι παρελάσεις την 28η Οκτω-
βρίου θα πραγματοποιηθούν 
κανονικά. Αυτή είναι και η 
άποψη που φέρεται να επικρά-
τησε, αν και ο κ. Πλεύρης άφηνε 
ανοιχτο το ενδεχόμενο ανάλογα 
με την επιδημιολογική κατά-
σταση της κάθε περιοχής να λη-
φθούν και αποφάσεις. 
Καθώς όμως ήδη εφαρμόζεται 
μίνι lockdown με περιορισμούς 
κυρίως στη διασκέδαση σε 
Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Λά-
ρισα και Κιλκίς, η κυβέρνηση 
βρίσκεται αντιμέτωπη με τις 
αντιδράσεις πολιτών που 
έσπευσαν εγκαίρως να εμβο-
λιαστούν ώστε να επιστρέψει η 
ζωή σε μία κανονικότητα. Ενώ 
ταυτόχρονα η πορεία των εμβο-
λιασμών είναι στάσιμη και τα 

ποσοστά ιδίως σε περιοχές της 
Βόρειας Ελλάδας αλλά και σε 
κλάδους όπως οι αστυνομικοί 
και οι ιερείς είναι χαμηλά. Η κυ-
βερνηση εξετάζει το ενδεχόμενο 
να πάψουν τα τοπικά μινι lock-
down, δεδομένου άλλωστε οι 
κάτοικοι της Θεσσαλονίκης 
μπορούν να πηγαίνουν στις 
Σέρρες όπου δεν εφαρμόζονται 
μέτρα στη διασκέδαση, με κίν-
δυνο τελικά αντί να περιορίζεται 
ο ιός να εξαπλώνεται και σε γει-
τονικούς νομούς. 
Εν τω μεταξύ, εγκύκλιο για 
τους μαθητές που προχωρούν 
στον εμβολιασμό τους δίνει το 
υπουργείο Παιδείας για τις πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες 
απουσιάζουν. Ορίζεται ότι μα-
θητές μπορούν να λείπουν την 
ημέρα του εμβολιασμού τους 
αλλά και την επομένη αν πα-
ρουσιάσουν συμπτώματα και η 
πρόβλεψη αυτή αφορά και τις 
δύο δόσεις του εμβολιασμού. 
Προϋπόθεση ώστε οι απουσίες 
να μην ληφθούν υπόψη είναι η 
προσκόμιση του πιστοποιητικού 
εμβολιασμού από τους γονείς 
και κηδεμόνες των μαθητών.

Αποκαλυπτήρια για το άγαλμα της  
Μαρίας Κάλλας στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου
Την ερχόμενη Παρασκευή στις 

6 το απόγευμα αναμένεται να 
γίνουν τα αποκαλυπτήρια του 
αγάλματος της Μαρίας Κάλλας 
στο ξέφωτο Ροβέρτου Γκάλη, 
επί της οδού Διονυσίου Αρεο-
παγίτου, μετά την Εκκλησία της 
Αγίας Σοφίας. 
Πρόκειται για ένα έργο το 
οποίο φιλοτέχνησε η σημαντική 
γλύπτρια Αφροδίτη Λίτη. Η πα-
ραγγελία και η τοποθέτηση του 
αγάλματος αποτελεί συνεχεία 
εκδηλώσεων προς τιμήν της 
αθάνατης Ελληνίδας ντίβας, 
που άρχισαν φέτος με την επι-
τυχέστατη Έκθεση στο Αχίλ-

λειον στην Κέρκυρα «ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΛΑΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΕΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΠΕΡΑΣ», που αποτε-
λείτο από κοστούμια της Μα-
ρίας Κάλλας από την Σκάλα του 
Μιλάνου καθώς και  αντικείμενα 
και προσωπικές της παρτιτού-
ρες, από την συλλογή του επερ-
χόμενου Μουσείου. Οι εκδηλώ-
σεις του Συλλόγου θα 
κορυφωθούν το 2023 με τα 
εγκαίνια του Μουσείου "ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΛΛΑΣ" στην οδό Μητροπό-
λεως 44 και εορτασμούς για τα 
100 χρόνια από τη γέννησή της.

Διεγράφη ο Μπογδάνος από τη ΝΔ μετά το αντικομμουνιστικό παραλήρημα
Μονόδρομος ήταν η απόφαση 
του πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη να διαγράψει από 
την κοινοβουλευτική ομάδα της 
ΝΔ τον Κωνσταντίνο Μπο-
γδάνο, μετά το εμφυλιοπολεμι-
κού τύπου διχαστικό παραλή-
ρημα στο οποίο επιδόθηκε από 
το βήμα της Βουλής. Ο Μπο-
γδάνος απάντησε μέσω Twitter 
δείχνοντας ότι επιμένει στις 
απόψεις του. «Λυπάμαι για τη 

διαγραφή μου. Δυστυχώς, στην 
πολιτική οι ξεκάθαρες ιδεολογι-
κές τοποθετήσεις έχουν κόστος 
και ορισμένες αλήθειες δεν λέ-
γονται χωρίς επιπτώσεις». Πα-
ρότι είχε προειδοποιηθεί δημο-
σίως, ο βουλευτής επανέλαβε 
τις απόψεις του ότι οι κομμου-
νιστές αποτελούν μεγαλύτερο 
κίνδυνο από τους Τούρκους! Για 
να υποστηρίξει την άποψή του, 
επικαλέσθηκε ρήση του αμφιλε-

γόμενου Γεωργίου Γρίβα, ο 
οποίος πριν από την εμπλοκή 
του στον Εθνικοαπελευθερω-
τικό Αγώνα των Κυπρίων ήταν 
γνωστός για την αντικομουνι-
στική δράση του. «Ο Γρίβας 
έλεγε έχουμε τρεις εχθρούς: 
τους Άγγλους, τους Τούρκους 
και τους κομμουνιστές. Ο μεγα-
λύτερος κίνδυνος έλεγε ότι ήταν 
οι κομμουνιστές», ανέφερε ο μέ-
χρι προχθές βουλευτής της ΝΔ.
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Μόνο με διαβατήριο, όχι με ταυτότητα, 
τα ταξίδια Κύπριων και Ελλήνων που δεν  
μένουν μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Έπαψαν, από την 1η Οκτωβρίου, να 
γίνονται δεκτά από τις βρετανικές Αρχές 
τα δελτία ταυτότητας των κύπριων, των 
Ελλήνων και των λοιπών πολιτών των 
κρατών-μελών της ΕΕ ως ταξιδιωτικό έγ-
γραφο για είσοδο στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. 
Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες θα πρέπει να 

επιδεικνύουν μόνο το διαβατήριό τους 
για να γίνουν δεκτοί στη χώρα. Η επίδ-
δειξη ταυτοτήτων, όπως η Κυπριακή και 
η Ελληνική δεν γίνεται πλέον δεκτοί. 

 
Ωστόσο, από το μέτρο αυτό εξαιρού-

νται όσοι Κύπριοι, Έλληνες και λοιποί 
Ευρωπαίοι έχουν αποκτήσει δικαίωμα 
μόνιμης διαμονής στη χώρα μέσω του 
καθεστώτος εγκατεστημένου (Settled 
Status) ή προεγκατεστημένου (Pre-set-
tled Status) κατοίκου. Αυτοί θα μπορούν 
να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την 
ταυτότητά τους έως τουλάχιστον τις 31 
Δεκεμβρίου 2025, με σύσταση όμως να 

την έχουν δηλώσει εκ των προτέρων 
στην υπηρεσία μετανάστευσης του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Home Office). 
Οι Κύπριοι, Έλληνες και λοιποί Ευρω-

παίοι που έχουν τη βρετανική υπηκοό-
τητα θα εξακολουθήσουν, προφανώς, να 
εισέρχονται και να εξέρχονται από τη 
χώρα κάνοντας χρήση του βρετανικού 
διαβατηρίου τους. Η αλλαγή αυτή είχε 
καθοριστεί μετά από την ολοκλήρωση 
του Brexit στις 31 Ιανουαρίου 2020. 

 
Η Υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ 

δήλωσε ότι με την αλλαγή ενισχύονται 
τα σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου ένα-
ντι προσπαθειών από εγκληματίες να ει-
σέλθουν στη χώρα με πλαστές έγγραφα. 
Το μέτρο, πάντως, δημιουργεί ανησυ-

χίες ότι ίσως προκαλέσει πρόσθετα προ-
βλήματα στις μεταφορές, καθώς ορισμέ-
νοι Ευρωπαίοι οδηγοί φορτηγών 
ενδεχομένως να μην έχουν στην κατοχή 
τους έγκυρα διαβατήρια.

Πάνω από 200.000 στερλίνες υπέρ  
φιλανθρωπικών οργανώσεων στο 5ο  
London Gala του The Hellenic Initiative

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε 
στο Λονδίνο η ετήσια φιλανθρωπική εκ-
δήλωση του The Hellenic Initiative 
(THI), μία από τις πρώτες μαζικές κοι-
νωνικές συναθροίσεις – και η πρώτη 
ελληνικού ενδιαφέροντος – που διεξά-
γεται στη βρετανική πρωτεύουσα από 
τότε που ξέσπασε η πανδημία. 
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν 

από δωρεές, από τα εισιτήρια συμμε-
τοχής και από τον πλειστηριασμό αντι-
κειμένων που διεξήχθη στο gala, ξεπέ-
ρασαν τις 200.000 στερλίνες (233.000 
ευρώ). 

Tα έσοδα από το 5ο THI London 
Gala, που διοργανώθηκε την Πέμπτη  
το βράδυ, θα διατεθούν σε δύο φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις: την ΕΛΕΠΑΠ,  
η οποία προσφέρει υπηρεσίες αποκα-
τάστασης ανθρώπων με αναπηρία από 
το 1937, και την ΕΛΙΖΑ, μία ΜKO για 
την προστασία των δικαιωμάτων παι-
διών που έχουν υποστεί κακοποίηση. 
Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώ-

θηκε στο ξενοδοχείο The Dorchester, 
στο Μέιφερ του Κεντρικού Λονδίνου, 
συμμετείχαν περίπου 300 Ελληνες της 
διασποράς, τόσο από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο όσο και από άλλες χώρες, αλλά 
και Βρετανοί παράγοντες του επιχειρη-
ματικού κόσμου. 

«Είμαστε χαρούμενοι που καταφέ-
ραμε να διοργανώσουμε ξανά αυτή την 

εκδήλωση και να συναντηθούμε με την 
ελληνική και κυπριακή παροικία του 
Λονδίνου. Ταυτόχρονα, καταφέραμε να 
συγκεντρώσουμε ένα πολύ σημαντικό 
χρηματικό ποσό για την υποστήριξη 
δύο φιλανθρωπικών οργανώσεων με 
πλούσια προσφορά», δήλωσε στην 
«Παροικιακή» ο γενικός διευθυντής του  
The Hellenic Initiative Πίτερ Πούλος. 
Η διοργάνωση ήταν προσαρμοσμένη 

στις επιταγές της πανδημίας: ο αριθμός 
των συμμετεχόντων ήταν περιορισμέ-
νος, ενώ όσοι προσήλθαν ήταν υπο-
χρεωμένοι να επιδείξουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ κορω-
νοϊού. Να σημειωθεί ότι η επίδειξη των 
εν λόγω πιστοποιητικών για συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις ή παρουσία σε κλει-
στούς χώρους δεν είναι υποχρεωτική 
στη Βρετανία, εν αντιθέσει με αρκετές 
άλλες χώρες. Στο 5ο THI London Gala 
τραγούδησε η Ελλη Κοκκίνου. 
Το The Hellenic Initiative είναι ένας 

από τους σημαντικότερους οργανι-
σμούς της ελληνικής ομογένειας. Πρό-
κειται για μία διεθνή μη κερδοσκοπική 
οργάνωση στην οποία μετέχουν Ελλη-
νες της διασποράς και φιλέλληνες, η 
οποία εκπονεί προγράμματα για την οι-
κονομική ενίσχυση πληγέντων από κρί-
σεις και καταστροφές, την επιχειρημα-
τικότητα και την οικονομική ανάπτυξη 
της Ελλάδας. 

Συγκινητικός αποχαιρετισμός του π. Παύλου Γρηγορίου προς την παροικία

Αγαπητοί μου πάροικοι, 
 
Αυτή τη στιγμή που διαβάζετε αυτό το γράμμα, όπως 

οι περισσότεροι ήδη γνωρίζετε, βρίσκομαι ήδη στην  
Ελλάδα. Μαζί με την οικογένειά μου, αποφασίσαμε να 
«επαναπατριστούμε» και να ξανασμίξουμε με την οικο-
γένειά μας, μετά από σχεδόν 13 συνεχόμενα χρόνια! 
Αφορμή για αυτό ήταν το τραγικό γεγονός του σχεδόν 
ταυτόχρονου χαμού των γονέων της Πρεσβυτέρας μου 
και αιτία ο πάντοτε κρυφός πόθος όλων των «ξενιτεμέ-
νων», να ζήσουν ξανά στην πατρίδα τους. Για εμένα, 
ένας ακόμη πόθος ήταν να υπηρετήσω ως Ιερέας την 
Εκκλησία της Ελλάδος, και δη, την Αγιωτάτη Μητρόπολη 
Πειραιώς υπό το Σεπτό Ωμοφόριο του Σεβασμιωτάτου 
Ποιμενάρχου αυτής κ.κ. Σεραφείμ. 
Βάζω μέσα σε εισαγωγικά τις λέξεις «επαναπατρισμός» 

και «ξενιτεμένος», γιατί μετά από τόσα χρόνια εδώ, δεν 
νοιώθουμε απόλυτη χαρά όπως θα ένοιωθε κάποιος 
που απλά επιστρέφει στην Πατρίδα, αλλά έχουμε και 
ένα πόνο μέσα μας βαθύ, και αισθανόμαστε έναν ξερι-
ζωμό νέο, σαν να αφήνουμε πίσω μας μια δεύτερη  
πατρίδα. Κι αυτό, γιατί εδώ στην Αγγλία ο κόσμος μας 
αγάπησε, κι εμείς αγαπήσαμε τον κόσμο, τους ενορίτες 
μας, τους φίλους μας και με κάποιους από όλους  
νοιώθουμε σαν να δημιουργήσαμε ακόμη και οικογενει-
ακούς δεσμούς. 
Νοιώθω κι εγώ προσωπικώς αλλά και εν ονόματι της 

οικογενείας μου, την ανάγκη, φεύγοντας, να εκφράσω 
τις ευχαριστίες μου σε όλους τους ανθρώπους της  
Παροικίας μας, αλλά θα αναφέρω μόνο λίγους για  
συντομία και θα ζητήσω συγχώρεση από όσους δεν 
αναφέρω προσωπικώς. 
Πρωτίστως ευχαριστώ τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο 

Θυατείρων και Μ.Βρεταννίας κυρό Γρηγόριο με τον 
οποίο μας έφερε πρώτη φορά σε επαφή η μητέρα μας 
το 2003 και ο οποίος μας πάντρεψε στην Ελλάδα,  
με χειροτόνησε στη Μ.Βρετανία, με τοποθέτησε στον 
υπέροχο Αγιοσκέπαστο Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του 
Βαπτιστού και μου έδωσε την ευκαιρία να μάθω και να 
αναπτύξω τις δεξιότητές μου, τόσο τις Ιερατικές, όσο και 
τις Ποιμαντικές γενικώτερα, δίπλα σε υπέροχους Ιερείς, 
τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. Σεραφείμ Παπαθανασίου, 
τον πολυαγαπημένο μου συνεφημέριο Αιδεσιμολογιώ-
τατο Πρωτοπρεσβ. Ανδρέα Χατζησαββή για τον οποίο 
προσεύχομαι αδιαλείπτως, τον Αρχιμ. Θεοφάνη Πέτρου, 
τον Άγιο Πρωτοπρεσβ. Χαράλαμπο Λέοντα, τον μακαρι-
στό Πρωτοπρεσβ. Βασίλειο Παπαβασιλείου και τον αγα-
πημένο μου Προϊστάμενο, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. 
Απόστολο Τριφύλλη, τον οποίον, ειδικά, ευχαριστώ 
ακόμη περισσότερο για την ανιδιοτελή και αστείρευτη 
αδελφική του Αγάπη και την έμπρακτη στήριξη του τόσο 
σε εμένα προσωπικώς, όσο και στην Κοινότητά μας από 
την πρώτη μέρα που ήρθε και σε κάθε άνθρωπο που 
βρίσκεται σε ανάγκη! 
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Σεβασμιώτατο 

Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.κ. 
Νικήτα, για την Πατρική Αγάπη του, τις συμβουλές του 
και τη στήριξη στην κοινότητα και στους Ιερείς της  
Αρχιεπισκοπής αλλά και στην οικογένειά μας, και εύχομαι 
ο Θεός να του χαρίζει έτη πολλά με υγεία! Δεν ξεχνώ 
φυσικά να ευχαριστήσω και τον Πανοσιολογιώτατο  
Αρχιμ. Νικόδημο Αναγνωστόπουλο, Πρωτοσύγκελλο της 
Αρχιεπισκοπής μας, για την αγάπη και την στήριξή του, 
καθώς και όλους όσοι βρίσκονται και εργάζονται μέσα 
στο Αρχιεπισκοπικό μέγαρο, Ιερείς και λαϊκούς. 
Ευχαριστώ πολύ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη  

Κολωνείας κ. Αθανάσιο για την αγάπη του, και τους αγα-
πητούς μου Θεοφιλεστάτους Επισκόπους Ιλίου  
κ. Ραφαήλ και Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο για την  
αδελφική αγάπη τους, καθώς και όλους τους Ευλαβε-
στάτους Ιερείς της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, με τους 
οποίους περάσαμε ωραίες στιγμές στις συναντήσεις μας, 
στις συνάξεις μας και κυρίως στις κοινές μας  
Θ.Λειτουργίες υπό τη σκέπη του Σωτήρος μας.  
Μέσα στους Ιερείς που ευχαριστώ βρίσκεται σε πρώτη 
θέση και ο αγαπημένος μου δίδυμος αδελφός Αιδεσιμο-
λογιώτατος Πρεσβ. Σάββας-Δαυίδ Βασιλειάδης,  
ο οποίος θα είναι για μένα πάντα παράδειγμα καλωσύ-
νης, συγχώρεσης και προσφοράς, αλλά κυρίως Παιδείας 
Εκκλησιαστικής και Τάξης, και χαίρομαι ιδιαίτερα που 
θα τον έχω πάλι κοντά μου μετά από τόσο μεγάλο  
διάστημα που μας έλειψε, πρώτα στο Mansfield και μετά 
στην Ελλάδα. 
Ευχαριστώ πολύ τον Επίτιμο Πρόεδρο της Κοινότητός 

μας κ. Γεώργιο Καλλή, τον αγαπημένο παππού μου, 
όπως τον λέω, και την οικογένειά του για την αγάπη 
τους και τη στήριξή τους, τον νυν Πρόεδρο της Κοινότη-
τός μας κ. Ανδρέα Ιωάννου με τον οποίον μας συνέδεσε 
μία αγαστή και στενή συνεργασία με γνώμονα την κοινή 
μας αγάπη για τον Ιερό Ναό μας, το Σχολείο μας και την 
κοινότητά μας γενικώτερα και όλο το Εκκλησιαστικό  
Συμβούλιο και τις Κυρίες της Φιλοπτώχου για την αγάπη 
τους! 
Ευχαριστώ πολύ τους βοηθούς μας στον Ιερό Ναό, 

τον κ. Βόρη Μιχαηλίδη μαζί με τους συνεργάτες του και 
τα παιδιά που υπηρετούν στο Ιερό του Ναού, την Ελενί-
τσα η οποία ευπρεπίζει το Ναό και τα κτήριά μας και την 
Λέλλα που προϋπηρέτησε, και όλους όσοι εθελοντικά 
έβαλαν την αγάπη τους στην Κοινότητά μας όλα αυτά τα 
χρόνια. 
Ευχαριστώ πολύ τους ψάλτες μας, τον κ. Πανίκο Σταυ-

ρινίδη, τον κ. Μάρκο Βοσκού, την κα Μαρία και την κα 
Άννα Χριστοφή, τους αναγνώστες μας και όλους όσοι 
προσέφεραν τις ωραίες φωνές τους στα Ψαλτήρια μας 
και υμνήσαμε μαζί τον Κύριο και Θεό μας! 
Ευχαριστώ πολύ όλους τους νέους που προσήλθαν 

όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα νέων της κοινότητός 
μας και φτιάξαμε έτσι, όχι απλά μια ομάδα, αλλά μία  
οικογένεια με στενούς δεσμούς, η οποία θα συνεχίσει 
να υπάρχει υπό την καθοδήγηση του πατρός Αποστό-
λου. Ευχαριστώ τη Διευθύντρια Σπουδών του Σχολείου 
μας, κα Ιωάννα Κουμή, μία ακούραστη και συνεπέστατη 
εργάτρια της Παιδείας, η οποία, με την αστείρευτη αγάπη 
της για το Σχολείο, κατάφερε σε συνεργασία με τους  
Ιερείς, τον Διευθυντή του Σχολείου π. Απόστολο Τρι-
φύλλη και τον γράφοντα, αλλά και τον πρόεδρο της Σχο-
λικής Εφορείας κ. Ανδρέα Ιωάννου, να αναπτύξει και να 
ενδυναμώσει το Σχολείο μας σε τόσο δύσκολες εποχές 
και να γεμίσουν και πάλι οι χώροι της Κοινότητός μας 
παιδικές χαρούμενες φωνές. Εννοείται ότι ευχαριστώ 
πολύ και όλους τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους 
συνεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, και κυρίως την κα 
Μάρω Στρούθου, πρωτεργάτρια και πρόδρομο της ευη-
μερίας του Σχολείου μας! 
Ακόμη, ευχαριστώ πολύ όλους τους φίλους μου που 

έμειναν πίσω αλλά και αυτούς που γύρισαν Ελλάδα ή 
ταξίδεψαν για άλλες χώρες, τους ανθρώπους που έγιναν 
κομμάτι της οικογενείας μας – ξέρουν πολύ καλά ποιοι 
είναι – οι οποίοι μας στάθηκαν σαν αδέλφια σε λύπες 
και χαρές, θα μας λείψουν πάρα πάρα πολύ και ευχό-
μαστε κάποια στιγμή να τα φέρει έτσι ο Θεός που να  
είμαστε και πάλι κοντά! 
Ευχαριστώ πάρα πολύ ολους όσοι συνεργάστηκαν μαζί 

μου τόσα χρόνια για το καλό της Κοινότητος, Την Εφη-
μερίδα Παροικιακή, την Εφημερίδα Ελευθερία, τον  
Τηλεοπτικό Σταθμό Hellenic TV, τους Ραδιοφωνικούς 
Σταθμούς LGR και MGR, τον κ. Πανίκο Δημητρίου  
(Demetriou & English) και πολλούς πολλούς άλλους. 
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το χριστεπώνυμο 

πλήρωμα της Κοινότητός μας, κάθε ενορίτη και ενορί-
τισσα που μας προσέφερε σεβασμό και αγάπη και θα 
ήθελα όλοι να γνωρίζετε ότι σας αγαπήσαμε κι εμείς 
πολύ και θα μας λείψετε. Θα ήθελα να ζητήσω συγχώ-
ρεση από όλους αν τυχόν άθελά μου σας στενοχώρησα 
ποτέ, και να σας υποσχεθώ πως θα σας έχω πάντοτε 
στις προσευχές μου με αγάπη και νοσταλγία! 

 Παρακαλώ πολύ, πρόσευχεστε κι εσείς για εμάς! 
 

Ο Θεός να σας χαρίζει δύναμη και υγεία! 
π. Παύλος Γρηγορίου

«Θα είστε πάντοτε στις προσευχές μου με αγάπη και νοσταλγία!»
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Ισόβια για τον αστυνομικό δολοφόνo της Σάρα Έβεραρντ -  Στο ναδίρ η εμπιστοσύνη στην αστυνομία

Σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δι-
καίωμα πρόωρης αποφυλάκι-
σης καταδικάστηκε από δικα-

στήριο του Λονδίνου ο Γουέιν Κάζενς, 
ο 48χρονος ο οποίος απήγαγε, βίασε, 
στραγγάλισε, έκαψε και πέταξε σε λί-
μνη την 33χρονη Σάρα Έβεραρντ 
ενόσω ήταν εν ενέργεια αστυνομικός - 
και, μάλιστα, χρησιμοποιώντας αυτή 
του την ιδιότητα για να την παρασύρει 
- σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει 
τη Βρετανική κοινή γνώμη. 
Όπως κατατέθηκε στη διήμερη δικα-
στική διαδικασία καθορισμού ποινής, 
ο Κάζενς προσέγγισε το θύμα το 
βράδυ της 3ης Μαρτίου σε δρόμο του 
Κλάπαμ στο Νότιο Λονδίνο ενώ εκείνη 
περπατούσε προς το σπίτι της επιστρέ-
φοντας από σπίτι φίλων. 
Χρησιμοποιώντας την αστυνομική 
του ιδιότητα και τις χειροπέδες που είχε 
στην κατοχή του, προσποιήθηκε ότι τη 
συλλαμβάνει για δήθεν αδίκημα που 
συνδεόταν με τα περιοριστικά μέτρα 
κατά της πανδημίας. 
Στη συνέχεια, αφού τις φόρεσε τις χει-
ροπέδες, την οδήγησε σε απομονω-
μένη περιοχή κοντά στο Ντόβερ της 

κομητείας Κεντ, τη βίασε και τη σκό-
τωσε στραγγαλίζοντάς της με τη ζώνη 
της αστυνομικής του στολής. Έπειτα, 
τοποθέτησε το πτώμα της σε ένα πε-
ταμένο ψυγείο και την έκαψε σε δασική 
περιοχή κοντά στο Άσφορντ του Κεντ, 
κοντά σε γη ιδιοκτησίας του. Μετά πέ-
ταξε τη σορό σε κοντινή λίμνη. 
Κατά την ακροαματική διαδικασία της 
περασμένης εβδομάδας, η μητέρα της 
Σάρα Έβεραντ δήλωσε συντετριμμένη 
και «στοιχειωμένη» από τη φρίκη των 
τελευταίων στιγμών της κόρης της, λέ-
γοντας στο δικαστήριο ότι δεν μπορεί 
να διανοηθεί τις ενέργειες του δράστη. 
Κατά την απαγγελία της ποινής το με-
σημέρι της περασμένης Πέμπτης, πα-
ρουσία της αρχηγού της Μητροπολιτι-
κής Αστυνομίας Κρέσιντα Ντικ και της 
οικογένειας του θύματος, ο δικαστής 
σερ Έιντριαν Φούλφορντ είπε ότι η 
Σάρα Έβεραρντ δολοφονήθηκε υπό 
«τερατώδεις» συνθήκες, από έναν άν-
δρα που αναζητούσε κάποιο θύμα 
εκείνη τη νύχτα. 
Τονίζοντας το βαθμό της προετοιμα-
σίας του εγκλήματος από τον δράστη, 
καθώς και το «διεστραμμένο, εγωιστικό 

και βάρβαρο» των πράξεών του, είπε 
απευθυνόμενος στον Κάζενς ότι καμία 
ποινή δεν μπορεί να συγκριθεί με τον 
πόνο που προκάλεσε, για αυτό δίνει 
τη σπάνια εντολή για απαγόρευση νω-
ρίτερης αποφυλάκισης. 
Η δολοφονία της Έβεραρντ έχει προ-
καλέσει τεράστιο σοκ στη Βρετανία και 
στάθηκε αφορμή για ένα μαζικό κύμα 
καταγγελιών, διαμαρτυριών και επιση-
μάνσεων από γυναίκες ότι ζουν υπό 
διαρκή φόβο για την ασφάλειά τους. 
Πολλές γυναίκες με παρουσία στη 
δημόσια σφαίρα έχουν εκθέσει στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσωπι-
κές εμπειρίες βίας ή απειλών από 
άντρες σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους. 

Ζητούν παραίτηση της Ντικ 
Αίσθηση έχει προκαλέσει στη Βρετα-
νία η προτροπή του Υφυπουργού 
Αστυνόμευσης Κιτ Μαλτχάουζ προς 
όποιον προσεγγίζεται από αστυνομικό 
που δεν συνοδεύεται από συνάδελφό 
του να καλεί στο τηλέφωνο την άμεση 
δράση για να λαμβάνει διαβεβαιώσεις 
για την ταυτότητα του αστυνομικού. 
Μιλώντας στο Sky News, ο κ. Μαλτ-
χάουζ σημείωσε: «Αν οποιοσδήποτε 
έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για τον 
αστυνομικό που τον προσεγγίζει μό-
νος, θα πρέπει να ζητήσει εξηγήσεις 
από αυτόν για το τι κάνει και αν υπάρ-
χουν αμφιβολίες θα πρέπει να ζητήσει 
να μιλήσει στο κέντρο ελέγχου μέσω 
του ασυρμάτου αυτού του αστυνομικού 
ή να καλέσει το 999. Αυτές είναι οι ολέ-
θριες συνέπειες των πράξεων αυτού 
του απαίσιου ανθρώπου. Νομίζω ότι 
θα ήταν απολύτως λογικό υπό παρό-
μοιες συνθήκες. (…) Φοβάμαι ότι εκεί 
έχουμε φτάσει». 
Ο Υφυπουργός παραδέχθηκε ότι οι 
αποτρόπαιες πράξεις του Κάζενς 
«έχουν υπονομεύσει την καλή δου-

λειά» χιλιάδων αστυνομικών και έχουν 
καταφέρει «συντριπτικό πλήγμα» στην 
εμπιστοσύνη του κοινού προς την 
αστυνομία. 
Σε επιστολή της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας προς τους βουλευτές επί-
σης αναφέρεται ότι πολίτες που προ-
σεγγίζονται από μόνο αστυνομικό με 
πολιτική περιβολή θα πρέπει να κά-
νουν επίμονες ερωτήσεις για το ποιος 
είναι και τι κάνει. 
Υπό τη σκιά της δολοφονίας της 
Σάρα Έβεραρντ και τις αποκαλύψεις 
περί πρόσληψης και διατήρησης του 
Κάζενς στο αστυνομικό σώμα παρά τις 
ανησυχίες που προκαλούσε η συμπε-
ριφορά του σε συναδέλφους, πληθαί-
νουν οι φωνές για παραίτηση της αρ-
χηγού της Μητροπολιτικής Αστυνομίας 
Κρέσιντα Ντικ. 
Μετά από την αρχαιότερη γυναίκα 
βουλευτή Χάριετ Χάρμαν των Εργατι-
κών, και η Συντηρητική Κάρολαϊν Νό-
ουκς, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής 
επιτροπής για τις γυναίκες και την ισό-
τητα, ζητά την παραίτηση της κ. Ντικ, 
την οποία ωστόσο υπερασπίστηκε ο 
Υφυπουργός Αστυνόμευσης. 
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός της 
Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε 
πως έχει εμπιστοσύνη στην αστυνομία 
και την αρχηγό της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας του Λονδίνου Κρέσιντα 
Ντικ. «Ελπίζω (η υπόθεση αυτή) να 
μην έχει διαταράξει την εμπιστοσύνη 
των πολιτών απέναντι στους εκατοντά-
δες χιλιάδες αστυνομικούς στη χώρα 
που κάνουν, στη συντριπτική πλει-
οψηφία τους, φανταστική δουλειά», 
είπε ο Τζόνσον. Ερωτηθείς εάν στηρίζει 
την αρχηγό Ντικ, απάντησε «ναι, από-
λυτα». 

«Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι 
άνθρωποι να έχουν εμπιστοσύνη στην 
αστυνόμευση και στα όσα κάνει η 

αστυνομία, κι εγώ έχω, θέλω να το 
υπογραμμίσω αυτό». 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός σημεί-
ωσε πως είναι «ανησυχητικοί» οι ισχυ-
ρισμοί για ανάρμοστη συμπεριφορά 
κατά το παρελθόν του Κάζενς, οι οποίοι 
πρέπει να ερευνηθούν, όπως και η 
συμμετοχή του σε ομάδες του What-
sApp με συναδέλφους του, η οποία διε-
ρευνάται. 

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι συνέβη 
με τις ομάδες του WhatsApp, όπου μη-
νύματα ανταλλάσσονταν μεταξύ αστυ-
νομικών. Ανησυχώ», τόνισε. 

Οδυνηρές εμπειρίες 
Πολλές γυναίκες μοιράστηκαν τις δι-
κές τους οδυνηρές εμπειρίες όταν βρέ-
θηκαν αντιμέτωπες με άνδρες αστυνο-
μικούς και εξέφρασαν την οργή τους 
για την αστυνομία, που συνεχίζει να 
ρίχνει το βάρος στις γυναίκες σε ό,τι 
αφορά την προστασία τους από αστυ-
νομικούς. Ένας αξιωματικός της αστυ-
νομίας είπε στο BBC ότι οι γυναίκες 
θα πρέπει να είναι «ψαγμένες» και να 
μην υποκύπτουν σε μια αδικαιολόγητη 
σύλληψη, την ώρα που η Μητροπολι-
τική Αστυνομία συνέστησε οι γυναίκες 
να κάνουν νόημα σε ένα λεωφορείο να 
σταματήσει εάν «δεν πιστεύουν ότι οι 
αστυνομικοί είναι αυτοί που λένε ότι εί-
ναι». «Το να λένε στις γυναίκες να αμ-
φισβητήσουν έναν αστυνομικό ή να 
γνέψουν σε ένα λεωφορείο είναι ένα 
βήμα προτού κατηγορήσουν μια γυ-
ναίκα ότι δεν κατάφερε να αντιληφθεί 
τον κίνδυνο ή να ζητήσει βοήθεια, στην 
περίπτωση που δεχθεί επίθεση από 
έναν αστυνομικό», έγραψε σε tweet η 
αναπληρώτρια αρχηγός των Εργατι-
κών Άντζελα Ρέινερ. «Είναι απλό. Στα-
ματήστε να αναμένετε από τους οδη-
γούς λεωφορείων να αστυνομεύουν 
την αστυνομία και αρχίστε να προστα-
τεύετε τις γυναίκες».

Νέες διαθέσιμες θέσεις εργασίας! Εργάσου σε εμάς και θα ανταμειφθείς!

Anastasia Lodge&Autumn Gardens     

Η αμοιβή “Golden Hello” σε περιμένει! Θα μπορούσες να λάβεις έως και £2,500 
επιβράβευση εάν έρθεις να εργαστείς στους Οίκους Ευγηρίας Autumn Gardens 
και Anastasia Lodge στο Southgate και στο Winchmore Hill!
 
Προσφέρουμε έως και £650 επιβράβευση σε όσους εργαστούν ως φροντιστές 
ή μάγειρες.  Δεν απαιτείται προϋπηρεσία ή αντίστοιχο πτυχίο – με χαρά θα σε 
εκπαιδεύσουμε και θα σε βοηθήσουμε να καταρτισθείς ενώ εργάζεσαι.
 
Προσφέρουμε, επίσης, έως και £2,500 επιβράβευση σε νοσηλευτές που θα 
ενταχθούν στην ομάδα μας.
 
Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις.
 
Επικοινώνησε με τη Γραμματεία στο Autumn Gardens στο 020 8344 2600 ή μέσω 
email στο welcome@autumn-gardens.com για περισσότερες πληροφορίες.

Ειδικευόμαστε στη φροντίδα της Ελληνικής και Κυπριακής κοινότητας. 
Βρείτε μας στο Facebook ή στο autumn-gardens.com

Λάβε έως και £2,500 επιβράβευση εάν εργαστείς μαζί μας
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Pandora Papers: Απορρίπτει ο Αναστασιάδης υπόνοιες περί εμπλοκής του σε υπόθεση αδιαφάνειας 

Αναφορά στην Κύπρο και στο δικηγορικό 
γραφείο που ίδρυσε ο Πρόεδρος της  
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης περι-

λαμβάνουν τα Pandora Papers στο πλαίσιο κα-
ταγγελιών για αδιαφανείς συναλλαγές 30 ηγετών 
χωρών, 100 δισεκατομμυριούχων επιχειρηματιών 
και 300 κρατικών αξιωματούχων. «Δεν έχω 
γνώση και θα ήταν αδύνατο για μένα να γνωρίζω 
και να είμαι σε θέση να απαντήσω σε οποι-
αδήποτε κατηγορία αφορά το χειρισμό των υπο-
θέσεων της πρώην εταιρείας μου», σημειώνει σε 
δήλωσή του στην εφημερίδα ο Πρόεδρος  
Αναστασιάδης. 
Τα εκατομμύρια έγγραφα διέρρευσαν στη Διεθνή 
Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων 
(ICIJ). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εφημερίδα 
Guardian, που συμμετείχε στη μελέτη την εγγρά-
φων, η δικηγορική εταιρεία που ίδρυσε ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης κατηγορήθηκε για ψευδή 
δήλωση στοιχείων του ιδιοκτήτη τεσσάρων υπε-
ράκτιων εταιρειών με σκοπό να κρατηθεί μυστική 
η ταυτότητα του πραγματικού ιδιοκτήτη, ενός  
«αμφιλεγόμενου» Ρώσου γερουσιαστή.  
Η κατηγορία αυτή, την οποία απορρίπτεται από 
τη νομική εταιρεία, ενώ ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας δηλώνει άγνοια ως μη έχων σχέση με το 

νομικό γραφείο. 
Συγκεκριμένα, τα Pandora Papers αναφέρουν 
πως η εταιρεία διαχείρισης υπεράκτιων εταιρειών 
Alcogal, με έδρα τον Παναμά, είχε καταγγείλει το 
2015 με δήλωση προς τις οικονομικές αρχές των 
Βρετανικών Παρθένων Νήσων ότι η συγκεκριμένη 
κυπριακή νομική εταιρεία είχε δώσει παραπλα-
νητικά στοιχεία για τον ιδιοκτήτη των τεσσάρων 
offshore εταιρειών.  
Ως ιδιοκτήτες είχαν δηλωθεί μέλη προσωπικού 
της ίδιας της νομικής εταιρείας, ενώ σύμφωνα με 
την Alcogal ο πραγματικός ιδιοκτήτης και ωφε-
λούμενος ήταν ο Ρώσος επιχειρηματίας και 
πρώην γερουσιαστής Λεονίντ Λεμπέντεφ. 
Ο Λεμπέντεφ εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2015 
έχοντας κατηγορηθεί για απόκρυψη περιουσια-
κών στοιχείων, αλλά ο ίδιος αρνείται τις κατηγο-
ρίες. Πλέον είναι παραγωγός ταινιών στο  
Χόλιγουντ. 
Η εταιρεία Anastasiades & Partners απορρίπτει 
με δήλωση προς την εφημερίδα την κατηγορία, 
ενώ με δήλωσή του στον Guardian και ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης τονίζει ότι αν και κάτοχος 
μετοχών δεν είχε κανέναν ενεργό ρόλο στη νομική 
εταιρεία από όταν έγινε ηγέτης της αντιπολίτευσης 
το 1997. «Δεν έχω γνώση και θα ήταν αδύνατο 

για μένα να γνωρίζω και να είμαι σε θέση να απα-
ντήσω σε οποιαδήποτε κατηγορία αφορά το 
χειρισμό των υποθέσεων της πρώην εταιρείας 
μου», σημειώνει η δήλωση του Προέδρου Ανα-
στασιάδη προς την εφημερίδα. Προσθέτει ότι  
η σχέση του με τον κ. Λεμπεντεφ ήταν «εγκάρδια» 
αλλά ποτέ σχέση δικηγόρου-πελάτη. 
Ο Guardian σχολιάζει πως δεν υπάρχει υπόνοια 
περί ανάμειξης του Προέδρου στις δραστηριότη-
τες του νομικού γραφείο, αλλά αμφισβητεί τη σύ-
νεσης της απόφασης να επιτρέψει στο γραφείο 
να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το όνομά του. 
Το νομικό γραφείο από την πλευρά του διευκρι-
νίζει προς τον Guardian πως οι τρεις υπάλληλοί 
του που κατά την Alcogal είχαν δηλωθεί ως ωφε-
λούμενοι ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εταιρειών 
δεν είχαν ποτέ δηλωθεί ως τέτοιοι, αλλά ως δια-
χειριστές εκ μέρους του ιδιοκτήτη, σε απόλυτη 
συμφωνία με τον κυπριακό νόμο. Η δήλωση της 
εταιρείας προς τον Guardian επίσης τονίζει ότι  
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει καμία 
ενεργή εμπλοκή στις δραστηριότητες του δικη-
γορικού γραφείου από το 1997. Σύμφωνα με τη 
βρετανική εφημερίδα, το ίδιο δικηγορικό γραφείο 
παρείχε συμβουλές προς τον κ. Λεμπέντεφ ώστε 
να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα το 2011. 
Τα Pandora Papers περιλαμβάνουν επίσης στοι-
χεία για συναλλαγές του Ρώσου Προέδρου Βλα-
ντίμιρ Πούτιν. Την επεξεργασία τους ανέλαβαν 
πάνω από 600 δημοσιογράφοι από δεκάδες  
χώρες και μεγάλα μέσα ενημέρωσης. 

 
 Προεδρία: Ουδέν μεμπτό για ΠτΔ 
 
Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και τη σχέση του με τα Pandora Papers ουδέν 
μεμπτό εντοπίζεται, αναφέρει ανακοίνωση της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας. 
Συγκεκριμένα αναφέρει πως τα Pandora Papers 
αφορούν σε έγγραφα που χρονολογούνται από 
το 2015 και περιλαμβάνουν ισχυρισμούς για με-
μπτή δραστηριότητα που αφορά 35 νυν και 
πρώην ηγέτες όπως και 330 δημόσιους αξιωμα-
τούχους. Επίσης σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας ουδέν μεμπτό εντοπίζεται. 

Εν συνεχεία στην ανακοίνωση σημειώνεται πως 
«Τα δημοσιεύματα ρητώς αναφέρουν ότι καμία 
εμπλοκή του Προέδρου δεν υπάρχει. Όπως ξε-
κάθαρα καταγράφει η έρευνα ο Πρόεδρος ούτε 
μετείχε στη δημιουργία ούτε και είχε ή έχει συμ-
μετοχή σε τέτοιου είδους εταιρείες». 
Επίσης αναφέρει πως η Κυβέρνηση, εντοπίζο-
ντας ζητήματα ελέγχου που προέκυπταν από 
εταιρείες που το νομικό τους καθεστώς παρείχε 
τη δυνατότητα μη αποκάλυψης των πραγματικών 
δικαιούχων (Shell Companies και Offshore εται-
ρειών), ήδη από το 2018 τερμάτισε τη λειτουργία  
των εταιρειών κέλυφος, ενώ πρόσφατα με νομο-
σχέδιο της Κυβέρνησης, επιβάλλεται υποχρέωση 
τήρησης μητρώου δικαιούχων για όλες τις εται-
ρείες. Τέλος, αναφέρει ότι, «... η όποια προσπά-
θεια αναπαραγωγής ανυπόστατων ισχυρισμών, 
δεν εξυπηρετεί τίποτε άλλο παρά μικροκομματικές 
σκοπιμότητες, και αυτές εις βάρος του θεσμού 
του Προέδρου και του κύρους της χώρας». 

 
ΑΚΕΛ: Ουδείς πέφτει από τα σύννεφα... 
 
Το ΑΚΕΛ ανακίνωσε για το θέμα τα εξής: Ουδείς 
πέφτει από τα σύννεφα για την εμπλοκή του Γρα-
φείου Νίκος Αναστασιάδης στα Pandora Papers. 
Έχει καταστεί ρουτίνα ο κ. Αναστασιάδης και το 
δικηγορικό του γραφείο να φιγουράρουν σε διε-
θνή σκάνδαλα διαφθοράς και ξεπλύματος μαύρου 
χρήματος δισεκατομμυρίων. Τι θα πουν τώρα το 
Προεδρικό και η Πινδάρου; Ότι τους πολεμά η 
Guardian και το BBC; Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
η Κύπρος διασύρεται και εξευτελίζεται για άλλη 
μια φορά ανά την οικουμένη, εξαιτίας του κ. Ανα-
στασιάδη και της κυβέρνησης του Συναγερμού. 
Η απάντηση του ΔΗΣΥ: Θα αποτελούσε έκ-
πληξη πρώτου βαθμού, εάν το ΑΚΕΛ δεν 
έσπευδε να εκμεταλλευτεί, δημοσιεύματα στα 
οποία αναφέρεται το όνομα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι στα δημοσιεύματα 
επισημαίνεται ότι δεν προκύπτει οτιδήποτε με-
μπτό για τον Πρόεδρο, περνά σε δεύτερη μοίρα 
μπροστά στη βούλησή τους για δημιουργία κλί-
ματος έντασης και υπονόμευσης του. Της αλή-
θειας προέχει το κομματικό συμφέρον. 

Παγκόσμιος σάλος με τις αποκαλύψεις των Pandora Papers

Τέλος δεν έχουν οι απο-
καλύψεις για τα Pandora 
Papers, που ρίχνουν 

φως τις μυστικές συναλλαγές 
των ισχυρών και φέρνουν στην 
επιφάνεια τον τρόπο με τον 
οποίο γινόταν η φοροδιαφυγή 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. 
Πολλοί ηγέτες -ανάμεσά τους 
και ο Τσέχος πρωθυπουργός, ο 
βασιλιάς της Ιορδανίας και οι 
πρόεδροι της Κένυας και του 
Ισημερινού- απέκρυπταν περι-
ουσιακά τους στοιχεία σε υπε-
ράκτιες εταιρείες, σύμφωνα με 
έρευνα που δημοσιοποίησε η 
Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνη-
τών Δημοσιογράφων (ICIJ). Για 
την έρευνα συνεργάστηκαν 600 
δημοσιογράφοι. Βασίστηκε σε 
περίπου 11,9 εκατ. έγγραφα, 
που προήλθαν από 14 εταιρείες 
παροχής οικονομικών υπηρε-
σιών και τα οποία αποκάλυψαν 
περισσότερες από 29.000 υπε-
ράκτιες εταιρείες. Ο βασιλιάς 
της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’  έχει 
δημιουργήσει τουλάχιστον 30 
υπεράκτιες εταιρείες σε φορο-
λογικούς παραδείσους. Μέσω 
αυτών των εταιρειών αγόρασε 
14 ακίνητα στις ΗΠΑ και το 
Ηνωμένο Βασίλειο αξίας, άνω 
των 106 εκατ. δολαρίων. Οι δι-
κηγόροι του βασιλιά διαβεβαί-

ωσαν ότι χρησιμοποίησε την 
προσωπική του περιουσία και 
κατέφυγε σε υπεράκτιες εται-
ρείες για λόγους ασφάλειας και 
εχεμύθειας. Ο πρωθυπουργός 
της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπις 
έχει τοποθετήσει 22 εκατ. δολά-
ρια σε εταιρείες βιτρίνα που 
χρησίμευσαν στην αγορά του 
πύργου Μπιγκό στο Μουζέν της 
νότιας Γαλλίας. «Δεν έχω κάνει 
ποτέ κάτι παράνομο ή κακό» ξε-
καθάρισε ο Μπάμπις και πρό-
σθεσε: «Όμως αυτό δεν τους 
εμποδίζει να προσπαθούν να 
με δυσφημούν και να επηρεά-
σουν τις βουλευτικές εκλογές 
στην Τσεχία». Ο πρόεδρος του 
Ισημερινού Γκιγέρμο Λάσο έχει 
καταθέσει περιουσιακά στοιχεία 
σε δύο trust στη Νότια Ντακότα 
των ΗΠΑ/ «Όλα τα έσοδά μου 
είναι δηλωμένα και έχω κατα-
βάλει τους αντίστοιχους φόρους 
στον Ισημερινό» διαβεβαίωσε ο 
Λάσο. Συνολικά, η Διεθνής Κοι-
νοπραξία έχει εντοπίσει συνδέ-
σμους μεταξύ περιουσιακών 
στοιχείων τοποθετημένων σε 
υπεράκτιες εταιρείες 336 ηγε-
τών και πολιτικών προσωπικο-
τήτων πρώτης γραμμής. Έχουν 
δημιουργήσει περίπου 1.000 
υπεράκτιες εταιρείες, περισσό-
τερο από τα 2/3 των οποίων 

βρίσκονται στις βρετανικές Παρ-
θένους Νήσους. «Αυτό καταδει-
κνύει ότι οι άνθρωποι που θα 
μπορούσαν να τερματίσουν το 
μυστικό των υπεράκτιων εται-
ρειών, να σταματήσουν αυτό 
που συμβαίνει, το εκμεταλλεύο-
νται οι ίδιοι» σχολίασε ο διευ-
θυντής της ICIJ Τζέραλντ Ράιλ. 
«Μιλάμε για χιλιάδες δισεκατομ-
μύρια δολάρια» πρόσθεσε. 
Σύμφωνα με τη Μαρία Μαρτίνι, 
ερευνήτρια της μη κυβερνητικής 
οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια, 
η έρευνα «αποδεικνύει ότι η βιο-
μηχανία των υπεράκτιων εται-
ρειών παίζει το παιχνίδι της δια-
φθοράς και του οικονομικού 
εγκλήματος, ενώ εμποδίζει τη 
δικαιοσύνη». Ανάμεσα στα πρό-
σωπα που φέρνει στο φως η 
έρευνα είναι η Κολομβιανή τρα-
γουδίστρια Σακίρα, η γερμανίδα 
μοντέλο Κλόντια Σίφερ, ο ινδός 
σταρ του κρίκετ Σαχίν Τεντουλ-
καρ. Στα Pandora Papers εμφα-
νίζονται επίσης τα ονόματα του 
πρώην πρωθυπουργού της 
Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος 
πραγματοποίησε αγορά ακινή-
του στο Λονδίνο μέσω ξένης 
εταιρείας, και του πρώην επικε-
φαλής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος- 
Καν, ο οποίος διαβίβασε πολλά 
εκατομμύρια δολάρια αμοιβών 
του ως συμβούλου επιχειρή-
σεων μέσω μαροκινής εταιρείας 
που είναι απαλλαγμένη από φο-
ρολογία. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός της Βρετανίας από τη 
μεριά του και η σύζυγός του, 
Τσέρι Μπλερ, απέκτησαν το 
2017 ένα κτίριο γραφείων αφού 
αγόρασαν μια εταιρεία στις 
Παρθένες Νήσους, στην οποία 
ανήκε. Η συναλλαγή αυτή τους 
επέτρεψε να εξοικονομήσουν 
περίπου 400.000 δολάρια σε 
φόρους, σύμφωνα με τη ICIJ.



Σας έτυχε κι αυτό; Ή αυτό 
είναι κάτι συνηθισμένο; 
Έχουμε άραγε συνηθίσει 

σε τέτοιες συμπεριφορές;  
Δύναμη ή αδυναμία υποδει-
κνύουν άραγε οι συμπεριφορές 
αυτές; Ένα όμως είναι σίγουρο: 
Οι φωνές και τα νεύρα κάνουν 
κακό στις σχέσεις. Τις σκοτώ-
νουν. Όταν κάποιος σας φωνά-
ζει διαρκώς, γίνεται ο προσωπι-
κός συναισθηματικός σας 

τύραννος.           Τι κάνετε λοιπόν; 
Με τις φωνές μπορεί για λίγο να φαίνεται ότι 
κάτι έγινε, κάτι πέτυχε. Στην πραγματικότητα 
έκανε μια τρύπα στο νερό. Κάθε φορά που φω-
νάζετε στο παιδί σας, στον άντρα σας, στη  
γυναίκα σας, στον οποιονδήποτε, σκοτώνετε 
αυτή τη σχέση. 
Αν πείτε σε αυτόν που ουρλιάζει «Σταμάτα τις 
φωνές, επιτέλους!» τι θα γίνει; Τίποτα! Θα συνε-
χίσει να φωνάζει. Ίσως και πιο δυνατά, για να… 
ακουστεί καλύτερα!         Άρα, τι κάνετε; 
Για σκεφτείτε: Γιατί στα δύσκολα οι άνθρωποι 
βάζουν τις φωνές σε αυτούς που αγαπάνε;  
Ο άνθρωπος που σας φωνάζει είναι θυμωμένος 
με κάτι ή κάποιον, όχι όμως απαραίτητα με εσάς. 
Εσείς τι νομίζετε ότι θα κάνει ένα παιδί που  
μεγάλωσε σε μια οικογένεια με φωνές όταν το 
ίδιο κάνει τη δική του οικογένεια; Και λέει και  
ξαναλέει για να σας πείσει ότι δεν του άρεσε κα-
θόλου που οι γονείς του ούρλιαζαν όλη την ώρα. 
Θα φωνάζει ή δε θα φωνάζει στα παιδιά του 
αυτό το παιδί που μεγάλωσε κι έκανε τώρα τη 
δική του οικογένεια; Δυστυχώς, θα βάζει τις  
φωνές! Αυτό έμαθε, αυτή την αντίδραση έχει  
καταγράψει μέσα του και αυτό θα επαναλάβει, 
παρόλο που μπορεί να μην το θέλει! Άρα είναι 
μια επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά!  
Ο θυμωμένος άνθρωπος που ουρλιάζει έχει 

χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Ακόμα χειρό-

τερα, έχει χάσει τον έλεγχο του εαυτού του.  
Έχει ξεφύγει από τα δικά του προσωπικά όρια. 
Ακόμα και αν αναγνωρίσει ότι εσείς έχετε δίκαιο 
και αυτός άδικο, δεν μπορεί να φρενάρει τον 
εαυτό του, επειδή ο θυμός και οι ορμόνες του 
θυμού και του στρες έχουν χτυπήσει κόκκινο.  
Ο θυμωμένος άνθρωπος βρίσκεται σε σύγχυση 
και γι’ αυτό φωνάζει: για να ανακτήσει τον έλεγχο 
της κατάστασης. Ο άνθρωπος που φωνάζει 
πάνω στα νεύρα του νιώθει ότι απειλείται και ότι 
πρέπει να αντιδράσει άμεσα για να ‘σωθεί’.  
Οι άνθρωποι που φωνάζουν πιο δυνατά είναι 
και αυτοί που μέσα τους αισθάνονται πιο ευά-
λωτοι, παρόλο που εξωτερικά μπορεί να δείχνουν 
δυνατοί και επιβλητικοί. 
Μπορεί ένας άνθρωπος που καθημερινά μπο-
ρεί να αντιμετωπίζει δύσκολα περιστατικά μπορεί 
να βάλει τις φωνές μπροστά σε ένα σπασμένο 
ποτήρι στην κουζίνα του σπιτιού του ή στο γεγο-
νός ότι τελείωσε ο καφές, ή στο ότι η κόρη του 
έμεινε έξω πολύ αργά χωρίς να απαντάει στο  
κινητό της. Πολλοί άνθρωποι φωνάζουν όταν 
αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα ή μία αναπάντεχη 
κατάσταση επειδή δεν είναι προετοιμασμένοι να 
χρησιμοποιήσουν διάφορες στρατηγικές επίλυ-
σης προβλημάτων. Έτσι, καταφεύγουν σε μια 
ενστικτώδη αντίδραση, το να βάλουν τις φωνές. 
Ο θυμωμένος άνθρωπος συχνά αισθάνεται  
συναισθηματικά παραμελημένος ή αδικημένος 
και βάζει τις φωνές για να ‘κερδίσει’ αυτό που 
θέλει, δηλαδή την προσοχή του άλλου στον 
οποίο φωνάζει. Έχει πει το ίδιο πράγμα δυο-
τρεις ή και παραπάνω φορές και ο συνομιλητής 
του είτε δεν άκουσε είτε δεν αντέδρασε με τον 
τρόπο που αυτός θα ήθελε.  
Οι γονείς όταν νιώθουν ότι το παιδί τους δεν 

τους ακούει και δεν κάνει αυτό που του ζητάνε, 
αντί να επιμείνουν, να επαναλάβουν ή να βρουν 
κάποιον αποδεκτό τρόπο επικοινωνίας, βάζουν 
τις φωνές για να τραβήξουν την προσοχή του 
παιδιού και να το αναγκάσουν να κάνει κάτι  που 

αυτό δεν θέλει. 
Τέλος, για κάποια άτομα που έχουν επιθετικές 

τάσεις, οι θυμωμένες φωνές είναι ο τρόπος τους 
να εκτονώσουν τη βία και το θυμό τους. Γι’ αυτό 
και οι άνθρωποι που πιάνονται στα χέρια πάντα 
ξεκινάνε από φωνές! 
Πώς να διαχειριστείτε αυτόν που φωνάζει;  
Διατηρείστε την ψυχραιμία σας! Αν φωνάξετε κι 
εσείς το παιχνίδι είναι διπλά χαμένο! Θυμηθείτε 
ότι όταν κάποιος φωνάζει το πρόβλημα είναι δικό 
του, δεν είστε εσείς το πρόβλημα! Αυτό είναι  
πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε αλλά πρέπει 
να προσπαθήσουμε. Το πρόβλημα δεν είναι δικό 
μας. Δικό αυτού που φωνάζει είναι. Εμείς βασικά 
θύματα είμαστε… Αν αντιδράσετε με θυμό και 
φωνές, απλώς ρίχνετε λάδι στη φωτιά και μεγε-
θύνετε το πρόβλημα. Και, σαν τη φωτιά, οι φωνές 
φέρνουν περισσότερες φωνές και εκεί που  
τσακώνεστε για ένα θέμα, μπαίνουν στη μέση 
και άλλα θέματα και τσακώνεστε εφ’ όλης της 
ύλης. Ακόμα και αν βράζετε μέσα σας, πάρτε  
μερικές αργές, βαθιές αναπνοές, υπενθυμίστε 
στον εαυτό σας «ο άλλος έχει πρόβλημα,  
όχι εγώ» και μην εκραγείτε. Τα προβλήματα  
λύνονται με συζήτηση, όχι με φωνές. Αποχωρή-
στε από την κουβέντα ή τον καυγά ό,τι και να  
είναι και δηλώστε ότι θα επιστρέψτε όταν θα είστε 
και οι δύο ήρεμοι για να το συζητήσετε. 
Αποφύγετε να ασκήσετε κριτική σε αυτόν που 
φωνάζει, να τον συμμορφώσετε ή να τον κάνετε 
να ντραπεί. Εκείνη τη στιγμή, πάνω στη βράση, 
δεν μπορεί το άτομο αυτό να σκεφτεί λογικά. 
Έχει λυγίσει κάτω από την πίεση της κατάστασης 
και βρίσκεται στην αντίδραση του στρες ‘μάχη ή 
φυγή’, μια φυσιολογική αντίδραση του οργανι-
σμού όταν νιώθει ότι απειλείται και πρέπει να 
κάνει κάτι για να ‘γλιτώσει’. 
Πριν ξεσπάσετε, ακόμα και αν έχετε 100% 

 δίκαιο, σκεφτείτε πώς έχουν τα πράγματα και 
αν αξίζει τον κόπο να χαλαστείτε ακόμα περισ-
σότερο βάζοντας κι εσείς τις φωνές. Μη διστάσετε 

να σηκωθείτε και να φύγετε! Αυτό είναι πιο  
εύκολο αν το άτομο που σας φωνάζει είναι ενή-
λικας και είναι απλώς μια γνωριμία. Αν είναι το 
παιδί σας ή ο σύζυγός σας, πέστε του «δεν το 
ανέχομαι. Κάνω ένα διάλειμμα και θα τα ξανα-
πούμε όταν μπορείς να μιλήσεις». 
Δηλώστε στο άτομο που σας φωνάζει ότι δεν 
πρόκειται να ανεχτείτε αυτή τη συμπεριφορά.  
Το κλειδί εδώ είναι να διατηρήσετε εσείς την ηρε-
μία σας και να μη βάλετε τις φωνές. 
Θυμηθείτε να κάνετε κάτι θετικό για τον εαυτό 
σας. Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να γίνει 
θύμα της κακής συμπεριφοράς του άλλου.  
Βάλτε όρια. Μιλήστε σε κάποιο αγαπημένο σας 
πρόσωπο ή σε έναν ειδικό. Δημιουργήστε έναν 
κύκλο ασφάλειας και εμπιστοσύνης από αγαπη-
μένα σας πρόσωπα. Διατηρήστε χόμπι και  
ενδιαφέροντα. 
Οι φωνές και ο έντονα κακός τρόπος που  
συμβαίνουν καθημερινά ή πολλές φορές την 
εβδομάδα δεν είναι απλώς ‘κακή στιγμή’,  
πρόκειται για συναισθηματική κακοποίηση.  
Διαπιστώστε αν πρόκειται για κάτι τέτοιο και  
κάντε τις ανάλογες κινήσεις για να το διαχειρι-
στείτε (π.χ. ζητώντας από τον άνθρωπό σας σε 
κάποια στιγμή ηρεμίας να δείτε μαζί έναν ειδικό 
για τα προβλήματα της σχέσης σας ή να δει  
αυτός/ή ένας ειδικό για να μάθει να διαχειρίζεται 
τον θυμό του/της) Αν όχι γιατί έχει θέμα, και το 
θέμα είναι ότι όταν ακούει ψυχολόγους και θερα-
πευτές βγάζει σπυράκια τότε απλά  να ξέρετε 
ότι δεν θα αλλάξει. Να ξέρετε ότι η συστηματική 
αυτή συμπεριφορά είναι ψυχολογική βία.  
Μην αφήνετε κανένα να σας συμπεριφέρεται με 
αυτόν τον τρόπο.  
Όποιος έχει τέτοιες συμπεριφορές ας βρει 
τρόπο να τις αλλάξει. Εσείς δεν αξίζετε αυτό!

 
 

 
«Νεκρός κι αν έπεσες σε τίποτε 
το φως σου δεν  λιγόστεψε!» 

 
Η σημερινή επιλογή της στή-
λης και η επόμενη είναι αφιερω-
μένες στον  μεγάλο Αργεντίνο 
γιατρό και διεθνιστή επαναστάτη 
Ερνέστο Γκεβάρα, που οι  

Κουβανοί αποκαλούν χαϊδευτικά Τσε, η σύντομη, 
αλλά ένδοξη ζωή του οποίου υποτάχτηκε στα 
πανανθρώπινα ιδανικά της λευτεριάς, της δημο-
κρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

 Ο μεγάλος γιος της Λατινικής Αμερικής,  
Τσε, έπεσε νεκρός, από τα δολοφονικά βόλια της 

αμερικανόδουλης βολιβιανής χούντας, στις 9 
Οκτωβρίου 1967, σε ηλικία μόλις 39 χρόνων,  
χωρίς να θυσιάσει τίποτα από τις ελπίδες των 
«κολασμένων» της γης για ένα δίκαιο κόσμο. 
Εκτελέστηκε άνανδρα και ύπουλα την επομένη 
του τραυματισμού και της σύλληψής του σε  
συμπλοκή με τον  βολιβιανό στρατό στο φαράγγι 
του Γιούρο. 
Οκτώ χρόνια πριν, η φάλαγγα του Τσε είχε  

εισέλθει νικηφόρα στην Αβάνα, την πρωτεύουσα 
της Κούβας, ύστερα από την τελική, ιστορική νίκη 
των επαναστατών στην μάχη της Σάντα Κλάρα. 
Στις 15 Οκτωβρίου 1967, έξι δηλαδή μέρες μετά 
την στυγερή δολοφονία, ο βετεράνος της Κουβα-
νικής Επανάστασης, Νικολάς Γκιγιέν, αποχαιρέ-
τησε τον Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα, που είχε απο-
κτήσει την κουβανική υπηκοότητα το 1959,  
με ένα συγκινητικό ποίημα, στίχοι του οποίου  
παρατίθενται παρακάτω: 

Νεκρός κι αν έπεσες 
Σε τίποτε το φως σου δεν λιγόστεψε. 

Ένα πύρινο άτι ανακρατάει το παρτιζάνικο 
όραμά σου ψηλά, 

στον αέρα ανάμεσα και τα σύννεφα της 
Σιέρρα. 

Κι αν την φωνή σου έχασες, δεν σώπασες. 
Κι αν σε πυρπόλησαν, 
σ’ έθαψαν στο χώμα, 

σε καταχώνιασαν σε νεκροταφεία, 
σε μαύρους λόγγους και σ’ αγριότοπους 

ερημικούς, 
να σε αφανίσουν δεν θα το δυνηθούν, 

Κομαντάντε Τσε! 
Σταυραδερφέ! 

  
Χασκογελάει η Βόρεια Αμερική, 
γεμάτα ευφροσύνη τα δόντια της.  

Ξάφνου όμως 
συνταράζεται στην κλίνη πάνω των  

δολλαρίων της, 
το γέλοιο πετρώνει – μάσκα ασάλευτη – 
έτσι, καθώς το μετάλλινο σκήνωμά σου 

ανορθώνεται ψηλά, σκορπιέται και  
διαμοιράζεται 

στους ανυπομόνευτους αντάρτες, 
έτσι καθώς, βαρυπληγωμένο από τους  

μισθοφόρους, τ’ όνομά σου 
φωτομανάει στην αμερικάνικη σκοτεινιά – 

ίδιο αστέρι κρεμάμενο 

καταμεσής σ’ ένα όργιο.  
Εσύ Γκεβάρα τόξερες, 

μα από ντροπαλωσύνη δεν το φανέρωνες, 
για να μην μιλήσεις για τον εαυτό σου,  

δεν τόλεγες 
Κομαντάντε Τσε! 
Σταυραδερφέ! 

  
Τώρα βρίσκεσαι όπου γης. Στον Ινδιάνο, 

που από όνειρα είναι καμωμένος και 
χαλκό. Και στον Μαύρο, 

πούχει ξεσηκωθεί φουσκωμένη  
ανθρωποθάλασσα, 

και στον πετρελαιοεργάτη, στον δουλευτή 
του νίτρου, 

στην τρομερή ερημιά της μπανάνας, 
στους απέραντους κάμπους με τους  

κρυψώνες, 
στην ζάχαρη, στ’ αλάτι, στις φυτείες καφέ, 

παντού εσύ – 
ένα κινούμενο αιμάτινο άγαλμα, 

 έτσι όπως έπεσες 
ζωντανός, έτσι όπως δεν σε ήθελαν, 

Κομαντάντε Τσε! 
Σταυραδερφέ! 

  
Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα, ο επικός  
Καπετάνιος (Κομαντάντε) Τσε της πανανθρώπι-
νης λευτεριάς και του σοσιαλισμού, γεννήθηκε 
στο Ροζάριο της Αργεντινής στις 14 Ιουνίου 1928 
και ήταν το πρώτο από τέσσερα παιδιά του  
πολιτικού μηχανικού Ερνέστο Γκεβάρα Λιντς,  
οι γενεαλογικές ρίζες του οποίου κατέληγαν στην 
Ιρλανδία, και της Σέλια ντε λα Σέρνα.  
Σε ηλικία 19 χρόνων, ο Τσε γράφτηκε στην  
Ιατρική Σχολή του Μπουένος Άιρες (πρωτεύουσα 
της Αργεντινής). Κατά τη διάρκεια των σπουδών 
του, δούλεψε στο λεπροκομείο του Σαν Φρανσί-
σκο ντε Σανάρ, στα ορεινά της Κόρδοβα και  
ταξίδεψε σε έξι χώρες της Λατινικής Αμερικής  
με μοτοσικλέτα και ωτοστόπ, μαζί με τον  φίλο 
του Αλμπέρτο Γκρανάδο. 

 Το 1953, πήρε το πτυχίο του στην ιατρική και 
ακολούθησε δεύτερο μεγάλο ταξίδι του στην  
Λατινική Αμερική με κατάληξη την Γουατεμάλα. 
Στο διάστημα της παραμονής του στην  χώρα 
αυτή, απέρριψε πρόταση για ένταξη στο Κόμμα 
Εργασίας σαν προϋπόθεση για εργασιακή του 
«τακτοποίηση». Συμμετείχε, ωστόσο, στην  

ένοπλη πολιτοφυλακή της Κομμουνιστικής  
Νεολαίας Γουατεμάλας, που αντιστάθηκε στην  
εισβολή μισθοφόρων της αμερικανικής ΣΙΑ,  
οι οποίοι ανέτρεψαν την προοδευτική κυβέρνηση 
Άρμπενς. 

 Το 1954, ο Τσε αναγκάστηκε να εγκαταλέψει 
την Γουατεμάλα και να βρεθεί στην Πόλη του  
Μεξικού, όπου τον επόμενο χρόνο γνωρίστηκε 
με τον εξόριστο Φιντέλ Κάστρο.  
Στις 18 Αυγούστου 1955, ο Τσε παντρεύτηκε 
την 30χρονη Περουβιανή Ίλντα Γκαντέα Ακόστα 
και το 1956 γεννήθηκε η κόρη τους Ιλντίτα. 

 Στο Μεξικό ξεκίνησαν προετοιμασίες για ανταρ-
τοπόλεμο στην Κούβα, κάτω από την καθοδή-
γηση του Κάστρο. Η θαλαμηγός «Γρκάνμα»,  
που μετέφερε 82 μαχητές στην Κούβα, μεταξύ 
των οποίων ο Γκεβάρα και ο  Κάστρο, αποδεκα-
τίστηκε από τον στρατό του Μπατίστα στις 5  
Δεκεμβρίου 1956. Οι 22 επιζήσαντες κατέφυγαν 
στην Σιέρα Μαέστρα και αναδιοργανώθηκαν. 

  
Το 1957 σημειώθηκαν οι πρώτες νίκες των 
ανταρτών-μαχητών της Κουβανικής Επανάστα-
σης, η οποία, με την αποφασιστική συμβολή του 
Τσε, στην πορεία έθεσε στόχο ριζοσπαστικότερο 
από τον αρχικό στόχο της ανατροπής του  
καθεστώτος Μπατίστα και της αντικατάστασής 
του με αστικοδημοκρατικό καθεστώς, έθεσε στόχο 
την κοινωνική απελευθέρωση των εργατών και 
των φτωχότερων αγροτών με την εγκαθίδρυση  
σοσιαλιστικού συστήματος. Στις σκληρές μάχες 
του 1957 αναγνωρίστηκε ο ηγετικός ρόλος του 
Τσε, γεγονός που οδήγησε στον  φυσιολογικό 
προβιβασμό του σε Κομαντάντε.  

 
Ο Τσε ανέλαβε την διοίκηση της δεύτερης επα-
ναστατικής φάλαγγας. Τον Ιούλιο του 1958  
οι αντάρτες-επαναστάτες πέρασαν στην επίθεση 
και η φάλαγγα του Τσε διέσχισε την ανατολική 
Κούβα και κατέφυγε στα βουνά Εσκαμπρέ.  
Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, επιτεύχθηκε  
η τελική, ιστορική νίκη των επαναστατικών δυνά-
μεων στην μάχη της Σάντα Κλάρα, που εξανά-
γκασε τον ξενοκίνητο δικτάτορα Μπατίστα σε 
φυγή την 1η Ιανουαρίου 1959. 

 
 

 Το Β’ και τελευταίο μέρος στην επόμενη  
έκδοση
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ 
Φωτίζει άπλετα τους δρόμους μας!   

 ΜΕΡΟΣ Α’

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Κάποιος σας βάζει τις φωνές…!



Την περασμένη Κυριακή 
έτυχε να βρεθώ σε απο-
χαιρετιστήρια εκδήλωση 

στους χώρους της εκκλησίας 
Αγίου Ιωάννη όπου τόλμησα να 
κινηθώ με όλες τις προφυλάξεις 
φυσικά μεταξύ ανθρώπων που 
δεν είχα συναντήσει για πολύ 

καιρό λόγω της πανδημίας.  
Σε κάποια στιγμή με πλησίασε κάποια κυρία η 

οποία προφανώς με γνώριζε από τις δραστηριό-
τητες μου.  
Σε θαυμάζω μου είπε και σε ευχαριστούμε για 

όλα όσα κάνεις για τους συνανθρώπους σου. Και 
συνεχίζοντας μου είπε ότι καταλαβαίνει το θλιβερό 
μου ύφος που θεώρησε ότι ήταν λόγω μνημόσυ-
νου που έγινε στην εκκλησία νωρίτερα, και ότι 
νιώθει και η ίδια το ίδιο συναίσθημα και λύπη για 
τον χαμό του συνανθρώπου μας που έφυγε πρό-
σφατα από τη ζωή και έτσι ξαφνικά!  
Έμεινα για λίγο σκεπτόμενος αν το ύφος μου 
αυτό το λυπητερό ήταν για τον ίδιο λόγο ή αν 
προερχόταν από κάτι άλλο. 
Όταν τελικά αποχώρισε η κυρία συνειδητοποί-

ησα ότι πραγματικά είχα ένα λυπητερό ύφος που 
όμως σχηματίστηκε κατόπιν διαφόρων περιστα-
τικών.  
Ήταν γιατί ανάμεσα μας δεν είδα συνηθισμένους 

ανθρώπους που έβλεπα ως συνήθως σε τέτοιες 
εκδηλώσεις. Έλειπαν αρκετοί. Πολλοί έφυγαν από 
τη ζωή, και άλλοι από φόβο λόγω πανδημίας δεν 
αποφάσισαν ακόμα να κυκλοφορήσουν σε τό-
πους όπως εκκλησίες και χώρους  συνάντησης 
όπου συνήθιζαν να βρίσκονται για ένα καφέ ή 
ακόμα και απλά να συνομιλήσουν και να πουν ο 
καθένας τα δικά του.  
Ένοιωσα πολύ παράξενα και έφυγα κατευθυ-

νόμενος προς το σπίτι όπου το βλέπω σαν κατα-

φύγιο.  
Δεν ξέρω αν και εσείς νιώθετε την ανάγκη να 

ξεσπάσετε κάπου ή ακόμα και να σχηματίσετε 
κάποιο αριθμό τηλεφώνου για να μιλήσετε σε κά-
ποιον φίλο ή να επικοινωνήσετε με τον προσω-
πικό σας γιατρό γιατί νιώθετε ότι κάτι δεν πάει 
καλά με τον εαυτό σας. 
Δυστυχώς στις μέρες μας αυτό είναι κάτι που 

ζούμε καθημερινά. Η απομάκρυνση και η μη δυ-
νατή επαφή με τους φίλους και με την οικογένεια 
μας, μας δημιουργούν ασυνήθιστα αισθήματα 
που μας φέρνουν σε αυτή την ανάγκη. 
Μας λείπουν τόσα πολλά που είχαμε εντάξει 
στην καθημερινή μας ρουτίνα που το άγχος δυ-
στυχώς έχει τον πρώτο λόγο.  
Στην καθημερινότητα μπήκαν άλλα πράγματα 

που στο παρελθόν δεν μας απασχολούσαν και 
πολύ. 
Οι αποστάσεις και ο φόβος που μας κυριεύει 
καθημερινά λόγω της ανεπιθύμητης πανδημίας 
μας προβληματίζουν και καταλήγουμε σε άλλες 
σκέψεις και εντάσσουμε την πραγματική αλήθεια 
στην καθημερινότητα μας, που είναι αποτέλεσμα 
των φόβων που μας κυριεύουν.  
Το άγχος μας φέρνει άλλες επιπτώσεις και νιώ-

θουμε ότι υποφέρουμε συνέχεια από κάτι,  και 
καταλήγουμε στο να καλέσουμε τους φίλους ή 
τον προσωπικό γιατρό μας για να πάρουμε την 
γνώμη τους ή την συμπαράσταση τους. Πριν από 
όλα τούτα όμως πρώτος που έρχεται στη σκέψη 
μας είναι ο παντοδύναμος Θεός και η φύση. Ο 
Θεός αγαπητοί μου είναι ο ίδιος η φύση, που δυ-
στυχώς ο άνθρωπος την έχει παραμελήσει και 
μαζί με την φύση έχει παραμελήσει τον ίδιο τον 
Θεό.  
Αν νιώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία 

μας έστω και αυτό να είναι αποτέλεσμα του άγ-
χους, η πρώτη φράση που  βγάζουμε από, το 
στόμα είναι, Θεέ μου.. ή Παναγία μου… τί να 
κάνω.  

Καταλήγουμε λοιπόν αγαπητοί μου στον πα-
ντοδύναμο Θεό ή στην Παναγία για να μας βοη-
θήσει να νιώσουμε καλύτερα.  
Οι άνθρωποι είμαστε όλοι Θεοφοβούμενοι και 

κατά βάθος πιστεύουμε στο Θεό ο κάθε ένας με 
τον δικό του τρόπο. Γιατί όμως να μην είχαμε πά-
ντα τον Θεό μέσα μας και την Παναγία που από 
τα παιδικά μας χρόνια ήταν μέρος της διαμόρ-
φωσης του χαρακτήρα μας. Μιλάω τώρα για την 
δική μας την κουλτούρα γιατί είναι θέμα κουλτού-
ρας.  
Ποτέ δεν είναι αργά να προσαρμοστούμε και 
να κάνουμε μια προσπάθεια να πλησιάσουμε τις 
αξίες που μας ανέδειξαν. Η κουλτούρα η δική μας 
είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό μας, και 
όπως έχω πει και στο παρελθόν ο άνθρωπος εί-
ναι ο πολιτισμός και ο πολιτισμός είναι ο άνθρω-
πος.  
Εμείς οι Έλληνες και Έλληνες Κύπριοι, είμαστε 

φτιαγμένοι μέσα από τον πλούσιο πολιτισμό που 
αποτελείται όπως έχω πει από την κουλτούρα 
μας που μέρος της είναι και η θρησκεία μας. Γιατί 
λοιπόν να παρασυρόμαστε και να ξεφεύγουμε 
από τα όσα μεγαλώσαμε και τα όσα φτιαχτήκαμε 
και μόνο όταν βρεθούμε σε δύσκολες στιγμές να 
αναπολούμε τα παλιά και να καλούμε βοήθεια 
από τον Θεό που κατά βάθος είναι μέσα μας και 
πιστεύουμε ότι θα μας σώσει από τις δύσκολες 
στιγμές και θα μας απαλλάξει από τα προβλήματα 
μας όποια και αν είναι αυτά.  
Ο φόβος και ο τρόμος μας αναστατώνουν και 
τότε το τι απομένει είναι να αρχίσουμε να πανι-
κοβάλλουμε και να προτρέχουμε στους φίλους 
και τους γνωστούς ακόμα και στους προσωπι-
κούς μας γιατρούς για να μας βοηθήσουν να  αντι-
μετωπίσουμε τις δύσκολες στιγμές της ζωής. 
Το που θέλω να καταλήξω είναι στο ότι θα βοη-

θούσε πολύ στο να αντιμετωπίσουμε όλα τα προ-
βλήματα μας εάν είχαμε στην καθημερινότητα 
μας στο πάνω μέρος του μυαλού τον ένα και μο-

ναδικό παντοδύναμο Θεό, που κατά βάθος είναι 
εκεί και στην πραγματικότητα μας ηρεμεί όταν και 
εφόσον τον έχουμε στη σκέψη μας.  
Είναι θέμα συνήθειας και θέμα κουλτούρας, 
θέμα που έχει να κάνει με την ψυχολογία του αν-
θρώπου. Είναι αποδεδειγμένο το γεγονός ότι όλα 
είναι στο μυαλό μας και είναι επίσης αποδεδει-
γμένο ότι ανάλογα με την ψυχολογία μας, έτσι 
ανάλογα αντιμετωπίζουμε και τις δύσκολες ή 
οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις που συνα-
ντούμε στην καθημερινότητα.  
Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να κρατή-

σουμε την Θεϊκή δύναμη στο πάνω μέρος του 
μυαλού μας και ας προσπαθήσουμε να βάλουμε 
αυτή τη δύναμη στη σκέψη μας η οποία θα μας 
βοηθήσει να ανεβάσουμε την ψυχολογική μας 
διάθεση και θα μας δώσει ενέργεια η οποία ενέρ-
γεια θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις δύ-
σκολες στιγμές της ζωής μας και θα αντικαταστή-
σει το άγχος με ηρεμία και γαλήνη.  
Θα περάσουν και άλλες πολλές μέρες για να 

μπορέσουμε να συνηθίσουμε το νέο τρόπο ζωής. 
Χρειάζεται υπομονή και προσοχή για να τα κατα-
φέρουμε.  
Οι εξελίξεις είναι μπροστά μας και θα πρέπει 
να κατανοήσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν.  
Ας βοηθήσουμε ο κάθε ένας με τον δικό του 

τρόπο και ας ακολουθήσουμε την πραγματικότητα 
όσον αφορά την ασφάλεια και τι είναι αναγκαίο 
να πράξουμε για το καλύτερο για εμάς και τους 
γύρω μας.  
Το εμβόλιο είναι η μόνη λύση από ότι μας δεί-

χνουν οι αριθμοί. Ας κάνουμε ένα βήμα μπροστά. 
Ας κάνουμε το εμβόλιο που είναι η μόνη σωτηρία 
σε αυτή την περίπτωση! 

‘Α…. και πριν ξεχάσω… καλό επαναπατρισμό 
πάτερ Παύλο. Καλό ταξίδι και πάντα με υγεία και 
οικογενειακή ευτυχία!  
Καλό χειμώνα να φτάσουμε!  

Τι τους έφταιξε 
αυτό το κορίτσι; 

 

Το BBC πρόβαλλε κατά τις 
δεκαετίες του 50, 60 και 
70, μία αστυνομική σειρά 

με τίτλο “Dixon of Doc Green” 
όπου ένας ηθοποιός, o Jack Warner, υποδυόταν 
έναν απλό αστυνομικό, και άρχιζε το κάθε επει-
σόδιο με το “Evening All” και συνέχιζε με έναν 
σύντομο πρόλογο περί τι θα περιείχε το επεισόδιο 
της βραδιάς. 

   Το επεισόδιο “A Rotten Apple” ήταν γύρω 
από κάποιον αστυνομικό που δεν ακολουθούσε 
τα πρωτόκολλα και όσα περιμένουμε να δούμε  
από κάθε μέλος της αστυνομίας, δηλαδή την κα-
λύτερη διαγωγή που θα ήταν παράδειγμα προς 
μίμηση.  
Από ό,τι θυμάμαι ήταν γύρω στο πώς παρα-

στράτησε αυτός ο αστυνομικός, όχι μόνο ο ίδιος 
αλλά παρέσυρε και άλλους συναδέλφους του στις 
κακές του συνήθειες.  
Το αναφέρω αυτό με αφορμή την υπόθεση του 

δολοφόνου αστυνομικού Wayne Cousens και  
όλες  τις εξελίξεις γύρω από την δίκη του,  όπως 
και τις έρευνες που συνεχίζονται για να ανακαλύ-
ψει η ίδια η αστυνομία εάν υπήρχαν συνένοχοι 
για την απαγωγή και τον φόνο της  Sarah Everard 
ή και ακόμη αν κάποιος γνώριζε για το απάν-
θρωπο αυτό έγκλημα.  Δημοσιεύθηκε ότι ίσως 
να υπήρχαν και άλλοι 16, μα μόλις πρόσφατα  
ακούσαμε να  λένε ότι πιστεύεται να είναι μέχρι 
26. Η αστυνομία συνεχίζει τι έρευνες και δεν μπο-
ρούμε να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή.  
Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ένας ακόμη 
αστυνομικός συνελήφθη και κατηγορήθηκε για 
άλλον έναν άλλο βιασμό σε ένα άλλο ξεχωριστό 
επεισόδιο από το ίδιο αστυνομικό τμήμα του 
Wayne Cousens. 
Εάν πριν περίπου 50 χρόνια υπήρχαν τέτοια 

σάπια μήλα στην κοφίνα της αστυνομίας,  τότε 
που δεν υπήρχε  η σημερινή τεχνολογία με 

CCTV, με φορητά τηλέφωνα, Facebook ακόμη 
και κάμερες σε κάθε κατάστημα, δρόμο, σπίτια 
και ό,τι άλλο έχει να προσφέρει η τεχνολογία του 
21ου αιώνα, ίσως τότε να φαίνεται  ότι μπορεί  
να υπήρχε ένας αριθμός εγκλημάτων  στα οποία  
εμπλέκονταν και Αστυνομικοί.  
Παρακαλώ προσέξτε για αποφυγή οποιανδή-

ποτε παρεξηγήσεως, δεν λέω υπήρχαν τέτοια, 

απλώς γράφω το “ίσως” και να υπήρχαν, μα όταν 
πριν 50 χρόνια η σειρά Dickson of Dock Green 
ανάφερε  επεισόδια με την εμπλοκή αστυνομικών 
σε εγκλήματα και που στο τέλος ο ηθοποιός Jack 
Warner τιμήθηκε από την αστυνομία που αν και 
υποδυόταν τον αστυνομικό στη σειρά και καυτη-
ρίαζε καταστάσεις όπου ήταν μπλεγμένοι και 
αστυνομικοί, η αστυνομία τότε τον τίμησε γιατί 
αυτός ήταν υπόδειγμα καλού αστυνομικού και 
έλεγε την αλήθεια.  
Σήμερα με την τεχνολογία ακούμε όλο και  

περισσότερα εγκλήματα και διερωτάται κανείς  

μήπως  τότε μπορούσε να υπάρχει περίπου ο 
ίδιος αριθμός και δεν το γνωρίζαμε.  
Πριν όμως την τεχνολογία του 21ου αιώνα   

θυμάμαι σαν να ήταν χθες το τι έγραφε (για κά-
ποιον εγκληματία) ένας άριστος αρθρογράφος 
που παρευρισκόταν στο δικαστήριο και άκουγε 
τις κατηγορίες.  

“Ντρέπομαι που βρίσκομαι στην ίδια  

αίθουσα με αυτό το τέρας. Ποια μάνα, ποια 
οικογένεια, ποια κοινότητα, ποιο χωριό ή 
πόλη ανάθρεψε τέτοιο άγριο θηρίο;  
Ειλικρινά, ντρέπομαι  που είμαι μέλος την  
ανθρωπότητας.”  
Διότι, κακά τα ψέματα, ο πλέον επικίνδυνος 
εχθρός είναι αυτός  που  βγαίνει  από τα σπλάχνα 
είτε ενός σωματείου ή οργανισμού κτλ. Τόσα χρό-
νια αργότερα και όταν θυμηθώ αυτά τα λόγια ση-
κώνονται οι ρίγες στην πλάτη μου  διότι  
δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα θηρία. Ονομάζονται 
“άχθος αρούρης”.  

Τα έχω γνωρίσει  και αυτά.  
Γνώρισα και συνεργάσθηκα με πολύ καλούς 

αστυνομικούς, πράγμα που συνεχίζω να κάνω  
επί τακτικής βάσεως, για το καλό της κοινότητας. 
Και αυτοί οι ίδιοι οι αστυνομικοί αισθάνονται  
ακριβώς όπως τον αρθρογράφο που ανάφερα 
ποιο πάνω. Εύχομαι σε όλους  αυτούς τους κα-
λούς αστυνομικούς, κάθε  επιτυχία  και να μην 
ξεχνάμε και  τους συμπατριώτες  μας  αστυνομι-
κούς, που έχουν θέσεις σε διάφορα πόστα εδώ 
στην Παροικία για την σκληρή τους δουλεία και  
την συμμετοχή τους σε προσπάθειες να βελτιωθεί 
η κοινωνία και τα πολλά ευάρεστα έργα που εξα-
κολουθούν αμερόληπτα να κάνουν. Έχουν κάνει 
την παροικία μας περήφανη και εγώ εκ μέρους 
όλων των κατοίκων της περιοχής που αντιπρο-
σωπεύω  τους ευχαριστώ ολόψυχα.  
Όλοι χρειάζονται τη βοήθειά μας και υπεράνω 
απ’ όλα την κατανόηση της σημερινής “αχάπα-
ρης” Συντηρητικής  Κυβέρνησης που δεν λέει να 
το εννοήσει ότι  για την  μείωση  του εγκλήματος 
δεν κλείνουμε αστυνομικούς σταθμούς, ή  
μειώνουμε τον αριθμό αστυνομικών σε όλους του 
τομείς, όπως έχει κάνει συστηματικά ο Boris 
Johnson. Χρειάζεται ένας δυνατός αρχηγός Αστυ-
νομίας, άνδρας η γυναίκα, και  περισσότερη αυ-
στηρή πειθαρχεία. Συχνοί έλεγχοι προτού  μερικά  
γνωστά μήλα  γυρίσουν  σάπια.  
Κάθε κάτοικος πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, 
να περπατά τους δρόμους χωρίς να έχει κίνδυνο 
ότι θα κακοποιηθεί. Οι γυναίκες ζητούν πίσω τα 
ανθρώπινά τους δικαιώματα. Οι παιδόφιλοι να 
παρακολουθούνται και να περιοριστούν, μα   
όχι ο αθώος και ο νομοταγής λαός. 
Ας διαλέξουμε όλα τα καλά μήλα, και ας μην 
αφήσουμε κανένα μήλο να μετατραπεί σε σάπιο 
μήλο που θα κινδυνεύσει να χαλάσει την όλη κο-
φίνα.  Ναι, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο 
Αστυνομικό Σώμα. Τι κάνει όμως  ο κος  Boris 
Johnson για να επανέλθει η εμπιστοσύνη;  
Απλώς τίποτα.  Μόνο ψεύτικα λόγια. Ατε…..  
Ο κίνδυνος συνεχίζεται  να  παραμονεύει για 
περισσότερα σάπια μήλα στην κοφίνα και  
γνωρίζετε ποιος πραγματικά θα φταίει. 
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Του Βασίλη 
Παναγή

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

 Ένα σάπιο μήλο: “A Rotten Apple”

Καλό χειμώνα να φτάσουμε!



Tο 1980 ο Bob Marley διαγνώ-
σθηκε με όγκο στον εγκέφαλο. 
Στην πραγματικότητα, ο καρ-

κίνος είχε ήδη κάνει μετάσταση στον 
εγκέφαλο, τους πνεύμονες, το ήπαρ 
και το στομάχι του Τζαμαϊκανού μου-
σικού. Το 1980, ο Bob Marley κατέρ-
ρευσε καθώς έκανε τζόκινγκ στο Cen-
tral Park της Νέας Υόρκης.  

 Ο Μπομπ Μάρλεϊ είχε γεννηθεί στις 
6 Φεβρουαρίου 1945 σ' ένα μικρό χω-
ριό της Τζαμάικα και πέθανε στις 11 
Μαΐου 1981. Με τραγούδια, όπως το 
"I Shot the Sheriff", το "No Woman, 
No Cry", το "Could You Be Loved", το 
"One Love", το "Everything's Gonna 
Be Alright" έχει περάσει στην αιωνιό-
τητα... Ο Μπομπ Μάρλεϊ απέκτησε 13 
παιδιά: Τρία με τη σύζυγό του Rita, 
δύο υιοθετημένα από προηγούμενες 
σχέσεις της Rita, και τα υπόλοιπα 
οχτώ με διαφορετικές γυναίκες.  

Το τελευταίο από τα παιδιά του γεν-

νήθηκε στις 30 Μαΐου του 1981, δη-
λαδή μετά που εκείνος είχε πεθάνει... 
Τα τελευταία του λόγια στον γιο του 
Ziggy ήταν: «Money can't buy life» 
(σ.σ. «Τα λεφτά δεν αγοράζουν τη 
ζωή»). Έγινε δημόσια κηδεία στη Τζα-
μάικα. Αποτεφρώθηκε κοντά στο πα-
τρικό του μαζί με την κιθάρα του, μια 
ποδοσφαιρική μπάλα, ένα μεγάλο 
κλαδί κάνναβης, ένα δαχτυλίδι που 
φορούσε καθημερινά (δώρο του πρί-
γκιπα της Αιθιοπίας Asfa Wossen) και 
μια βίβλο...  

Το λυπηρό είναι ότι πέθανε σε ηλικία 
μόλις 36 ετών επειδή το 1977 είχε 
υποεκτιμήσει τον κίνδυνο από κακόη-
θες μελάνωμα που είχε στο πόδι. Αρ-
χικά πίστευε ο ίδιος ότι ήταν τραύμα 
από το ποδόσφαιρο και όταν διαπι-
στώθηκε η αλήθεια αρνήθηκε τον 
ακρωτηριασμό, καθώς η πίστη των 
Ρασταφαριανών (κίνημα στο οποίο 
άνηκε) είναι πως το σώμα πρέπει να 

είναι «ολόκληρο». Βρέθηκε και μια 
γιατρός στο Μαϊάμι, η οποία σιγό-
νταρε, λέγοντας πως δεν ήταν ανα-
γκαίος ο ακρωτηριασμός. Έτσι προ-
χώρησαν στην αφαίρεση ενός μικρού 
κομματιού απ' το πόδι του. Ωστόσο, 
ο καρκίνος εξαπλώθηκε με μεταστά-
σεις στους πνεύμονες, το ήπαρ (συ-
κώτι) και στο στομάχι.  

Όταν το Φθινόπωρο του 1980 κατέ-
ρευσε επί σκηνής, αναζήτησε βοήθεια 
από τον ειδικευμένο Γερμανό γιατρό 
Josef Issels, αλλά ο καρκίνος του είχε 
ήδη προχωρήσει στο τελικό του στά-
διο... 

Σε περίπτωση αναδημοσίευσης αυ-
τού του άρθρου, ο παρακάτω σύνδε-
σμος πρέπει να είναι ενεργός και δεν 
επιτρέπεται να αφαιρεθεί. 
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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. 

8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1838- Ο Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης εκφωνεί στην Πνύκα 
την περίφημη ομιλία του «Πα-
ραινέσεις προς τη νέα γενιά». 
 
1998- Το Νόμπελ Λογοτε-
χνίας απονέμεται για πρώτη 
φορά σε Πορτογάλο, τον Ζοζέ 
Σαραμάγκου.   

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1931- Η κυβέρνηση Βενιζέ-
λου περικόπτει τους μισθούς 
των δημόσιων υπαλλήλων 
κατά 4% των κατωτέρων και 
κατά 6% των ανωτέρων, 
λόγω της κακής οικονομικής 
κατάστασης της χώρας. 
 
1940- Γεννιέται ο Τζον Λένον, 
βρετανός μουσικός, μέλος 
των Beatles 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1944- 800 τσιγγανόπουλα 
εξολοθρεύονται από τους ναζί 
στο κολαστήριο του Άουσβιτς 
 
1964- Εγκαινιάζεται στη Σύμη 
η πρώτη εγκατάσταση αφα-
λάτωσης θαλασσινού νερού 
στην Ελλάδα. 

11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1961- Η Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ ψηφίζει μομφή κατά 
της Νοτίου Αφρικής για το 
Απαρτχάιντ. 
 
1990- Ο μεξικανός διπλωμά-
της και συγγραφέας Οκτάβιο 
Παζ βραβεύεται με το Νόμπελ 
Λογοτεχνίας. 

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1847- Ο γερμανός εφευρέτης 
και βιομήχανος Βέρνερ φον 
Ζίμενς ιδρύει στο Βερολίνο 
την εταιρία Siemens & Halske 
AG. 
 
1944- Η Αθήνα και ο Πειραιάς 
απελευθερώνονται από τους 
Γερμανούς. 

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1923- Η Μεγάλη Εθνοσυνέ-
λευση της Τουρκίας κηρύσσει 
την Άγκυρα πρωτεύουσα της 
χώρας, αντί της Κωνσταντι-
νούπολης. 
 
1972- Ένα αεροπλάνο, στο 
οποίο επιβαίνει μία ομάδα 
ράγκμπι της Ουρουγουάης, 
συντρίβεται στις Άνδεις. Αρ-
κετοί από τους επιβάτες θα 
εντοπιστούν σώοι 72 ημέρες 
αργότερα και θα ομολογή-
σουν ότι κατέφυγαν στον κα-
νιβαλισμό προκειμένου να 
επιβιώσουν 

14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1862- Το απομεσήμερο ο 
αθηναϊκός λαός συγκεντρώ-
νεται στην Πλατεία Όθωνος 
για να πανηγυρίσει την έξωση 
του Όθωνα 
 
1990- Δημοτικές εκλογές διε-
νεργούνται στην Ελλάδα. 
Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρ-
χος ο Αντώνης Τρίτσης, στη 
Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος 
Κοσμόπουλος και στον Πει-
ραιά ο Στέλιος Λογοθέτη

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΕρνέστο Τσε Γκεβάρα:  
54 χρόνια από τη δολοφονία του μεγάλου επαναστάτη
Στις 9 Οκτωβρίου συμπλη-

ρώνονται 54 χρόνια από τη 
δολοφονία του επαναστάτη 
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα. Μετά 
την τελευταία μάχη στις 8 
Οκτώβρη 1967, ο Τσε πληγω-
μένος στο ένα πόδι και με το 
όπλο του κατεστραμμένο, συ-
νελήφθη και κατ’ απαίτηση 
των ΗΠΑ δολοφονήθηκε την 
επομένη. 

 

Ο Ερνέστο Γκεβάρα γεν-
νήθηκε στο Ροσάριο 
της Αργεντινής και ήταν 

το μεγαλύτερο από τα πέντε 
παιδιά του αντιπερονιστή αρχι-
τέκτονα Ερνέστο Γκεβάρα Λιντς 
και της Σέλια ντε λα Σέρνα, μίας 
εξαιρετικά δυναμικής γυναίκας 
που συμμετείχε δραστήρια σε 
αριστερά κινήματα. Σύμφωνα 
με το πιστοποιητικό γέννησής 
του, γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου 
1928.  

Μια από τις αγαπημένες του 
συνήθειες ήταν το διάβασμα, 
ενώ ταυτόχρονα θέλοντας να 
πολεμήσει όσα η ασθένειά του 
απαγόρευε να κάνει, ανέπτυξε 
μεγάλες αθλητικές δραστηριό-
τητες. Ο Τσε σπούδασε Ιατρική 
το 1947 ενώ το 1950 μαζί με το 
φίλο του Αλμπέρτο Γρανάδο 
πάνω σε μια θρυλική μοτοσι-
κλέτα «Νόρτον» ταξιδεύουν στη 
Χιλή, το Περού, τη Βενεζουέλα, 
τη Βολιβία, τον Ισημερινό και 
τον Παναμά. 

Ηγετικός ρόλος στην εξέ-
γερση στην Κούβα 

Μετά την ανατροπή Άρμπενς, 
ο Τσε πήγε στο Μεξικό, όπου 
γνώρισε τους αδελφούς Κά-
στρο, οι οποίοι προετοίμαζαν 

εξέγερση στην Κούβα για την 
ανατροπή του δικτάτορα Φουλ-
χένσιο Μπατίστα. Προσχώρησε 
στις δυνάμεις τους και άρχισε 
να εκπαιδεύεται στον ανταρτο-
πόλεμο. Στις 25 Νοεμβρίου 
1956 εγκατάλειψε το Μεξικό με 
το σκάφος Γκράνμα και με 82 
συντρόφους του αποβιβάστηκε 
στις ακτές της επαρχίας Οριέντε 
της Κούβας. Εντοπίστηκαν, 
όμως, γρήγορα από τις αρχές 
και εξολοθρεύτηκαν σχεδόν 
όλοι. Οι λίγοι που επέζησαν μαζί 
με τον τραυματισμένο Τσε κα-
τόρθωσαν να φτάσουν στον 
ορεινό όγκο Σιέρα Μαέστρα. 
Εκεί οργάνωσαν τον πρώτο 
αντάρτικο, το οποίο στην πορεία 
του χρόνου θα γιγαντωθεί και 
με επικεφαλής τον Φιντέλ Κά-
στρο θα ανατρέψει στις 2 Ια-
νουαρίου 1959 τη δικτατορία 
Μπατίστα και θα εγκαταστήσει 
ένα προοδευτικό καθεστώς με 
μαρξιστικό προσανατολισμό. 

Ο Τσε έπαιξε ηγετικό ρόλο στο 
νέο καθεστώς της Κούβας και 
το εκπροσώπησε σε πολλές 
αποστολές στο εξωτερικό.  
Απέκτησε μεγάλη φήμη στη 
Δύση, λόγω της θαρραλέας 
στάσης του σε κάθε μορφή 
ιμπεριαλισμού και νεοαποικιο-
κρατίας, που εκείνη την περίοδο 
τις εκπροσωπούσαν οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Κατέλαβε  
διάφορα κυβερνητικά πόστα 
στη νέα του πατρίδα, ιδίως του 
οικονομικού τομέα. Στην προ-
σωπική του ζωή χώρισε την πε-
ρουβιανή σύζυγό του Ίλντα Γκα-
ντέα, με την οποία είχε 
αποκτήσει μία κόρη, και νυμ-
φεύθηκε την κουβανή Αλέιντα 
Μαρτς, στέλεχος του στρατού 
του Φιντέλ Κάστρο, με την 
οποία απέκτησε τέσσερα παι-
διά. 

 
Μετά τον Απρίλιο του 1965, ο 

Τσε αποσύρθηκε από τη δημό-
σια ζωή και έπειτα εξαφανίστηκε 
εντελώς. Η εξαφάνισή του απο-
δόθηκε σε διαφωνίες του με τον 
Φιντέλ Κάστρο σχετικά με την 
οικονομική πολιτική και την ιδε-
ολογική γραμμή του καθεστώ-
τος. Πάντως, τον Οκτώβριο του 
ίδιου χρόνου ο Κάστρο έδωσε 
στη δημοσιότητα μία επιστολή 
του Τσε, όπου επαναβεβαίωνε 
την ακλόνητη εμπιστοσύνη του 
στην Κουβανική Επανάσταση 
και τόνιζε ότι «άλλα έθνη έχουν 
ανάγκη από τις ταπεινές υπη-

ρεσίες μου». 
Μετά τη φυγή του από την 

Κούβα, ο Τσε περιπλανήθηκε 
αρκετά. Το φθινόπωρο του 1966 
βρέθηκε στη Βολιβία για να συ-
νεχίσει το επαναστατικό του 
έργο. Ήταν μία σύγχρονη εκ-
δοχή του Σιμόν Μπολιβάρ, κα-
θώς θεωρούσε τη Λατινική Αμε-
ρική όχι ως ένα σύνολο 
χωριστών εθνών, αλλά ως μία 
πολιτιστική και οικονομική ενό-
τητα, για την απελευθέρωση της 
οποίας θα χρειαζόταν μια κοινή 
στρατηγική. 

Την πάμφτωχη Βολιβία κυβερ-
νούσε εκείνη την εποχή η αμε-
ρικανοκίνητη χούντα του στρα-
τηγού Ρενέ Μπαριέντος. Ο Τσε 
με πάσα μυστικότητα οργάνωσε 
στη ζούγκλα της Σάντα Κρους 
μία ομάδα από 50 αντάρτες, 
που αποτέλεσαν τον αρχικό πυ-
ρήνα του Βολιβιανού Απελευθε-
ρωτικού Στρατού. Η πρώτη 
μάχη με τον στρατό δόθηκε τον 
Μάρτη του 1967. Ο Τσε ήταν και 
πάλι στο προσκήνιο, γεγονός 
που προκάλεσε την οργή του 
δικτάτορα, ο οποίος ζήτησε από 
τις δυνάμεις του το κεφάλι του 
για να το κρεμάσει σε κεντρικό 
φανοστάτη της Λα Παζ.  

 
Ταυτόχρονα, δραστηριοποι-

ήθηκε και η CIA, που δεν είχε 
ξεχάσει τη δράση του Γκεβάρα 
στην Κούβα και την καθοριστική 
του συνεισφορά στην επικρά-
τηση των «μπαρμπούδος» του 
Κάστρο, αλλά και την εναντίον 
των ΗΠΑ ρητορική του. Εξό-
πλισε τις ειδικές δυνάμεις του 
βολιβιανού στρατού με την τε-
λευταία λέξη της τεχνολογίας και 
την πλαισίωσε με ειδικούς συμ-
βούλους, επικεφαλής των 
οποίων ήταν ο Φέλιξ Ροντρί-
γκεζ, με δράση στην Κούβα. 
Εκτός από τον στρατό και τους 
Αμερικανούς, ο Τσε είχε να αντι-
μετωπίσει και την εχθρική συ-
μπεριφορά του τοπικού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, που 
ήταν περισσότερο προσανατο-
λισμένο προς τη Μόσχα, παρά 
προς στην Αβάνα. 

 
Ο κλοιός έσφιγγε γύρω του και 

ο Τσε δεν άργησε να πέσει στα 
χέρια των διωκτών του. Οι βο-
λιβιανές ειδικές δυνάμεις, εκμε-
ταλλευόμενες τις πληροφορίες 
από ντόπιους χωρικούς, τον συ-
νέλαβαν ύστερα από σύντομη 
μάχη στις 8 Οκτωβρίου 1967 

στην τοποθεσία Κεμπράδα Ντελ 
Ιούρο. Σύμφωνα με κάποιους 
στρατιώτες, ο Τσε φώναξε 
στους στρατιώτες: «Μη με πυ-
ροβολείτε. Είμαι ο Τσε Γκεβάρα 
και αξίζω περισσότερο ζωντα-
νός παρά νεκρός». Πάνω του 
βρέθηκε το ημερολόγιο που 
κρατούσε για τη δράση του στη 
Βολιβία. Η πρώτη εγγραφή ήταν 
στις 7 Νοεμβρίου 1966 και η τε-
λευταία στις 7 Οκτωβρίου 1967 
την παραμονή της σύλληψής 
του. 

 
Την επομένη μέρα, ο Τσε Γκε-

βάρα εκτελέστηκε σε μία αί-
θουσα ενός εγκαταλελειμμένου 
σχολείου στο χωριό Λα Χιγκέρα. 
Ο εκτελεστής του ήταν ο λοχίας 
Μάριο Τεράν, που έδωσε μάχη 
με τους συναδέλφους για το 
ποιος θα έχει την τιμή να σκο-
τώσει τον διακεκριμένο αιχμά-
λωτο. Με διαταγή του δικτάτορα 
Μπαριέντος, τον πυροβόλησε 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να φανεί 
ότι σκοτώθηκε σε μάχη. Η σο-
ρός του 39χρονου επαναστάτη 
μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο 
του Βαγιεγκράντε για να επιδει-
χθεί στους εκπροσώπους του 
Τύπου. Ακολούθως, ένας στρα-
τιωτικός γιατρός τού ακρωτη-
ρίασε τα δύο χέρια ως αποδει-
κτικό στοιχείο και στη συνέχεια 
το υπόλοιπο της σορού του τά-
φηκε σε άγνωστο σημείο. Ο τά-
φος του αποκαλύφθηκε το 1997 
κοντά στο αεροδρόμιο του Βα-
γιεγκράντε από μια ομάδα κου-
βανών ιατροδικαστών. Τα οστά 
του μεταφέρθηκαν στην Κούβα 
και τάφηκαν στο Μαυσωλείο της 
Σάντα Κλάρα, όπου δόθηκε η 
καθοριστική μάχη της Κουβανι-
κής Επανάστασης. 

 
Ο θάνατος του Τσε Γκεβάρα 

αποτέλεσε ένα σοβαρό πλήγμα 
για το επαναστατικό κίνημα στη 
Λατινική Αμερική και οι διάφο-
ρες χούντες της περιοχής βρή-
καν την ευκαιρία να σκληρύνουν 
τη στάση τους. Σε αυτό το ση-
μείο εστιάζεται και η κριτική που 
ασκήθηκε στον Τσε Γκεβάρα, 
ότι, δηλαδή, η δική του δράση 
και όσων τον μιμήθηκαν αργό-
τερα συνέβαλε στη διατήρηση 
ενός σκληρού και αμερικανοκί-
νητου μιλιταρισμού στη Λατινική 
Αμερική για πολλά χρόνια 
ακόμα. 

Σχεδόν αμέσως με τον θάνατό 
του άρχισε να καλλιεργείται ο 

μύθος του. Ο γιατρός από την 
Αργεντινή έγινε το σύμβολο της 
εξέγερσης και της επανάστασης 
για το φοιτητικό κίνημα της δε-
καετίας του ’60. Πολλά νεαρά 
άτομα στη Δύση τον ξεχώρισαν 
ανάμεσα σε άλλους επαναστά-
τες, επειδή απαρνήθηκε τις ανέ-
σεις μιας άνετης μεσοαστικής 
ζωής για να αγωνισθεί για τους 
φτωχούς και απόκληρους του 
πλανήτη και για μία δίκαιη κοι-
νωνία. Ακόμη και όσοι διαφω-
νούσαν με τις κομμουνιστικές 
του ιδέες αναγνώρισαν τη ακε-
ραιότητα και το πνεύμα αυτοθυ-

σίας που τον διέκρινε. Ο Τσε 
Γκεβάρα είχε και πολλούς επι-
κριτές. Πολλοί πιστεύουν ότι ο 
ηρωικός του θάνατος, το νεαρό 
της ηλικίας του και η αποτυχία 
των οραμάτων του συνεισέφε-
ραν καθοριστικά στη δημιουργία 
του μύθου του. Οι συντηρητικοί 
τον κατηγόρησαν ότι δημιούρ-
γησε τα πρώτα στρατόπεδα κα-
ταναγκαστικής εργασίας στην 
Κούβα, ενώ οι αναρχικοί ως ένα 
σταλινικό γραφειοκράτη, αν και 
η σχέσεις του με τη Μόσχα δεν 
ήταν οι καλύτερες δυνατές. Για 
την επίσημη Αμερική, ο Τσε Γκε-
βάρα θεωρείται και σήμερα ένας 
επικίνδυνος τρομοκράτης, του 
μεγέθους του Οσάμα Μπιν Λά-
ντεν. 

Με το πέρασμα των χρόνων, 
ο Τσε έγινε αντικείμενο λατρείας, 
ένα ποπ είδωλο παντός καιρού. 
Μπλουζάκια, καπελάκια, κον-
κάρδες, πόστερ και κούπες με 
παραλλαγές της περίφημης φω-
τογραφίας του Άλμπερτ Κόρντα, 
αποδεικνύουν του λόγου το 
αληθές.

Στις 8 Οκτωβρίου 1980 ο Bob Marley καταρρέει στη 
σκηνή και πεθαίνει επτά μήνες αργότερα



 
 

Η πρώτη κίνηση προς την  
Ένωση.  

Με την κατάληψη της Κύπρου 
από τους Βρετανούς, οι Κύπριοι 
μικροέμποροι και τσιφλικάδες 

μαζί με την ηγεσία του κλήρου, 
αποτελούσαν την αστική τάξη και 
τον «νεοσύστατο πυρήνα» του 
εθνικισμού στο νησί. Το 1879,  
δηλαδή ένα χρόνο μετά την κατά-

ληψη της Κύπρου,  ιδρύθηκαν ορισμένες μυστικές 
ελληνοκυπριακές οργανώσεις για την προώθηση 
της υπόθεσης της Ένωσης. Στη Λάρνακα, που 
ήταν η πόλη με τα ξένα προξενεία, κυκλοφόρησε 
για πρώτη φορά η εφημερίδα που είχε τίτλο 
«Ένωση» και  προπαγάνδιζε ανοικτά την Ένωση 
της Κύπρου με την Ελλάδα. Πολλοί Ελληνοκύ-
πριοι ενθαρρύνθηκαν από το παράδειγμα και τον 
αγώνα των Κρητικών και ήθελαν και αυτοί  να 
ενωθούν με την Ελλάδα  
Τον Απρίλιο του 1899 ο Σπύρος Αραούζος και 
ο Νικόλαος Καταλάνος πήγαν στην Αθήνα να 
υποβάλουν αίτημα στην Ελληνική Κυβέρνηση να 
αναλάβει να προωθήσει το θέμα της Κύπρου και 
να διορίσει τον πρίγκιπα Νικόλαο ως ‘‘Ύπατο Αρ-
μοστή’’  για την Κύπρο, δηλαδή  με τον ίδιο τρόπο 
που ο πρίγκιπας Γεώργιος (ο μεγαλύτερος γιος 
του βασιλιά) είχε διοριστεί για την Κρήτη. Η επί-
σκεψη της κυπριακής αντιπροσωπείας έγινε μόλις 
δύο χρόνια μετά την συντριπτική ήττα της Ελλά-
δας από την Τουρκία στον πόλεμο του 1897.   
Αντίδραση από την Ελληνική Κυβέρνηση 
Ο Γ. Θεοτόκης, ο έλληνας πρωθυπουργός, ζή-
τησε τη γνώμη του Βασιλιά Γεώργιου Α’. Ο βασι-
λιάς, που είχε Δανέζικη καταγωγή και όφειλε τη 
θέση του (το θρόνο του) στους Βρετανούς, (τον 
είχαν ορίσει Βασιλιά της Ελλάδας το 1863 μετά 
την εκδίωξη του Όθωνα), αντιτάχθηκε  στις  
πατριωτικές δραστηριότητες των Κυπρίων γιατί 
δεν ήθελε να δυσανασχετήσει τους Άγγλους.   
Η πρόσφατη συντριπτική ήττα της Ελλάδας το 
1897 ήταν ένας επιπρόσθετος λόγος που ο Θεο-
τόκης  συμβούλευσε την κυπριακή αντιπροσω-
πεία με τα εξής λόγια:  

‘‘Να γυρίσετε αμέσως στην Κύπρο και να 
ασχοληθήτε με τα έργα σας. Η Κρήτη μας έχει 
δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα και παρ’ ολί-
γον να μας καταστρέψει. Προς  Θεού, μην  
κινηθείτε. Οι Άγγλοι θα σας συντρίψουν και 
θα βυθίσουν στο αίμα την νήσον σας. Το ελ-
ληνικό κράτος δεν είναι εις  θέσιν να σας βοη-
θήσει. Αλλά και αν ήτο, πάλιν δεν θα απε-
τόλμα να δημιουργήσει ‘‘κυπριακόν ζήτημα’’. 
Πρέπει να αντιληφθείτε ότι δεν δυνάμεθα   
να έλθωμεν εις ρήξιν με την Μ. Βρετανία.  
Εξ’ άλλου, η Κύπρος είναι  πολύ μακράν των 
άλλων ελληνικών νήσων και αμφιβάλλω  εάν 
ποτέ αποσχισθή  της βρετανικής αυτοκρατο-
ρίας.’’ ( Βλ. Γ. Κορδάτου: Ιστορία της  Ελλάδας, 
Τόμος ΧΙΙΙ, σελ. 21).  

Η επίσκεψη του Τσόρτσιλ στην Κύπρο 
Το 1907 ο Ουϊνστον Τσόρτσιλ, τότε Υπουργός 
Αποικιών επισκέφθηκε την Κύπρο. Μια αντιπρο-
σωπεία Ελληνοκυπρίων τον επισκέφτηκε υπο-
βάλλοντάς του το αίτημα για Ένωση. Η απάντηση 
του Τσόρτσιλ ήταν η εξής 

‘‘Θεωρώ ότι είναι πολύ φυσικό που ο  
κυπριακός λαός, που είναι ελληνικής κατα-
γωγής, θα πρέπει να βλέπουν την ενσωμά-

τωσή τους με αυτό που μπορεί να ονομάζεται 
μητέρα πατρίδα τους ως το ιδανικό που θα 
πρέπει να τιμούν με σοβαρότητα, αφοσίωση 
και ζήλο. Ένα τέτοιο αίσθημα είναι ένα παρά-
δειγμα πατριωτικής αφοσίωσης το οποίο τόσο 
ευγενώς χαρακτηρίζει το ελληνικό έθνος… 
Δηλώνω ότι οι απόψεις οι οποίες εκτέθηκαν 
είναι απόψεις τις οποίες η Κυβέρνηση της  
Αυτού Μεγαλειότητας δεν αρνείται να τις αντι-
μετωπίζει με σεβασμό.’’ 

Ο ρόλος της εκκλησίας 
Τα προνόμια που παραχωρήθηκαν στην Ορθό-
δοξη Εκκλησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία 
είχαν συμβάλει στο να καταστήσουν τους διάφο-
ρους Αρχιεπισκόπους θρησκευτικούς και πολιτι-
κούς ηγέτες των Ελληνοκυπρίων. Έτσι, όταν  
οι Βρετανοί ανέλαβαν τη διοίκηση της Κύπρου το 
1878, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Σωφρόνιος, 
καλωσόρισε τον πρώτο Βρετανό Διοικητή εξ ονό-
ματος του λαού. Ο Σωφρόνιος ήταν Αρχιεπίσκο-
πος για 35 χρόνια, δηλ. από το 1865 έως το 1900. 
Κατά τη διάρκεια της Διοίκησης Χένρυ Μπούλ-
γουερ (1886 – 1892) ο Σωφρόνιος ηγήθηκε της 
πρώτης αποστολής στο Λονδίνο το 1889. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Σωφρόνιος στο Λονδίνο 

1889 
Ο Σωφρόνιος πήγε στο Λονδίνο με σκοπό να 
ζητήσει από τη βρετανική κυβέρνηση να επιδείξει 
κατανόηση και επιείκεια, ειδικά για τη βαριά  
φορολογία η οποία είχε επιβληθεί στον κυπριακό 
λαό. Διατύπωσε επίσης τις ανησυχίες του για την 
παιδεία, τις συνταγματικές εξουσίες του Νομοθε-
τικού Συμβουλίου, την κατάσταση της Ελληνορ-
θόδοξης Εκκλησίας και για άλλα θέματα.  
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχιεπί-
σκοπος Σωφρόνιος έγινε δεκτός από τη Βασί-
λισσα Βικτωρία και του απενεμήθη ο τίτλος του 
Διδάκτορα της Θεολογίας από το Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης. Ο Σωφρόνιος επίσης διατύπωσε 
την άποψη ότι η βρετανική κυριαρχία θα αποτε-
λέσει ‘‘τη χρυσή γέφυρα η οποία θα ενώσει 
την Κύπρο με την Ελλάδα.’’  Φυσικά η Συντη-
ρητική κυβέρνηση του Λόρδου Σώλσμπουρυ που 
εκπροσώπευε τα συμφέροντα του βρετανικού 
ιμπεριαλισμού έμενε ασυγκίνητη στα εθνικά ορά-
ματα και αιτήματα του Σωφρόνιου.  

Διαμάχη για τη διαδοχή στον Αρχιεπισκο-
πικό θρόνο. Περέμεινε κενός 1900-09  

Ο Σωφρόνιος πέθανε στις 22 Μαΐου 1900.  
Ο θάνατός του ωστόσο άφησε ένα κενό εννέα 
χρόνων στον αρχιεπισκοπικό θρόνο εξ αιτίας της 
διαμάχης μεταξύ δύο μητροπολιτών: του μητρο-
πολίτη Κιτίου Κύριλλου Παπαδόπουλου (που 
ο λαός τον αποκαλούσε Κυρίλλατσο γιατί ήταν 
σωματώδης) και του μητροπολίτη Κερύνειας  
Κύριλλου Βασιλείου (ο λαός τον αποκαλούσε 
Κυριλούδη  γιατί  ήταν μικρόσωμος).   
Σαν  αποτέλεσμα αυτής της «διαμάχης» ο αρ-
χιεπισκοπικός θρόνος παρέμεινε κενός  για εννιά 
χρόνια, ως τις 21 Απριλίου 1909, όταν ο μητρο-
πολίτης Κιτίου, Κύριλλος Παπαδόπουλος  
(Κυρίλλατσος) εκλέχθηκε Αρχιεπίσκοπος ως  
Κύριλλος Β’. Ο μητροπολίτης Κιτίου εκλέχθηκε 
βάσει του Νόμου περί Εκλογής Αρχιεπισκόπου 
ενώ ο μητροπολίτης Κερύνειας είχε διοριστεί  
Αρχιεπίσκοπος από τον Πατριάρχη Κωνσταντι-
νουπόλης. Η διαμάχη μεταξύ των δύο διεκδικη-
τών κράτησε δέκα χρόνια και τελικά επιλύθηκε 
όταν δύο νέοι Μητροπολίτες εκλέχθηκαν στην 
Πάφο και  στο Κίτιο, και ο μητροπολίτης από την 
Κερύνεια αποδέχθηκε τον Κύριλλο Β’ (Κυρίλλα-

τσο) ως το νέο Αρχιεπίσκοπο. Ο Κύριλλος Β’ 
πέθανε το 1916 και τον διαδέχθηκε ο προηγού-
μενος αντίπαλος του Κύριλλος Βασιλείου (Κυρι-
λούδη) ως Κύριλλος Γ’ ο οποίος παρέμεινε Αρ-
χιεπίσκοπος ως το 1933.  
Ο Αρχιεπισκοπικός θρόνος και πάλι κενός 

1933 – 1947 
Από το 1933 ως το 1947 ο αρχιεπισκοπικός 
θρόνος παρέμεινε κενός. Το 1947 εκλέχθηκε  
ο Λεόντιος αλλά πέθανε δύο μήνες αργότερα. 
Στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον διαδέχθηκε ο μη-
τροπολίτης Κερύνειας Μακάριος Μυριανθέας 
(1947 – 1950) ως Μακάριος Β’.  Όταν ο Μακά-
ριος Β’ πέθανε τον Ιούνιο του 1950, τον Οκτώ-
βριο του ίδιου έτους τον διαδέχθηκε ο μητροπο-
λίτης Κιτίου Μιχαήλ Μούσκος ως Μακάριος Γ’ 
(1950 – 1977). Τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄ τον 
διαδέχθηκε τον Αύγουστο του 1977 ο Χρυσό-
στομος Α΄, ο μητροπολίτης Πάφου. Μετά τη  
μακρόχρονη ασθένεια του Χρυσόστομου ο αρ-
χιεπισκοπικός θρόνος κηρύχθηκε κενός και το 
2006 εκλέγηκε νέος Αρχιεπίσκοπος  ο μητροπο-
λίτης Πάφου Χρυσόστομος Β΄.  

 Αρχιεπίσκοπος Κύριλλος Γ’  στο Λονδίνο 
το 1918 

Το Δεκέμβριο του 1918 μια αντιπροσωπεία με 
επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ’ με 8 
Έλληνες- μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου 
πήγε στο Λονδίνο να πιέσει ακόμη μια φορά για 
το ίδιο θέμα, δηλ. την Ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα. Η βρετανική κυβέρνηση, η οποία τρία 
χρόνια πριν «πρόσφερε» την Κύπρο στην Ελ-
λάδα, τώρα δεν ήθελε ούτε κουβέντα να γίνεται 
για αυτό το θέμα. Το θέμα για τους Βρετανούς 
είχε κλείσει μια και για πάντα. 
Η Συνθήκη των Σεβρών 1920 
Στις 10 Αυγούστου 1920, υπογράφηκε η Συν-

θήκη των Σεβρών (κοντά στο Παρίσι). Τα τρία 
ειδικά άρθρα που αφορούν την Κύπρο είναι τα 
Άρθρα 115, 116 και 117 και προβλέπουν τα εξής:  
Άρθρο 115: ‘‘Οι υψηλοί συμβαλλόμενοι αναγνω-
ρίζουν την προσάρτηση της Κύπρου η οποία ανα-
κηρύχθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση στις  
5 Νοεμβρίου 1914.’’  Άρθρο 116: ‘‘Η Τουρκία πα-
ραιτείται παντός δικαιώματος και τίτλου κυριότη-
τας επί της Κύπρου περιλαμβανομένου του  
δικαιώματος είσπραξης φόρου που προηγουμέ-
νως ‘‘καταβαλλόταν’’ στο Σουλτάνο.’’  Άρθρο 117: 
‘‘Οι τούρκοι υπήκοοι γεννηθέντες ή κατοικούντες 
στην Κύπρο θα αποκτήσουν τη βρετανική υπη-
κοότητα και θα χάσουν την τουρκική υπηκοό-
τητα.’’ 

Η Συνθήκη της Λοζάνης 1923 
Λίγους μήνες μετά την ήττα της Ελλάδας στην 
Μικρασιατική καταστροφή, στις 24 Ιουλίου 1923, 
υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης (Ελβετία). 
Τα Άρθρα 16, 20 και 21 έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον γιατί ορίζουν τα εξής: 
Άρθρο 16: ‘’Δια του παρόντος η Τουρκία  
παραιτείται παντός και οιουδήποτε δικαιώματος 
και τίτλου κυριότητας επί ή αναφορικά με εδάφη 
ευρισκόμενα εκτός των συνόρων που έχουν ορι-
στεί στην παρούσα Συνθήκη και τα νησιά εκτός 
αυτών για τα οποία η κυριαρχία της αναγνωρίζεται 
από την παρούσα Συνθήκη.’’  
Άρθρο 20: ‘‘Δια του παρόντος η Τουρκία ανα-
γνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου από τη 
βρετανική κυβέρνηση στις 5 Νοεμβρίου 1914.’’ 
Άρθρο 21: ‘‘Οι Τούρκοι υπήκοοι διαμένοντες  
κανονικά στην Κύπρο στις 5 Νοεμβρίου 1914 θα 
αποκτήσουν τη βρετανική υπηκοότητα υποκείμε-

νοι στις προϋποθέσεις οι οποίες ορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία και εξ αυτού χάνουν την τουρ-
κική τους υπηκοότητα. Θα έχουν ωστόσο το  
δικαίωμα να επιλέξουν την τουρκική υπηκοότητα 
εντός δύο ετών από την θέση σε ισχύ της πα-
ρούσης Συνθήκης, υπό τον όρο ότι θα εγκαταλεί-
ψουν την Κύπρο εντός δώδεκα μηνών μετά την 
εν λόγω επιλογή τους.’’ 
Η τουρκική κυβέρνηση άνοιξε Προξενείο στη 
Λάρνακα και τοποθέτησε τον Ασσάφ-Μπέη Πρό-
ξενο με σκοπό να βοηθήσει εκείνους τους τουρ-
κοκύπριους οι οποίοι επιθυμούσαν να μετακινη-
θούν προς την ηπειρωτική Τουρκία. Στην  
πραγματικότητα έως το 1927 μόνον 3,000 Τούρ-
κοι επέλεξαν την τουρκική υπηκοότητα.  
Η ίδια συνθήκη (Άρθρο 15) είχε στην πραγμα-
τικότητα προδώσει τις προσδοκίες του Βενιζέλου 
και όλες τις άλλες ελληνικές εθνικιστικές φιλοδο-
ξίες αφού παραχωρούσε τη Ρόδο και τα λοιπά 
Δωδεκάνησα στην Ιταλία. 
Μετά την ήττα της Ελλάδας στη Μικρά Ασία το 

1922 η Μεγάλη Ιδέα’’ να ενσωματώσει διάφορες 
ελληνόφωνες περιοχές της Ανατολικής Μεσο-
γείου, είχε καταρρεύσει. Το 1923 με τη Συνθήκη 
της Λοζάνης, που υπογράφτηκε από τη Βρετα-
νία, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ελλάδα, Ρουμανία 
και Τουρκία, αναγνωριζόταν η προσάρτηση της 
Κύπρου από τη Βρετανία (άρθρο 20), και η Τουρ-
κία παραιτείτο από όλα τα δικαιώματά της στην 
Κύπρο. 

Η Κύπρος Αποικία του Στέμματος  1925 
Το 1925 η Κύπρος έγινε Αποικία του Στέμμα-

τος. Ο Σερ Μάλκολμ Στήβενσον, ο οποίος ήταν 
βρετανός Ύπατος Αρμοστής από το 1920, έγινε 
ο πρώτος Βρετανός Κυβερνήτης.  Το Φεβρουάριο 
του 1925 ο αριθμός των μελών του Νομοθετικού 
Συμβουλίου αυξήθηκε από 19 σε 25. Ο αριθμός 
των ελλήνων αυξήθηκε από 9 σε 12, οι βρετανοί 
μη εκλεγόμενοι (διοριζόμενοι) αυξήθηκαν από  
6 σε 9 και ο αριθμός των εκλεγόμενων τούρκων 
μελών παρέμεινε ο ίδιος, στα τρία μέλη. Υπήρχε 
επίσης και μια ακόμη θέση, αυτή του Κυβερνήτη.  

 
Το Νοέμβριο του 1925 οι 12 έλληνες μέλη του 
Νομοθετικού Συμβουλίου κατέθεσαν αίτημα στον 
Κυβερνήτη Στήβενσον ζητώντας την ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Στα μέλη δόθηκε η απά-
ντηση ότι το θέμα της Ένωσης είχε κλείσει.  
Η κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν ήταν προετοιμα-
σμένη να αναλάβει το θέμα της Ένωσης επειδή 
οι βρετανοί ασκούσαν ισχυρότατη επιρροή στην 
ελληνική εξωτερική πολιτική και δεν επιθυμούσε 
να διαταράξει τις αγγλο-ελληνικές εγκάρδιες σχέ-
σεις που υπήρχαν από την εποχή της Ανεξαρτη-
σίας. Η πρόσφατη τρομερή καταστροφή στη  
Μικρά Ασία το 1922, με την άφιξη σχεδόν ενάμιση 
εκατομμυρίου προσφύγων, αποτελούσε επιπρό-
σθετο παράγοντα για την άρνηση της ελληνικής 
κυβέρνησης να εμπλακεί σε νέες πολιτικές περι-
πέτειες που  θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
επιπρόσθετες καταστροφές. 

 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν το  

βιβλίο του Δρα Κύπρου Τοφαλλή «Νεότερη 
Ιστορία της Κύπρου» καλούνται να στείλουν 
μια επιταγή αξίας 20 λιρών (ή σε μετρητά)   

που συμπεριλαμβάνει και τα ταχυδρομικά στη  
διεύθυνση: Dr Kypros Tofallis 

29, Onslow Gardens, London N21 1DY  και το 
βιβλίο θα τους σταλεί την ίδια μέρα.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ
Μέρος 2ον 
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ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
21:20 Αμόκ (1964). Δραμα-
τική Περιπέτεια  με την Φλω-
ρέττα Ζάννα, Λευτέρη 
Βουρνά, Άννα Βενέτη, Τάκης 
Εμμανουήλ. Εννιά κορίτσια 
δραπετεύουν από τοαναμορ-
φωτήριο και καταλήγουν σε 
ένα ερημονήσι. Εκεί συνα-
ντούν μια ομάδα ανδρών, με 
επικεφαλής έναν Γερμανό 
πρώην αξιωματικό, που ψά-
χνουν για ένα χαμένο θη-
σαυρό της κατοχής και τις 
χρησιμοποιούν ως σκλάβες.  
ΠΕΜΠΤΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
22:40 Είδαν τα Μάτια μας 
Γιορτές (2000). Original Title: 
M E D I T E R R A N E A N 
STORIES. Ντοκιμαντέρ με 
θέμα τα τρία ιερά προϊόντα 
της Μεσογείου, το κρασί, το 
στάρι και το λάδι. Σε τρεις χώ-
ρες που βρέχονται από τη Με-
σόγειο, τις ίδιες μέρες του χρό-
νου, με τις ίδιες κινήσεις, οι 
κάτοικοι της Μάνης, της Σα-
ντορίνης, της Κερασιάς  επι-
βάλλονται από τον κύκλο της 
φύσης. Οι δραστηριότητες αυ-
τές, των οποίων οι απαρχές 
χάνονται στα βάθη του χρό-
νου και της ιστορίας, συνδέο-
νται με έθιμα και συνήθειες 
βαθιά ριζωμένες που επιβιώ-
νουν ακόμα και στις μέρες μας 
–όχι για πολύ ακόμη δυστυ-

χώς. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ  21:20 Mια Τρελή…
Τρελή… Σαραντάρα (1970). 
Κωμωδία με την Ρένα Βλαχο-
πούλου, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Τασώ Καββαδία, Γιάννη Μιχα-
λόπουλο και Μέλπω Ζαρόκω-
στα. Η Τζένη Πετρομιχάλη, μια 
πλούσια εύθυμη και χήρα σα-
ραντάρα, γνωρίζει και ερω-
τεύεται τον Τάκη, έναν γοητευ-
τικό βιολιστή. Ο απρόβλεπτος 
έρωτας της Τζένης για τον 
Τάκη, πάει να χαλάσει τα σχέ-
δια του αδελφού της Ορέστη 
και της αδελφής της Αιμιλίας 
που την ήθελαν να παντρεύε-
ται τον πλούσιο ηλικιωμένο 
και κουφό εφοπλιστή Τζώρτζη 
Χατζηθωμά. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
22:45 Ξυπόλητος Πρίγκιπας 
(1966). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Μάρθα Καρα-
γιάννη, Διονύση Παπαγιανό-
πουλο. Η μόνη λύση για να 
μην χάσει ο Κώστας την αγα-
πημένη του Μαίρη, που ο 
αδελφός της θέλει άμεσα να 
την παντρέψει με τον Πανα-
γιώτη, είναι να βρει αμέσως 
λεφτά για τον γάμο τους. Αφού 
απέτυχε σαν πειρατής ταξι-
τζής, αναγκάζεται να υποδυθεί 
ένα Άραβα πρίγκιπα, έναντι 
αμοιβής. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
20:55 Το Μοντέλο (1960). 
Περιπέτεια με τους  Ηλία Στα-
ματίου, Σόφη Λαμπράκη, 
Γιάννη Φέρμη, Έφη Οικονό-
μου και Γιώργο Βρασιβανό-
πουλο. Ένας ζωγράφος θα 
φέρει τα πάνω κάτω στη φαι-
νομενικά ευτυχισμένη ζωή 
ενός ζευγαριού, φέρνοντας 
στην επιφάνεια όλα τα τρωτά 
σημεία της σχέσης τους.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
22:10 Ερωτικές Παραλλαγές 
(1990). Κωμωδία με τους 
Τόνυ Άντονυ, Λίντα Γίγα, Μι-
χάλη Μητρούση και Γιάννη 
Ζαβραδινό. Ο Κοσμάς είναι 
ένας άσημος υπάλληλος σε 
λογιστικό γραφείο. Περνάει τη 
ζωή του μέσα στην αδιαφορία 
των γύρω του, όπως συμβαί-
νει με όλους μας όταν δεν εί-
σαι επώνυμος. Τα πράγματα 
και η ζωή του αλλάζουν ξα-
φνικά όταν κάνει την εμφάνιση 
της η αδερφή του, η οποία κά-
νει το αντρικό φύλλο να τρε-
λαίνεται 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
22:00 Ρόδα Τσάντα και Κο-
πάνα Νο.4 (2011). Κωμωδία 
με τους Κώστα Βουτσά, Στηβ 
Ντούζο, Ελένη Φιλίνη, Νίκο 
Παπαναστασίου. Ένας πλού-
σιος Ελληνοαμερικάνος, που 

θέλει να γίνει λυκειάρχης, αγο-
ράζει το Λύκειο Χαβαλέ αλλά 
δεν έχει χρόνο να διαβάσει 
τους όρους του συμβολαίου. 
Άθελα του είναι υπόχρεος να 
προσλάβει για καθηγητές 
πρώην απόφοιτους του λυ-
κείου.  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ  21:00 Οκτώ Γυναί-
κες Κατηγορούνται (1993). 
Θέατρο της Δευτέρας με την 
Κωνσταντίνα Σαββίδη, Μαρία 
Αλκαίου, Μυρτώ Πισπίνη, 
Ελευθερία Μεταξά, Ελένη 
Μαυρομάτη, Αλεξάνδρα Δια-
μαντοπούλου, Βάσω Γουλιελ-
μάκη, Όλγα Πολίτου. Παρά-
δοξο αστυνομικό θρίλερ, στο 
οποίο ένα πτώμα και οκτώ 
υποψήφιες δολοφόνοι του, 
βρίσκονται απομονωμένοι σ' 
ένα σπίτι. Καθεμία έχει το δικό 
της κίνητρο για τη δολοφονία 
και κρύβει τα δικά της ένοχα 
μυστικά. ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ  20:30 Πολύ Αργά για 
Δάκρυα (1968).  Δραματική 
Αισθηματική Περιπέτεια  με 
τους Γιώργο Φούντα, Μαίρη 
Χρονοπούλου, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Κώστα Καρρά. Η Ει-
ρήνη, κόρη ξεπεσμένης πλού-
σιας οικογένειας, αναγκάζεται 
να παντρευτεί τον ερωτευμένο 
μαζί της Πέτρο, πλούσιο αλλά 
ταπεινής καταγωγής, διότι ο 
αγαπημένος της Αλέξης, που 

είναι χρεωμένος και τον οποίο 
επρόκειτο να παντρευτεί, κά-
νει ένα γάμο συμφέροντος. 
Όμως με τίποτα δεν μπορεί να 
χωνέψει κάποιον που δεν εί-
ναι της τάξης της. ΤΡΙΤΗ 12 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:55 Άλλος 
για το Εκατομμύριο (1964). 
Κωμωδία με τους Μίμη Φω-
τόπουλο, Βασίλη Αυλωνίτη, 
Γιάννη Γκιωνάκη. Ένας μέχρι 
βλακείας τίμιος υπάλληλος 
κρατάει για λογαριασμό του δι-
ευθυντή του ένα εκατομμύριο 
χωρίς αποδείξεις. Τα προβλή-
ματα θα αρχίσουν όταν ο δι-
ευθυντής πεθαίνει σε αεροπο-
ρικό δυστύχημα και ο τίμιος 
υπάλληλος πρέπει να γυρίσει 
το ποσό στους νόμιμους κλη-
ρονόμους.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:50 Θρίαμβος (1960). Αι-
σθηματική ταινία με τους 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Κάκια 
Αναλυτή, Αλίκη Γεωργούλη, 
Μάνο Κατράκη, Λάμπρο Κων-
σταντάρα και Σταύρο Ξενίδη. 
Η κατάπτωση ενός φιλόδοξου 
αλλά φτωχού ηθοποιού, που 
παρασύρεται από τη δόξα και 
ακολουθεί μια πλούσια ερω-
μένη στη διαφθορά, εγκατα-
λείποντας την αγνή και τα-
πεινή αγαπημένη του. 
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ΠΕΜΠΤΗ 7/10 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30  Εμείς κι ο Κόσμος 
μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
16.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
17.20  Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
21.00 Ειδήσεις 
21.05 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
21.00 Μαζί/Birlikte (Ε) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16.20 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Teen Manifesto  
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/10 
05.45 Road Trip (Ε)  
06.45 Στην Άκρη του Παρά-
δεισου (Ε) 

07.30 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Teen Manifesto (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) 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/10 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 BRAND NEWS  
12.00 Ειδήσεις 
13.30 Προσωπογραφίες 
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 11/10 
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 Black Forest 

18.00 Ειδήσεις 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
21.05 Προκλήσεις 
ΤΡΙΤΗ 12/10 
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 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.05  Eu 4 U (Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/10 
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 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 

20.05 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
21.00  Ειδήσεις 
21.05 ECONOMIC ECHO 

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 #SaturdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme 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 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ  7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
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: Αμόκ (1964) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Είδαν τα μάτια 
μας Γιορτές ( 2000) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
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 
21:20  Ελληνική Ταινία: Mια Τρελή…
Τρελή… Σαραντάρα (1970) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ξυπόλητος 
Πρίγκιπας (1966) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Αδιέξοδος 
(1971) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
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: Η 
Ιφιγένεια Μουμτζη ́ Guest Nicholas 
Alexiou prof. of Sociology and Founder, 
Dir. Hellenic American Project  
20:55 Ελληνική Ταινία: Το Μοντέλο 
(1960) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Ερωτικές Πα-
ραλλαγές (1990) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
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: Ρόδα Τσάντα 
και Κοπάνα Νο4 
ΔΕΥΤΕΡΑ  11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
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: Οκτώ 
Γυναίκες Κατηγορούνται (1993) 
22:45 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
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: Πολύ Αργά για 
Δάκρυα (1968) 
21:55 Ελληνική Ταινία: Άλλος για το 
Εκατομμύριο (1964) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
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: Θρίαμβος 
(1960)  
22:30 Ελληνική Ταινία: Μπορούμε και 
Κάτω από τα Θρανία (1996)
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Η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ «έκλεισε»  
για την 1η Γενάρη από τον Λουτσέσκου

Η UEFA ξεκίνησε την πειθαρχικές διαδικασίες για «πι-
θανά περιστατικά ρατσιστικών συμπεριφορών και δια-
κρίσεων» κατά την ήττα των Ρέιντζερς από τη Σπάρτα 
Πράγας την περασμένη εβδομάδα στη 2η αγωνιστική 

των ομίλων του Europa League.  
 
 Ο μέσος της σκωτσέζικης ομάδας, Γκλεν Καμάρα, υπο-
στηρίζει ότι χλευάστηκε από οπαδούς κατά τη διάρκεια 
του αγώνα της περασμένης Πέμπτης (30/09) στο «Στάδιο 
Λέτνα», τον οποίο η UEFA είχε αρχικά αποφασίσει να 
διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, καθότι οι οπαδοί της 
Σπάρτα επέδειξαν ρατσιστική συμπεριφορά κατά του Αου-
ρελιέν Τσουαμένι της Μονακό στα προκριματικά του 
Champions League. 

 
Η UEFA αποφάσισε ακολούθως να επιτρέψει σε 10.000 
μαθητές να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τους πρω-
ταθλητές της Σκωτίας. Η συμπεριφορά της κερκίδας κο-
ρυφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο κατά την αποβολή του 
Καμαρά, με τη διοίκηση της Σπάρτα να χαρακτηρίζει ως 
«αβάσιμους» τους ισχυρισμούς των Σκωτσέζων και τον 
Τσέχο υπουργό Εξωτερικών Γιακούμπ Κουλχάνεκ να κα-
λεί στο γραφείο του τον πρέσβη της Μ. Βρετανίας για να 
συζητήσει το θέμα. 

 
Ο προπονητής των Ρέιντζερς, Στίβεν Τζέραρντ, ζήτησε 
αυστηρότερες κυρώσεις εναντίον του τσεχικού συλλόγου, 
ενώ ο δικηγόρος του Καμάρα, Αάμερ Ανβάρ, ανέφερε 
πως η τσεχική κυβέρνηση θα πρέπει να εκμεταλλευτεί 
τη συγκεκριμένη ευκαιρία «…για να αντιμετωπίσει τον 
βαθιά ριζωμένο ρατσισμό που υπάρχει στη χώρα τους».

Πειθαρχική έρευνα διενεργεί η UEFA για πιθανή ρατσιστική  
συμπεριφορά προς τον Γκλεν Καμαρά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρου-
μάνος προπονητής του ΠΑΟΚ 
έχει ζητήσει από τη διοίκηση να 

επιστρέψει στον ΠΑΟΚ ο Λέο Ζαμπά, ο 
οποίος έχει παραχωρηθεί ως δανεικός 
στη Βάσκο Ντα Γκάμα τον περασμένο 
Απρίλιο.  Με τη φανέλα της βραζιλιάνικης 
ομάδας, η οποία παίζει  στο πρωτά-
θλημα της 2ης κατηγορίας, έχει αγωνι-
στεί συνολικά σε 30 παιχνίδια, έχοντας 
3 γκολ και 2 ασίστ σε 1.656 λεπτά συμ-
μετοχής. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου παρα-
κολουθεί την εξέλιξή του και έχει ζητήσει 
από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ την επι-
στροφή του Ζαμπά τον ερχόμενο Ιανουά-
ριο. 

 
Αξίζει να σημειώσουμε ότι όταν το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, όταν ο Ραζβάν Λου-
τσέσκου είχε αναλάβει για δεύτερη φορά 
την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ, είχε εκ-
φράσει ανοιχτά στους παράγοντες του 

ΠΑΟΚ να τσεκάρει τον Λέο Ζαμπά και 
μάλιστα είχε γίνει σχετική κρούση στη 
Βάσκο Ντα Γκάμα. Η βραζιλιάνικη 
ομάδα, ωστόσο, ζητούσε 500.000 ευρώ, 
για να τον αφήσει να επιστρέψει στον Δι-
κέφαλο του Βορρά και έτσι παρέμεινε 
στην πατρίδα του. 

 
Στο τέλος Δεκεμβρίου ο δανεισμός του 
στη Βάσκο Ντα Γκάμα ολοκληρώνεται 
και ο Ραζβάν έχει αποφασίσει την επι-
στρέφει την Λατινοαμερικάνου μεσοεπι-
θετικού στον ΠΑΟΚ. Το καλό μάλιστα  
είναι ότι ο Λέο Ζαμπά έχει αγωνιστικό 
ρυθμό, γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί 
να παίξει άμεσα και να προσφέρει  
πολύτιμες βοήθειες στον Ρουμάνο και 
στον Δικέφαλο του Βορρά.  
Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός θα έχει μια 
δεύτερη ευκαιρία για να δείξει ότι αξίζει 
μια θέση στο ρόστερ της ομάδας της 
Θεσσαλονίκης.

Νίκος Τσουμάνης:  Νεκρός ο 30χρονος 
πρώην  ποδοσφαιριστής του Άρη

Η παρουσία του Κώστα Τσιμίκα στη Γεωργία για το 
ματς της Εθνικής (9/10), χώρα που ανήκει στην κόκκινη 
λίστα της Μεγάλης Βρετανίας, τον καθιστά αμφίβολο για 
το ματς της Λίβερπουλ με τη Γουότφορντ (15/10) αφού 
θα κληθεί να περάσει από καραντίνα.  Άλλο ένα «παρά-
θυρο» εθνικών ομάδων, άλλος ένας… πονοκέφαλος για 
τον Γιούργκεν Κλοπ, καθώς όπως αναφέρει η «Liverpool 
Echo» ο Κώστας Τσιμίκας, μαζί με τους Σαντιό Μανέ και 
τους Άλισον, Φαμπίνιο θα χρειαστεί να τεθούν σε καρα-
ντίνα με την επιστροφή τους στην Αγγλία κι ως εκ τούτου 
να χάσουν το προσεχές ματς της Premier League κόντρα 
στη Γουότφορντ. 

 
Ο Έλληνας μπακ βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής 
Ελλάδος για τα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 
με Γεωργία (9/10) και Σουηδία (12/10), με την πρώτη, 

όμως, να ανήκει στην κόκκινη λίστα της Μεγάλης Βρετα-
νίας για τον Covid-19, που σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
απαιτεί υποχρεωτική καραντίνα (εξαιρούνται κατόπιν συμ-
φωνίας με την κυβέρνηση οι πλήρως εμβολιασμένοι παί-
κτες σύμφωνα με το δημοσίευμα). 
Για τον λόγο αυτό και πρωτίστως σκεπτόμενη την τριάδα 
των Βραζιλιάνων οι οποίοι θα αγωνιστούν κόντρα στην 
Ουρουγουάη μόλις 36 ώρες πριν από το ματς με τους 
Χόρνετς, οι Reds κατέθεσαν αίτημα μεταφοράς της έναρ-
ξης του αγώνα από τις 14:30 ώρα Ελλάδος στις 21:45, 
ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για να προλάβουν 
όλοι οι παίκτες να τεθούν στη διάθεση του Κλοπ. Η Γουότ-
φορντ, όμως, απέρριψε το αίτημα και όπως υποστηρίζει 
η «Echo», τόσο ο «Τσίμι», όσο και οι Μανέ, Άλισον,  
Φαμπίνιο είναι εξαιρετικά αμφίβολοι για την αναμέτρηση 
στο «Vicarage Road».

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 31χρονος 
ποδοσφαιριστής του Μακεδονι-
κού, Νίκος Τσουμάνης, 

με τις συνθήκες του θα-
νάτου του να ερευνώ-
νται. Ο άτυχος πο-
δ ο σ φ α ι ρ ι σ τ ή ς 
εντοπίστηκε στο 
αμάξι του το 
πρωί της Τρίτης 
(05/10) στην πε-
ριοχή της Καλα-
μαριάς, χωρίς 
σφυγμό και παρά 
τη μεταφορά του σε 
νοσοκομείο δεν κατέ-
στη δυνατό να κρατηθεί 
στη ζωή. Στο σημείο έσπευσαν 
το εγκληματολογικό, η σήμανση και ο ια-

τροδικαστής, που εκτιμούν ότι ο θάνατός 
του ήταν «ασφυκτικός», δηλαδή πιθανό-

τατα προήλθε ύστερα από πνι-
γμό. Μάλιστα, οι πληροφο-
ρίες του metrosport.gr 
αναφέρουν ότι ο θάνα-
τος επήλθε με τη 
χρήση λουριών μίας 
χρήσης (tire up).   

 
Στο παρελθόν ο 

Νίκος Τσουμάνης 
πέρασε, μεταξύ άλ-
λων, από τον Άρη, τον 
Απόλλωνα Καλαμαριάς, 

την Ξάνθη, την Κέρκυρα, 
τον Πανθρακικό και τη Βέ-

ροια, ενώ το περασμένο καλοκαίρι 
αποκτήθηκε από τον Μακεδονικό.

FIFA για ΕΕΑ: 
 «Παρεμβαίνει στο ποδοσφαιρικό αυτοδιοίκητο»

Ξαφνικά προέκυψε θέμα με το πο-
δοσφαιρικό αυτοδιοίκητο. Η FIFA 
κάνει λόγο για κρατική παρέμ-

βαση, με αφορμή την εφαρμογή των 
αποφάσεων της ΕΕΑ. Αν και δεν είναι 
δεσμευτικές. Με εμπιστευτικό της έγ-
γραφο η Παγκόσμια Ομοσπονδία ζήτησε 
από έγκριτο νομικό αθλητικού δικαίου 
γνωμοδότηση (έχοντας πάρει ήδη την 
γνώμη Έλληνα δικηγόρου) για την ΕΕΑ 
και κατέληξε στο συγκεκριμένο συμπέ-
ρασμα. 

Η νομική βάση της Επιτροπής, η οποία 
έχει δημιουργηθεί από το Κράτος, επεμ-
βαίνει σε μεγάλο ποσοστό στο πιο ση-
μαντικό σημείο της πράξης συμβολαίου 
μεταξύ FIFA και μελών, σύμφωνα με την 
εκτίμηση της FIFA. 
Δηλαδή, την αποδοχή του δικαίου κα-
νόνων της FIFA και κατά συνέπεια τη 
συμφωνία στο αγαθό της συμμετοχής 
ενός μέλους στο άθλημα του ποδοσφαί-
ρου.

Liverpool Echo: «Σε καραντίνα ο Τσιμίκας με την επιστροφή από  
την Εθνική, αμφίβολος για τον αγώνα με τη Γουότφορντ»

Πρώτος στην ιστιοδρομία του Πανευρωπαϊκού Laser ο Κοντίδης 

Στη μοναδική ιστιοδρομία που έγινε την Τρίτη (05/10)  για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Laser ο Κύπριος 
Ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης, ήταν πρώτος, γεγονός που τον διατήρησε στο Top3 της κατάταξης. Όπως αναφέρεται 
σε δελτίο Τύπου, η δεύτερη ιστιοδρομία αναβλήθηκε λόγω καθυστερήσεων στο πρόγραμμα. Την Τετάρτη (06/10) θα 
διεξαχθούν τρεις κούρσες και ολοκληρώνονται οι προκριματικές ιστιοδρομίες. 
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Boris Johnson accepts  
‘difficult’ times ahead

Boris Johnson has accep-
ted there will be "diffi-
cult" times ahead as he 

attempts to transition the UK 
to a high wage economy. 

Appearing to address the       
increased cost of living caused 
by rising inflation, taxes and  
energy bills, the prime minister 
insisted to the Conservative Party 
conference that his levelling     
up plan will result in a fairer “low 
tax” system. 

“That’s the direction in which 
the country is going now –          
towards a high-wage, high-
skilled, high-productivity and, 
yes, thereby a low-tax economy. 
That is what the people of this 
country need and deserve," he 
said. 

“Yes, it will take time, and 

sometimes it will be difficult, but 
that is the change that people 
voted for in 2016.” 

The prime minister did not  
announce any major new policies 
in his key-note speech, but he did 
deliver a rallying cry to the party 
membership as he defended 
his tax hikes to fund health and 
social care reform. 

The recurring theme of the 
PM's address to the membership 
was the idea of "levelling up" 
and "building back better." 

One of the few new policy   
announcements was a £3,000 
“levelling up premium” for talen-
ted maths, physics and chemistry 
teachers to go and work in areas 
which need them. 

But rather than revealing major 
policies, he pointed to things       

he plans to achieve, such as 
improving the NHS, fixing the 
social care system, fighting 
crime, and cutting illegal immi-
gration. 

Defending his National Insur-
ance increase to pay for improve-
ments to the NHS and the       
social care system, Mr Johnson 
said: "Does anyone seriously 
imagine that we should not now 
be raising the funding to sort it 
out?" 

And he attacked previous 
governments for lacking the 
“guts” for major change as he 
pledged to fix the social care 
crisis following the coronavirus 
pandemic. 

After reminding members how 
he had "got Brexit done", the 
PM said his government would 
"get social care done and we’re 
going to get the biggest under-
lying issues of our economy 
and society – the problems that 
no government has had the guts 
to tackle." 

He added: "Margaret Thatcher 
would not have ignored this  
meteorite that has just crashed 
through the public finances. She 
would have wagged her finger 
and said that more borrowing 
now is just higher interest rates 
and even higher taxes later." 

The PM filled an auditorium 
for his Conservative conference 
speech with hundreds of 

members, many of which had 
been queuing to see his address 
from 6am. 

He said his plan to level up 
the UK "means fighting crime, 
putting more police out on the 
beat and toughening sentences 
and rolling up the county lines 
drugs networks." 

Addressing fresh concerns 
about violence against women, 
he added: “On behalf of the      
entire Government, I tell you 
this: we will not rest until we’ve 
increased the successful prose-
cutions for rape. Because too 
many lying, bullying, cowardly 
men are using the law’s delay 
to get away with violence against 
women, and we cannot and will 
not stand for it.” 

And he backed the home 
secretary's plan to tackle envi-
ronmental protesters in Insulate 
Britain, who have been causing 
huge disruption to Britons by 
blocking motorways. 

“You know those people gluing 
themselves to roads – I don’t 
call them legitimate protesters 
like some Labour councillors," 
he said. 

“I say they are a confounded 
nuisance who are blocking       
ambulances, stopping people 
going about their daily lives. 

“I’m glad Priti is taking new 
powers to insulate them snuggly 
in prison where they belong.”

Cyprus President Nicos 
Anastasiades denied 
any wrongdoing in 

relation to the accusations 
included in the Pandora 
Papers regarding the law 
firm that bears his name. 

Responding to questions on 
the Pandora Papers upon his 
arrival at the EU - Western 
Balkans Summit in Brdo castle, 
in Slovenia, the President said 
that the Papers refer to the law 
firm bearing his name and 
there are no other implications. 

He also pointed out that 
there is nothing about him 
building an offshore company 
to transfer money out of the 
country. 

Specifically, when asked to 
comment on his name being 
included in the Pandora Papers, 
President Anastasiades noted 
that it needs to be checked 

whether those named in the 
Pandora Papers are indeed 
implicated. 

Invited to comment on 
whether he was mistakenly 
mentioned, President Anasta-
siades said that the Pandora 
Papers “are saying nothing.” 

“They are talking about the 
law firm bearing my name and 
nothing else,” the President 
noted. 

“Can you tell me of those 
oligarchs, or leaders, or officials, 
who their lawyer is? Are they 
saying that I have hidden any 
wealth or build up a BVI (note: 
an offshore company in the 
British Virgin Islands) in order 
to take money out of Cyprus?” 
he told reporters. 

The law firm was accused 
of hiding the assets of a former 
Russian senator behind fake 
beneficial owners.

Pandora Papers:  
Anastasiades 
denies wrongdoing

UK’s travel traffic light system scrapped as rules simplified

The UK's traffic light sys-
tem for travel has been 
scrapped and replaced 

with just two categories - 
countries on the red list and 
everywhere else. 

The number of countries on 
the red list - currently 54 - is       
expected to be cut to as few as 
nine, with places such as South 
Africa, and Mexico expected to 
become available to quarantine-
free travel. 

People arriving in the UK fully 

vaccinated against COVID-19 - 
and everyone under 18 - will also 
see changes. 

The new travel rules mean that 
those coming from countries not 
on the red list can enter the UK 
without a pre-departure test. 

They do not have to take a 
PCR test eight days after their 
arrival or isolate at home. Just a 
day after arrival in the UK. It is 
unclear when this will change 
to a cheaper lateral flow test 
rather than a PCR version for 

vaccinated arrivals. 
The Department for Transport 

said the government "aims to 
have it in place for when people 
return from half-term breaks." 

Travellers, however, may still 
need to arrange tests depending 
on the requirements of airlines 
and their destination country. 

There will be no change for those 
arriving from red list countries and 
they will still need to pay £2,285 
for 11 nights in a government-
approved quarantine hotel. 

Transport Secretary Grant 
Shapps said: "We are accelera-
ting towards a future where 
travel continues to reopen safely 
and remains open for good, and 
today's rule changes are good 
news for families, businesses 
and the travel sector. 

"Our priority remains to protect 
public health but, with more 
than eight in 10 people now fully 
vaccinated, we are able to take 
these steps to lower the cost of 
testing and help the sector to 

continue in its recovery." 
It comes after months of      

frustration for the travel sector, 
among the hardest-hit by the 
COVID-19 pandemic. 

Tim Alderslade, chief execu-
tive of trade body Airlines UK, 
said: "Things are moving in the 
right direction and the removal 
of these restrictions will make it 
easier and cheaper for people 
to travel. 

"We've seen a good response 
to the announcement in terms 
of bookings and given current 
trends we would hope to see 
more countries come off the  
red list...There is still much to 
do though... ministers need to 
keep in mind that we remain an       
outlier on arrivals testing for  
vaccinated passengers. 

"In the short-term the removal 
of PCR testing by the October 
half-term week is critical, and 
we look forward to clarity on the 
start date for this as soon as 
possible."

British military personnel 
in combat fatigues       
arrived on Monday at  

a BP storage depot after the 
government ordered the army 
to help deliver fuel to help com-
pensate for an acute shortage 
of truckers. 

Britain’s supply chains for  
everything from pork, petrol and 
poultry to medicines and milk 
have been strained to breaking 
point by shortages of labour in 
the wake of the Brexit and COVID 
crises. 

Panic buying of fuel amid the 
shortage of truckers triggered 
chaotic scenes across major 
cities last week with queues of 
drivers stacked up. Some have 
had fist fights over the pumps 
while others hoarded fuel in old 
water bottles. 

“As an extra precaution, 
we’ve put the extra drivers on,” 
finance minister, Rishi Sunak, 
told LBC radio. 

“The situation has been     
improving now for I think over a 
week every day…it is getting 
better and as demand settles 
back to more normal levels the 
strong expectation is things will 
resolve themselves.” 

The Petrol Retailers Associa-
tion said about 22% of fuel      
stations in London and the south-
east were still without fuel, and 
the association’s executive direc-
tor, Gordon Balmer, said it might 
take a week to 10 days to get 
stocks back up to normal. 

Ministers have repeatedly 
denied that the fuel crisis has 
anything to do with Brexit and 
have cast the trucker shortage 
as a global problem. 

“The HGV drivers is not a UK 
issue, it’s a Europe wide issue 
and beyond,” Sunak said. “I want 
people to know that we are doing 
everything we can to mitigate 
some of those challenges, where 
we can make a difference.”

British military deployed  
to solve fuel crisis



UK’s Minister for the        
European Neighbourhood 
Wendy Morton reiterated 

London’s “unwavering” support 
for a comprehensive, just and 
lasting settlement of the Cyprus  
issue during the annual ‘Conser-
vative Friends of Cyprus’ recep-
tion on the sidelines of the     
Conservative Party in Manchester. 

Addressing the event on  
Sunday night, Morton said that 
such settlement should be based 
on the existing UN parameters 
of a bizonal, bicommunal fede-
ration with political equality. 

 “We do not support a confe-
deration,” she stressed. 

She added: “We believe here 
UN parameters are broad 
enough and flexible enough to 
accommodate the Greek Cypriot 

and the Turkish Cypriot commu-
nity’s shared interest in a pros-
perous and secure future. We 
judge that a solution based on 
a decentralised federation offers 
a potential way for both commu-
nities to be in control as much 
as possible of their own affairs 
within a single state.” 

Minister Morton also reaffirmed 
the UK’s commitment  to support 
the efforts of the UN Secretary-
General to reach a settlement 
“for the prosperity of Cyprus 
and the stability of the region.” 

In a reference to Turkey’s        
recent actions in Varosha, she 
noted that the UK has been 
clear with the parties that they 
should avoid any actions that 
could damage the prospects of 
a settlement, something that 

also applies on the issue of        
hydrocarbons around Cyprus. 

She reminded the audience 
that in response to the announce-
ment made during the visit of 
President Erdogan to the north 
of Cyprus in July, the UK issued 
a National Statement expressing 
its concern; and that it strongly 
supported the 23rd July UN      
Security Council presidential 
statement which condemned 
the announcement on Varosha. 
She then made clear that the 
UK continues to support the  
Security Council resolutions on 
Varosha. 

Morton also hailed the historic 
relations between the UK and 
Cyprus noting the links in        
education, defence and culture. 

In his address the High      
Commissioner of the Republic 
of Cyprus to the UK Andreas 
Kakouris condemned Ankara’s 
“more intransigent and bellicose 
policy and rhetoric”, as expres-
sed in the demand for “two states” 
in Cyprus and the recognition of 
the so-called “sovereign equal-
ity.”  

As he noted, “with this position 
we will not be able to go to the 
negotiating table.”    

He made clear that the settle-
ment framework is well-known, 
namely a bizonal bicommunal 
federation with political equality 
as described in the UN Security 
Council resolutions with a single 
citizenship, a single international 

personality and a single sove-
reignty. 

Addressing the UK Foreign 
Minister, Kakouris noted that      
“at this particular time, when this 
framework is being challenged, 
the clarity of message from       
the international community, 
particularly countries such as 
the UK, is even more important.”  

He added that what Turkey 
has to hear is  that the occupa-
tion is unacceptable and needs 
to end as soon as possible. 

The President of the            
Conservative Friends of Cyprus 
Theresa Villiers MP said that as 
a former colonial power the UK 
has “a moral obligation” to give 
its strongest support to Cypriots 
in their efforts to secure a         
negotiated settlement.  

She described the fact that 
the island’s division remains as 
“scandalous” and she pledged 
to carry on denouncing the         
unlawful incursion of Turkey’s 
drilling ships in the Exclusive 
Economic Zone of the Republic 
of Cyprus, as well as calling for 
the end of the system of guaran-
tees.  

She concluded by stressing 
that “there can be no slippage 
from the position stated in the 
UN resolutions that Cyprus 
stays as one country.” 

The event was coordinated 
by the Conservative Friends of 
Cyprus Executive Officer Mrs 
Andre Chris.
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We do not support a confederation 
in Cyprus, says UK Foreign Minister

UK Cypriot jailed for 
sharing ISIS propaganda

A British man of Greek 
Cypriot descent who 
shared extremist material 

online before travelling abroad 
to join terrorist group Daesh in 
Syria has been jailed. 

Stefan Aristidou, 27, from  
Enfield, was sentenced to 28 
months’ imprisonment at the 
Old Bailey on Friday 1 October, 
after admitting to four counts     
of dissemination of terrorist  
material (contrary to section 2 
of the Terrorism Act 2006) at a 
previous hearing. 

Aristidou’s family feared he 
had travelled to Syria and        
reported him missing in April 
2015. In their efforts to locate 
Aristidou, detectives looked on 
his computer, where they found 
evidence that Aristidou had 
shared violent extremist material 
with another person. 

Aristidou’s conversations        
indicated that he had left the 
UK to join Daesh in Syria. He 
was arrested by police in Turkey 
in April 2017, and later convicted 
and jailed for being a member 
of a terrorist organisation by the 
Turkish authorities. 

Aristidou was deported back 
to the UK on 3 February 2020 
following his release from prison 

in Turkey, and when he arrived 
at Heathrow Airport he was       
arrested by SO15 officers in     
relation to the terrorist material 
he shared. 

Commander Richard Smith, 
head of the Met’s Counter       
Terrorism Command, said: “This 
case is a reminder that if you 
commit terrorism offences in the 
UK, police will seek to prosecute 
you – no matter how much time 
has elapsed. 

“Extremist propaganda of the 
kind Aristidou shared shows 
graphic acts of terrorist violence, 
and promotes a hateful, toxic 
ideology. Aristidou will now 
spend more time in jail for this 
offending.”

AEGEAN awarded best  
European regional airline
Despite the crisis in the 

global aviation industry 
due to the Covid-19  

pandemic, AEGEAN Airlines 
stood out internationally and 
was awarded as the best           
regional airline in Europe at the 
World Airline Awards 2021, for 
the tenth consecutive year. 

The study by World Airline 
Awards, which ran for 23 months 
(September 2019 – July 2021), 

found that the Greek airline 
ranked in first place at European 
level for the 10th consecutive 
year. 

Edward Plaisted, chief exe-
cutive of the international aviation 
rating agency Skytrax which 
awards the World Airline Awards 
each year, said that AEGEAN had 
the trust of travellers thanks to 
the high quality of service offered. 

The survey involved 13.42 

million travellers of more than 
100 nationalities. 

It is noted that first place for 
international travel was taken 

by Qatar Airways, while distinc-
tions were also won by Singapore 
Airlines, Emirates, QANTAS 
and other major airlines.

Facebook said on Tuesday 
that routine maintenance 
on the company’s network 

stitching together its data centres 
triggered the collapse of its global 
system for more than six hours 
on Monday, blocking access for 
billions of users. 

In a blog post, Facebook      
explained its engineers issued 
a command that unintentionally 
took down all the connections 
in its network, “effectively discon-
necting Facebook data centers 
globally.” 

The outage cut off access to 
Facebook, Instagram and 

WhatsApp globally. 
It also caused employees to 

lose access to internal tools,      
including those used by Face-
book employees to correct such 
issues, the company said. 

Facebook added that its     
program audit tool had a bug, 
and failed to stop the command 
that caused the outage.

Maintenance error 
caused Facebook outage
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Live 4 Dancing finalists in Anne Walker MBE 
Dance School of the Year 2021 award!

North London’s Ballroom 
& Latin Dance academy, 
Live 4 Dancing, are         

finalists in the Anne Walker 
MBE Dance School of the Year 
2021 Award! 

Now in its 9th year, the Dance 
School of the Year Awards was 
founded by Anne Walker MBE 
to celebrate the achievements of 
dance schools worldwide. 2021 
saw the largest ever number of 
entries.  

Dance teachers provide so 
much more than just a dance 

lesson, offering support and  
discipline and teaching young 
people how to work as part of a 
group that relies on each other.  

The Covid-19 Pandemic has 
shown just how important dance 
teachers are in the lives of a large 
proportion of the population. 
Dance teachers everywhere took 
to technology to support their 
students’ mental and physical 
well-being, by offering online 
classes as well as moral support, 
while the world was stranded at 
home.  

Entries are judged by comple-
tely independent professionals 
in the industry who may not know 
anything at all about the school.  

Live 4 Dancing’s Director      
and Ballroom dance teacher, 
Cypriot Maria Kyriacou, said 
she is thrilled to learn that the 
academy are finalists of this 
prestigious award.  

“I am so grateful for our clients, 
teachers, family and friends  
who have hugely supported the 
academy’s mission, especially 
during the pandemic. This journey 
has not been easy but we are 
committed to creativity and inno-
vation.  

“It is a massive honour to       
be shortlisted amongst some           
incredible schools, not just from 
the UK but Europe, Canada and 
Australia too. It’s a dream come 
true!”  

The glamorous Dance School 
of the Year 2021 Awards       
black-tie ceremony will be held 
on 29th October and will be   
preceded by a Devon Cream 
Tea where the delegates will      
receive their finalist certificate. 

Live 4 Dancing is a place where 
children of all ages, shapes and 
sizes learn to Ballroom dance 
and perform. This is a studio 
where creativity, individuality and 
self-expression is encouraged 
and has a community of teachers, 
students and families who are 
passionate about the performing 
arts.  

The academy, which operates 
on weekdays and weekends, 
strives to nurture and develop 
talent, celebrate the achieve-
ment of students and inspire a 
love and appreciation of dance.  

It is committed to providing a 
safe and positive environment 
in which all students can feel 
empowered, comfortable and 
free to be themselves.  

A structured class programme 
teaches students the Waltz, 
Tango, Quickstep and Foxtrot   
in Ballroom, and Cha cha cha, 
Rumba, Salsa, Samba, Paso 
Doble and Bachata in Latin.  

A Latin Fitness class also 
gives mums the ‘me time’ they 
deserve!  

Students have the opportunity 
to take exams assessed by the 
Imperial Society of Teachers of 
Dancing (ISTD) and take part in 
theatre performances.   

For more information or to      
try a class, please email 
info@live4dancing.co.uk or 
call 07990 842 796.  

Web: www.live4dancing.co.uk

UK Cypriot publisher,       
author and Banksy’s 
former agent Steve        

Lazarides has announced the 
opening of a physical expansion 
to his popular Laz Emporium 
online store launching today,      
7 October, in the heart of Soho 
at Lexington Street, London.  

Serving as a shop and exhi-
bition space, the new store will 
purvey a range of eclectic art 
merchandise spanning home-
ware, furniture, print editions, 
original works, collectibles, 
books and more.  

Laz Emporium was launched 
online in 2020 as a follow up to 
Lazarides’ hugely successful 
Banksy Captured volumes. The 
two books featuring Lazarides’ 
own photography spotlighted un-
seen images of Banksy creating 
some of his most iconic works.  

Within its first year of business, 

Laz Emporium has quickly estab-
lished itself as a go-to destina-
tion for edgy curiosities curated 
by Lazarides’ fertile imagination. 
Lazarides is a disruptive force 
in the art market and a pioneer-
ing figure in the popularisation 
of street art: his new store will 
be a must-see destination for 
anyone wishing to be shocked, 
amused, and immersed in his 
uniquely creative mindset. 

The product prices range from 
books at £25 to one-off furniture 
at £20,000 and beyond. 

Centrepieces of the shop         
include pieces by prominent      
British artists Jonathan Yeo and 
Jamie Hewlett, co-creator of the 
virtual band Gorillaz. The new art, 
homeware and esoteric designs 
in stock have been created by 
many of Britain’s most eclectic 
contemporary artists and creators 
including Jake Chapman, Charm-

ing Baker, and War Boutique.  
Graffiti art is represented by 

New York’s Stash, Berlin’s Mode 
2, and London’s Teach who’s 
also contributed to the space’s 
design.  

Lazarides’ own photography 
from the Banksy Captured books 
and other personal projects are 
available too. All items are UK 
sourced or UK-made at Lazarides’ 
family-run workshop in Bristol. 

Steve Lazarides said of the 
opening: “We’re creating new 
pieces, made by ourselves in 
the new Laz Studio out in the 
Wild West Country. These will 
be on sale next to objects 
d’anarchy from my own archive. 
Laz Emporium is the physical 
manifestation of my aspiration 
to be Ian McShane’s roguish, 
80s TV antiques dealer Lovejoy. 
My collection is the product of 
my bipolar mind, always leaping 
from one area of fascination to 
another.” 

The store will be opened 
alongside a new exhibition 
space which will feature a series 
of shows curated by Lazarides. 
The inaugural event will present 
works by Scottish design and 
art studio War Boutique which 
was founded in 2003 as a          
response to the Iraq war.  

Laz Emporium will roll out 
monthly shows throughout the 

year after the opening of the 
store. 

 
About Steve Lazarides: 

Steve Lazarides is the former 
art agent and official photogra-
pher for the street artist known 
as Banksy. Since the pair parted 
company in 2008, Steve has 
opened several galleries dedica-
ted to the urban art movement, 
and produced various major       
experiential events at venues  
including 180 The Strand and 
The Old Vic Tunnels.  

He is widely considered to be 
the eminent authority on graffiti 
art and the Banksy market.      
Lazarides is a staple talking 
head in Banksy documentaries 
and takes a significant role in 
Banksy’s own award-winning 
movie Exit Through the Gift Shop. 
Most recently he appeared in 
Sky Arts’ Banksy and the Rise 
of Outlaw Art (2021).  

Lazarides studied photography 
at Northumbria University. During 
his time there, his photographs 
of the nascent north-east England 
rave scene were selected for the 
Victoria and Albert Museum. He 
notoriously assisted David Bailey 
before landing the role of picture           
director at seminal 90s style title 
Sleaze Nation, where he met 
Banksy on assignment in his home 
town of Bristol. 

Urgent appeal to help  
UK Cypriot Alex
Alex is nearly 24-years-old 

and is from Essex. In 
April 2016, at the age of 

18, he was diagnosed with a 
blood cancer called Classical 
Hodgkin’s Lymphoma 4B. He 
has relapsed six times now.  

Alex has had endless chemo 
and two stem cell transplants 
which failed to cure him.  

The first stem cell transplant 
in November 2016, using his 
own cells, failed as he relapsed 
in January 2017. The consultants 
contacted the register for donors 
but found no match for Alex.  

His mother was asked if she 
would be a donor for her son 
as she was a 50% match. Alex 
received his mother’s cells in 
June 2017 and the family were 
hopeful it would do the trick.     
He had top ups of his mother’s 
cells DLI when he was well 
enough. 

In January 2020, he was 
given a trial drug that nearly 
killed him a month later. 

After a year of remission  
from June 2020 to August 2021, 
Alex’s Hodgkin’s Lymphoma 

has returned and his consultant 
said he is incurable. 

There is a glimmer of hope 
and one more chance with an 
unrelated stem cell donor which 
is why we the family are reach-
ing out for help. 

Could you be his donor? 
Could you save his life? 

Register as a donor by visiting 
www.leukaemiacancersociety. 
org/become-donor 

#AlexNicholsonLCSappeal

A man in Rugby is using 
his fish and chip shop to 
help people struggling 

during the pandemic. 
UK Cypriot Andreas Kattou 

came up with the idea of      
‘Sharing is Caring’ just over ten 
months ago. It means a customer 
can come into the shop and pay 
in advance for someone else’s 
meal. The payment slips become 
meal vouchers which Andreas 
gives to the Hope4 charity in 
Rugby. They help people who 
are homeless, badly housed or 
hungry.   

Andreas says more than 
1,500 meals have been given 
out so far. And in a school half 
term, he provided 1,600 free 
lunches for children. 

He’s now joined forces with 
another chip shop to form ‘Fish 
United.’ Events are planned for 
charity, with the next due to take 
place on October 24th.  

Andreas Kattou, whose parents 
are from Lefkara, Cyprus, was 
born in Leamington in 1985. He 
is married to Katerina from 
Birmingham (her parents hail 
from Kato Drys and Xylotymbou) 
and they have two children. 

Andreas attended North 
Leamington School. When his 
family moved to Cyprus, he       
attended Med High in Larnaca. 
He played for Nea Salamina 
and was captain of the Cyprus 
U19 Cyprus National football 
team, but it was cut short 
through injury. 

The family returned to the  
UK and opened a fish and chip 
shop in Rugby which Andreas 

now runs. 
The Pride of Britain Awards 

celebrate the achievements of 
truly remarkable people who 
make our world a better place. 

Screened on ITV in November, 
it is the biggest awards show 
of its kind on British TV.  

Nominated by the public, the 
winners are from all walks of 
life, of all ages, and from all 
over the country. Their achieve-
ments are awe-inspiring and a 
lesson to us all. They say they 
are ordinary people, but their 
acts are truly extraordinary.  

Since the first Pride of Britain 
in 1999, royalty, prime ministers, 
and hundreds of leading figures 
from showbusiness, sport, politics 
and the arts have all taken part. 

Hosted by Carol Vorderman, 
the Awards attract an audience 
of around five million viewers 
every year in a primetime slot 
on ITV – making it the highest 
rated awards show of its kind 
on British television.

Andreas Kattou nominated 
for Pride of Britain award

Steve Lazarides unveils Laz Emporium expansion
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UKCPN Mentoring join our community’s  
largest mentoring scheme

Working with our Mem-
ber Associations, the 
National Federation of 

Cypriots in the UK established 
the UK Cypriot Professionals 
Network (UKCPN) in 2020 to 
provide mentorship, resources, 
events and networking opportu-
nities for Cypriot professionals 
in the UK. 

Our mentoring scheme is now 
entering its second year and 
aims to connect UK Cypriot  
professionals across all levels 
and industries to form produc-
tive, flexible mentoring partner-
ships.  

Since launching last Septem-
ber, 150 UK Cypriots have already 
taken part in the mentoring 
scheme so far, with over 40% 
of the mentors at Managing      
Director or Partner level.  

We are now opening the 
second round of applications 
for mentors and mentees, with 
the mentor/mentee matching 
due to take place in January 
2022. 

You can register today as a 
mentor or mentee and be part 

of our January 2022 tranche by 
completing the following online 
form(s): 

For mentees: cypriotfederation. 
org.uk/ukcpnmentor/ 

For mentors: cypriotfederation. 
org.uk/ukcpnmentee/ 

Here’s what some of the 
participants had to say about 
the mentoring scheme: 

 
“My mentor has been an        

excellent guide to me. He has 
always been accessible and 
very well informed… What is      
so refreshing about the UKCPN 
mentoring programme is that 
people have only one agenda; 
the mentee. This has created 
such a positive dynamic in the 
relationship, an awareness that 
the advice you are receiving is 
genuine and sincere.”  

– Joanna Demopoulou,  
Scientific Advisor 

 
“Taking part in the UKCPN 

mentoring scheme was incredibly 
valuable for me. Beyond the 
guidance, advice and expertise 
it provided, it has felt meaningful 

and important to have profes-
sional support within the Cypriot 
community.”  

– Michaella Livadiotis, 
Freelance Musician 

 
“I like how flexible the scheme 

is. I don’t speak with my mentor 
every month, but it’s helpful and 
reassuring to have someone     
so experienced just a phone call 
away if I have any questions in 
my career. She’s been a huge 
support to me.”  

– Andrea M,  
Junior Solicitor 

 
“My mentor reviewed my job 

applications for me and helped 
me prepare for interviews. She 
has a lot of experience so her 
guidance was invaluable. It is 
really useful having her in my 
network of contacts and I know 
I can contact her any time if I 
have any questions or need any 
further help.”  

–  Joanna Michaelidou, 
Teacher 

 
“We reviewed and updated 

my mentee’s CV and I shared 
my interview experience. This is 
what my mentee needed since 
he had been working for the 
same company for many years.  
I feel he was on the right path 
after our discussions and it was 
a great pleasure meeting him.”  

– Constantinos Fasoulis, 
Senior IT Consultant 

 
“The UKCPN mentoring 

scheme gives great opportuni-
ties to mentees to work towards 
achieving  their goals and long 
term vision with the help of a 
mentor. As a mentor, it gave me 
great satisfaction to be part of 
the said scheme and to be able 

to help young mentees find their 
professional voice.”  

– Marina Emphietzi-Harris, 
Visual Artist 

 
“I was really pleased to be 

paired with my mentee who 
showed great potential. After a 
few coaching sessions, she       
secured a fantastic job offer at 
a great marketing firm.”  

– Stephanos Habeshis, 
former Head of Marketing 

 
“It was great to brainstorm       

future career options with my 
mentee and I introduced him to 
some contacts to help him on his 
journey. I understand it’s over-
whelming as a student to have 
so many options, and I was glad 
to help my mentee navigate 
through it.”  

– Nadia Themis,  
Communication and Life Coach 

We also offer free  
CV Reviews! 

 
In today’s job market, your  

CV is so important. It’s the first 
thing that differentiates you and 
is key to securing your next job 
and future success.  

Email your CV to our team at 
ukcpn@cypriotfederation.org.uk 
for a free review and we can 
help you make an impression 
for the right reasons. 

 
For more information on 

UKCPN, visit cypriotfeder-
ation.org.uk/ukcpn

“Saints should always be judged guilty 
 until they are proved innocent”  

— George Orwell 
 

Shoulders of giants  
 
Mohandas K. Gandhi died in 1948, aged 78. 

His autobiography “The Story of my Experiments 
with Truth”, tried to combine his own tradition - 
rural, religious - with the leading, progressive 

ideals of the West, inspired by Tolstoy, Christ, 
Thomas More, William Blake, William Morris. An 
attractive ‘Eats meets West’ fusion, fuelled by the 
power of non-violence (Ahimsa) with social action 
that Gandhi called “soul-force” (Satyagraha). His 
seminal experiences, after law school, were the 
injustices of apartheid South Africa before he took 
on the cause of Indian independence.  

In 2021, it seems that Gandhi is nowadays a 
forlorn, unfashionable and distant figure. Revision-
ists and woke warriors have side-lined him, claiming 
he was a malignant force. The charge is that he 
was crypto-colonialist, conservative, egotistical, 
anti-modernist, and that he set back the cause of 
Indian independence, rather than accelerate it. 
That he cosied up to the billionaire industrialists. 
I’m surprised nobody has torn down his statue in 
Parliament Square.  

I am certain that, when the toxic tribalism of our 
odious confrontational times has subsided, history 
will be very kind to Gandhi. It will place him among 
the twentieth century’s most epoch defining indi-
viduals - Einstein, Churchill, Gorbachev, Reagan, 
Thatcher, Mandela.  

George Orwell’s 1938 essay Reflections on 
Gandhi stated that despite the “unappealing      
factors of homespun cloth and vegetarianism … 
compared with other political figures, how clean 

a smell he has managed to leave behind.” 
Orwell writes humorously about the Left. He 

says it “draws towards it with magnetic force every 
fruit-juice drinker, nudist, sandal-wearer, sex-maniac, 
nature-cure quack and pacifist in England.” Whilst 
he finds all this distasteful, he says that “in judging 
a man like Gandhi one seems instinctively to 
apply high standards. His natural courage was 
quite outstanding.”  

India’s path after independence – a Soviet          
inspired one, led by Prime Minister Jawaharlal 
Nehru – was a deviation. It took India decades to 
find its technological calling.  

 
New causes  

 
Norman Finkelstein is an American academic 

who gained notoriety with his book The Holocaust 
Industry. The son of Holocaust victims, he fought 
for Palestinian rights and lived with Arab families 
in the Israeli occupied territories. He had a semi-
famous confrontation with lawyer Alan Dershowitz 
when he accused Dershowitz of plagiarism.        
Dershowitz used his considerable influence to 
deny Finkelstein a professorship. (All you need to 
know about Dershowitz is that he was legal advisor 
to O.J. Simpson, Donald Trump, Harvey Weinstein 
and Jeffrey Epstein).  

In his excellent and accessible book “What 
Gandhi Says”, Finkelstein takes a scholarly look 
at Gandhi’s writings. Finkelstein, like Orwell, also 
focuses on ‘courage’. This is different to fearless-
ness; it is being afraid, but then proceeding with 
the protest anyway, knowing that the baton or 
bullet is coming. Gandhi knew that blood needed 
to be shed for India to be free. He also knew that 
non-violence would not work in all cases. Certainly 
not against the Nazis, say. 

Himself a courageous activist, Finkelstein        
believes that the Palestinian cause has much        
to learn from Gandhi. He saw Gandhi as a role 
model for the ‘Occupy Movement’ against Wall 
Street.  

It is telling that those fighting against oppres-
sion, and for civil rights and education around 
the world, all find inspiration from Gandhi. Malala 
Yousafzai was influenced by Gandhi in her quest 
for women’s education rights in Pakistan. Greta 
Thunberg regularly espouses his ideas, and the 
Green New Deal has a deeply respectable        
Gandhian aroma.  

We would all benefit from drinking from the well 
of Gandhi.  

(Picture: Gandhi, Greta, Malala) 
 

James Neophytou

Reclaiming Gandhi: Courage for a new generation

Music written, recorded 
and released by Cypriot 
artists will be featured 

on Season 2 of the popular Net-
flix series Love 101, premiering 
on Thursday. 

Eleni Era’s ‘Walk With Me’ 
and Freedom Candlemaker’s 
‘Astral Body’ will be part of the 
show’s soundtrack alongside 
original music by Cypriot com-
poser Marios Takoushis. 

The show follows a group of 
teenage outcasts uniting in a 
plot to make their favourite 
teacher fall in love and never 
leave their school. 

Created by Meric Acemi,       
the series’ first season was met 
with a dedicated fan base and 
positive reviews from Variety, 
Looper and other popular        
outlets. 

Eleni Era and Freedom       
Candlemaker are both signed 
to independent Cypriot label 
Louvana Records, the island’s 
most internationally known 
label. 

Founded in 2009, the label 
runs its own studio, Studio 
eleven63, and is one of the only 

labels worldwide that oversees 
the production of all records it 
releases. 

Louvana has released some 
of the most notable independent 
productions in Cyprus over the 
past twelve years. 

Dream pop artist Eleni Era’s 
single ‘Walk With Me’ was 
written after a period of dealing 
with old issues in a relationship 
and is about working together 
to find solutions. 

The artist recently released 
three live videos featuring tracks 
from her new album ‘Younger 
Heart’ and will team up with Los 
Angeles-based artist St. Mary 
to release a remix of ‘Walk With 
Me’. 

Freedom Candlemaker’s   
alternative pop-rock single ‘Astral 
Body’ was the artist’s very first 
release ahead of the launch of 
his debut album “Beaming Light” 
(Inner Ear Records) and was 
accompanied by a music video. 

In 2022, the artist is planning 
to release two more singles 
ahead of launching his    
sophomore album via Louvana 
Records.

Cypriot songs feature on 
Netflix show Love 101



Kylie Minogue is moving back to 
Australia after 30 years in the UK  

Kylie Minogue has confirmed she is moving back home to 
Australia after more than 30 years living in London. 

The pop superstar made the decision to return to her home 
city of Melbourne after spending the last six months Down 
Under with her family. 

Confirming the news during an interview on Zoe Ball’s Radio 
2 Breakfast Show on Wednesday, she said: “I spent a lot of time 
with my family this year and it felt really good.” 

She insists however, that despite being over 10,000 miles 
away, she’ll still visit the UK regularly. 

“I won’t be a stranger,” she said. 
Kylie’s move back to Oz will bring her closer to her parents 

Ron and Carol as well as her singer sister Dannii, brother         
Brendan and her nieces and nephews. 

However, it’s been reported that her partner Paul Solomons 
won’t be making the move with her. Instead, the couple, who 
have been together for three and a half years, are apparently 
hoping a long-distance relationship will work. 

Kylie moved to London in the early 1990s after her music       
career took off. She is expected to make the big move back 
Down Under before the year is out. 
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Andrea Georgiou 

New single  
from Nikos  
Oikonomopoulos 

 
Greek singing sensation 

Nikos Oikonomopoulos welcomes 
the autumn season with a new 
single. 

Titled Apo Erota, the song is 
destined to capture the hearts 
of all his fans. Composed by 
Giorgos Sampanis and penned 
by Eleni Giannatsoulia, it follows 
on from the highly successful 
Dyo Zoes, and the summer 
smash Proti Thesi. 

Apo Erota this week received 
first radio air play on select radio 
stations in Greece and Cyprus.  

It is available on Spotify and 
YouTube. 

Nikos only recently recovered 
from Covid-19. The singer is 

thought to have caught the 
virus whilst on a summer break 
on the island of Mykonos.  

Whilst initially displaying mild 
symptoms, he was hospitalised 
after suffering severe respiratory 
problems and received high flow 
oxygen treatment.  

Speaking back at his home, 
Nikos, 37, attributed his recovery 
to his Greek Orthodox faith and 
the care of the staff at Evangel-
ismos hospital in Athens. 

He noted that he never felt 
alone and that his faith, family 
and friends replenished the 
energy that Covid-19 took from 
him, enabling him to overcome 
the ordeal. 

Furthermore, the singer 
thanked his fans for the thou-
sands of messages of support 
which made his sleepless 
nights that little bit more bear-
able.

It’s time to party again! The 
official Privé Remix Party is 
back this Sunday 10th October!  

Greek band Knock Out are 
live at London’s O2 Academy 
Islington (16 Parkfield Street, 
London N1 0PS) , together with 
DJ Andreas Michaelides on      
the decks, plus special guests      
PA’s Antigoni, Eleni C and 
G30RG-E.  

Tickets only £25 and it’s not 

too late to get yours – visit       
ticketmaster.co.uk (handing fees 
and delivery may apply) or       
call Privé direct on 07956 242 
473. 

The event is sponsored by 
Archway Sheet Metal Works 
and Going Greek, and supported 
by The Elites.  

Miss it, miss out!  
For further information, follow 

@PriveUK on Facebook.

Greek band Knock Out 
live in London this Sunday
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High Net Worth Insurance - 
Make sure you are  
fully covered Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Owning precious valuables 
can sometimes be worri-
some. On the one hand, 

possessing unique and expensive 
objects such as art, jewellery or an 
expensive home can be a source 
of pride and imbue you with a 
sense of distinction. On the other 
hand, these objects can create 
additional burdens, constantly re-
quiring security and special con-
sideration. How can you reconcile 
these two perceptions? Secure 
your commodities and your peace 
of mind by purchasing a high net 
worth insurance policy. 

 
Who Needs It? 

Standard insurance policies will 
meet the needs of most customers. 
However, a high net worth policy 
benefits customers who have par-
ticularly valuable assets, such as 
an expensive home, a collection 
of fine art, high-end jewellery, 
yachts, motor vehicles and more. 
Standard policies may not encom-
pass customers’ full range of     
assets, providing an insufficient 
sum insured or one that cannot 
account for the sheer volume of 
valuables.  

Because they cover such a wide 
variety of valuables, high net worth 
policies are often composed of 
several different covers which, 
together, constitute a single policy. 
The following sections describe 
some popular covers available 
as part of a high net worth policy. 

 
Buildings Cover 

Your luxury home is one of  
the largest and most expensive      
purchases you will ever make. 

As part of a high net worth in-
surance policy, ‘buildings’ is likely 
defined as the main dwelling, 
outbuildings, garages, swimming 
pools, tennis courts and other 
features on the property.  

Due to its expansive nature, 
insurers usually offer buildings 
cover, and most other high net 

worth covers, on an ‘all risks’ basis 
rather than a hazard-specific basis.  

 
Contents Cover 

Contents are generally defined 
as the personal property which 
you own. This can include furni-
ture, furnishings, household goods 
and personal effects. 

Most high net worth insurance 
policies provide contents cover on 
a ‘worldwide’ basis, meaning it 
covers belongings wherever they 
are in the world for the entire period 
of insurance. Worldwide cover is 
especially attractive to people with 
multiple homes or those who travel 
extensively. Rather than arranging 
separate policies for the personal 
property spread across several 
countries, customers can purchase 
a single, comprehensive worldwide 
contents policy that protects their 
belongings - no matter where 
they are. 

Extensions to contents cover 
can include alternative accommo-
dation, home office equipment and 
guests’ effects. Exclusions can 
include loss caused by govern-
ment confiscation, repairs and 
pets.  

 
Valuables Cover 

Depending on your policy, your 
valuables - items such as gold, 
jewellery and furs - may be covered 
under your contents cover. Insurers 
also offer separate valuables cover 
if customers have a specific list 
of valuables they would like to 
protect, such as fine art, antiques 
and collectibles. 

Extensions include cover for 
newly acquired valuables, pairs 
and sets, and an increase in sum 
insured due to the death of an 
artist. Exclusions can include 
dented or faded stamps and coins, 
losses during transit and damage 
caused by alterations. 

 
Liabilities Cover 

As the owner of a house or 

employer of domestic staff, you 
unavoidably expose yourself to 
legal liability. Liabilities cover pro-
tects against liability claims related 
to your property or household 
employees. For example, are there 
public rights of way across your 
land, or do you hold public events 
on your premises? Inviting or       
allowing members of the public on 
your property greatly increases 
your legal liability. Mistreating em-
ployees or failing to provide a safe 
working environment in your home 
makes you liable for any employee 
injuries or deaths that occur. 

Insurers may fold legal expenses 
cover into liabilities cover. Legal 
expenses cover defrays the cost 
of pursuing claims against another 
party, arising from, for example, 
an accident that causes death or 
injury to the insured or a dispute 
over a contract. 

 
Travel Cover 

Most high net worth policies 
offer annual travel insurance that 
covers cancellation charges, med-
ical expenses while abroad, and 
costs due to delayed departure 
and missing luggage. Exclusions 
include travelling against medical 
advice, certain age restrictions, and 
death, illness or injury stemming 
from specified dangerous activities. 

 
Additional Covers 

There are many more additional 
covers available as part of high 
net worth policies, such as: Small 
craft, Caravans, Second homes 
abroad, Family protection.  

Exclusions typically apply to most 
high net worth policies: War, Faulty 
workmanship, Nuclear hazards, 
Terrorism 

 
Insure Your Legacy 

Protect your legacy - and the 
things you have worked so hard to 
obtain and expand. One disaster 
can cause a ripple effect, divesting 
you of the products of your hard work! 

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

George Sifonios 

Demand for homes in  
North London continues to grow

The demand for properties 
is high and inventory is low. 
For landlords, letting and 

managing rental properties can 
be stressful, especially for inexpe-
rienced Landlords or for Landlords 
that are not with the right Letting 
agent. Estate agents should be a 
Landlord’s best friend, they should 
manage and optimise their invest-
ment and remove all stressful and 
time-consuming elements of pro-
perty management. 

A survey by Endsleigh Insurance 
of Landlords found that using an 
experience and reputable letting 
agent could save landlords on 
average six hours a month.  

Surprisingly a large percentage 
of Landlords still view their pro-
perty investment as passive income 
and stay with the same Estate 
Agent they have been for many 
years. They do this for a number 
or reasons, comfort, not wanting 
to disrupt the status quo and a 
misconception that they can’t get 
a bigger return for their investment. 
As a result, many Landlords in 
North London are not getting 
market value for their properties.  

George Sifonios, Managing  
Director at David Astburys Estate 
Agents said; “We are constantly 
hearing from Landlords who want 
us to value their rental properties 
because they feel that they aren’t 
getting current market value and 
during this process we are seeing 
that in their existing arrangement 
they are getting 25% below market 
value. At David Astburys we are 
property experts in North London, 
we have over 25 years of experi-
ence in the local area and really 
focus on super serving the indivi-
dual needs of all our Landlords by 
effectively managing their proper-
ties and ensuring a profitable return 
on their investment. For Landlords 
that have been wondering if      
they are getting the highest rent, 
they contact us today and we will      
provide an instant valuation.” 

If you are thinking of moving to 
London or just researching the 
best places to live in London, 
David Astburys are the leading in-
dependent Estate Agent in North 
London and their services; Sales, 
Lettings and Property Manage-
ment, cover all the local areas. The 
team at David Astburys Estate 
Agents can give you insight into 
the pros and cons of each neigh-
bourhood and honest advice based 
on your needs, from the best 
schools and their rating in catch-
ment, local restaurants, amenities, 
parks and transport links. 

Here are just a few ways that 
being with a reputation Estate Agent 
like David Astburys can make a 
Landlords life easy and stress free.  

In total there are now over 170 
pieces of legislation that Landlords 
need to comply to when renting 
and managing their properties and 
local authorities are now entitled to 
keep 100% of the fines they issue 
(most offences carry fines of up to 
£30,000 and imprisonment in cer-
tain cases,) so the consequences 
are significant. 

Landlords are required to place 
a tenant’s deposit in a government 
approved tenancy deposit scheme. 
This is a legal requirement to       
ensure that the deposit is returned 
to the tenant at the end of the 

agreed tenancy. 
Finding good and reliable tenants. 

Experts like David Astburys Estate 
Agents will place the reliable ten-
ants in a property that have passed 
reference and credit checks.  

Good communication and effec-
tive management of the property is 
key to keeping a happy tenant and 
therefore ensuring a long-term 
tenancy. A good estate agent will 
conduct regular inspections to 
check that there are no safety or 
maintenance issues and that the 
tenant is meeting their obligations.  

Yianni Aresti, Partner and Lettings 
Director at David Astburys said, 
“In Lettings last week alone the team 
did 136 viewings, they agreed 17 
new lets, took on five new property 
managements, agreed six long term 
tenancies and we were instructed 
on 13 properties. We are consistently 
achieving 25% higher rent for the 
Landlords we onboard than they 
were previously getting through 
other agents and our 600 plus 
Google reviews reflect the level of 
satisfaction and customer service 
we provide to our clients.” 

If you are considering buying, 
selling or renting a property, get in 
touch with the team at David Ast-
burys for an honest and accurate 
market valuation. Call 020 3000 
6787 or go to davidastburys.com.            
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Addams 
Family 2 

 
The most eccentric and        

unpredictable family in America 
was created by American car-
toonist Charles Addams in 1938, 
before they became a house-
hold name with their television 
series in the sixties. They had 
further success on the big screen 
twice in the early nineties with 
Anjelica Huston and Raul Julia 
as Morticia and Gomez Addams 
before this animation franchise 
gave the family a new lease of 
life which started a couple of 
years ago.  

This animated sequel is a 
genuine treat for adults and 
children alike with Charlize 
Theron and Oscar Isaak lending 
their voices as the head of this 
uncompromising family.  

Gomez decides to take the 
family on a trip with their 
haunted camper to “the happiest 
place in America - Death Valley,” 
but their journey is first diverted 
to Niagara Falls before they 
reach their final destination. But 
hot on their heels is Cyrus Strange 
(Bill Hader), a megalomaniac 
scientist who claims that Wed-
nesday Addams (Chloe Grace 
Moretz) is in fact his own 
daughter… 

It is deliciously funny with a 
witty script and fun references 
to JAWS and CARRIE. There is 
also a hilarious version of the 
classic song “I Will Survive” in 
a bikers’ bar but it is Wednesday 
that steals the show with the 
best lines: “Don’t hug me - I 
have been social distancing 
since birth.” 

 

The East 
 

This ambitious Dutch war 
epic takes place in 1946, in the 

Dutch East Indies colony, which 
after the end of World War II 
declares their independence. 
The story is seen through the 
eyes of Johan a young man 
sent by the Dutch government to 
suppress this fight for freedom.  

Johan is an idealistic young 
man but is torn between his 
duties as a soldier while strug-
gling to exorcise his own demons 
from the past… 

A brutal, often very violent 
war film, with superb production 
values and a strong central  
performance from Martin Lake-
meire as the charismatic anti-
hero. It is perhaps too long and 
often difficult to sympathise with 
the characters’ actions but still 
worth seeing for its vison and 
subject matter. 

 

Balloon 

Writer/director Pema Tseden 
sets the action of his lyrical, 
beautiful film in rural Tibet of the 
late 80’s. Drolkar and Dargve 
live on a remote country loca-
tion with their three sons. One 
day the youngest two boys 
begin to play with their white 
new balloons which they find 
hidden under their father’s pil-
low. They are in fact their par-
ents’ last remaining, precious 
condoms especially now that 
China’s strict policy forbids 
more than one child in every 
family… 

It is perfectly plotted and        
superbly photographed piece of 
filmmaking about a loving family 
whose simple life gets compli-
cated because of these absurd 
laws.  

 

Small World 

This Polish thriller is stylishly 
directed by Patryk Vega and 
boasts one of the most compelling 
opening sequences I have seen 
for a long time.  

The world of a Polish young 
mother is shattered after she 
discovers that her four-year-old 
daughter Ola, has been kid-
napped by Russians. She races 
to the border but is stopped by 
the authorities while her little 
girl is gone.  

The film then changes gear 
and follows a policeman’s iron 
determination to track down       
little Ola, in an investigation that 
leads him across the globe…  

A disturbing story about 
human trafficking that will keep 
you at the edge of your seat! 

 

Getting Away 
With Murder(s) 

David Wilkinson’s immacula-
tely researched and truly com-
pelling documentary examines 
the horrors and immense injus-
tices following the Holocaust 
when many Nazi officials and 
their collaborators managed to 

escape prosecution. Many flew 
to South America where they led 
a normal life while others stayed 
in Germany and continued to 
live under their own names 
without consequences.  

Wilkinson travels across       
Europe and walks through the 
notorious death camps before 
he begins to interview experts 
and Holocaust survivors, who 
honourably share their stories 
and memories. He accompanies 
his investigation with harrowing 
archive material.  

A deeply moving and essen-
tial film that will make you blood 
boil in anger! 

 

Freakscene: 
The Story Of  
Dinosaur Jr. 

This enjoyable music docu-
mentary celebrates the American 
East Coast rock band DINOSAUR 
JR, one of the most influential 
of the 1990’s. Their style and 
sound has become synonymous 
with “Grunge” and the band 
members are still as eccentric 
as ever. Bandleader J. Mascis, 
bassist Lou Barlow and drummer 
Murph don’t talk to each other - 
a huge task for filmmaker Philipp 
Reichenheim. A unique music 
film about a unique band! 

 
FRESHMAN YEAR: The 

original and more accurate      
title of Cooper Raiff’s semi-
autobiographical date movie is 
SHITHOUSE. Raif also plays 
Alex, a lonely college freshman 
who makes a big effort to attend 
a fraternity party at Shithouse, 
where he meets Maggie (Dylan 
Gelula). He is over the moon 
but the next day Maggie ignores 
him…The films works thanks to 
the honest and fresh perform-
ances of the two protagonists, 
who share an endearing chem-
istry! 

 
TRUE CALLING: Erik Knudsen 

tells the story of Josh Joseph 
(David Smith), an ambitious 
government minister, who on 
the eve of a pre-election debate 
travels to Yorkshire to meet his 
old flame Maddy (Eliza Marsha-
land)…A few surprises along 
the way with likeable perform-
ances but It takes ages to grab 
attention. Better suited as a 
short film! 

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

George Savvides 

Samuel Beckett’s Breath 
is said to be the shortest 
play ever written. He 

was very specific, “thirty five 
seconds.” Octogenarian Caryl 
Churchill’s What If If Only 
(Royal Court) is a lengthy 20 
minutes in comparison. It is the 
best 20 minutes I have spent 
in a theatre in a long time. 
Since lockdown and prior, I sat 
in theatres praying, yearning, 
wanting to scream out at 
playwrights who stuff their work 
with just that, unnecessary 
stuffing. Churchill dives into 
metaphysics exploring some 
of the most difficult emotions 
we humans have to deal with. 
Lost in its intensity and wit - 
underlying the seriousness is 
a comical insight into the 
human psyche – it opens up 
some of the crazy secrets and 
life behaviours that we all  
have. 

Someone (John Heffernan) 
- that’s you, me and anybody 
else -  is in conversation with 
the love of his life who has 
passed. Nothing strange in 
that. The fact that he is talking 
about apples and those that 
an artist might choose to paint 
is strange. Yet moments later 
it is not, as you consider all the 
“strange” things we all have 
done and continue to do in our 
daily lives. In that one scene, 
absurd, surreal, odd and so 
very human. Linking that        
furtiveness and offering up 
much more is Future (Linda 
Bassett), who appears to have 
been awoken from the after-
life, making appearances in 
various forms and providing 
us with visions of what our      
future may be. A case of the 
good, the bad and unthink-
able.  

Churchill then throws us off 
balance with the introduction 
of a child (Jasmine Nyenya) 
who is ostensibly our hope for 
the future but does little to 
soothe Someone for whom 
bereavement is overwhelming. 
The child is also a disconcert-
ing presence for Future as she 
appears to be contemplating 
the potentially devastating       
impact of our selfish self-de-
struct legacy. In truth that is 
my interpretation and all others 
are valid too. Making all of this 
such a riveting watch is the 
excellent acting. Bassett is 
astonishingly good and director 
James Macdonald executes a 
beautifully crafted and nuanced 
production. Within seconds  
the tone and the pace change 
keeping you on your toes. Every 
word matters, no unnecessary 
verbiage. Short, sweet, thrilling. 

Meanwhile Susanna Roge-
riou is absorbed by the          
evidence… 

The magnificent London 
County Hall is perfect for 
Agatha Christie’s Witness for 
the Prosecution, a courtroom 
drama which had me on the 
edge of my seat. And what a 
seats the! Complete with a 
drop-down desktop, perfect 
for glass of wine.   

From the start you are part 
of the play, with court ushers 
bringing witnesses into court 
just behind us. We then watch 
up close as they leave the 
stand and exit into the corridors 
of County Hall. The sound       
effects are subtle and set the 
scene with action popping up 
in the shadows and the public 
gallery.   

Great performances from 
the whole cast, with the hand-
some Joe McNamara playing 
the part of the cheeky and 
charming Leonard Vole, but for 
me Emer McDaid is an excep-
tionally convincing and delec-
table femme fatale in the role 
of Romaine as his wife. I was 
left guessing up to the closing 
minutes of the play. Obviously 
I cannot reveal the outcome, 
and to be honest the plot has 
so many last minute twists I 
am not sure I even remember 
whodunnit! My only disappoint-
ment? I was not a member of 
the jury. You could be, so don’t 
miss. 

Finally, Gracia Erinoglu     
salutes dance royalty… 

In a recent interview choreo-
grapher Kate Prince said, “I 
have no control over whether 
my ideas are good or bad; I 
just have ideas.” I’m here to 
tell you her ideas are consis-
tently brilliant and her latest 
creation, Message in a Bottle 
(Peacock Theatre), is topical, 
poignant and choreographic 
storytelling par excellence, all 
performed to the music of Sting. 
It homes in on a community      
in a far off country and some 
of the imagery is very relevant      
to war torn countries and the 
plight of refugees. Love, mili-
tancy, stateless people and all 
the emotions that go with that. 
It includes a range of dance 
styles including hip-hop, street 
improvs and sequences that 
take your breath away.  

It brought tears to me eyes, 
both of elation for the produc-
tion and devastation for those 
who suffer in this way. The 
message in the bottle? Go see 
this! 

 
What If If Only – 

www.royalcourttheatre.com 
 

Witness for the Prosecution - 
www.witnesscountyhall.com 

 
Message in a Bottle - 

www.sadlerswells.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

When less is so 
much more 
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As the cold weather grad-
ually sets in, it becomes 
a little harder to have 

that get up and go. It is far      
easier to sit snuggled up in the 
warmth and comforts of our 
homes, get cosy and watch 
some more box sets. I can be 
one of the worse ones when it 
comes to going out in the cold. 
It only has to hit 15 degrees 
and that is cold enough for me. 
When everyone else is in their 
t-shirts, I still have a few layers 
on, and when winter really hits, 
my old nickname - Michelin - 
comes out, as all the added 
layers make me look like I have 
acquired a lot of tyres all over. 
It is not that I put on weight, I 
just dress up in so many layers 
that it looks that way. 

Wearing lots of layers can 
take its toll in those winter 
months. The clothing materials 
that now sit closely and cover 
our bodies far more than in the 
summer, can shed our skin more, 

but we often neglect the mois-
turising side in the hurry to wrap 
up quickly. We also can forget 
about how central heating can 
dry out the skin, leaving it look-
ing a little lacking in its usual 
hydrated, full plumped glow. 

So let’s get that skin glow 
back!  

General exfoliation of the 
skin can be helped along with 
either an exfoliating skin soap 
bar that contains granular parti-
cles such as gentle oatmeal, 
sea salt or sugar. It helps to 
fully remove the dead skin cells 
in order to reveal the fresh layer 
of skin beneath, that glows with 
its fresh appearance.  

Moisturising is essential, 
otherwise the skin will look dry, 
dehydrated, and also helps aid 
with the onset and appearance 
of wrinkles. So bring on the 
moisturiser please, and do it 
regularly, twice a day is not too 
much. Many cleanse, exfoliate, 
use a mask and moisturise their 

face, so why not do the same 
for the body.  

Drink plenty of water to stay 
hydrated on the inside as well 
as the outside. Water also keeps 
the skin plumped and hydrated, 
making it look and appear soft 
and supple. This water can also 
be obtained in the form of teas; 
it doesn't have to be green tea, 
many other teas can give us 
the benefit like our traditional 
tea with cloves and cinnamon, 
or rose, lavender, chamomile, 
cranberry, cherry etc. I some-
times add one of those to my 
Earl Grey tea for that extra hint 
of flavour. 

So that's our body in check, 
but what about our mental 
health glow? I am definitely a 
summer person so as autumn 
arrives, I plan my rainy day 
winter projects and jobs for the 
home. I get in all I need, from 
paints to refresh my home, craft 
materials for all those creative 
sewing or arty projects, and 

ingredients for any other baking 
or preserves. I am prepared      
so I will still remain active and       
occupied with lots to do through-
out the cold spell ahead. The 
good thing is, I can either listen 
to music or watch TV at the 
same time as being constructive 
in some way, shape or form. It 
is also nice to so some of these 
things with friends, just convers-
ing with our favourite people as 

we do some baking or other 
project - it is good for the soul. 

Let's make time for those we 
love and get out to see or be 
with them. This lifts our spirits 
and also theirs, especially those 
that are not so agile to get out. 
Take them what they may need 
and cannot get out to get, make 
them something nice and take 
it to them. That along with your 
time and presence of just being 

there will be good for them and 
you too.  

Love every season for what it 
is, embrace it for what it has to 
offer, and enjoy each year we 
are blessed to experience. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Get up and glow

Cooking with Loulla Astin 
Tomato Soup / Ντοματόσουπα 

A fantastic homemade      
Tomato Soup when vine 
tomatoes are at their 

best, but also wonderful made 
with chopped tinned tomatoes. 

I promise you, this tomato 
soup will be one of the best 
you’ll have ever tasted - we all 
love it in my house and I hope 
you will too! 

 
Ingredients (serves 6): 

2-3 tbsp olive oil 
2 medium onions, chopped 
2 medium carrots, chopped 
2 celery sticks, chopped  
2 cloves garlic, chopped 
1.35kg (3lb) fresh ripe vine 

tomatoes, chopped  
3 x 400g tins of chopped        

tomatoes 
100g (4oz) red lentils 
900ml (1½ pint) chicken or 

vegetable stock or hot water 
with chicken or veg stock cubed  

2 tsp sugar or sweetener 

2 tbsp tomato puree 
1 tbsp dried oregano 
Juice of ½ a lemon 
Salt and freshly ground black 

pepper 
 

For garnishing: 
Double cream (optional) 
Fresh basil  
 

Method: 
Heat the olive oil in a large 

saucepan, add the onions,      
carrots, celery and garlic, and 
cook for a few minutes until      
the onions and vegetables 
have softened.  

Mix in the tomatoes, tomato 
puree, lentils, sugar (or sweet-
ener) and oregano. Season with 

salt and pepper and pour in the 
stock. Cover and simmer for 30 
minutes and then add the lemon 
juice. 

Place in a food processor and 
blend until smooth; alternatively 
use a hand blender.  

Return to the saucepan, correct 
the consistency and seasoning, 
and warm through before serving. 

For a creamy tomato soup, 
pass the soup through a sieve 
after you have blended it, correct 
seasoning and warm through. 

Serve the soup with a swirl of 
cream and basil. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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The Great British Bake-Off 
returned for its 12th series 
on 21 September 2021. 

Amongst the 12 bakers being 
judged by Paul Hollywood and 
Prue Leith, is UK Cypriot George. 

A Shared Lives Co-ordinator, 
George, from north London, is   
the son of Athos Aristidou, a com-
mittee member of New Salamis 
football club, and Spyroulla, who 
are from Limassol and Famagusta 
respectively.  

He grew up in a close-knit 
Greek Cypriot family (he has one 
brother and one sister) where 
food was always a big part of 
family life. 

George, 34, attended Aylward 
School in Enfield. Now married 
to his childhood sweetheart,        
he has three children and a 
house full of animals, including 
a dancing Japanese Spitz, 
called Eli.  

George took an interest in 
cooking at the age of 10. His 
mum taught him to bake; a       
legacy he’s now passing on to 
his own children. His flavours 
have been influenced by his 
Cypriot heritage and culture  
and he favours Mastihi and        
Cinnamon. 

When he visits his parents’ 
birthplace in Cyprus, he adores 

visiting all the different bakeries 
there and tasting their products. 

He has a keen eye for detail, 
looking for perfection in the        
finished presentation.  

When George isn’t baking, 
gardening or looking after his 
miniature zoo, he will be in the 
great outdoors with his family, 
on bike rides and walks. 

 
George, did you ever dream 

that you would actually get 
into the Bake Off tent, and 
what was your reaction when 
you got the call confirming 
your place? 

I never thought for a second 
that I would even get a call 
back, let alone get into the tent 
as one of the final 12. I remem-
ber getting the call so clearly, I 
had to ask again if I had heard 
right. I was shocked and still 
am! 

 
How have you coped during 

the various Lockdowns, has 
it helped your baking improve? 

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

Is there a baker from          
previous series who inspired 
you to apply for Bake Off,  
and why? 

I really admire each and every 
one of the previous bakers. You 
don’t really know how much       
effort goes into planning your 
bakes and taking part until        
you actually do it. They have all 
been inspirational.  

 
If you were about to be      

marooned on a desert island, 
what utensil/gadget would 
you take with you? 

Ice cream machine! Nothing 
better than some ice-cream on 
a beach. 

 
In the very first week of 

filming what special memories 
do you have of that time? 

The feeling of being a bake 
off family was very special, not 
just amongst the bakers but the 
whole crew too. Everyone was 
so supportive it was just a nice 
atmosphere to be in. 

 
If you had to make a selfie 

biscuit of yourself, what 
would it look like and why? 

If I had to be a selfie, I would 
be sat on a beach in Cyprus 
with me in the foreground       

holding a big ice-cream!  
 
As a baker what would       

you say are your strengths…. 
and what are your weaknes-
ses? 

I think my creative flare is          
a strength, that and making      
biscuits. Weakness….making 
caramel!  

 
Can you describe your 

emotions when you walked 
into the tent on the first day, 
was it what you expected it 
to be? 

To walk into the tent for the 
first time was a surreal experi-
ence, I was so excited and 
grateful to be there. It was more 
than what I expected. It’s a 
memory I will have and cherish 
forever. 

 
You are a Showstopper – 

what would you be and why? 
I have no idea! 
 
Channel 4’s Great British 

Bake Off  continues next Tues-
day, 8pm, with the remaining 
bakers returning to the tent for 
another week of baking challen-
ges. 

This week, the Bake Off 
theme was Bread Week, with 

the bakers tackling focaccia       
for the Signature challenge,       
followed by a blind Technical, 
and a 3D milk bread display       
for the Showstopper. Rochica 

became the third baker to be 
eliminated. 

You can watch all series of 
the Great British Bake Off on 
Channel 4 On Demand.

The Great British Bake Off  -  
Who is 2021 contestant George?
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Michael Yiakoumi

Cypriot Golf Society 
August Invitational

The Cypriot Golf Society 
held the August Invitational 
on the 25th August 2021 

at the Hertforshire Golf Club. 
28 golfers including 2 guests 

competed on a beautiful sunny 
day in Herfordshire. The course 
was in immaculate condition. 

A minute’s silence was           
observed to pay respect for the 
sad passing of the current      
Captain, Gill Kyriakou. 

Liam McKiernan, who is the 

current captain of the Herfordshire 
Golf Club was appointed as the 
societies representative captain 
of the day. 

Winner of the day, playing off a 
4 handicap, with a fantastic score 
of 40 points, level par gross, 
was the in form Pan Pantelli. 

Winner: Pan Pantelli 40 points 
Second: Michael Falekkos  

38 points 
Nearest to Pin: Michael         

Falekkos

Acting Captain Liam McKiernan and winner Pan Pantelli

Premier League

After consecutive defeats 
for only the second time 
since Thomas Tuchel took 

charge, Chelsea needed a res-
ponse and they got it as Timo 
Werner and Ben Chilwell struck 
late on after Southampton had 
been reduced to 10 men. Ben 
Chilwell tripped Tino Livramento 
in the area to earn Southampton 
a penalty that James Ward-
Prowse converted, it looked as 
though the visitors would earn 
a point. 

With Cristiano Ronaldo, scorer 
of a last-gasp winner against 
Villarreal in the Champions 
League on Wednesday, starting 
on the bench, United took a      
deserved lead when Anthony 
Martial was played in by Bruno 
Fernandes to score in style just 
before the halftime interval. 

United were pegged back 
though when Andros Townsend 
finished off a sweeping move — 
the winger celebrating with a 
trademark Ronaldo pose in front 
of Everton’s travelling fans. 

Rafa Benitez’s side thought 
they had snatched a late victory 
when Yerry Mina slotted in but 
after a VAR review he was        
adjudged to have been offside. 

It was a let-off for United but 
they were still left frustrated at 
dropping more home points after 
last weekend’s 1-0 defeat by 
Aston Villa, especially with a 
tough-looking run of league       
fixtures ahead. 

Leeds United kickstarted their 
campaign with a first league win 
— Diego Llorente’s early goal 
proving enough to beat Watford 
1-0 at Elland Road. 

Promoted Norwich City earned 
their first point of the season 
and ended a run of 16 consecu-
tive Premier League defeats as 
they ground out a 0-0 draw at 
fellow strugglers Burnley. 

Newcastle United’s troubles 
also continued as the Magpies 
went down 2-1 at Wolverhampton 
Wanderers for whom South 
Korean forward Hwang Hee-chan 
struck twice from assists by 
Raul Jimenez to help Wolves 
move clear of the relegation 
zone. 

Harry Kane’s Premier League 
goal drought continued but a  
virtuoso display by his strike 

partner Son Heung-min ensured 
Tottenham Hotspur’s losing streak 
ended with a 2-1 home victory 
over Aston Villa on Sunday.  

South Korean Son did not 
add to his three league goals 
this season but produced a      
tireless display and his two      
assists ensured Tottenham will 
head into the international break 
with their tails up after a sticky 
patch. 

His clever pass set up Pierre-
Emile Hojbjerg for Tottenham’s 
opener in the 27th minute and 
shortly after Villa had drawn 
level he again left a Villa defend-
ing trailing in his wake to deliver 
a cross that Matt Targett turned 
into his own net. 

Ollie Watkins celebrated his 
recall to the England squad with 
Villa’s leveller — his first league 
goal of the campaign. 

After going into the break        
2-0 down, teenage substitute 
Michael Olise pulled a goal back 
for Palace with a brilliant volley 
past Kasper Schmeichel.  

Former Leicester player    
Jeffrey Schlupp added a second 
just 48 seconds after his intro-
duction, heading past Schmei-
chel with only his second touch. 

Brendan Rodgers’ side opened 
the scoring against the run of 
play when Kelechi Iheanacho 
capitalised on a mistake from 
Joachim Andersen before slot-
ting past Vicente Guaita on 31 
minutes. Jamie Vardy added a 
second six minutes later with a 
cool finish from Harvey Barnes’ 
assist. 

Brentford’s excellent start to 
life in the Premier League is 
making the football world sit       
up and take notice of them, 
says Bees boss Thomas Frank. 
Yoane Wissa scored an added-
time winner as Frank’s side 
moved up to seventh in the table 
with a dramatic 2-1 London derby 
victory at West Ham United. 

The home fans at London 
Stadium erupted in joy when 
Bowen eventually drove a low 
effort into the bottom right corner 
to equalise – only to be stunned 
as Wissa’s late strike turned 
one point into three for the        
enterprising visitors. 

Next up for Brentford is      
Chelsea.

Well done to Petros 
Spyrou for conquering 
a 100k non stop ultra-

marathon run from Eastbourne 
to Arundel, and raising money 
for Breast Cancer. 

The South Coast Challenge, 
a 100 kilometre ultra marathon  
which equates to two full mara-
thons plus 10 miles non stop, 
took place on Saturday 4th  

September 2021 with Petros 
completing the run in 16 hours 
and coming 42nd out of 500+ 
runners. 

He has so far raised £785 for 
Breast Caner. A great feat and 
raising money for charity! 

If you want to donate to this 
worthy cause visit the following 
link: www.justgiving.com/fund-
raising/pete-spyrou100

Petros Spyrou runs 100k 
non stop ultramarathon 

UK Cypriot up and 
coming boxer

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 delighted 
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.” 

One of boxers competing on 
the show is twenty-one-year-old 
Jordan Yiallouris who was born 
in London to a Greek Cypriot 

father and a New Zealand 
mother.  

His grandparents are from 
Palaiometocho, Nicosia and 
Yialousa, Ayia Triatha.  

Jordan is one of the exciting 
new talents emerging from the 
Edmonton Eagles club and 
there are high expectations for 
him to progress and do very 
well in his boxing career.  

This will be his third amateur 
bout and over these last few 
months, he has committed to a 
hard training regime to be   
physically and mentally prepared 
and in the best possible shape 
to put on an impressive perfor-
mance. 

For details about the club         
or to enquire about tickets,       
please contact 07958 432 654 
or 07730 466918 or visit     
www.edmontoneaglesabc.com

New Salamis invite 
applications for the 
post of Secretary

New Salamis, who play in 
the Spartan South Mid-
lands League, FA Cup 

and the FA Vase have now won 
six games on the trot  under their 
new manager Richard Georgiou.  

They are 5th in the table after 
their 2-0 win over Milton Keynes 
Irish and are still in the FA Vase 
whose final will be played at 

Wembley Stadium. 
The Club have a great history 

won the FA Sunday Cup and 
numerous other major trophies. 

 New Salamis are looking for       
a secretary whose role will         
include liasing with the FA and 
General duties To apply, email: 
newsalamisofficial@outlook.com 
or call  07734 167 209.

Omonia Youth

Excellent County Cup performance from the U13 White
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 8th October 2021 
World Cup Qualifier 
Cyprus v Croatia 
Saturday 9th October 2021 
World Cup Qualifier 
Andorra v England 
National League 
Dover Athletic v Barnet 
Isthmian League 
Haringey Borough v Cray 15.00pm White Hart Lane, N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
Aylesbury v New Salamis 

Combined Counties League 
St Panteleimon v Windsor 15.00pm Enfield FC, Donkey Lane, En-
field, EN1 3PL 
Sunday 10th October 2021 
KOPA League  
Apoel v Nissi 12.00pm Enfield Playing Fields, Great Cambridge 
Road, Enfield EN1 3SD 
Pantel v Komi Kebir 12.00pm Southgate School, Sussex Way, 
Barnet EN4 0BL 
LFA Sunday Challenge Cup 
First Round 
Ball Tanks v Panathinaikos 

Grand Athletic v Olympia 
MFA Junior Cup 
First Round 
Omonia Youth v Brook House 
Monday 11th October 2021,  
Middlesex Senior Cup 
First Round 
St Panteleimon v Brentford 19.45pm Enfield FC, Donkey Lane, 
Enfield, EN1 3PL 
13th Wednesday 2021 
Spartan South Midlands League 
Baldock v New Salamis 

KOPA League: Komi Kebir FC 
and Omonia both win

Komi Kebir got off to a 
good start on their game 
versus Omonia Youth, 

with some very powerful football. 
They were winning 2-0 at half 
time with their goals coming  
from Vasilios Theologou in the 
25th minute with a half volley 
from the edge of the box.  

Michael Melanarkitis added a 
second in the 40th minute when 
he rounded the Omonia Youth 

keeper and slotted it home.  
Komi Kebir added a third goal 

in the 65th minute when Uljan 
scored a phenomenal goal when 
he curled the ball from outside 
the box past the oposing keeper, 
into the top corner of the goal 
to give Komi Kebir a 3-1 win. 

Omonia Youth never gave up 
and were trying hard to get back 
into the game; they were able 
to  reduce the score to 3-1 when 

a Andreas Kyprianou free kick 
was saved by the Komi Kebir 
keeper, and Diego was there on 
hand to smash the rebound into 
the net to give them a edge to 
fight till the end and maybe pull 
something out of the match.. 

In the other KOPA League 
game, Omonia hammered Nissi 
7-0 with their goals coming from 
Antony Georgiou 3, Jordan 
Downes 2 and Darren Corbin 2.

Action from Komi Kebir against Omonia Youth

Fathers and sons from KOPA League: Mario and Con Michael, Komi Kebir FC 
and Charlie and Elia Constanti, Omonia Youth

Not looking good for both Apoel 
and Omonia in Cyprus

Its really building up to a great 
season of football in Cyprus, 
with excitement and surprises 

every week, and shocked to see 
in the the bottom three spots  both 
Omonia and Apoel - both of them 
losing and the League leaders 
Apollon getting thrashed by AEK 
4-1. 

A great away win in Limassol 
for AEK versus Apollon and  com-
ing away as 4-1 victors. AEK with 
top goalscorer Trickovski scoring 
in the 4th, the first a tap in from a 
cross and 52nd minute a Apollon 
defensive mistake allowing him 
to tap the ball into the back of 
the net and Gyurcso with a brilliant 
half volley in the box, scoring in 
the 28th, and Espinosa in the last 
minute he lobbed the keeper.  

Pittas scored Apollon’s lone 
goal in the 78th minute through 
a penalty. AEK are now in second 
place one point behind Apollon. 

There was even more upsets 
to come when Apoel, second from 
bottom, losing to Anorthosis 2-1 
in Larnaca. Apoel were leading 
one nil through a goal from         
Kvilitaia in the 30th minute, seven 
minutes later Artymatas scored 
in the 37th with a shot from just 
outside the penalty area, and 70th 
minute again through Artymatas 
to give Anorthosis a 2-1 win. 

Omonia created their own 
problems playing Olympiakos 
with their player Shehu sent off 
in the 34th minute left them 
playing most of the game with 
ten men and not able to recover 

when Olympiakos scored in the 
54th minute through Pechlivanis, 
who received the ball just inside 
the Omonia half and ran and 
shot just outside the box, taking 
a deflection into the back of the 
net to give them a 1-0 win. 

In the other games, Pafos drew 
with Doxa 1-1, Doxa took the lead 
in the 28th minute through Avto 
and Pafos equalised in the 67th 
minute through Jairo. 

Newly promoted Aris beat 
Ethnikos Achnma 3-0; their goals 
coming from Steinski as early as 
the 11th minute and from Spoljaric 
in the 22nd and 59th minute.  

Fourth placed AEL beat newly 
promoted PAEEK 3-1; their goals 
coming from Mazurek and two 
from Majdevak.

Claudio Ranieri appointed as 
new manager of Watford

Ranieri, who famously led Leicester to the 
league title in the 2015-16 season, is the 
new manager of Watford 

The 69-year-old, who left Serie A club           
Sampdoria at the end of last season, will replace 
Xisco Munoz after the Spaniard left Watford a 
day after their 1-0 defeat at Leeds United. 

Italian Ranieri, seen here with our Michael        
YIakoumi, could bring a wealth of experience to 
Watford, having previously managed Atletico      
Madrid, AS Roma, Juventus, Inter Milan and 
Chelsea. 

Watford are 15th in the Premier League.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Μόλυ Κύρου 

(από Λονδίνο) 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

 Molly Kyrou 

(from London)  

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Erini Appla

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ερήνη Άπλα 

It is with great sadness that we announce the passing 
of Molly Kyrou on Monday 6 September 2021,  

at the age of 86.  Widow of George, who passed in 
2009. She leaves behind her children  

Michael, Netisa, Andrew, Peter and eight  
grandchildren. The funeral will be held at The Greek 
Orthodox Cathedral of the Holy Cross & St. Michael, 

Golders Green Rd, London NW11 8HL, at 2pm  
on Thursday 14th October and then at Hendon  
Cemetery, Holders Hill Rd, London NW7 1NB.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
Μόλυ Κύρου τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021,  
σε ηλικία 86 ετών. Χήρα του Γιώργου ο οποίος  
απεβίωσε το 2009. Αφήνει πίσω τα παιδιά της  
Μιχαήλ, Νετίσα, Άντριου, Πέτρο και τα οκτώ της 
εγγόνια.Η κηδεία θα τελεσθεί στον Ιερό Ναό Τίμιου  
Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Golders 
Green Rd, London NW11 8HL, στις 2 μ.μ. την  

Πέμπτης 14 Οκτωβρίου και η ταφή στο κοιμητήριο 
του Hendon Cemetery, Holders Hill Rd, 

 London NW7 1NB. 23-06-1935 - 06-09-2021

It is with great sadness that we announce the passing of 
Erini Appla on Tuesday 28th September 2021, at the age of 
99.  She leaves behind her children Dino, Mary and Hloy, 
eight grandchildren, five great grandchildren, her sister  

Androniki and many beloved family and friends. Erini was 
born in Tymbou on the 11th October 1921 and moved to  

London with her husband Andreas from Assia in 1946 where 
they lived a very happy life together, always staying close 

 to their siblings. She had a great sense of humour, amazing 
strength of character and determination and an incredible  

immeasurable love for her family. She will be greatly missed 
by all. The funeral will be held on Wednesday 13th October 

at The Holy Cross and St Michael’s Cathedral Golders Green 
Road, London NW11 8HL at 12 noon and the burial at 

1.30pm at Hendon Cemetery, NW7 1NB.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ερήνης 
Άπλα, την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 99 ετών. 
Αφήνει πίσω τα παιδιά της Ντίνο, Μαίρη και Χλόι, οκτώ  
εγγόνια, πέντε δισέγγονα, την αδερφή της Ανδρονίκη και  
πολλούς συγγενείς και φίλους. Η Ειρήνη γεννήθηκε στην  

Τύμβου της Κύπρου στις 11 Οκτωβρίου 1921 και μετακόμισε 
στο Λονδίνο με τον σύζυγό της Ανδρέα από την Άσσια το 1946 
όπου έζησαν μια πολύ ευτυχισμένη ζωή μαζί, μένοντας πάντα 
κοντά στα αδέλφια τους. Είχε μεγάλη αίσθηση του χιούμορ,  
εκπληκτική δύναμη χαρακτήρα, αποφασιστικότητα και  
απίστευτη απεριόριστη αγάπη για την οικογένειά της.  
Θα λείψει πολύ σε όλους μας. Η κηδεία θα τελεσθεί την  
Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Τίμιου Σταυρού &  

Αρχάγγελου Μιχαήλ, Golders Green Rd, London NW11 8HL 
στις 12 το μεσημέρι και η ταφή στις 1.30 μ.μ.  
στο κοιμητήριο του Hendon, NW7 1NB. 

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την προσεχή  
Κυριακή 10.10.2021,  
το 6μηνο μνημόσυνο   

του πολυαγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα και παππού  
Αριστείδη Γεωργίου  

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του  
Βαπτιστού, Wightman Rd και καλούμε 
όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως 

παραβρεθούν.   
Η σύζυγός του Μαρούλλα και 

η οικογένειά του. 
Μου λείπεις...   

‘’Έφυγες, Αριστείδη μου, και πηγές εις 
τον Άδη, καρτεράμε, Αριστείδη μου, και 

θα βρεθούμε πάλι’’ 

Φρικτός θάνατος για 32χρονη μετά από τροχαίο - 
Απανθρακώθηκε σε φλεγόμενο όχημα

Μαύρη μέρα ξημέρωσε την περασμένη 
Κυριακή για την οικογένεια της 32χρονης 
Έλενας Κυριάκου, η οποία βρήκε φρικτό 
θάνατο μετά από τροχαίο δυστύχημα που 

σημειώθηκε στη Λάρνακα. 
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 
00:15, η άτυχη 32χρονη, κάτοικος Λειβα-
διών, οδηγούσε το όχημά της σε δρόμο της 
Τερσεφάνου, όταν σε κάποια στιγμή και 
κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 
έχασε τον έλεγχο, στη συμβολή με τον 
παλιό δρόμο Λάρνακας-Λεμεσού. Ακολού-
θως, το όχημα προσέκρουσε σε δέντρο και 
κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι, όπου τυ-
λίχθηκε στις φλόγες, με την άτυχη 32χρονη 
να παγιδεύεται στα συντρίμμια.  Στη σκηνή 
κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για 

απεγκλωβισμό της, ωστόσο όταν τα μέλη 
της δύναμης έσβησαν τη φωτιά, διαπίστω-
σαν ότι η σορός της άτυχης Έλενας είχε 
απανθρακωθεί. 
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο 
μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο, ενώ 
μέλη της Αστυνομίας που έσπευσαν επί 
τόπου και άρχισαν έρευνες για να διαπι-
στωθούν οι συνθήκες του τροχαίου δυστυ-
χήματος. Τα ακριβή αίτια του, θα 
εξακριβωθούν μετά το πέρας των εξετά-
σεων από τις Αρχές. Όσον αφορά τα αίτια 
θανάτου της 32χρονης αναμένεται να δια-
κριβωθούν από τη νενομισμένη νεκροτομή 
επί της σορού, που θα διενεργηθεί σε  
κατοπινό στάδιο.
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† MEMORIAL  
The 5th year memorial service of our beloved and  

unforgettable wife, mother, daughter, sister and aunt 
Maria Nikolaou Adamou will be held on Sunday 

10.10.2021, at St Mary’s Church, Trinity Road,  
Wood Green, London N22 8LB, and we invite all those 

who honour her memory to attend.

† ΜΝΗΜΠΣΥΝΟ 

Mαρία Νικολάου Αδάμου 

(καταγωγή γονέων Ερήμη Λεμεσού)

Εισφέρουμε στο ΑΚΕΛ το 

ποσό των 70 λιρών εις  

μνήμην του αείμνηστου 

αδελφού μας  Πανίκου 

Xαραλάμπους 

(από το Aναβαργός Πάφου)  

Χριστόδουλος,  

Νίνα Στυλιανού  

και οικογένεια. 

Τελούμε την προσεχή  
Κυριακή 10.10.2021, 

στην Εκκλησία των Aγίων Ραφαήλ  
Νικολάου και Ειρήνης, Hereford 
Road, Hereford Road Cemetery,  
Enfield EN3 5JE, το 30ον ετήσιο 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 
και αξέχαστου γελαστού παιδιού  
Γρηγόρη Aντώνη  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την 
μνήμη του όπως παρευρεθούν.  

 
Η μητέρα του Αλέκα Μπούργαλη, 
ο αδελφός του Γιάννης και τα  

ανίψια του.

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.10.2021, στην Εκκλησία Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστού, Wightman Road, London N8 0LY, το 4ον 

ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 
πατέρα και παππού Νικόλαου Κυριάκου (Περβόλια 

Λάρνακας) και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως  
παρευρεθούν. Η σύζυγος Ελένη, παιδιά, Κυριάκος-σύζυγος  

Χαραλαμπία, Ειρήνη, Αντρούλλα-σύζυγος Ευάγγελος, εγγόνια, 
δισέγγονα και συγγενείς. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 10.10.2021 στην Εκκλησία 
της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,  

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και  
αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και 

θείας Μαρίας Νικολάου Αδάμου  
 και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της  

όπως παρευρεθούν
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Savvas Ioannou  

(from Nicosia, Cyprus)  
 

Savvas Ioannou sadly passed away on September 
24th, 2021. 

Savvas, originally from Nicosia came to London 40 
years ago and was an accountant.   

 
There will be a church service to take place on:  

Monday, October 11th at St Mary's Greek Orthodox 
Church, 21 Trinity Road, London, N22 8LB at 12pm.  

Savvas will be buried in Cyprus. 
   

With sympathy and sorrow, 
His strength we borrow, 

We never forget the light he left, 
He guides, we cherish, we follow.

THEOGNOSIA ALEXANDROU 

(from Tοchni and Khirokitia, Larnaca) 
 
Our blessed and beloved Mum and Grandmother, 
Theognosia Stilli Alexandrou, passed on 12th  
September 2021 aged 101. She enjoyed good health 
and died suddenly with her two daughters by her side. 
 
Theognosia was a wonderful mother and grandmother, 
leaving behind Androulla and Christina, as well as  
grandchildren Alexandra, Marika, Stelios and  
Theognosios, and great grandchildren Gabriella,  
Evangellia, Andrikos, Leonidas and Elenitsa.  
 
Theognosia was born in the village of Tοchni moving  
to Khirokitia after her marriage to Stilli in 1950.   
In 1962 she left Cyprus arriving in London January 1963 
where Stilli had a barber’s shop in Clapham.  
She was renowned for her Lefkaridika embroidery skills,  
but above all for running two households in the villages 
with main crops of wine, zinavia, olive oil and teratsia.  
 
Her warm smile gave comfort and compassion to all she 
met, attracting many young people who came to her for 
support in times of need. Her cooking was  
exemplary, and her table always spread for any visitors. 
She had an unassuming sense of right and wrong,  
starting each day with praise and thanks to God for her 
life and family. With her sharp sense of humour,  
she would lighten every situation. The sadness and  
silence she left behind is an overwhelming void in our 
lives. Our amazing Mum and Yiayia is sorely missed by 
her family and friends.  
 
Her funeral service will begin at 12pm in St Constantine 
& St Helen’s GO Church, Westow Street, Crystal  
Palace, SE19 3RW on Wednesday, 13th October 
2021. They interment will be at 2pm in Streatham Park  
Cemetery, Rowan Road, SW16 5JG.  
For further details please contact Androulla or Christina.  

6th April 1920 – 12th September 2021  

FOREVER IN OUR HEARTS 
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The 9-month memorial service of our beloved Sotira (Sindy) Constantinou will take 
place on Sunday 10 October 2021, at the New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Road, New Southgate N11 1JJ, at 13:15pm and we invite anyone who  
honours her memory to attend. 

Τελούμε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021, το 9μηνο μνημόσυνο της αγαπημένη 
μας Σωτήρας (Σίντυ) Κωνσταντίνου στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 

Park Road, New Southgate, N11 1JJ, στις 13:15 μ.μ. και καλούμε όλους όσοι  
τιμούν την μνήμη της όπως παραβρεθούν. 

Sotira (Sindy) Constantinou  
07.08.1953 - 12.01.2021

 † 9-MONTH MEMORIAL
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