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Θα γίνει ο Ουίλιαμ βασιλιάς στη θέση 
του Καρόλου όταν «φύγει» η Ελισάβετ;

Κύμα συμπαράστασης στην 
Φώφη Γεννηματά, μετά τη νέα πε-
ριπέτεια με την υγεία της που την 
οδήγησε στην απόφαση να απο-
συρθεί από τη διεκδίκηση της προ-
εδρίας...                             Σελ. 7                 

Φ.Γεννηματά: Κύμα συμπαράστασης 
για την περιπέτεια της υγείας της

Μεγάλες ελπίδες: «κοκτέιλ»  
φαρμάκων εξαφάνισε όγκους

Ερευνητές του Ινστιτούτου 
Έρευνας για τον Καρκίνο (ICR) 
του Λονδίνου και του Royal Mars-
den NHS Foundation Trust προ-
χώρησαν σε μια ..           Σελ. 4

 Φήμες που κυκλοφορούν εδώ και 
χρόνια, θέλουν την Ελισάβετ, η 
οποία σε έξι μήνες θα κλείσει τα 
96, να «προτιμά» τον εγγονό της 
για διάδοχό της                 Σελ. 4

Σελ. 10  & 19  

Κλειδωμένα επί 10 μήνες τα Γλυπτά του Παρθενώνα 
 

Καταγγελίες για τις συνθήκες φύλαξης των Μαρμάρων - Τι απαντά το Μουσείο 
 
«Τα Γλυπτά μάς ανήκουν, ας λέει ό,τι θέλει η UNESCO», δηλώνει το Λονδίνο
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«Τα Γλυπτά μάς ανήκουν, ας λέει ό,τι θέλει η UNESCO», δηλώνει το Λονδίνο

Έκθεση-κόλαφος της Βουλής: Τα λάθη 
στην πανδημία στοίχισαν χιλιάδες ζωές

Σελίδες   3, 10 & 17 

Τακτική «απραξίας» από τον  
 Αναστασιάδη! 

 
Με μπουλντόζες στο 3,5% του Βαρωσιού οι Τούρκοι -  
Παραιτήθηκε η «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα
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Σελ. 5 & 6

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον αρνείται να ζητήσει συγγνώμη

Συνεχίζονται οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα - Έρχεται αύξηση του κόστους διαβίωσης

«Από τις χειρότερες αποτυχίες στην Ιστορία» ο αρχικός χειρισμός της κρίσης

Σύγκρουση Λονδίνου - Βρυξελλών για το Brexit: «Το Πρωτόκολλο Β. Ιρλανδίας δεν λειτουργεί»
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Την πρώτη του ποιμαντορική επίσκεψη στην Κοι-
νότητα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στην 
πόλη Sheffield, πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτα-
τος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
ταννίας κ. Νικήτας στις 2 και 3 Οκτωβρίου. Τον 
Σεβασμιώτατο συνόδεψε ο Πρωτοσύγκελλος της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής, Αρχιμ. κ. Νικόδημος Ανα-
γνωστόπουλος.  
Πρόκειται για μια Κοινότητα απαρτιζόμενη από 

πολλούς νέους ανθρώπους με ποικίλες ενοριακές 
δραστηριότητες. 

 
Το Σάββατο, ο Αρχιεπίσκοπος ετελεσε τον Αγια-

σμό για τα δυο ελληνικά σχολεία της πόλης και 
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παιδιά, δα-
σκάλους και μέλη της επιτροπής των δύο σχο-
λείων. Την Κυριακή χοροστάτησε στην Θεία Λει-
τουργία, και χειροθέτησε δύο νέους Αναγνώστες, 
τον κ. Alexander Ali και τον Πρόεδρο της Κοινό-
τητος, Δρ. Αθανάσιο Χαραλαμπόπουλο.  

 
Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Sheffield τον 

ευχαρίστησε θερμότατα για την επίσκεψη του και 
ανακοίνωσε ότι ελπίζει να επανέλθει σύντομα.

Την ελληνορθόδοξη κοινότητα του Σέφιλντ επισκέφθηκε 
για πρώτη φορά ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας

Πρόσκληση Βίλιερς προς Δημητρίου να 
επισκεφθεί τη Βρετανική Βουλή - μνεία 
στη συνέντευξή της στην “Παροικιακή”

Πρόσκληση να 
επισκεφθεί τη 
Βουλή των Κοι-

νοτήτων όταν οριστεί  
ταξίδι της στο Λονδίνο 
έλαβε η Πρόεδρος της  
Κυπριακής Βουλής των 
Αντιπροσώπων Αννίτα 
Δημητρίου  από τη βου-
λευτή του Βορείου Λονδί-
νου Τερέζα Βίλιερς. 

Η επί δεκαετίες υπέρμα-
χος των κυπριακών  
θέσεων Βρετανίδα βου-
λευτής του κυβερνώντος 
Συντηρητικού Κόμματος 
απηύθυνε την πρό-
σκληση μέσω επιστολής 
με την οποία συνέχαιρε 
την κ. Δημητρίου για την 
εκλογή της στο αξίωμα 
της προέδρου της Βου-
λής, ευχόμενή της επιτυ-
χία. 

«Είναι σπουδαίο να βλέ-
πουμε ότι μια τόσο σημα-
ντική θέση στην κυπριακή 
πολιτική καταλαμβάνεται 
από μία γυναίκα για 
πρώτη φορά», έγραψε η 
κ. Βίλιερς, η οποία χρησι-
μοποίησε την αγγλική 
φράση «ένα ακόμα γυά-
λινο ταβάνι συνθλίβεται» 
(another glass ceiling 
shattered) προκειμένου 
να τονίσει ότι είναι πά-
ντοτε ενθαρρυντικό όταν 
καταγράφονται τέτοιου  
είδους πρωτιές για γυναί-
κες. 

Η κ. Βίλιερς, η οποία  

είναι αντιπρόεδρος της 
Διακομματικής Ομάδας 
(APPG) για την Κύπρο 
στη Βουλή των Κοινοτή-
των και στη Βουλή των 
Λόρδων και πρόεδρος 
της ομάδας Conserva-
tives Friends of Cyprus 
στη Βουλή, ανέφερε επί-
σης στην επιστολή της ότι 
έχει υποστηρίξει με σθέ-
νος επί πολλά χρόνια το 
σκοπό μίας ελεύθερης και 
ενωμένης Κύπρου. «Είναι 
τρομερή αδικία που το 
νησί είναι με τη βία διαι-
ρεμένο για τόσο πολύ», 
σημείωσε η Βίλιερς,  
δεσμευόμενη ότι θα συνε-
χίσει να αγωνίζεται για μια 
ελεύθερη και ενωμένη  
Κύπρο. 

Η Αννίτα Δημητρίου  
ευχαρίστησε με απαντη-
τική επιστολή για τις ευχές 
της την Τερέζα Βίλιερς και 
εξέφρασε την ελπίδα η 
ανάληψη των καθηκό-
ντων της με τις ιδιότητες 
της γυναίκας και της νεα-
ρής πολιτικού να εμπνεύ-
σει και άλλες γυναίκες, 
κάτι που σκοπεύει να πε-
τύχει με το παράδειγμά 
της. 

Στη συνέχεια εξέφρασε 
την ειλικρινή εκτίμησή της 
για τη θέση αρχών και τη 
σταθερή στήριξη που 
προσφέρει η κα Βίλιερς 
αναφορικά με το Κυ-
πριακό, σημειώνοντας με 

ικανοποίηση πρόσφατη 
συνέντευξη της Βρετανί-
δας βουλευτού στην “Πα-
ροικιακή”, αλλά και στην 
αθηναϊκή εφημερίδα “ΤΑ 
ΝΕΑ”, με την οποία με-
ταξύ άλλων καταδίκαζε 
την απαράδεκτη μονο-
μερή δράση της Τουρκίας 
στην περίκλειστη πόλη 
της Αμμοχώστου και τις 
παραβιάσεις στην κυ-
πριακή ΑΟΖ. 

Η κ. Δημητρίου σημεί-
ωσε και την ευκαιρία που 
έδωσε για περαιτέρω  
συζήτηση των θεμάτων 
αυτών η πρόσφατη  
δεξίωση των Συντηρητι-
κών Φίλων της Κύπρου 
στο περιθώριο του ετή-
σιου συνεδρίου του  
Συντηρητικού Κόμματος 
στο Μάντσεστερ. Δήλωσε 
επίσης ότι προσβλέπει σε 
μια ευκαιρία συνάντησης 
και ανταλλαγής απόψεων 
με την κ. Βίλιερς σύντομα. 

Υπενθυμίζεται ότι με  
παρέμβαση της 53χρονης 
φιλοκύπριας βουλευτού 
άλλαξε η ονομασία του 
ψευδοκράτους στη βρετα-
νική φόρμα εντοπισμού 
επιβατών (PLF) από 
«Τουρκική Δημοκρατία 
της Βόρειας Κύπρου» (!) 
σε «Κύπρος, βόρεια».

Θερμή υποδοχή από τη βασίλισσα Ελισάβετ στον  
πρέσβυ της Ελλάδας στο Λονδίνο Ιωάννη Ραπτάκη

Τα διαπιστευτήριά του στην βασί-
λισσα Ελισάβετ επέδωσε, την περα-
σμένη Τετάρτη, ο πρεσβευτής της Ελ-
λάδας στο Λονδίνο κ. Ιωάννης 
Ραπτάκης. 

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, 
Τζωρτζίνα Σουλτανοπούλου, ο Έλλη-
νας πρέσβυς έτυχε ιδιαιτέρως θερμής 
υποδοχής από τη βασίλισσα της Αγ-
γλίας, με την οποία συζήτησε για μια 
σειρά θεμάτων επί 13 λεπτά. Συνή-
θως, η επίδοση διαπιστευτηρίων 
διαρκεί 9-10 λεπτά ή και λιγότερο. 
Σύμφωνα με βασιλικούς κύκλους, το 
γεγονός ότι η συνομιλία της βασίλισ-
σας με τον έλληνα πρέσβυ κράτησε 
περισσότερο, φανερώνει ότι η Ελισά-
βετ βρήκε τη συζήτησή της μαζί του 
ενδιαφέρουσα. 

Ο κ. Ραπτάκης έγινε δεκτός από τη 
βασίλισσα μέσω βιντεοκλήσης, κα-
θώς οι επιδόσεις διαπιστευτηρίων στη 
Βρετανία γίνονται ακόμη υπό συνθή-
κες πανδημίας. Έτσι, η βρετανίδα μο-
νάρχης βρισκόταν στον πύργο του 
Ουίνδσορ, ενώ ο έλληνας διπλωμά-
της στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. 

Ο Επικεφαλής Εθιμοτυπίας του Πα-

λατιού, Άλιστερ Χάρισον, αμέσως 
μετά την επίσημη τελετή, ευχήθηκε 
επιτυχημένη θητεία στον Έλληνα 
Πρέσβυ εκ μέρους της βασίλισσας και 
της βρετανικής κυβέρνησης. «Η Ελ-
λάδα έχει ασκήσει τρομερή επιρροή 
στο Ηνωμένο Βασίλειο» δήλωσε, ενώ 
αναφέρθηκε στις στενές πολιτικές 
σχέσεις Ελλάδας – Βρετανίας αλλά 
και στην εγγύτητα των δυο λαών. 

Από την πλευρά του, ο Έλληνας 

Πρέσβυς επεσήμανε τη θερμή υπο-
δοχή που του επιφύλαξε η βασίλισσα 
και το ενδιαφέρον που έδειξε για την 
Ελλάδα για ένα εύρος ζητημάτων, 
όπως η κλιματική κρίση και οι πυρ-
καγιές, η επιτυχημένη διαχείριση της 
πανδημίας, ο εορτασμός των 200 
ετών από την ελληνική επανάσταση 
και η πρόσφατη επίσκεψη του πρί-
γκιπα Καρόλου στην Ελλάδα, την επι-
τυχία της οποίας επισφράγισε με την 
ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Τέλος, ο κ. Ραπτάκης υπογράμμισε 
τις στενές σχέσεις των δυο χωρών 
διαχρονικά και τη συμβολή του Ηνω-
μένου Βασιλείου στην έκβαση της ελ-
ληνικής επανάστασης. 

«Σε κάθε μάχη της Ιστορίας, η Ελ-
λάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 
πάντοτε στην ίδια πλευρά: κατά τον 
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, είμαστε σύμμαχοι 
στο ΝΑΤΟ, δεν είμαστε πλέον εταίροι 
στην ΕΕ αλλά παραμένουμε προνο-
μιακοί συνομιλητές καθώς μοιραζό-
μαστε τις ίδιες αξίες και τις ίδιες αρ-
χές», τόνισε χαρακτηριστικά, σε μία 
αναφορά στο Brexit. 



Για μια από τις χειρότερες αποτυχίες στην ιστορία 
της βρετανικής δημόσιας υγείας κάνει λόγο έκθεση 
της Βουλής των Κοινοτήτων αναφερόμενη στη δια-
χείριση της πανδημίας του κορoνοϊού από την κυ-
βέρνηση του Μπόρις Τζόνσον. 

Η έκθεση, την οποία συνέταξαν δύο κοινοβου-
λευτικές επιτροπές έπειτα από δύο μήνες ακροά-
σεων, αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τζόνσον, με τη 
στήριξη των επιστημονικών της συμβούλων, “σκο-
πίμως” υιοθέτησε μια “προσέγγιση σταδιακή και 
προοδευτική” αντί να λάβει πιο δραστικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε υιοθετήσει μια “μοιραία 
προσέγγιση” για τον Covid-19 στις αρχές του 2020, 
αποτυγχάνοντας να διδαχθεί από τις χώρες της 
Ανατολικής Ασίας που σταμάτησαν την εξάπλωση 
του ιού με γρήγορα lockdown και μαζικά τεστ, επι-
σημαίνεται στην έκθεση. 

Αντ 'αυτού, το Ηνωμένο Βασίλειο ουσιαστικά απο-
δέχτηκε “ότι η ανοσία της αγέλης από τη μόλυνση 
ήταν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα”. Αυτή η από-
φαση σήμαινε ότι επετράπη στον ιό να εξαπλωθεί 
στον πληθυσμό προτού αποφασιστεί τελικά lock-
down, στις 23 Μαρτίου 2020, υπογραμμίζει  η έκ-
θεση. 

Την Τρίτη (12/10) οι Times σημείωναν ότι η κυ-
βέρνηση  έχει κάνει "μεγάλα λάθη", ιδιαίτερα όταν 
δεν εισήγαγε αρκετά γρήγορα το lockdown, και ότι 
η "ομαδική σκέψη" υπουργών, δημοσίων υπαλλή-
λων και επιστημονικών συμβούλων “φέρει κυρίως 
την ευθύνη”. 

Οι Financial Times χαρακτήριζαν τα ευρήματα  
"καταδικαστικά". 

H εφημερίδα υπογράμμιζε ότι η βρετανική απά-
ντηση στον κορονοϊό ήταν "ατυχής" και "μοιρολα-
τρική", και οδήγησε σε μια στρατηγική που ισοδυ-
ναμούσε με "ανοσία αγέλης" - παρά το γεγονός ότι 
η χώρα έχει "μερικούς από τους καλύτερους εμπει-
ρογνώμονες οπουδήποτε στον κόσμο". 

Ο Guardian επικεντρώθηκε σε αυτή τη “μοιρο-
λατρική προσέγγιση” και στα αποδεικτικά στοιχεία 
για τη “μοναδικότητα” του χαρακτήρα των Βρετα-
νών. Oi παράγοντες αυτοί επιδείνωσαν την κατά-
σταση με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των 
θανάτων, σύμφωνα με τον Guardian.  

Με πρωτοσέλιδο τίτλο "Οι 
πιο θανατηφόρες καθυστερή-
σεις", η Daily Mirror τονίζει 
ότι περισσότερες από 20.000 

ζωές θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, εάν ο Μπόρις 
Τζόνσον “είχε αποκλείσει” το Ηνωμένο Βασίλειο 
μια εβδομάδα νωρίτερα τον Μάρτιο του περασμέ-
νου έτους. Η εφημερίδα i τοποθετεί τον αριθμό των 
“αδικοχαμένων” σε "πολλές χιλιάδες". 

Για την Daily Mail, η έκθεση είναι "καταστροφική". 
Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η έκθεση αναδεικνύει  
τους "αδικαιολόγητους" θανάτους πολλών χιλιάδων 
ανθρώπων σε οίκους ευγηρίας - οι οποίοι, όπως 
λέει, ήταν αποτέλεσμα της "υποβάθμισης" των ηλι-
κιωμένων. Η Mail υπενθυμίζει ότι τον πρώτο μήνα 
του lockdown, 25.000 ασθενείς που ήταν στα νο-

σοκομεία έλαβαν εξιτήριο και 
επέστρεψαν σε οίκους ευγηρίας 
χωρίς να εξεταστούν για Covid. 

Η Metro δημοσίευσε στην 

πρώτη σελίδα 
μια φωτογραφία του πρωθυπουργού μαζί με τον 
επικεφαλής ιατρό της Αγγλίας καθηγητή Κρις Γουίτι, 
και τον επικεφαλής επιστημονικό σύμβουλο της 
κυβέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς στην Ντάουνινγκ 
Στριτ. Ο πηχυαίος τίτλος:  "Πρέπει να ντρέπονται 
για τον Covid". Η Sun επισημαίνει ότι οι βουλευτές 
διαπίστωσαν επίσης ότι η ανάπτυξη του εμβολια-
στικού προγράμματος ήταν "μία από τις πιο απο-
τελεσματικές στον κόσμο". Η ετυμηγορία της εφη-
μερίδας για τον Covid: "Από την κακή αντιμετώπιση 
στον καλό εμβολιασμό".  

Brexit: Πρόταση της ΕΕ για το εμπόριο με τη 
Βόρεια Ιρλανδία  

Ο Βρετανός υπουργός Ντέιβιντ Φροστ, που είναι 
αρμόδιος για το Brexit, έκανε έκκληση στην Ευρω-
παϊκή Ένωση ζητώντας να επιτρέψει “σημαντικές 
αλλαγές” στους κανόνες που διέπουν το εμπόριο 
με τη Βόρεια Ιρλανδία  υποστηρίζοντας ότι μόνο με 
αυτόν τον τρόπο θα απομακρυνθεί το ”δηλητήριο” 
στις σχέσεις των δύο πλευρών. 

Μία ημέρα προτού η ΕΕ να παρουσιάσει τις προ-
τάσεις της για την επίλυση του προβλήματος, ο 
Φροστ προειδοποίησε και πάλι τις Βρυξέλλες ότι 
το Λονδίνο θα μπορούσε να αποποιηθεί μονομε-
ρώς ορισμένους από τους όρους της συμφωνίας, 
αν η Ένωση δεν υποχωρήσει. 

Αρκετές εφημερίδες της Τετάρτης (13/10) είχαν 

ως κύριο θέμα την πρόταση της ΕΕ για ένα νέο 
διακανονισμό με τη Βρετανία αναφορικά με το 
Brexit και  τη Βόρεια Ιρλανδία.  Για τον Guardian, 
η άρση έως και του 50% των τελωνειακών ελέγχων 
μετά το Brexit για τα εμπορεύματα και η κατάργηση 
πάνω από το ήμισυ των ελέγχων για το κρέας και 
τα φυτά είναι μια τολμηρή πρόταση – “με τις Βρυ-
ξέλλες να επιδιώκουν να γυρίσουν σελίδα στην  
προβληματική σχέση με τον Μπόρις Τζόνσον”. 
Προσθέτει όμως η εφημερίδα ότι οι Βρυξέλες προ-
σφέρουν στο Λονδίνο  “κλάδον  ελαίας”  αψηφώ-
ντας τη γαλλική κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη εκ-
φράσει τις επιφυλάξεις της σχετικά με την πρόταση 
της ΕΕ.  Σύμφωνα με την Daily Telegraph, πηγές 
της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει τη βρετανική κυβέρ-
νηση ότι το αίτημα για κατάργηση του ρόλου των 
Ευρωπαίων δικαστών στην επιτήρηση του πρω-
τοκόλλου στο πλαίσιο της συμφωνίας Brexit  που 
αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία  συνιστά  “κόκκινη 
γραμμή” και θα μπορούσε να κοστίσει στην επαρχία 
αυτή του Ηνωμένου Βασιλείου  την πρόσβασή στην 
ενιαία αγορά 
Πρόβλημα με τις μεταφορές - Υπερσυγκέ-

ντρωση εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του 
Felixstowe  

Οι Times της Τετάρτης (13/10) επικεντρώθηκαν 
στο χάος που επικρατεί στο λιμάνι του Felixstowe, 
όπου τα εμπορευματοκιβώτια στοιβάζονται και δεν 
μπορούν να μετακινηθούν λόγω της έλλειψης οδη-
γών φορτηγών. Η εφημερίδα σημειώνει ότι καθυ-
στερούν οι παραδόσεις πολλών αγαθών για την 
περίοδο των Χριστουγέννων και ότι υπουργοί της 
κυβέρνησης προειδοποιούν ότι ενδέχεται να υπάρ-
χουν κενά στα ράφια των καταστημάτων και των 
σουπερμάρκετ. Στο Felixstowe διακινείται συνήθως 
περισσότερο από το ένα τρίτο των εισαγωγών και 
εξαγωγών εμπορευματοκιβωτίων της Βρετανίας, 
μεγάλο μέρος των οποίων αφορά παιχνίδια και έπι-
πλα. Η εφημερίδα i αναφέρει ότι η μεγαλύτερη ναυ-
τιλιακή εταιρεία στον κόσμο Maersk απομακρύνει 
τώρα ορισμένα φορτηγά πλοία από τη Βρετανία 
και τα πλοία με προορισμό το Felixstowe αντ' αυτού 
πλέουν προς το Ρότερνταμ και την Αμβέρσα. Εκτός 
από την έλλειψη οδηγών φορτηγών, η έλλειψη χω-
ρητικότητας στις αποθήκες στην ενδοχώρα επιδει-
νώνει την κατάσταση , γράφει η i.  

Μια φωτογραφία που δείχνει την υπερβολική συ-
γκέντρωση  εμπορευματοκιβωτίων στο Felixstowe 
δημοσίευσαν στην πρώτη σελίδα οι Financial 
Times. Ωστόσο, η κορυφαία είδηση της εφημερίδας  
την Τετάρτη ήταν η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου, ότι η οικονομία του Ηνωμένου 
Βασιλείου θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να 
ανακάμψει από την κρίση του Covid από οποι-
αδήποτε άλλη χώρα της G7.  

Οι Financial Times εκτιμούν  ότι οι "μεγάλες πλη-
γές” της βρετανικής οικονομίας θα αναγκάσουν τον 
υπουργό των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ να χρησι-
μοποιήσει τα χρήματα από νέους φόρους για την 
ανάκαμψη από την πανδημία, αντί να βελτιώσει 
την υγεία και την κοινωνική περίθαλψη. 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

“Καταδικαστική” έκθεση για τις “αποτυχίες” της κυβέρνησης Τζόνσον  
στην προσπάθεια αναχαίτισης της  πανδημίας του Covid 

Σύγκρουση Λονδίνου - Βρυξελλών για το Brexit: «Το Πρωτόκολλο Β. Ιρλανδίας δεν λειτουργεί»

 

Σε τροχιά σύγκρουσης με την ΕΕ αναφορικά 
με τις λεπτομέρειες του Brexit τέθηκε ξανά 
το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ο αρμόδιος 

υφυπουργός λόρδος Φροστ είπε σε πολυαναμε-
νόμενη ομιλία του από τη Λισαβόνα την Τρίτη ότι 
το Πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία που συ-
νοδεύει τη Συμφωνία Αποχώρησης «δεν λειτουρ-
γεί». 

Ο πρώην επικεφαλής διαπραγματευτής της βρε-
τανικής πλευράς για το Brexit ζήτησε αλλαγές 

στο πρωτόκολλο και κάλεσε την ΕΕ «να επιδείξει 
την ίδια φιλοδοξία και βούληση» με τη Βρετανία 
ώστε να βρεθεί μια λύση. Επανέλαβε δε την προ-
ειδοποίηση ότι σε διαφορετική περίπτωση το Λον-
δίνο δεν θα διστάσει να κάνει χρήση του Άρθρου 
16 του πρωτοκόλλου, δηλαδή να αναστείλει μο-
νομερώς την ισχύ του. Παρά το γεγονός ότι ο 
ίδιος συνέβαλε στη δημιουργία του πρωτοκόλλου, 
ο λόρδος Φροστ είπε ότι συνιστά τη μεγαλύτερη 
πηγή έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο 
πλευρών. Η βρετανική κυβέρνηση δεν θέλει να 
διατηρηθούν οι έλεγχοι σε προϊόντα που μετακι-
νούνται από τη Βρετανία προς τη Βόρεια Ιρλανδία 
τους οποίους προβλέπει το πρωτόκολλο και πα-
ράλληλα ζητά την αντικατάσταση της δικαιοδοσίας 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ως προς την επο-
πτεία εφαρμογής του πρωτοκόλλου από ανεξάρ-
τητη διεθνή διαιτησία. Ο λόρδος Φροστ είπε μά-
λιστα ότι απέστειλε τις προτάσεις αυτές στην ΕΕ 
υπό τη μορφή ενός νέου νομικού κειμένου. Αξιω-
ματούχοι της ΕΕ έχουν χαρακτηρίσει «κόκκινη 
γραμμή» τη διατήρηση του ρόλου του Ευρωπαϊ-
κού Δικαστηρίου. 

 
Για εξαρχής σχέδιο μιλά ο Κάμινγκς 
 
Αίσθηση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η 

σειρά αναρτήσεων στο Twitter από τον πρώην 
επικεφαλής σύμβουλο του Μπόρις Τζόνσον, Ντό-

μινικ Κάμινγκς, με τις οποίες υποστηρίζει ότι το 
Λονδίνο εξαρχής σκόπευε να επιδιώξει αλλαγές 
στο Πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία που υπέ-
γραψε στο πλαίσιο της Συμφωνίας Αποχώρησης 
από την ΕΕ. Ο κ. Κάμινγκς, εγκέφαλος της εκ-
στρατείας υπέρ του Brexit, έχει μετατραπεί στον 
πιο σφοδρό επικριτή του Βρετανού Πρωθυπουρ-
γού μετά από την αποπομπή του από την Ντά-
ουνινγκ Στριτ πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Αφού 
το απόγευμα της Τρίτης χαρακτήρισε τον Μπόρις 
Τζόνσον «ανέκδοτο» ως προς τον χειρισμό της 
πανδημίας, τη νύχτα έγραψε στο Twitter ότι η 
απόφαση για υπογραφή του Πρωτοκόλλου για 
τη Βόρεια Ιρλανδία ήταν στην ουσία μία κίνηση 
τακτικής για να υλοποιηθεί το Brexit και να κερ-
δηθούν οι εκλογές του Δεκεμβρίου του 2019. 
«Σκοπεύαμε να βάλουμε τον Μπόρις Τζόνσον να 
εγκαταλείψει τα κομμάτια που δεν μας άρεσαν, 
αφού θα νικούσαμε τον Κόρμπιν», αποκάλυψε 
μεταξύ άλλων ο κ. Κάμινγκς αναφερόμενος στην 
περίοδο πριν από τις εκλογές. Το Πρωτόκολλο 
για τη Βόρεια Ιρλανδία αποσκοπεί στην απο-
τροπή επαναφοράς «σκληρών» συνόρων μεταξύ 
Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, 
έτσι ώστε να προστατευθεί η ειρηνευτική συμ-
φωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Για να συμβεί 
αυτό, προβλέπει ελέγχους σε ορισμένα προϊόντα 
που διακινούνται από τη Μεγάλη Βρετανία προς 
τη Βόρεια Ιρλανδία, έλεγχοι που τώρα το Λονδίνο 

ζητά να καταργηθούν. 
Πράγματι, χθες το βράδυ ο Αντιπρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς ανα-
κοίνωσε σημαντικές υπαναχωρήσεις από την 
πλευρά των Βρυξελλών ως προς τους ελέγχους 
αυτούς. Συγκεκριμένα, η ΕΕ προφέρει κατάργηση 
έως και των μισών προβλεπόμενων τελωνειακών 
ελέγχων στα βρετανικά προϊόντα που εισέρχονται 
στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και αφαίρεση πάνω 
από των μισών ελέγχων σε προϊόντα κρέατος 
που φυλάσσονται σε απλή ψύξη και σε φυτικά 
προϊόντα. Οι απαιτήσεις του Λονδίνου για δρα-
στικές αλλαγές στο Πρωτόκολλο για τη Βόρεια 
Ιρλανδία και οι αποκαλύψεις Κάμινγκς προκάλε-
σαν την αντίδραση της ιρλανδικής κυβέρνησης. 
Ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, 
που συμμετείχε στη διαπραγμάτευση του πρω-
τοκόλλου ως Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, δή-
λωσε «πολύ ανήσυχος» μετά από τα σχόλια του 
πρώην συμβούλου του Μπόρις Τζόνσον «διότι 
αυτό θα έδειχνε πως πρόκειται για μία κυβέρνηση 
που ενήργησε κακή τη πίστη». Ο κ. Βαράντκαρ 
συμπλήρωσε πως αν ισχύουν οι αποκαλύψεις 
Κάμινγκς, τότε «θα επρόκειτο για μία βρετανική 
κυβέρνηση που δεν κρατά απαραίτητα το λόγο 
της, δεν τηρεί απαραίτητα τις συμφωνίες που κά-
νει και δε θα πρέπει να κάνει κανείς καμία συμ-
φωνία μαζί της μέχρι να είναι βέβαιος ότι θα κρα-
τήσει τις υποσχέσεις της».
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Θα γίνει ο Ουίλιαμ βασιλιάς στη θέση του Καρόλου όταν «φύγει» η Ελισάβετ;

Μπορεί τα κρούσματα του κορωνοϊού να 
αυξάνονται, τα τρόφιμα στα ράφια να λι-
γοστεύουν και οι αντλίες των βενζινάδι-

κων να στερεύουν, οι Βρετανοί, όμως, βρίσκουν 
πάντα χρόνο για να ασχοληθούν με το αγαπημένο 
τους θέμα: τη βασιλική οικογένεια. Το αμείλικτο 
ερώτημα που εσχάτως έχει επανέλθει στην επι-
καιρότητα έχει να κάνει με τον μελλοντικό κάτοχο 
του θρόνου. Οταν η Ελισάβετ πεθάνει, ποιος θα 
πάρει τη θέση της; Ο Κάρολος, πρώτος στη σειρά 
της διαδοχής, είναι η προφανής απάντηση. Θα 
μπορούσε, όμως, ο πρίγκιπας της Ουαλίας να 
απαρνηθεί το στέμμα για χάρη του πρίγκιπα Ουί-
λιαμ; Η «Παροικιακή» έθεσε την ερώτηση σε τέσ-
σερις εκ των κορυφαίων βασιλικών σχολιαστών 
της Βρετανίας. 
Φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια,  

θέλουν την Ελισάβετ, η οποία σε έξι μήνες θα 
κλείσει τα 96, να «προτιμά» τον εγγονό της για 
διάδοχό της. Ο πρωτότοκος γιος του Καρόλου 
και της Νταϊάνας είναι μακράν το δημοφιλέστερο 
μέλος της βασιλικής οικογένειας – έπειτα, ασφα-
λώς, από τη γιαγιά του. Δημοσκόπηση της Del-
tapoll κατέδειξε ότι οι Βρετανοί, σε ποσοστό 47%, 
θέλουν για επόμενο μονάρχη τους τον 39χρονο 
δούκα του Κέιμπριτζ. Ο πατέρας του συγκεντρώ-
νει μόλις το 27% των προτιμήσεων. Οχι τυχαία. 
Ο πρίγκιπας της Ουαλίας είναι ο «πιο αντιπαθής 
γαλαζοαίματος», σύμφωνα με έρευνα της YouGov 
στην οποία μόλις το 36% απάντησε ότι ο Κάρολος 
έχει «θετικό αντίκτυπο» στην εικόνα της μοναρ-
χίας. Αντιθέτως, ο δείκτης αποδοχής του Ουίλιαμ 
βρίσκεται στο 78%. Η «αντιπάθεια» για τον  
Κάρολο χρονολογείται από το διαζύγιό του με την 
πριγκίπισσα Νταϊάνα, η οποία φέρεται να είχε πει 
- όπως υποστηρίζει ο πρώην διευθυντής της 
«Ντέιλι Τέλεγκραφ» σερ Μαξ Χέιστινγκς - ότι ο 
επόμενος βασιλιάς πρέπει να είναι ο Ουίλιαμ. 
«Πολλοί ενοχλούνται από τον άγαρμπο τρόπο με 
τον οποίον ο Κάρολος αναμιγνύεται σε πολιτικά 
ζητήματα, στα οποία παραδοσιακά η μοναρχία 
δεν θα έπρεπε να έχει εμπλοκή», δήλωσε στην 
«Παροικιακή» η ιστορικός Τζένι Χόκινγκ, υπο-
γραμμίζοντας ότι «οι δημόσιες πολιτικές του δη-
λώσεις δεν αρμόζουν σε μέλλοντα μονάρχη».  
Ο πρώην βουλευτής των Εργατικών Στίβεν Πά-
ουντ υπερθεμάτισε, κατηγορώντας τον Κάρολο 

ότι παρεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα. Μιλώ-
ντας στο talkRADIO, είπε με νόημα ότι «μόνο τα 
νεότερα μέλη της βασιλικής οικογένειας μπορούν 
να σώσουν τη βασιλεία». 
Σε τέσσερις εβδομάδες, ο πρίγκιπας της Ουα-
λίας θα κλείσει τα 73. Οταν η Ελισάβετ φύγει από 
τη ζωή, θα γίνει ο γηραιότερος άνθρωπος που 
στέφθηκε ποτέ βασιλιάς στη Βρετανία. Ή μήπως 
όχι; «Ο Κάρολος ίσως να μην αποδεχθεί τον 
θρόνο. Ενδέχεται να τον παραχωρήσει στον γιο 
του», έχει δηλώσει ο Στιούαρτ Πιρς, πρώην  

συνεργάτης της Νταϊάνας. «Δεν θέλει να το κάνει 
(σ.σ. να γίνει βασιλιάς). Ο Ουίλιαμ είναι μέρος 
αυτής της συζήτησης από τότε που ήταν 11 
ετών». Ενδεχόμενη απόφαση του Καρόλου να 
απαρνηθεί τον θρόνο, θα απαιτούσε την έγκριση 
της Βουλής. «Δεν είναι μόνο δικό του θέμα.  
Η σειρά διαδοχής καθορίζεται από τη νομοθε-

σία. Εάν αποφασίσει ότι θέλει να αποποιηθεί τον 
θρόνο, θα πρέπει το κοινοβούλιο να συμφωνήσει 
και, κατόπιν, να αλλάξει τον νόμο, όπως συνέβη 
το 1936 όταν παραιτήθηκε ο Εδουάρδος Η΄ και η 
Βουλή ψήφισε νόμο προκειμένου να γίνει βασι-
λιάς ο μικρότερος αδελφός του», είπε στην «Πα-
ροικιακή» ο γνωστός βρετανός συνταγματολόγος 
του University College London Ρόμπερτ Χέιζελ. 
«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο Ουίλιαμ θα δει τον 
πατέρα του να γίνεται μονάρχης. Οταν η Ελισάβετ 

πεθάνει, ο πρίγκιπας Κάρολος θα στεφθεί αυτο-
μάτως βασιλιάς. Μόνον αν ο Κάρολος πεθάνει 
πριν από τη βασίλισσα θα γίνει βασιλιάς ο Ουί-
λιαμ» εξήγησε ο Χέιζελ, ο οποίος ειδικεύεται σε 
ζητήματα μοναρχίας. Θα καθήσει, όμως, κάποτε 
στον θρόνο και ο Ουίλιαμ; «Ναι. Δεν υπάρχει τί-
ποτε που να τον εμποδίζει να γίνει βασιλιάς. 
Εκτός, βέβαια, αν πεθάνει πρόωρα»… 
Πηγή του παλατιού σημείωσε ότι ο Κάρολος,  

ο μακροβιότερος άμεσος διάδοχος θρόνου στον 
κόσμο, και βασιλιάς εν αναμονή από την ηλικία 

των τριών ετών, δεν σκοπεύει να απαρνηθεί τη 
βασιλεία. «Οι φήμες ότι ο Ουίλιαμ θα γίνει βασι-
λιάς στη θέση του Καρόλου κυκλοφορούν εδώ 
και χρόνια. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοια περί-
πτωση, διότι η μοναρχία είναι από τη φύση της 
κληρονομική», τόνισε στην «Παροικιακή» ο διά-
σημος βασιλικός σχολιαστής Ρίτσαρντ Φιτσγουί-
λιαμς. «Οσο περιμένει να γίνει βασιλιάς, ο Κάρο-
λος αναπτύσσει αξιοζήλευτο φιλανθρωπικό έργο. 
Ασφαλώς, ο γάμος του με την Νταϊάνα ήταν ένας 
εφιάλτης, αλλά με τη δούκισσα της Κορνουάλης 
αποτελούν το τέλειο ζευγάρι». Οσο για τον Ουί-
λιαμ, μάλλον θα πρέπει να περιμένει. «Ο Ουίλιαμ 
και η Κέιτ εκτελούν τα καθήκοντά τους άψογα. 
Αναμφίβολα, αυτοί και τα παιδιά τους αντιπρο-
σωπεύουν το μέλλον της μοναρχίας. Οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν ως ‘’εκλεκτό’’ του λαού τον 

Ουίλιαμ και όχι τον Κάρολο, αλλά η παραίτηση 
του Εδουάρδου Η΄ το 1936 λίγο έλειψε να προ-
καλέσει συνταγματική κρίση και στοιχειώνει ακόμη 
τη βασιλική οικογένεια. Δεν υπάρχει περίπτωση 
να μην διαδεχθεί την Ελισάβετ ο Κάρολος» υπο-
στήριξε ο Φιτσγουίλιαμς. Μαζί του συμφωνεί  
η βραβευμένη βιογράφος της βασιλικής οικογέ-
νειας Αντζελα Λέβιν. «Θεωρώ απίθανο να παραι-
τηθεί ο Κάρολος προκειμένου να ανέλθει στον 
θρόνο ο Ουίλιαμ. Ο Κάρολος περιμένει να γίνει 
βασιλιάς εδώ και περισσότερα από 70 χρόνια! 
Είναι το πιο έμπειρο και πιο προετοιμασμένο 
πρόσωπο για να γίνει μονάρχης», τόνισε στην 
«Παροικιακή». Και πρόσθεσε: «Πέρασα έναν  
ολόκληρο χρόνο μαζί του προτού κλείσει τα 70 
και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από την  
αίσθηση του καθήκοντος και την ευσπλαχνία του. 
Η σειρά διαδοχής είναι σαφής. Τόσο ο Ουίλιαμ 
όσο και ο Κάρολος την κατανοούν και την  
αποδέχονται».

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Η σειρά διαδοχής του  
βρετανικού θρόνου 

 
1. Κάρολος, πρίγκιπας της Ουαλίας, πρωτό-

τοκος γιος της Ελισάβετ και του Φίλιππου (γεν. 
1948) 

2. Ουίλιαμ, δούκας του Κέιμπριτζ, πρωτότοκος 
γιος του Καρόλου και της Νταϊάνας (γεν. 1982) 

3. Πρίγκιπας Γεώργιος του Κέιμπριτζ, πρω-
τότοκος γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ (γεν. 2013) 

4. Πριγκίπισσα Σάρλοτ του Κέιμπριτζ, δευτε-
ρότοκη κόρη του Ουίλιαμ και της Κέιτ (γεν. 2015) 

5. Πρίγκιπας Λούι του Κέιμπριτζ, τριτότοκος 
γιος του Ουίλιαμ και της Κέιτ (γεν. 2018) 

6. Χάρι, δούκας του Σάσεξ, δευτερότοκος γιος 
του Καρόλου και της Νταϊάνας (γεν. 1984) 

7. Αρτσι Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, πρωτό-
τοκος γιος του Χάρι και της Μέγκαν (γεν. 2019) 

8. Λίλιμπετ Νταϊάνα Μαουντμπάτεν-Ουίνδ-
σορ, δευτερότοκη κόρη του Χάρι και της Μέγκαν 
(γεν. 2021) 

9. Ανδρέας, δούκας του Γιορκ, δευτερότοκος 
γιος της Ελισάβετ και του Φίλιππου (γεν. 1960) 

10. Πριγκίπισσα Βεατρίκη του Γιορκ, πρω-
τότοκη κόρη του Ανδρέα και της Σάρας (1988)

Μεγάλες ελπίδες από νέα θεραπεία για τον καρκίνο: «κοκτέιλ» φαρμάκων εξαφάνισε όγκους

Ερευνητές του Ινστιτούτου Έρευνας για τον 
Καρκίνο (ICR) του Λονδίνου και του Royal 
Marsden NHS Foundation Trust προχώ-

ρησαν σε μια δοκιμή-ορόσημο για τη μάχη ενά-
ντια στον καρκίνο. Ένα κοκτέιλ ανοσοθεραπευτι-
κών φαρμάκων είναι πιθανό να αποτελέσει τη 
νέα αντικαρκινική θεραπεία η οποία εφαρμόστηκε 
σε ασθενείς που θεωρητικά βρίσκονταν στο τελικό 
στάδιο της νόσου αλλά σώθηκαν χάρη στο συ-
γκεκριμένο συνδυασμό φαρμάκων. 
Ένας ασθενής, ο οποίος αναμενόταν να πεθάνει 

πριν από τέσσερα χρόνια, μίλησε στον Guardian 
για την «εκπληκτική» στιγμή που οι νοσοκόμες 
του τηλεφώνησαν εβδομάδες μετά την ένταξή του 
στη μελέτη για να του πουν ότι ο όγκος του είχε 
«εξαφανιστεί εντελώς». Ο 77χρονος είναι πλέον 
απαλλαγμένος από τον καρκίνο και την περα-
σμένη εβδομάδα πήγε κρουαζιέρα με τη σύζυγό 

του. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο συνδυα-
σμός των φαρμάκων 
nivolumab και ipilimu-
mab οδήγησε σε μεί-
ωση του μεγέθους 
των όγκων σε ετοιμο-
θάνατους ασθενείς με 
καρκίνο κεφαλής και 
τραχήλου. Σε ορισμέ-
νους, ο καρκίνος εξα-
φανίστηκε εντελώς, με 
τους γιατρούς να μέ-
νουν έκπληκτοι που 
δεν βρήκαν κανένα 
ανιχνεύσιμο σημάδι 
της νόσου. Ο συνδυα-
σμός των δύο ανοσο-
θεραπευτικών φαρμάκων θα μπορούσε να απο-

δειχθεί ένα αποτελεσματικό νέο όπλο κατά πολ-
λών μορφών προχωρημένου 
καρκίνου, πιστεύουν οι ειδι-
κοί. Αποτελέσματα από άλλες 
δοκιμές του συνδυασμού 
φαρμάκων έχουν προηγου-
μένως υποδηλώσει παρό-
μοια οφέλη για ασθενείς με 
καρκίνο των νεφρών, του 
δέρματος και του εντέρου σε 
τελικό στάδιο. Λιγότερες πα-
ρενέργειες από τη χημει-
οθεραπεία 
Εκτός από την ενίσχυση 

των μακροπρόθεσμων πιθα-
νοτήτων επιβίωσης των 
ασθενών, δήλωσαν οι επι-

στήμονες, η ανοσοθεραπεία προκάλεσε επίσης 

πολύ λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με τη 
συχνά εξαντλητική φύση της «ακραίας» χημει-
οθεραπείας, η οποία είναι η συνήθης θεραπεία 
που προσφέρεται σε πολλούς ασθενείς που βρί-
σκονται σε προχωρημένο στάδιο. 
Τα αποτελέσματα από τη δοκιμή φάσης 3, στην 
οποία συμμετείχαν σχεδόν 1.000 ετοιμοθάνατοι 
ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, ήταν 
πρώιμα και όχι σημαντικά στατιστικά , αλλά εξα-
κολουθούσαν να έχουν «κλινικό νόημα», δήλωσε 
το ICR, με ορισμένους ασθενείς να ζουν μήνες ή 
χρόνια περισσότερο και να έχουν να αντιμετωπί-
σουν λιγότερες παρενέργειες. «Πρόκειται για  
ελπιδοφόρα αποτελέσματα», δήλωσε στον 
Guardian ο καθηγητής Kristian Helin, διευθύνων 
σύμβουλος του ICR. «Οι ανοσοθεραπείες είναι 
πιο ήπιες, πιο έξυπνες θεραπείες που μπορούν 
να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους ασθενείς».



Οι Μορφίτες  διατράνωσαν την απο-
φασιστικότητά τους για επανένωση της 
πατρίδας και επιστροφή στα σπίτια τους. 
Σε εκδήλωση στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Αστρομερίτη, στα πλαίσια της 41ης αντι-
κατοχικής πορείας Μόρφου με τίτλο «Μέ-
ρες Μνήμης Μόρφου», τόνισαν ότι ευχή 
είναι όπως επιστρέψουν στα σπίτια τους, 
έστω και αν μετά πεθάνουν. Σε μήνυμά 
της, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου 
είπε ότι για την Ελλάδα, ο τερματισμός 
της τουρκικής κατοχής, η επανένωση της 
Κύπρου και η οριστική απαλλαγή της 
από όλα τα κατοχικά στρατεύματα και το 
αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων 
αποτελεί πάγια εθνική προτεραιότητα. 
Ο Δήμαρχος Μόρφου Βίκτωρας Χα-

τζηαβραάμ είπε ότι σε καμία περίπτωση 
«δε θα επιτρέψουμε τη διχοτόμηση και 
θα παλέψουμε με όλο μας το είναι για 
να πείσουμε τους ισχυρούς της γης για 
το δίκαιο του αγώνα μας, με στόχο την 
επανένωση της πατρίδας και του λαού 
μας». «Σήμερα βρισκόμαστε εδώ ως άν-
θρωποι που πιστεύουμε σε ένα καλύ-
τερο μέλλον για την Κύπρο μας. Ένα 
μέλλον όπου οι μόνιμοι πολίτες αυτού 
του κράτους θα μπορούν επιτέλους να 
συμβιώσουν και πάλι αρμονικά και η δια-
κίνηση και η εγκατάσταση θα είναι ξανά 
ελεύθερη σε αυτή την μικρή πατρίδα που 
για 47 χρόνια παραμένει μοιρασμένη. 
Απαιτούμε από τον OHE και την EE να 
ασκήσουν πιέσεις προς την κατοχική δύ-

ναμη, την Τουρκία, για να προσέλθει στις 
συνομιλίες με καλές προσπάθειες και 
διάθεση για να βρεθεί μια δίκαιη και η 
βιώσιμη λύση", είπε, σημειώνοντας ότι 
αν δεν πείσουμε για τα δίκαια μας και τη 
σταθερότητα των απόψεων μας τη διε-
θνή κοινότητα, τότε θα ερχόμαστε κάθε 
χρόνο εδώ και θα επαναλαμβανόμαστε. 
Κάθε χρόνο και λιγότεροι», συμπλή-
ρωσε. Καταλήγοντας με δάκρυα στα μά-
τια, είπε ότι «πρέπει επιτέλους να πάμε 
έσσω μας και ας πέσουμε να πεθά-
νουμε». Εκ μέρους της Ένωσης Κατε-
χόμενων Κοινοτήτων Λευκωσίας ο Λευ-
τέρης Αντωνίου κάλεσε τη διεθνή 
κοινότητα «ας είναι και τώρα να αντιδρά-
σει επιτέλους κι ας ξυπνήσει από το λή-
θαργο αποκαθιστώντας έτσι την αδικία 
που υφιστάμεθα για σχεδόν μισό αι-
ώνα». Το Κυπριακό, σημείωσε, «είναι 
πρόβλημα εισβολής και κατοχής». Σε 
δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Κοι-
νότητας Αστρομερίτη Άρης Κωνσταντί-
νου ανέφερε ότι «πορευόμαστε για την 
λύση του προβλήματος της κατοχής και 
επανένωσης της πατρίδας μας και ορα-
ματιζόμαστε μια κοινή πατρίδα που θα 
διασφαλίζει το μέλλον των παιδιών και 
εγγονιών μας». Ακολούθησε πορεία 
προς το οδόφραγμα του Αστρομερίτη, 
προσκλητήριο πεσόντων και κατάθεση 
στεφάνων. Επιδόθηκε ψήφισμα σε εκ-
πρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών. Στο 
οδόφραγμα η χορωδία του Πολιτιστικού 
Ομίλου Μόρφου τραγούδησε αγωνιστικά 

τραγούδια. Στο ψήφισμα, ο Δήμος Μόρ-
φου, οι κατεχόμενες κοινότητες του δια-
μερίσματος Μόρφου και τα οργανωμένα 
σύνολα της πόλης, καταδικάζουν τη βάρ-
βαρη τουρκική εισβολή του 1974. Η 
Τουρκία, σημειώνουν, συνεχίζει να κλι-
μακώνει τις προκλήσεις της με καταδι-
καστέες ενέργειες, όπως αυτές στην 
πόλη της Αμμοχώστου, ενώ παράλληλα 
αρνείται να προσέλθει σε συνομιλίες για 
την εξεύρεση λύσης. Ζητούν την επανέ-
ναρξη των συνομιλιών στην βάση του 
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και κα-
λούν τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει 
σε μέτρα που θα αναγκάζουν την Τουρ-
κία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
Δηλώσεις Γενικού Γραμματέα ΑΚΕΛ  
Ο κ. Στέφανος Στεφάνου είπε: Η αντι-
κατοχική πορεία των Μορφιτών φέτος γί-
νεται με φόντο το παρατεταμένο αδιέ-
ξοδο και το διαπραγματευτικό κενό, το 
οποίο η Τουρκία εκμεταλλεύεται προκλη-
τικά για να δημιουργεί νέα σοβαρά τετε-
λεσμένα που επιβαρύνουν ακόμη περισ-
σότερο τη λύση του Κυπριακού, 
καθιστώντας  πολύ περισσότερο ορατό 
τον κίνδυνο οριστικής διχοτόμησης της 
Κύπρου. Ενώπιον αυτής της προκλητι-
κής και παράνομης συμπεριφοράς της 
Τουρκίας, δυστυχώς θέλουμε να επιση-
μάνουμε κάτι το οποίο ο διαπραγματευ-
τής της ελληνοκυπριακής πλευράς έχει 
πει και δημόσια. Ότι τα αφηγήματα του 
Προέδρου δεν είναι αξιόπιστα, ούτε πει-
στικά στο εξωτερικό Θα πρέπει να απα-
σχολήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
το γεγονός ότι ενώ η Τουρκία είναι τόσο 
προκλητική, παραβιάζει προκλητικά τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, παραβιάζει κυριαρ-
χικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, εντούτοις τα αφηγήματα της δι-
κής μας πλευράς δεν είναι πειστικά. 
Έχουμε την άποψη ότι ο Πρόεδρος θα 
πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες πρω-
τοβουλίες, οι οποίες όμως να ανταπο-
κρίνονται και σε αυτά που θέλει ο ΟΗΕ, 
τα οποία λέει εδώ και τέσσερα ολόκληρα 
χρόνια ο ΓΓ του ΟΗΕ, και αφορούν στην 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
από το σημείο που διακόπηκαν, στη δια-
πραγμάτευση επί του πλαισίου Γκουτέ-
ρες και στη διαφύλαξη των συγκλίσεων.  
Θα πρέπει ο Πρόεδρος να επικεντρωθεί 
σε αυτό με αξιοπιστία και πειστικότητα 
ενώ για το πώς θα επιτευχθεί αυτό, του 
έχουμε επιδώσει συγκεκριμένη πρόταση 
από τον Δεκέμβριο. Η δύναμη της πρό-

τασης του ΑΚΕΛ είναι ότι στηρίζεται σε 
όσα λέει ο ΓΓ του ΟΗΕ, δεν συνιστούν 
παραβίαση των κόκκινων γραμμών που 
έχουμε ενώ δημιουργούν δυναμική κινη-
τικότητας για επανέναρξη των διαπρα-
γματεύσεων.  Εάν η Τουρκία ανταποκρι-
θεί στις δικές μας πρωτοβουλίες, τότε 
θα έχουμε επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων.  Εάν όχι, τουλάχιστον θα κα-
ταστεί σαφές ότι το αδιέξοδο και το πα-
ρατεταμένο διαπραγματευτικό κενό 
οφείλεται στην τουρκική πλευρά, γιατί 
μέχρι τώρα μας καταγράφουν δυστυχώς 
ως συνυπεύθυνους. Η Τουρκία βολεύεται 
από την άγονη παρέλευση του χρόνου 
ενώ εμείς δεν βολευόμαστε διότι το 
status quo διολισθαίνει συνεχώς προς 
την οριστική διχοτόμηση. 

 
Έντονα επικριτικός ο Πρόεδρος 
Έντονες επικρίσεις κατά της τουρκικής 
πλευράς για το διορισμό ειδικού απε-
σταλμένου για το Κυπριακό, διατύπωσε 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, επαναλαμ-
βάνοντας ότι για το ναυάγιο του Κραν 
Μοντανά φταίει αποκλειστικά η Άγκυρα 
και τονίζοντας ότι έκτοτε η πλευρά μας 
προέβη σε κινήσεις για επανάληψη του 
διαλόγου αλλά προσέκρουε στην άρ-
νηση της τουρκικής πλευράς. Απάντησε 
σε όσα ακούγονται για τις προτάσεις που 
κατέθεσε για τη μορφή λύσης, για το 
θέμα των υδρογονανθράκων και διαβε-
βαίωσε ότι δεν θα αποδεχθεί λύση που 
θα μετατρέψει την Κύπρο σε προτεκτο-
ράτο της Τουρκίας και την πολιτική ισό-
τητα σε ανισότητα. Σε χαιρετισμό στην 
εκδήλωση «Μέρες Μνήμης Μόρφου» ο 
Πρόεδρος είπε ότι στη συνάντηση με τον 
ΓΓ των ΗΕ, είχε συμφωνηθεί, και ο ΓΓ 
επεξήγησε τους λόγους γιατί δεν απο-
δεχόταν το αίτημα του Τατάρ. «Κάποια 
στιγμή οι αλήθειες πρέπει να λέγονται. 
Η υποκρισία δεν ωφελεί κανένα. Ο ΓΓ 
κατέστησε σαφές ότι ήταν αδύνατο να 
γίνει αποδεκτή η αξίωση της Τουρκίας 
για προσωπικό απεσταλμένο, διότι η 
Κίνα και η Ρωσία έφεραν ένσταση στον 
διορισμό προσωπικών αντιπροσώπων. 
Για αυτό και εισηγήθηκε τον διορισμό ει-
δικού αντιπροσώπου που θα ήταν και 
υπόλογος προς το Συμβούλιο Ασφα-
λείας». Ο Πρόεδρος είπε ότι αυτό προ-
νοούν και τα ψηφίσματα των ΗΕ και πρό-
σθεσε ότι ενώ είχε συμφωνηθεί να 
διοριστεί ειδικός αντιπρόσωπος, αναμέ-
νουμε ακόμα μέχρι σήμερα τον διορισμό 
του διότι ενίσταται η Τουρκία».
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Σημαντικό συνέδριο 
για την κλιματική 
αλλαγή στην Κύπρο

Tο 2ο Διεθνές Συνέδριο με 
τίτλο «Κλιματική Αλλαγή 
στην Ανατολική Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή»  
(climatechange21.org) πρα-
γματοποιείται χθες και σή-
μερα, παρουσία εκπροσώ-
πων χωρών της Ανατολικής 
Μεσογείου και της Μέσης  
Ανατολής, εμπειρογνωμόνων 
και ακαδημαϊκών. Θα παρου-
σιαστούν επιστημονικά ευρή-
ματα και προτάσεις για μέτρα 
και δράσεις που μπορούν να 
αναληφθούν, θέτοντας τα  
θεμέλια για την σύσταση μιας 
κοινής περιφερειακής στρατη-
γικής για την αντιμετώπιση της 
Κλιματικής Αλλαγής στην πε-
ριοχή της ΑΜΜΑ. Το Συνέδριο 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της Πρωτοβουλίας της Κυ-
πριακής Κυβέρνησης για την 
αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής. Τις επιστημονικές 
δράσεις της Πρωτοβουλίας, τα 
ευρήματα των οποίων θα πα-
ρουσιαστούν στο Συνέδριο, 
συντονίζει το Ινστιτούτο Κύ-
πρου, με τη συμμετοχή πέρα 
των 200 επιστημόνων από 25 
χώρες. Στην Κύπρο, και την 
ευρύτερη περιοχή της ΑΜΜΑ, 
το εγχείρημα θεωρείται  στρα-
τηγικής σημασίας, καθώς οι 
επιπτώσεις της Κλιματικής Αλ-
λαγής αναμένεται να είναι ιδι-
αίτερα έντονες. H περιοχή 
αντιμετωπίζει ήδη έντονους 
καύσωνες, ξηρασίες και καται-
γίδες ατμοσφαιρικής σκόνης, 
οι οποίες σύμφωνα με τους 
επιστήμονες πρόκειται να 
ενταθούν τις επόμενες δεκαε-
τίες. Πρόσφατη μελέτη με επι-
κεφαλής ερευνητές του Κέ-
ντρου Αριστείας για την 
Κλιματική και την Ατμοσφαι-
ρική Έρευνα (CARE-C) του Ιν-
στιτούτου Κύπρου, κατέδειξε 
ότι εάν η σημερινή πορεία συ-
νεχιστεί, τότε στα επόμενα 30 
με 80 χρόνια θα γίνουμε μάρ-
τυρες παρατεταμένων κυμά-
των καύσωνα, με ακραίες θερ-
μοκρασίες μέχρι και 56 
βαθμούς Κελσίου, οι οποίες 
θα θέσουν σε σοβαρό κίνδυνο 
την ανθρώπινη επιβίωση. Θα 
ακολουθήσει Υπουργική Συ-
νάντηση την Άνοιξη του 2022. 
Σκοπός της είναι η διαπρα-
γμάτευση ενός Περιφερειακού 
Σχεδίου Δράσης, με στόχο τη 
συνεργασία και υιοθέτηση  
στρατηγικών για μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής. Για 
περισσότερες πληροφορίες: 
climatechnage2021.org  

Οι Μορφίτες διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους για επιστροφή στη γη τους

Με μπουλντόζες στο 3,5% του Βαρωσιού οι Τούρκοι - Παραιτήθηκε η «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα 
Συνεχίζονται οι παράνομες και προκλητικές ενέργειες 
από το κατοχικό καθεστώς στην περίκλειστη πόλη των 
Βαρωσίων με τις "Αρχές" του ψευδοκράτους να υλο-
ποιούν τις εξαγγελίες Ερντογάν - Τατάρ για άνοιγμα 
ακόμη ενός τμήματως της περιοχής, η οποία αντιστοιχεί 
στο 3,5% της έκτασης της πόλης. Από το πρωί της Τε-
τάρτης εκσκαφείς και φορτηγά επιστρατεύτηκαν για να 
καθαρίσουν τμήμα της λεωφόρου Ανεξαρτησίας, καθώς 
επίσης και την κάθετη οδό Ερμού. Βίντεο του τ/κ «πρα-
κτορείου ειδήσεων Αμμοχώστου» δείχνει πως στην πε-
ριοχή έχουν αφαιρεθεί τα συρματοπλέγματα, ενώ 
μπουλντόζες, φορτηγά, αλλά και υπάλληλοι του "δη-

μαρχείου" Αμμοχώστου και στρατιώτες κάνουν εργασίες 
καθαριότητας, αναστήλωσης και διόρθωσης δρόμων 
και πεζοδρομίων. Στα πλάνα φαίνονται η προέκταση 
της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας και το τέρμα της οδού Ερ-
μού, καταστήματα όπως το ξυλεμπορικό της οικογέ-
νειας Νικολάου Γεωργίου Μαραγκού. Διακρίνεται το κτί-
ριο του Δημαρχείου Αμμοχώστου αλλά και τμήμα 
δρόμου όπου ήταν η Σχολή Παπαθωμά. Ο Ερσίν Τατάρ 
είχε πει στις 20 Ιουλίου ότι η "αποστρατικοποίηση" του 
3,5% του κλειστού Βαρωσιού ήταν η έναρξη της δεύτε-
ρης φάσης της πρωτοβουλίας για το Βαρώσι. 
Εν τω μεταξύ, την παραίτηση της τρικομματικής «κυ-

βέρνησης» ΚΕΕ – ΔΚ - ΚΑ υπέβαλε ο «πρωθυπουρ-
γός» Ερσάν Σανέρ στον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ. Όπως 
μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε γραπτή δήλωσή 
του ο κ. Σανέρ επικαλείται για την παραίτηση το πρό-
βλημα απαρτίας στη «βουλή», οι εξελίξεις εντός των 
δύο εκ των τριών κομμάτων της «συγκυβέρνησης» και 
προβλήματα που προέκυψε εντός της «κυβέρνησης». 
Ο κ. Σανέρ πρόσθεσε ότι η τρικομματική «κυβέρνηση» 
σχηματίστηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2020 με το πρωτό-
κολλο συνεργασίας που υπέγραψαν τότε τα 3 κόμματα 
και πήρε ψήφο εμπιστοσύνης στη «βουλή» στις 19 Δε-
κεμβρίου.



Είναι τραγική η 
κατάσταση με 
την κατοχική δύ-

ναμη να δημιουργεί νέα τετελεσμένα στην Κυ-
πριακή ΑΟΖ και στην Αμμόχωστο ενώ ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης και η «συμμορία που 
κυβερνά» την Κύπρο ασχολούνται με τις επιχει-
ρήσεις τους, τη βιομηχανία διευκολύνσεων σε ξέ-
νους «επενδυτές» για ξέπλυμα βρόμικου χρήμα-
τος και τον εύκολο πλουτισμό με άνομα μέσα, 
ενώ την ίδια ώρα διέλυσαν το κοινωνικό κράτος 
και εμφανίζονται ως ενορχηστρωτές νέας επίθε-
σης ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων 
και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. 

Πολιτικοί και διπλωματικοί κύκλοι καταγράφουν 
την παντελή απουσία διπλωματικών κινήσεων 
από πλευράς Λευκωσίας για αναζωπύρωση των 
προσπαθειών για επανέναρξη διαβουλεύσεων 
για το Κυπριακό. Το γεγονός ερμηνεύεται όχι κατ’ 
ανάγκη ως πολιτική ανεπάρκεια του Προέδρου, 
του Επιτελείου του και του πολιτικού προϊστάμε-
νου των διπλωματικών υπηρεσιών. Ακόμη χει-
ρότερη είναι η ερμηνεία για συνειδητή απραξία, 
γεγονός που συνδέεται με τις πληροφορίες πως 
με αυτό τον τρόπο δημιουργείται το έδαφος για 
παγίωση της «δεύτερης» και για άλλους της 
«πρώτης» καλύτερης λύσης, με άλυτο το Κυ-
πριακό και «εκείνο απ’ εκεί, κι εμείς απ’ εδώ»! 

Πρόκειται ασφαλώς για τον χειρότερο εφιάλτη 
για την Κύπρο και τον Κυπριακό λαό αφού θα δι-
αιωνίσει τη συνέχιση της παρουσίας των τουρκι-
κών στρατευμάτων και της κατοχής της μισής Κύ-
πρου με εμφανείς τους κινδύνους για ολόκληρο 
το νησί. 
ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΟΡΓΗΣ 
Αντιδρώντας ακριβώς στη σημερινή κατάσταση 

ο Δήμαρχος της κατεχόμενης Μόρφου Βίκτωρ 
Χατζηαβραάμ, ξέσπασε στην αντικατοχική εκδή-
λωση των Μορφιτών την Κυριακή και τα είπε έξω 
από τα δόντια στην παρουσία του Προέδρου Ανα-
στασιάδη, ο οποίος ενοχλήθηκε για την κριτική 
που άσκησε και τις ευθύνες που απέδωσε και 
στην ηγεσία της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας.  

•Πρέπει επιτέλους… «να πάμεν έσσω μας, τζιαι 
ας ππέσουμεν να πεθάνουμεν», είπε με παρά-
πονο ο Δήμαρχος, για να προσθέσει: 

•«Δεν κουραστήκαμε να αγωνιζόμαστε. Την ίδια 
ώρα όμως, δεν πρέπει να αφήσουμε να περά-
σουν άλλα 47 χρόνια», τόνισε εκφράζοντας 
έντονα το παράπονο για την απουσία προοπτικής 
επανέναρξης του διαλόγου. 

 Όπως τόνισε, «47 χρόνια είναι πολλά. Εμείς οι 
Μορφίτες όμως, όπως και ο κάθε πρόσφυγας, 
συνεχίζουμε να αντέχουμε και αν χρειαστεί θα 
αντέξουμε άλλα τόσα χρόνια αφού για εμάς είναι 
ξεκάθαρο ότι ο αγώνας δεν θα τελειώσει ποτέ. 
(…) Αυτό όμως που πραγματικά μας πληγώνει 
είναι η απουσία προοπτικής για την επίλυση του 
Κυπριακού, η απουσία μιας σχετικής κινητικότη-
τας που θα μας αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας».  

Πολύ… διπλωματικά μίλησε ο Δήμαρχος της 
κατεχόμενης Μόρφου. Ούτε καν το όνομα του 
Προέδρου δεν ανέφερε. Αλλά προφανώς «απού 
έσσιει μούγια μουγιάζεται», όπως λέει και μια κυ-
πριακή ρήση.  

Ενοχλήθηκε ο Ν. Αναστασιάδης και στη δική 
του ομιλία, από το βήμα της αντικατοχικής εκδή-
λωσης επιχείρησε να απεκδυθεί των ευθυνών 
του για το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό. 
Ύψωσε πάλι τον τόνο της φωνής του για να πεί-
σει για το αφήγημα του, εφαρμόζοντας την τακτική 
«φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύ-
ρης»! 

Ο Ν. Αναστασιάδης επαναλαμβάνει συνεχώς το 
αφήγημα του για το  παρατεταμένο αδιέξοδο απο-
δίδοντας στην τουρκική πλευρά την αποκλειστική 
ευθύνη. Ωστόσο, προφανώς και δεν πείθει τη διε-
θνή κοινότητα και τα σημαντικά κέντρα λήψης 
αποφάσεων και ασφαλώς τη Γραμματεία των 
Ηνωμένων Εθνών η οποία έχει πλήρη εικόνα για 
τα όσα έχουν συμβεί από την κατάρρευση των 
συνομιλιών στο Γκραν Μοντανά μέχρι και σήμερα.  
ΤΟ ΑΚΕΛ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ  
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο Κυ-

πριακό είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Το ΑΚΕΛ, η 
συνεπέστερη πολιτική δύναμη στον τόπο στον 
αγώνα για λύση – επανένωση της πατρίδας μας, 
δεν κουράζεται να καυτηριάζει τα κακώς έχοντα 
αλλά την ίδια ώρα να καταθέτει προτάσεις και να 
δείχνει το δρόμο για έξοδο από τα άκρως επικίν-
δυνα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί και για 
τα οποία δεν είναι άμοιρος ευθυνών ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης και το κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ.  

O Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου 
κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να προ-
βληματιστεί γιατί τα αφηγήματά μας δεν γίνονται 
πειστικά από τη διεθνή κοινότητα. 

Σε δηλώσεις στο περιθώριο της αντικατοχικής 
πορείας των Μορφιτών, ο Στ. Στεφάνου είπε ότι 
η πορεία φέτος γίνεται με φόντο το παρατεταμένο 
αδιέξοδο και το διαπραγματευτικό κενό, το οποίο 
η Τουρκία εκμεταλλεύεται προκλητικά για να δη-
μιουργεί νέα σοβαρά τετελεσμένα, που επιβαρύ-
νουν ακόμη περισσότερο τη λύση του Κυπριακού, 
καθιστώντας  πολύ περισσότερο ορατό τον κίν-
δυνο της οριστικής διχοτόμησης της Κύπρου. 

«Ενώπιον αυτής της προκλητικής και παράνο-
μης συμπεριφοράς της Τουρκίας, δυστυχώς θέ-
λουμε να επισημάνουμε κάτι το οποίο ο διαπρα-
γματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς έχει πει 
και δημόσια. Ότι τα αφηγήματα του Προέδρου 
δεν είναι αξιόπιστα, ούτε πειστικά στο εξωτερικό», 
σημείωσε.. 

«Θα πρέπει να απασχολήσει τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας το γεγονός ότι ενώ η Τουρκία είναι 
τόσο προκλητική, παραβιάζει προκλητικά τα ψη-
φίσματα του ΟΗΕ, παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντούτοις τα 
αφηγήματα της δικής μας πλευράς δεν είναι πει-
στικά", ανέφερε ο κ. Στεφάνου. 

Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ είπε ότι ο  Πρόεδρος θα 
πρέπει να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες, οι οποίες όμως να ανταποκρίνονται και σε 
αυτά που θέλει ο ΟΗΕ, τα οποία λέει εδώ και 
τέσσερα ολόκληρα χρόνια ο Γενικός Γραμματέας 
του διεθνούς οργανισμού και αφορούν στην επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο 
που διακόπηκαν, στη διαπραγμάτευση επί του 
πλαισίου Γκουτέρες και στη διαφύλαξη των συ-
γκλίσεων.  
ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ 
Ο Στ. Στεφάνου αναφερόμενος στις τουρκικές 

προκλήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ επισήμανε ότι 
συμπεριφορά της Τουρκίας αποτελεί προέκταση 
των προβλημάτων που εδώ και καιρό έχουμε και 
δυστυχώς φαίνεται ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε, 
εξαιτίας του γεγονότος ότι Κυπριακό παραμένει 
άλυτο. «Αυτό θα πρέπει να μας κινητοποιεί, πέ-
ραν από τις αντιδράσεις για υπεράσπιση των κυ-
ριαρχικών μας δικαιωμάτων, για να εργαστούμε 
έτσι ώστε, στο μέτρο του δυνατού και των δικών 
μας δυνατοτήτων, να σπρώξουμε τα πράγματα 
προς την κατεύθυνση επανέναρξης των διαπρα-
γματεύσεων, παρά την αδιαλλαξία και την απει-
λητική συμπεριφορά της Τουρκίας», δήλωσε ο 
Στ. Στεφάνου για να τονίζει πως είναι σαφές ότι 
αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας να ερευνά τον υποθαλάσσιο της χώρο 
και για αυτό είναι πρόδηλες οι παρανομίες και οι 
προκλήσεις της Τουρκίας εις βάρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. 

Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ είπε ότι πέραν από τις 
αντιδράσεις για υπεράσπιση των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων, πρέπει να εργαστούμε έτσι 
ώστε, στο μέτρο του δυνατού και των δικών μας 
δυνατοτήτων, να σπρώξουμε τα πράγματα προς 
την κατεύθυνση επανέναρξης των διαπραγμα-
τεύσεων, παρά την αδιαλλαξία και την απειλητική 
συμπεριφορά της Τουρκίας.  

«Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι καταθέσαμε συ-
γκεκριμένη πρόταση στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας από τον περασμένο Δεκέμβριο, σε σχέση 
με την προσπάθεια έναρξης των διαπραγματεύ-
σεων, και λαμβάνοντας υπόψη τοποθετήσεις που 
έχει κάνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ανα-
φορικά με το πως μπορεί να μετατραπεί το φυ-
σικό αέριο σε καταλύτη για επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων», ανέφερε. 

Ο Στ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι 
αυτή η πρόταση είναι επίκαιρη, δεν ξεπερνά κα-
θόλου τις κόκκινες μας γραμμές «αλλά αντίθετα 
θεωρούμε ότι και αξιοπιστία θα κτίσουμε με αυτή 
την πρόταση, και την ίδια ώρα θα ασκηθεί πίεση 
στην Τουρκία σε σχέση με τη συμπεριφορά της 
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για το κυ-
ριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας να ερευνά και 
να προσπαθεί να αξιοποιεί τον φυσικό πλούτο 
που διαθέτει». 
ΓΙΑ ΑΝΕΔΑΦΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΣΤΑ-
ΣΙΑΔΗ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 

Η λεγόμενη προεδρία των κατεχομένων σε γρα-

πτή δήλωσή της κάνει λόγο για ανεδαφικές κατη-
γορίες του Προέδρου Αναστασιάδη, αναφερόμενη 
σε πρόσφατη ομιλία του, και ισχυρίζεται ότι ο 
Πρόεδρος παραποιεί τα γεγονότα. 

Στην ανακοίνωση προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι 
ο λόγος της αποτυχίας των διαπραγματεύσεων 
μέχρι σήμερα είναι η απροθυμία της ελληνοκυ-
πριακής πλευράς να μοιραστεί την εξουσία και 
τον πλούτο με τους Τουρκοκύπριους. 

Είναι φανερό, αναφέρεται στην ανακοίνωση, ότι 
ένας ομοσπονδιακός συνεταιρισμός όπου το ένα 
μέρος θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο και υποτιμά 
την τουρκοκυπριακή πλευρά δεν είναι εφικτός. 
Είναι ξεκάθαρο, υποστηρίζεται, ότι μια ομοσπον-
διακή λύση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύ-
προ, όπου δεν υπάρχουν ισχυρά κοινά συμφέ-
ροντα, αλληλεξάρτηση, ισορροπία ισχύος και 
αμοιβαίος σεβασμός. 

Επαναλαμβάνεται δε, το αφήγημα της τουρκο-
κυπριακής ηγεσίας περί κυριαρχικής ισότητας και 
ισότιμου διεθνούς καθεστώτος για τα δύο μέρη. 

Αναφέρεται, επίσης, ότι μετά την άτυπη πεντα-
μερή στη Γενεύη, ο ΓΓ ΟΗΕ δήλωσε ότι δεν υπάρ-
χει κοινό έδαφος για την επανέναρξη επίσημων 
διαπραγματεύσεων και προστίθεται ότι μετά την 
αποχώρηση της κας Λουτ, η τουρκοκυπριακή 
πλευρά ζήτησε τον διορισμό προσωπικού απε-
σταλμένου από τον ΓΓ.   

Όπως υποστηρίζεται στην ανακοίνωση της λε-
γόμενης προεδρίας, αυτή η πρόταση έγινε απο-
δεκτή και από τον ίδιο τον ΓΓ και αυτό αναφέρεται 
και στο προσχέδιο της δήλωσης που στάληκε 
μετά τη συνάντηση της 27ης Σεπτεμβρίου, στις 
δύο πλευρές. Υποστηρίζεται στη συνέχεια ότι η 
ελληνοκυπριακή πλευρά παραχαράζει τα γεγο-
νότα και ότι κατηγορεί άδικα τον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ. 

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι είναι ψέμα πως η 
τουρκοκυπριακή πλευρά δεν ήγειρε το θέμα των 
υδρογονανθράκων στη διάρκεια των διαπραγμα-
τεύσεων μεταξύ 2012 και 2017 και προστίθεται 
ότι κατατέθηκαν προτάσεις το 2011, το 2012 και 
το 2019, βασισμένες στο διάλογο και τη συνερ-
γασία, οι οποίες είναι ακόμα στο τραπέζι. 

Σε ό,τι αφορά το άνοιγμα καταπιστευματικού 
λογαριασμού προς όφελος της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας για τα έσοδα από την αξιοποίηση του 
φυσικού πλούτου, χαρακτηρίζεται ως μία εκδή-
λωση της συνήθειας της ελληνοκυπριακής πλευ-
ράς να υποτιμά τους Τουρκοκύπριους και προ-
στίθεται ότι το ζήτημα των φυσικών πόρων δεν 
αφορά μόνον τον διαμοιρασμό των εσόδων αλλά 
και το δικαίωμα λήψης απόφασης και διαχείρι-
σης. 

«Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τόσο η ΤΔΒΚ 
όσο και η Δημοκρατία της Τουρκίας θα λάβουν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουν 
τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους στο νησί 
της Κύπρου και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενόψει 
των συνεχιζόμενων ηγεμονικών και μονομερών 
δραστηριοτήτων της ελληνοκυπριακής πλευράς», 
καταλήγει η ανακοίνωση. 
ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
Ξανάρχεται στη Λευκωσία την ερχόμενη βδο-

μάδα ο διευθυντής Κυπριακού του Foreign Office, 
Ajay Sharma. Το βρετανικό ενδιαφέρον επιστρέ-
φει επί κυπριακού εδάφους την ερχόμενη βδο-
μάδα, όπως πληροφορούμαστε διά του διευθυντή 
για τη διευθέτηση του Κυπριακού, Ajay Sharma. 
Ο Άγγλος διπλωμάτης του βρετανικού Foreign 
Office θα βολιδοσκοπήσει στις επαφές του, στη 
Λευκωσία, τη δυνατότητα διορισμού ειδικού αντι-
προσώπου για τον οποίο υπαναχώρησε η τουρ-
κοκυπριακή πλευρά, επειδή θα λογοδοτεί στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο κ. Τατάρ επιδιώκει έναν 
απεσταλμένο όπως η κα Λουτ. Τη διαφωνία τους 
για προσωπικό απεσταλμένο είχαν διατυπώσει 
η Ρωσία και η Κίνα όταν γινόταν συζήτηση για 
την περίπτωση του Αφγανιστάν. Αυτή τη διαφωνία 
μετέφερε, όπως πληροφορούμαστε, ο ΓΓ του 
ΟΗΕ στον Πρόεδρο Αναστασιάδη κατά τη διμερή 
συνάντηση που είχαν στη Ν. Υόρκη. Ο κ. Sharma 
επισκέφθηκε πολλές φορές την Κύπρο τους τε-
λευταίους μήνες και είχε επαφές με κόμματα και 
κυβέρνηση για να περάσει την «ιδέα» της μέσης 
λύσης μεταξύ ΔΔΟ και κυριαρχικής ισότητας, αλλά 
εισέπραξε βροντερό «όχι» και μάλιστα δημόσια, 
τουλάχιστον από το ΑΚΕΛ. 

Εν τω μεταξύ, ακόμη και  ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
Αβέρωφ Νεοφύτου, αναγνώρισε ότι «όντως 
υπάρχει μια στασιμότητα και ένα πολιτικό περι-
βάλλον μετά και από τη μη κατάληξη να οριστεί 
ειδικός αντιπρόσωπος (του ΓΓ ΟΗΕ)». Ανέφερε 
παράλληλα ότι μπορεί να καθυστερήσει μία εβδο-
μάδα, δύο εβδομάδες, τρεις, τέσσερις, ένα ή δύο 
μήνες, αλλά «θα βρεθεί ο τρόπος για να ξεκινή-
σουν επαφές στην προσπάθεια να επαναρχίσει 

ένας ουσιαστικός διάλογος». 
«Και ευθύνη των ΗΕ είναι, αλλά και εμείς ως 

ε/κή κοινότητα να συνεχίσουμε να στέλνουμε, 
όπως στέλνει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
την ξεκάθαρη και απόλυτη θέση ότι είναι πανέ-
τοιμος να επαναρχίσει ένας ουσιαστικός διάλογος 
χωρίς τις απαράδεκτες προϋποθέσεις της Τουρ-
κίας», κατέληξε. 
Η ΕΕ ΚΑΙ ΤΑ ΗΕ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΕΣ 
Στο αδιέξοδο του Κυπριακού έχουν αρκετές ευ-

θύνες τόσο ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων 
Εθνών, όσο και το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ, 
είπε ο Οζντίλ Ναμί, προσθέτοντας ότι «με τη νέα 
κίνηση της τουρκοκυπριακής πλευράς κατορθώ-
σαμε να απελευθερώσουμε τον Αναστασιάδη από 
τις πιέσεις και χάσαμε ένα πλεονέκτημα μέσα 
από το χέρι μας». 

 Σύμφωνα με το ΓΤΠ, σε συνέντευξή του στη 
Γενί Μπακίς, ο πρώην διαπραγματευτής και νυν 
«βουλευτής» του ΡΤΚ πρόσθεσε ότι «ενώ οι 
Τουρκοκύπριοι έχουν δίκαιο, το μοντέλο, που πα-
ρουσίασε η τουρκική πλευρά στο τραπέζι για το 
Κυπριακό, τους ρίχνει σε μια άδικη κατάσταση 
και ζημιώνει πολύ τα νόμιμα δικαιώματα και συμ-
φέροντα του τουρκικού λαού». 

 Κατά τον κ. Ναμί «πρέπει να υπογραμμιστεί 
ότι και Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνες, παρόλο 
που συμμετείχε στη Διάσκεψη για το Κυπριακό 
ως παρατηρητής και παρακολουθούσε άμεσα όλα 
τα συμβάντα, δεν προέβη σε καμία ενέργεια για 
να ασκηθεί πίεση στην ελληνοκυπριακή πλευρά. 
Αυτοί που λένε ότι είδαν τι συνέβη όταν ο Ανα-
στασιάδης εγκατέλειψε το τραπέζι και ότι δεν θα 
αφήσουν μόνη την τουρκοκυπριακή πλευρά, δυ-
στυχώς δεν πρόσθεσαν νέα βήματα στα περιο-
ρισμένα, που είχαν λάβει μετά το Σχέδιο Ανάν, 
για να αρθεί η απομόνωση που μας επιβάλλεται». 
Εάν το έπρατταν αυτό, συνέχισε, θα μπορούσαν 
να δείξουν στον Ελληνοκύπριο ηγέτη ότι θα υπάρ-
ξει κόστος για τα βήματά του που κατέστρεψαν – 
όπως υποστήριξε - τις συνομιλίες και θα μπο-
ρούσαν να ετοιμάσουν το έδαφος, για μια διαδι-
κασία, που θα έφερνε αποτέλεσμα. Η τουρκική 
πλευρά θα μπορούσε πάλι να ξεπεράσει αυτές 
τις δυσκολίες με μια πιο ψύχραιμη πολιτική, πρό-
σθεσε ο κ. Ναμί. «Θα ήμασταν σήμερα σε ένα 
πολύ διαφορετικό σημείο, εάν απαιτείτο μια νέα 
διαδικασία προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα 
και με χρονοδιάγραμμα, αντί με προϋπόθεση τα 
δύο κράτη, που είναι αδύνατον να γίνει αποδεκτή 
από τον κόσμο, και φέροντας αντίρρηση στο να 
συνεχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο που έμει-
ναν». 

Επικρίνοντας το γεγονός ότι χρησιμοποιούν 
ακόμη την τουρκική λίρα στα κατεχόμενα με όλα 
τα αρνητικά επακόλουθα λόγω της υποτίμησής 
της, ο Οζντίλ Ναμί ανέφερε ότι ακόμη μια μεγάλη 
οικονομική δυσκολία ανάμεσα σε αυτούς και την 
Τουρκία απορρέει από τον αθέμιτο ανταγωνισμό 
και από τις μη ισορροπημένες εμπορικές σχέσεις. 
«Η Τουρκία παρέχει κίνητρα σε αρκετά θέματα 
για να στηρίξει τις δικές της παραγωγές. Επιχο-
ρηγούνται οι τιμές ενέργειας, δίνονται χαμηλότοκα 
δάνεια». Οι επιχειρηματίες στα κατεχόμενα, είπε, 
πρέπει να ανταγωνιστούν με όλα αυτά. «Εάν το 
μεγαλύτερο εμπόδιο για άνοιγμα των εγχώριων 
προϊόντων στο εξωτερικό είναι τα εμπάργκο, το 
δεύτερο εμπόδιο είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός 
από την Τουρκία». Επιπλέον, συνέχισε, η άρνηση 
της Τουρκίας να υπογράψει συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου με το ψευδοκράτος αυξάνει τα γραφει-
οκρατικά εμπόδια ανάμεσά τους και προκαλεί ση-
μαντική καθυστέρηση στα τελωνεία και ανισόρ-
ροπες πρακτικές. «Είναι γεγονός ότι όλοι 
γνωρίζουν πόσο προβληματικό είναι να επιστρέ-
ψεις προϊόντα, που εισήχθησαν από την Τουρκία, 
ακόμη και για επιδιόρθωση. Παρόλο που έχουμε 
εισέλθει στην εποχή, που οι αγορές γίνονται ηλε-
κτρονικά, το να μην υπάρχουν ακόμη ρυθμίσεις 
και κανονισμοί για ξεπεραστούν αυτά τα προβλή-
ματα, είναι μεγάλο κτύπημα στην ανάπτυξη της 
οικονομίας μας». Ο Οζντίλ Ναμί είπε επίσης ότι 
ο ενεργειακός τους σχεδιασμός δεν πρέπει να 
δίνει βαρύτητα στη μεταφορά ενέργειας από την 
Τουρκία, αλλά να εστιαστούν στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και κυρίως στην ηλιακή. 

«Καθώς το πράττουμε αυτό, θα μπορούσαμε 
να έχουμε ένα καλώδιο σύνδεσης με την Τουρκία 
για τον ηλεκτρισμό και θα μπορούσαμε να αγο-
ράζουμε ηλεκτρισμό όταν  προκύψει ανάγκη και 
να το πουλούμε όταν έχουμε πλεόνασμα. Φυσικά, 
το φυσικό αέριο πρέπει να συμπεριληφθεί σε 
αυτό τον σχεδιασμό. Όλα αυτά τα έργα έχουν σο-
βαρά κόστη, αλλά είναι έργα που θα αποσβέσουν 
τα κόστη τους μακροπρόθεσμα», πρόσθεσε.
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Τακτική «απραξίας» από τον  Αναστασιάδη! 
ΤΡΙΒΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΟΙ ΘΙΑΣΩΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 51χρονος βίαζε τα ανήλικα 
ανίψια του επί τέσσερα χρόνια
Φρίκη έχει προκαλέσει 
νέα υπόθεση σεξουαλικής 
κακοποίησης, που είδε το 
φως της δημοσιότητας 
στη Θεσσαλονίκη.  Για 
τέσσερα ολόκληρα χρό-
νια, από το 2009 μέχρι και 
το 2013, 51χρονος άν-
δρας βίαζε τα ανήλικα ανί-
ψια του, δύο αγόρια κι ένα 
κορίτσι, χρησιμοποιώντας 
διάφορα ανταλλάγματα. 
Το σοκαριστικό γεγονός 
έγινε γνωστό όταν ένα 
από τα παιδιά, αγόρι ηλι-
κίας 18 ετών σήμερα, κα-
τήγγειλε όλη τη φρίκη που 
βίωσε από τον θείο του κι 

έτσι, όπως αναφέρει το 
thestival.gr, σε βάρος του 
51χρονου σχηματίσθηκε 
δικογραφία από αστυνο-
μικούς της Υποδιεύθυν-
σης Προστασίας Ανηλί-
κων για γενετήσια πράξη 
με ανήλικο έναντι αμοι-
βής, πορνογραφία ανηλί-
κων, γενετήσιες πράξεις 
με ανήλικους, κατάχρηση 
ανηλίκων και προσβολή 
γενετήσιας αξιοπρέπειας. 
Όπως ανέφερε ο 18χρο-
νος στην καταγγελία του, 
ο 51χρονος, το χρονικό 
διάστημα από 2009 έως 
2013, σε διαμέρισμα 

όπου διαμένει στην ανα-
τολική Θεσσαλονίκη, προ-
έβαινε κατ’ εξακολούθηση 
σε γενετήσιες πράξεις σε 
βάρος των τριών ανήλι-
κων ανιψιών του, προ-
σφέροντας διάφορα υλικά 
ανταλλάγματα Επιπρό-
σθετα, αρκετές φορές βι-
ντεοσκοπούσε τις γενετή-
σιες πράξεις με το κινητό 
του τηλέφωνο. 
Ο 51χρονος παραδέ-
χτηκε στις Αρχές τις αρ-
ρωστημένες πράξεις του 
κι αναμένεται να ακολου-
θηθούν οι νόμιμες διαδι-
κασίες από εδώ και πέρα.

Πιερρακάκης: Έρχεται η ψηφιακή ανανέωση των διαβατηρίων
Θέμα χρόνου είναι η υλοποίηση του 
σχεδίου που θα δίνει τη δυνατότητα 
της ψηφιακής ανανέωσης των ελλη-
νικών διαβατηρίων, σύμφωνα με όσα 
δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.  
Όπως είπε στον ΑΝΤ1, πρόκειται για 
έναν στόχο που θα υλοποιηθεί εντός 
του 2021, ξεκαθαρίζοντας πως η δυ-
νατότητα το γνήσιο της υπογραφής 
να παρέχεται μέσω του gov.gr προ-
κειμένου να αποσυμφορηθούν τα 
αστυνομικά τμήματα είναι θέμα μερι-

κών εβδομάδων. Σχετικά με την εφαρ-
μογή MyHealth τόνισε ότι παρέχει 
στους πολίτες πλήρη πρόσβαση στο 
ιστορικό των ιατρικών συνταγών και 
παραπεμπτικών τους. "Δημιουργή-
σαμε αυτή την εφαρμογή για να βλέ-
πει ο κάθε πολίτης όχι μόνο τη συ-
νταγογράφηση του αλλά και να 
λαμβάνει ιατρικές βεβαιώσεις. Όποιος 
για παράδειγμα χρειαστεί βεβαίωση 
για το γυμναστήριο, μπορεί να τη βρει 
εκεί".

Σε εφαρμογή το σχέδιο "Εγκέλαδος"  
μετά τα 6,3 Ρίχτερ στο Λασίθι

Σε εφαρμογή τέθηκε το Γενικό Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και 
'Αμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συ-
νεπειών από την εκδήλωση σεισμών 
«ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προστασίας, με εντολή 
του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πο-
λιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, 
λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης με-
γέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 
που σημειώθηκε την Τρίτη στην Κρήτη 
23 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου Λα-
σιθίου. Σύμφωνα με το υπουργείο, από 
την πρώτη στιγμή, έχουν ενεργοποιηθεί 
άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προ-
στασίας για την αντιμετώπιση των συνε-
πειών του σεισμού, ενώ η 3η Ειδική Μο-
νάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών 
(ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος 
βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, το ίδιο 
και όλες οι δυνάμεις της Περιφέρειας.  

 
Από την Ελληνική Αστυνομία πραγμα-
τοποιούνται περιπολίες από επίγεια και 
εναέρια μέσα για την επιτήρηση στην ευ-
ρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής 
Κρήτης, ενώ σε συνεργασία με το Λιμε-
νικό Σώμα υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα 
στην παραλιακή ζώνη για την πιθανότητα 
εκδήλωσης τσουνάμι. Σε περιοχές του 
Δήμου Σητείας, με επίκεντρο τον Ξερό-
καμπο καταγράφηκαν κατολισθήσεις και 
σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Λα-

σιθίου, Γιάννη Γουλιδάκη, μηχανήματα 
του δήμου απομακρύνουν βράχους που 
έχουν πέσει σε διάφορα σημεία του οδι-
κού δικτύου. Ο σεισμός ήταν πολύ δυ-
νατός, έσπασαν γυλικά μέσα στα σπίτια 
και σε όλα τα σούπερ μάρκετ έπεσαν 
όλα τα προϊόντα απο τα ράφια" ανέφερε 
στο NEWS 24/7 o πρώην δήμαρχος και 
δημοτικός σύμβουλος Σητείας Θεόδω-
ρος Πατεράκης. Κόσμος βγήκε πανικό-
βλητος στους δρόμους μετά τον σεισμό 
που σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες 
από την πρόσφατη ισχυρή δόνηση που 
χτύπησε το Ηράκλειο. Το σημαντικό είναι 
οτι επειδή ο σεισμός των 6,3 Ρίχτερ ση-
μειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και συ-
νήθως αυτοί οι σεισμοί έχουν απόσβεση 
της ενέργειας, δεν θα δούμε τόσες πολ-
λές ζημιές όσες είδαμε στο Αρκαλοχώρι 
που έγνε στη στεριά. Αυτές είναι οι δια-
φορές των δύο σεισμών" δήλωσε στο 
News24/7 o διευθυντής ερευνών του Γε-
ωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Χου-
λιάρας.. 
Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε μεγάλο 
μέρος της Κύπρου σύμφωνα με ανακοί-
νωση από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκό-
πησης του υπουργείου Γεωργίας της Κύ-
πρου. Προσθέτει πως παρά τη μεγάλη 
απόσταση του επικέντρου από την Κύ-
προ, ο σεισμός αυτός έγινε αισθητός σε 
μεγάλο μέρος του νησιού κυρίως από 
ενοίκους ψηλών κτιρίων

Φώφη Γεννηματά: Κύμα συμπαράστασης μετά τη νέα  
περιπέτεια με την υγεία της – Ραγδαίες εξελίξεις στο ΚΙΝΑΛ
Κύμα συμπαράστασης στην Φώφη Γεννηματά, μετά τη 
νέα περιπέτεια με την υγεία της που την οδήγησε στην 
απόφαση να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας 
του Κινήματος Αλλαγής.Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ νοση-
λεύεται από το βράδυ της Δευτέρας στο νοσοκομείο 
«Ευαγγελισμός», καθώς εισήχθη με συμπτώματα ατελούς 
ειλεού. Ωστόσο, μετά από εκτενείς εξετάσεις διαπιστώθηκε 
ότι η κατάσταση οφείλεται σε υποτροπή της βασικής της 
νόσου, με την κ. Γεννηματά να καλείται να δώσει άλλη μία 
δύσκολη μάχη με τον καρκίνο. Η νοσηλεία της Φώφης 
Γεννηματά και η νέα μεγάλη μάχη της ίσως να φέρουν 
ανατροπή και στα σχέδια για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ, που 
έχουν οριστεί για τις 5 Δεκεμβρίου. 
Τα επόμενα 24ωρα τόσο η ηγεσία και τα όργανα του Κι-
νήματος Αλλαγής συλλογικά, όσο και οι εναπομείναντες 
υποψήφιοι για την ηγεσία του, αναμένεται να σταθμίσουν 
τα δεδομένα. 
Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος, στέκεται στο πλευρό της 
κ. Γεννηματά. Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η νέα πε-
ριπέτεια της υγείας της, ευχές για γρήγορη ανάρρωση 
έστειλαν οι πολιτικοί της σύντροφοι, οι μέχρι πρότινος 
συνδιεκδικητές στην κούρσα διαδοχής, ο Πρωθυπουργός 
και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. 
Μάλιστα το πρωί της Τετάρτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 
μετέβη στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να επισκεφθεί την 
κ. Γεννηματά και να ενημερωθεί για την κατάσταση της 
υγείας της. «Επικοινώνησα με την Πρόεδρο του Κινήματος 
Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, για να της ευχηθώ από καρ-
διάς περαστικά και γρήγορη ανάρρωση. Ευχή όλων μας, 
να ξεπεράσει σύντομα τη δοκιμασία αυτή», έγραψε στο 
Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την κ. Γεννηματά, 
επικοινώνησε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντάς 
της τις ειλικρινείς ευχές του για ταχεία ανάρρωση και δύ-
ναμη, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Γιάννης Βα-
ρουφάκης έκαναν δηλώσεις συμπαράστασης. Οι μέχρι 
πρότινος αντίπαλοι της κ. Γεννηματά στη μάχη για τη διεκ-
δίκηση της προεδρίας του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, 
Ανδρέας Λοβέρδος και Χάρης Καστανίδης, εξέφρασαν δη-
μόσια τις ευχές και τη συμπαράστασή τους στην πρόεδρο 
του κόμματος. «Σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του 
Κινήματος Αλλαγής εύχεται περαστικά στην Πρόεδρο 
Φώφη Γεννηματά. Η Πρόεδρος έχει αποδείξει ότι είναι μια 
πραγματική μαχήτρια της ζωής και θα βγει σύντομα νική-
τρια και από αυτή τη μάχη. Είμαστε και θα παραμείνουμε 
όλες και όλοι στο πλευρό της», ανέφεραν σε ανακοίνωσή 
τους οι βουλευτές του Κινήματος. H Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επικοινώνησε με τη 
Φώφη Γεννηματά, στην οποία ευχήθηκε να πάνε όλα καλά. 
Τόνισε, επίσης, ότι είναι μαχήτρια και το έχει αποδείξει. 
Μηνύματα από Σημίτη, Παπανδρέου, Βενιζέλο 
Προσωπικό μήνυμα για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο 
πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας 
Σημίτης. Το ίδιο και ο Ευάγγελος Βενιζέλος ο οποίος δή-
λωσε σοκαρισμένος, προσθέτοντας: «Σου εύχομαι με όλη 

μου την καρδιά περαστικά. Τα πολιτικά έχουν δευτε-
ρεύουσα και μικρή σημασία. Έχεις μεγάλη δύναμη και θα 
τα ξεπεράσεις όλα». Περαστικά της ευχήθηκε και ο Γιώρ-
γος Παπανδρέου, σε επικοινωνία που είχε μαζί της. 
Ντόμινο εξελίξεων στο ΚΙΝΑΛ 
Η αποχώρηση της Φώφης Γεννηματά από τη διεκδίκηση 
της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής, ενδέχεται να προκα-
λέσει ντόμινο πολιτικών εξελίξεων. Κατ’ αρχήν, αλλάζει 
κατά πολύ τα δεδομένα ενόψει των εσωκομματικών εκλο-
γών – που έχουν προγραμματιστεί για τις 5 και 12 Δεκεμ-
βρίου (α’ και β’ γύρος) – αναμφίβολα, όμως, αλλάζει δρα-
ματικά και τις στρατηγικές των υποψηφίων. Την ίδια στιγμή, 
στο παρασκήνιο συζητείται το ενδεχόμενο να υπάρξουν 
και νέες υποψηφιότητες. Σημειώνεται ότι, παρά την αιφνί-
δια υποτροπή στην υγεία της, η Φώφη Γεννηματά, θα συ-
νεχίσει να διατηρεί τις ευθύνες που απορρέουν από το 
αξίωμα του προέδρου του ΚΙΝΑΛ, μέχρι να ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες για την αντικατάστασή της. Αυτό απορρέει 
και από την γραπτή δήλωσή της στην οποία επισήμανε 
πως «ως Πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά 
και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η 
ενότητα και η προοπτική της παράταξης».
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‘’Λαξιώτης’’

ΤΟ ΌΧΙ 

Γωνιά Ποίησης 

                        Του Ειρήναρχου Στεφάνου

        Της Εύας Λυσάνδρου Άγιος Ανδρόνικος 

Μου λες να γίνω συγχρόνως, να ντύνομαι 
μοντέρνα, 

να γίνω στις δισκοθήκες - Μαγιαρός με  
φαβορίτες 

να ξεχάσω την ταβέρνα! 
Μου κρύβεσαι, και ντρέπεσαι, όταν γυρνάς 

μαζί μου, 
σαν Πέτρος με αρνήθηκες - με πάθος το  

ορκίστηκες 
πως δεν είσαι δική μου! 

Μάθε κορίτσι μου εγώ, Είμαι που το Βαρώσι, 
για τες δικές σου συμβουλές – Δεν δίνω ούτε 

γρόσι, 
Επίσης σε πληροφορώ, μεγάλωσα στον 

Λάξη, 
Ακόμη δεν γεννήθηκε, αυτή που θα με  

αλλάξει! 
Εσύ της μόδας να γίνεις, μοντέρνα και  

Ευρωπαία, 
Εγώ θα μείνω στα παλιά, απάχικά και λαϊκά. 

Λαξιώτικα παρέα! 
Πάρε το μήνυμα λοιπόν, δεν πρόκειται να  

αλλάξω, 
αν θες να φύγεις στο καλό - Άσπρο πουκά-

μισο φορώ, 
ούτε που θα σε ψάξω! 

Και όπως λένε στην γειτονιά, με γεια σου και 
χαρά σου, 

με τις ευχές μου και καρδιά - θα γίνω βάρκα 
και κουπιά, 

και αέρα στα πανιά σου!!! 
Αφιέρωμα να σε όλους τους Λαξιώτες.

Χαράματα κάποιο πρωί  

την πόρτα μας οι Ιταλοί 

πρωί-πρωί χτυπούνε και απαιτούνε και  

ζητούν μες την Ελλάδα μας να μάθουν  

πόλεμο μιλούνε. 

 Θα μπούμε λέει ο Ιταλός έτσι και αλλιώς έτσι 

και αλλιώς και θα το δείτε πού και πώς, και ο 

Έλληνας χαμογελά, και με Ελληνική ευθύς 

αμέσως απαντά. 

 Όχι δεν θα περάσεις, όχι η μοίρα σου θα τώ-

χει στης Πίνδου τα Βουνά, όχι δεν θα περά-

σεις όχι θα βρεις εφ’ όπλου λόχοι τον Έλληνα 

τσολιά. 

 Τώρα σαστίζει ο Ιταλός, θα είναι τρελός, θα 

είναι τρελός σίγουρα τούτος ο λαός και έτσι 

απλά ξανά ρώτα μήπως δεν άκουσα καλά και 

ο Έλληνας του απαντά,  Όχι δεν θα περάσεις 

όχι, η μοίρα σου θα τώχει στης Πίνδου τα 

Βουνά, όχι δεν θα περάσεις, όχι θα βρεις εφ 

όπλου λόγχη τον Έλληνα Τσολιά

Στις 18 Οκτωβρίου τιμούμε τη μνήμη του Αγίου 
Λουκά, ενός από τους μεγαλύτερους άνδρες της 
Χριστιανοσύνης. Συγγραφέας του Κατά Λουκάν 
Ευαγγελίου και των Πράξεων των Αποστόλων, 
Φιλόλογου, Γιατρού, Ζωγράφου και Ανθρωπιστή. 

 Ο Άπόστολος Λουκάς ο Ευαγγελιστής καταγό-
ταν από την Αντιόχεια της Συρίας και η εθνικότητα 
του ήταν Ελληνική. Είναι ο συγγραφέας του ομώ-
νυμου Ευαγγελίου και των Πράξεων των Απο-
στόλων, βιβλία τα οποία περιλαμβάνονται στην 
Αγία Γραφή. Ήταν γιατρός στο επάγγελμα (Κολ. 
4,14), όμως γνώριζε πολύ καλά τη ζωγραφική τέ-
χνη. Μάλιστα σε αυτόν αποδίδονται οι πρώτες 
εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού Χριστό βρέφος 
στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα στη 
Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και στην Παναγία 
του Κύκκου στην Κύπρο), καθώς και αυτές των 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ο Λουκάς είναι 
ο μοναδικός ευαγγελιστής ο οποίος υπήρξε εθνι-
κός (Έλληνας δηλαδή), και αυτό συνάγεται από 
το γεγονός ότι μνημονεύεται στο Κολ. 4,10-11 ξε-
χωριστά από τους άνδρες της περιτομής, δηλαδή 
τους Ιουδαίους. Ο Λουκάς δεν ήταν αυτόπτης 
μάρτυρας των όσων είπε και έκανε ο Ιησούς 
(Λουκ. 1,1-4), αν και αυτό δεν αποκλείει την πι-
θανότητα να ήταν ένας από τους ακολούθους του 
Ιησού. Μερικοί υποστηρίζουν ότι ήταν ένας από 
τους εβδομήντα μαθητές που ο Κύριος απέστειλε 
(Λουκ. 10,1). Κάποιοι άλλοι, πως ήταν από τους 
Έλληνες που ζήτησαν να δουν τον Κύριο (Ιω. 
12,20-21). Ο Λουκάς υπήρξε στενός συνεργάτης 
του Παύλου και τον συνόδεψε σε πολλές από τις 
περιοδείες του. Στη χριστιανική πίστη κατηχήθηκε 
από τον ίδιο τον Παύλο και έκτοτε αφοσιώθηκε 
στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Από το πρώτο πλη-
θυντικό που χρησιμοποιεί στο βιβλίο των Πρά-
ξεων, συμπεραίνεται ότι συνόδευσε τον Παύλο 
στη Τρωάδα, πήγε μαζί του στη Μακεδονία και 
έπειτα μέχρι τους Φιλίππους (Πράξ. 16,10-12). 
Δεν έμεινε όμως μαζί του αλλά εγκατέλειψε την 
πόλη, γιατί χρησιμοποιεί τρίτο πληθυντικό πρό-
σωπο (Πράξ. 16,25-17,1). Επτά περίπου χρόνια 
αργότερα, όταν ο Παύλος πήγε από τους Φιλίπ-
πους στην Ιερουσαλήμ, ο Λουκάς τον ακολούθησε 
και πάλι (Πράξ. 20,6-21,18), καθώς επίσης και 
στη Ρώμη (Πράξ. 27,1). Ήταν συνεπιβάτης με 
τον Παύλο στο πλοίο που ναυάγησε (Πράξ. 28,2) 

και έφτασε μαζί του στις Συρακούσες και τους 
Ποτιόλους (Πράξ. 28,12-26). Σύμφωνα με τις επι-
στολές του Παύλου, ήταν συνοδός του μέχρι το 
τέλος της πρώτης φυλακίσεώς του (Κολ. 4,14. 
Φιλήμ. εδ. 24), καθώς και κατά τη δεύτερη λίγο 
πριν το τέλος του Παύλου (Β' Τιμ. 4,11). Ο Παύλος 
τον χαρακτηρίζει "αγαπητό" (Κολ. 4,14) και ως το 
"μόνο πιστό συνεργάτη του" (Β' Τιμ. 4,11). Ο Λου-
κάς παρέμεινε αφοσιωμένος στον Παύλο μέχρι 
το τέλος της ζωής του Αποστόλου. Το όνομα του 
Λουκά μνημονεύει ο Παύλος στις επιστολές της 
αιχμαλωσίας Προς Κολοσσαείς (4,14) και Προς 
Φιλήμονα (24). Στην Β΄ επιστολή προς Τιμόθεον, 
ο Λουκάς αναφέρεται ως ο μόνος εναπομείνας 
κοντά στον υπερεξηκονταετή Απόστολο, γεγονός 
που φανερώνει και τον μεταξύ τους δεσμό. Ο 
Λουκάς ως ιατρός θα ήταν αναμφίβολα χρησιμό-
τατος συνοδός για τον Παύλο στις περιοδείες του. 
Μια περιεκτική μαρτυρία για τον Λουκά, μας πα-
ραδίδει ο λεγόμενος αντιμαρκιωνιτικός πρόλογος 
στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον (160-180 μ.Χ), 
"Εστιν ο Λουκάς Αντιοχεύς Σύρος, ιατρός τη τέ-
χνη, μαθητής αποστολών γενόμενος καί ύστερον 
Παυλω παρακολουθησας μέχρις του μαρτυρίου 
αυτού, δουλεύσας τω κυριω άπερισπαστως. Αγύ-
ναιος, άτεκνος, ετών ογδοήκοντα τεσσάρων εκοι-
μήθη εν τη Βοιωτία, πλήρης πνεύματος αγίου". 
Ο Λουκάς είναι ο συγγραφέας του τρίτου Ευαγ-
γελίου και των Πράξεων Αποστόλων. Η μαρτυρία 
αυτή ανάγεται στον Ειρηναίο, κατά την ιστορική 
πληροφορία του Ευσεβίου, "Ο Λουκάς δε, ο ακό-
λουθος του Παλου, κατέγραψεν εις βιβλίον το υπ' 
εκείνου κηρυσσόμενον ευαγγέλιον". Σε άλλο ση-
μείο, ο Ευσέβιος αναφέρει: "Ο δε Λουκάς, κατα-
γόμενος μεν από την Αντιόχειαν, ιατρός δε το 
επάγγελμα, συνεργασθείς επί μακρόν με τον Παύ-
λον και συναναστραφείς τους άλλους Αποστόλους 
όχι παρέργως, μας άφησεν υποδείγματα της θε-
ραραπευτικής των ψυχών, την οποίαν απέκτησεν 
από τούτους, εις δύο Θεόπνευστα βιβλία, ήτοι το 
Ευαγγέλιον το οποίον βεβαιώνει ότι συνέταξε 
συμφώνως προς όσα παρέδωσαν εις αυτόν οι 
εξ αρχής γενόμενοι αυτόπται και υπηρέται του 
λόγου, τους οποίους, όπως λέγει, παρηκολούθη-
σεν όλους από την αρχήν, και τας Πράξεις των 
Αποστόλων, τας οποίας συνέταξε παραλαβών 
όχι δι' ακοής αλλά δι' αυτοψίας". Το Κατά Λουκάν 
Ευαγγέλιο είναι το τρίτο στην κατάταξη του Κα-
νόνα της Καινής Διαθήκης. Το Ευαγγέλιό του πα-

ρίσταται συμβολικά με τον μόσχο "προς έκφρασιν 
της θυσίας του Ιησού Χριστού". Διακρίνεται από 
τα άλλα Ευαγγέλια για την ακριβέστατη ιστορική 
τοποθέτηση των γεγονότων και το γλωσσικό του 
χαρακτήρα. Ο Λουκάς ήταν φίλος με τον Θεόφιλο, 
στον οποίο εξιστορεί τα γεγονότα της επίγειας 
ζωής του Ιησού (Λουκ. 1,3). Ο Λουκάς είναι ο 
συγγραφέας και των Πράξεων. Ισχυρές ενδείξεις 
που το επιβεβαιώνουν θεωρούνται, α) η μνημό-
νευση του ονόματος του Λουκά στις παύλειες επι-
στολές με τρόπο που δείχνει να είναι "χρησιμό-
τατος συνοδός" του Παύλου (Κολ. 4,14. Β΄ Τιμ. 
4,11. Φιλημ. 24), β) η ομοιότητα γλώσσας και 
ύφους στα δύο έργα (στο Ευαγγέλιο και στις Πρά-
ξεις), γ) το σύνολο των λεγομένων "ημείς" εδα-
φίων (Πραξ. 16,10-17. 20,5-16. 21,1-17. 27,1-
28) τα οποία αποτελούν ένα είδος οδοιπορικού 
ημερολογίου σε α΄ πληθυντικό πρόσωπο, το 
οποίο διατηρούσε ο Λουκάς ως συνοδός του Παύ-
λου, και άρα ως αυτόπτης μάρτυρας, στη δεύτερη 
και τρίτη περιοδεία του. Ο Λουκάς γνώριζε καλά 
και τη ζωγραφική τέχνη. Σε αυτόν αποδίδονται οι 
πρώτες εικόνες της Θεοτόκου με τον Ιησού βρέ-
φος στην αγκαλιά της (μία υπάρχει μέχρι σήμερα 
στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου), καθώς και 
αυτές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Μια 
Παλαιά παράδοση, παρουσιάζει το Λουκά ως ζω-
γράφο αρκετών εικόνων της Θεοτόκου Μαρίας. 
Την παράδοση αυτή προϋποθέτει η ορθόδοξη 
υμνολογία κατά τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα 
προς τη Θεοτόκο, "Άλαλα τα χείλη των ασεβών, 
των μη προσκυνούντων την εικόνα σου την σε-
πτήν, την ιστορηθείσα υπό του Αποστόλου Λουκά 
ιερωτάτου, την οδηγήτριαν". Τι απέγινε ο Λουκάς 
μετά το μαρτύριο του Παύλου, τον οποίο συνό-
δευσε μέχρι το τέλος της ζωής του (Β' Τιμ. 4,11) 
και πως ολοκλήρωσε το βίο του δεν είναι γνωστό. 
Θεωρείται πιθανό ότι ο ευαγγελιστής λόγω του 
διωγμού των χριστιανών, εγκατέλειψε τη Ρώμη. 
Ο Συμεών ο Μεταφραστής αναφέρει ότι ο Λουκάς, 
μετά τη Ρώμη μετακινήθηκε ανατολικά, διέσχισε 
τη Λιβύη και έφτασε στην Αίγυπτο, χειροτονήθηκε 
επίσκοπος στη Θηβαΐδα, όπου και πέθανε. Κατά 
τον Γαυδέντιο (4ος αι.), επίσκοπο της ιταλικής 
πόλης Βρέσκιας, ο Λουκάς έζησε στην Πάτρα. Ο 
Λουκάς συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων μαρ-
τύρων της Εκκλησίας. Σύμφωνα με τον αντιμαρ-
κιωνιτικό πρόλογο, τον Ιερώνυμο και τον Συμεών 
Μεταφραστή, ο Λουκάς πέθανε στη Θήβα της 
Βοιωτίας σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με τον Ισί-
δωρο Σεβίλλης, ο ευαγγελιστής κοιμήθηκε στη 
Βιθυνία της Μικράς Ασίας σε ηλικία 74 ετών, ενώ 
κατά τον Νικηφόρο Κάλλιστο, ο Λουκάς υπέστη 
μαρτυρικό θάνατο, αφού τον κρέμασαν σε ένα 
ελαιόδεντρο στην Έφεσο σε ηλικία 80 ετών. Το 
357 μ.Χ., το ιερό λείψανό του μετακομίστηκε στην 
Κωνσταντινούπολη, στο ναό των Αγίων Αποστό-
λων. Ας ευχηθούμε όπως ο μεγάλος αυτός Για-
τρός, Ευαγγελιστής και Ανθρωπιστής θυμηθεί το 
δράμα που περνάει ο κόσμος και θεραπεύσει την 
καταραμένη νόσο που μαστίζει την ανθρωπότητα! 
Είναι δε αφιερωμένο στους Αραδιππιώτες στη 
Αραδίππου και στο Μπίρμιγχαμ. Χρόνια Πολλά!

Άπόστολος Λουκάς ο Ευαγγελιστής: Φιλόλογος, Γιατρός, Ζωγράφος, Ανθρωπιστής 

 Γυναικείες Κυπριακές φωνές του Birmingham - ιστορίες της Κύπρου στην Αγγλία

Επιτέλους! Το πολυαναμενόμενο Βρετανο-κυ-
πριακό ντοκιμαντέρ ‘Queens of Amathus’ έκανε 
πρεμιέρα στο Λονδίνο, το περασμένο Σάββατο. 
Η προβολή έκανε τον κόσμο να δακρύσει, να γε-
λάσει, να ελπίσει, να ξανανιώσει. Η προβολή στο 
Λονδίνο καθυστέρησε λόγω της πανδημίας. Η 
ισχυρή Κυπριακή κοινότητα του Μπέρμιγχαμ και 
η Κύπρος είχαν την δυνατότητα να το απολαύ-
σουν πριν την πανδημία. Αν καθηστερούσε η πα-
ραγωγή, δεν θα είχε γίνει η προβολή λόγω των 
lockdown. Το σαφές μήνυμα της βραδιάς ήταν, 
Κύπριοι, μην χάσετε το οικογενειακό σας ιστο-
ρικό! Τι μας έκανε να φύγουμε από το νησί μας, 
το απίστευτο ταξίδι στην Βρετανία. Εξίσου ση-
μαντικό, το πώς αλληλεπιδρούσαν οι υπέροχες 
Κύπριες γιαγιάδες, μητέρες και κόρες στο Birm-
ingham με τις χαρές και τις τραγωδίες στο νησί.  

Η παραγωγή και η σκηνοθεσία είναι της Χρι-

στίνας Σάββα και του Πανίκου Παναγιώτου – γέν-
νημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Πανίκος είπε στην Πα-
ροικιάκη: "Το ταξίδι αυτού του ντοκιμαντέρ ξεκί-
νησε με συνέντευξη που έκανα στη μητέρα μου 
Αναστασία και ανακάλυψα τόσα πολλά πράγματα 
για την μάνα μου που δεν είχα φανταστεί". Αυτές 
τις μητρικές εμπειρίες τις περιέλαβε αρχικά στο 
βιβλίο «Amathus to Birmingham» στο οποίο πήρε 
συνεντεύξεις από άνδρες και γυναίκες. Αλλά συ-
νειδητοποίησε ότι «οι γυναίκες δεν είχαν την ευ-
καιρία να μιλήσουν» και έτσι γεννήθηκε η ιδέα 
του ντοκιμαντέρ. Τόσο η Χριστίνα όσο και ο Πα-
νίκος, και πολλοί άλλοι στην κοινότητα, είπε, πα-
ρατηρούν ότι οι κυπριακές γυναικείες φωνές είναι 
σιωπηλές, παρόλο που ήταν και παραμένουν κα-
θοριστικές στη διασπορά. Η πρεμιέρα διοργα-
νώθηκε από την Κυπριακή Πρεσβεία και φιλοξε-
νήθηκε από το King's College Center for Hellenic 
Studies υπό την επίβλεψη της δραστήριας Διευ-
θύντριας Gonda Van Steen. Ο Πρόεδρος της 

Εθνικής Ομοσπονδίας Κυπρίων ΗΒ Χρήστος Κα-
ραολής έδωσε το παρών και όπως όλοι βγήκε 
από την προβολή συγκινημένος και ενθουσια-
σμένος. Παρών και ο βουλευτής του Enfield 
Southgate, Bambos Charalambous. Το μήνυμα 
ήταν σαφές: η Κυπριακή κοινότητά μας και η επό-
μενη γενιά εμπνέονται και ενισχύονται με τέτοιες 
πρωτοβουλίες. Η ελευθερία της έκφρασης ενι-
σχύει όσους την υποστηρίζουν. Υπήρχε στο 
ακροατήριο η ελπίδα το ντοκιμαντέρ να προβλη-
θεί στα ελληνικά μας σχολεία. Το επόμενο ντοκι-
μαντέρ του Π. Παναγιώτου είναι το ‘The Queens 
of Amathus of the World’. Θα αφορά Κύπριες γυ-
ναίκες που μετανάστευσαν ανά τον κόσμο. Είναι 
οι ιστορίες και φωνές των λαϊκών στρωμάτων 
ενός λαού που σήκωσε το κεφάλι ψηλά. 

 
Το βιβλίο του Constantine Buhayer ‘Culture 

Smart! Cyprus’ θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο 
2022

Του Κωνσταντίνου Μπουχάγιερ

Του Ζαννέτου Τοφαλλή
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Κλειδωμένα επί 10 μήνες τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Μία λευκή, ερμητικά κλειστή πόρτα, η 
οποία είναι ασφαλισμένη με ηλεκτρονική 
κλειδαριά, συναντούν οι επισκέπτες του 

Βρετανικού Μουσείου που επιχειρούν να θαυμά-
σουν τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Η αίθουσα των 
Γλυπτών, όπως και πέντε ακόμη αίθουσες με ελ-
ληνικά εκθέματα, παραμένει ανεξήγητα κλειστή 
επί δέκα μήνες, εντείνοντας τους φόβους του διε-
θνούς λόμπι για την επιστροφή των Γλυπτών ότι 
οι φθορές στη γυάλινη οροφή του Μουσείου, που 
έχουν ως αποτέλεσμα να στάζει νερό δίπλα (!) 
στα Μάρμαρα, δεν έχουν επιδιορθωθεί.  
Η αυτοψία της «Παροικιακής» στο Βρετανικό 
Μουσείο, στο Μπλούμσμπερι του Κεντρικού Λον-
δίνου, κατέδειξε ότι η Ντουβίν Γκάλερι, η αίθουσα 
που στεγάζει τους ανεκτίμητους αρχαιοελληνικούς 
θησαυρούς που φιλοτέχνησε ο Φειδίας, εξακο-
λουθεί να μην είναι προσβάσιμη στο κοινό, σε 
αντίθεση με τις υπόλοιπες αίθουσες που έχουν 
ανοίξει από τον περασμένο Μάιο, όταν έληξε το 
τελευταίο λόκνταουν στη Βρετανία. Κι αυτό, παρά 
τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων στις αρχές του 
καλοκαιριού ότι «οι ‘’ελληνικές’’ αίθουσες θα ανοί-
ξουν σύντομα». Εκπρόσωπος του Μουσείου που 
μίλησε στην «Παροικιακή» δεν ήταν σε θέση να 
δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, μιλώντας γε-
νικά για ένα «πρόγραμμα επισκευών και συντή-
ρησης» που εκπονείται στις αίθουσές του. Οσο 
για το πότε θα επαναλειτουργήσουν; Κάποια στι-
γμή «αργότερα μέσα στο φθινόπωρο»… 
Συνολικά, παραμένουν κλειστές έξι αίθουσες με 
αρχαιοελληνικά εκθέματα: οι Αίθουσες 15, 16, 17 
και 18 (σ.σ. στην τελευταία εκτίθενται τα Γλυπτά), 
οι οποίες δεν λειτουργούν λόγω «επισκευών», 
και οι Αίθουσες 19 και 20, οι οποίες δεν δέχονται 
επισκέπτες λόγω «τήρησης των μέτρων για τον 
κορωνοϊό». Εκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι 
υπάλληλοι του Μουσείου, όταν ερωτώνται, δίνουν 
διαφορετικές εκδοχές τόσο για τον λόγο που 
κρατά κλειστές, από τον Δεκέμβριο του 2020, τις 
«ελληνικές» αίθουσες, όσο και για το πότε θα 
επαναλειτουργήσουν. Η «Παροικιακή» ρώτησε 
τέσσερα μέλη του προσωπικού του Μουσείου 
που έχουν αρμοδιότητα να απαντούν σε ερωτή-
σεις του κοινού, και έλαβαν τέσσερις διαφορετικές 
απαντήσεις! «Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα ανοί-
ξουν. Ίσως σε έναν μήνα. Μένετε στο Λονδίνο; 
Αν ναι, ελάτε ξανά σε λίγο καιρό ή πάρτε μας τη-
λέφωνο», μας είπε η πρώτη υπάλληλος. Γιατί εί-
ναι κλειστές οι αίθουσες; Εξαιτίας της διαρροής 
στη σκεπή; τη ρώτησα. «Ναι, και επίσης για γε-
νική συντήρηση». «Ελπίζουμε ότι οι αίθουσες θα 
ανοίξουν έως το τέλος του χρόνου», είπε η δεύ-

τερη υπάλληλος του Μουσείου που ρωτήσαμε, 
παραδεχόμενη και αυτή ότι αυτό που τις κρατά 
κλειστές είναι η διαρροή νερού. «Ξέρετε, είναι 
παλιό το κτίριο…», δικαιολογήθηκε. Την ίδια πα-
ραδοχή έκανε και τρίτη υπάλληλος. «Εργαζόμα-
στε για να αντιμετωπίσουμε τη διαρροή» σημεί-
ωσε, προσθέτοντας ότι «η προσδοκία μας είναι 
ότι οι αίθουσες θα επαναλειτουργήσουν πριν από 
το τέλος του 2021». Ωστόσο, ένας τέταρτος υπάλ-
ληλος… διαφώνησε με τους προηγούμενους: «Γί-
νονται εργασίες ανακαίνισης. Τα περί διαρροής 
είναι φήμες και είναι πολύ ‘’τραβηγμένα’’. Νομίζω 
ότι η αίθουσα θα ανοίξει σύντομα», είπε. 

 
Αγωνία για την ακεραιότητα των Γλυπτών 
Οι εκπρόσωποι της εκστρατείας για τον επανα-

πατρισμό των Μαρμάρων είναι θορυβημένοι, εκ-
φράζοντας αγωνία ακόμη και για την ακεραιότητα 
των Γλυπτών. Στις 15 Αυγούστου, η Διεθνής 
Ενωση για την Επανένωση των Γλυπτών του 
Παρθενώνα (IARPS), η οποία εκπροσωπεί 21 
εθνικές επιτροπές από όλο τον κόσμο, έγραψε 
για το θέμα στον πρόεδρο του Μουσείου σερ Ρί-
τσαρντ Λάμπερτ, στον διευθυντή του δρ Χάρτβιχ 
Φίσερ και στους επιτρόπους του. Στην επιστολή 
- που παρουσιάζει σήμερα η «Παροικιακή»  - η 
Ενωση εκφράζει τη «βαθιά ανησυχία» της για το 
γεγονός ότι η αίθουσα παραμένει κλειστή, υπο-
γραμμίζοντας ότι το «πιθανό πρόβλημα υγρασίας 
δημιουργεί μία επικίνδυνη κατάσταση για τα Γλυ-
πτά». Παράλληλα, καλεί το Μουσείο να «επανε-
ξετάσει τη θέση του για τη συνεχιζόμενη διαίρεση 
των Γλυπτών», επισημαίνοντας την «ηθική υπο-
χρέωσή του» για επανένωση όλων των σωζόμε-
νων Γλυπτών στο Μουσείο Ακρόπολης». «Είναι 
θλιβερό ότι η Αίθουσα 18 παραμένει κλειστή από 
τον περασμένο Δεκέμβριο ‘’μέχρι νεωτέρας’’», 
δήλωσε στην «Παροικιακή» η πρόεδρος της 
IARPS, δρ Κρις Τίτγκατ, επισημαίνοντας ότι «οι 
ακατάλληλες συνθήκες κλιματισμού που επικρα-
τούν στην αίθουσα προκαλούν ανησυχία». «Ελ-
πίζω», πρόσθεσε, «να μην χρειαστεί να περιμέ-
νουμε άλλα 22 χρόνια για να θαυμάσουμε ξανά 
τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο, όπως 
συνέβη το 1940, όταν η Ντουβίν Γκάλερι χτυπή-
θηκε από βόμβα και παρέμεινε κλειστή μέχρι το 
1962! Τότε, βέβαια, τα Γλυπτά φυλάσσονταν σε 
ασφαλές μέρος και έμειναν άθικτα». 
Σχεδόν δύο μήνες μετά, το Μουσείο δεν έχει 

απαντήσει στην επιστολή, γεγονός που η δρ Τίτ-
γκατ χαρακτηρίζει «λυπηρό». «Το ότι δεν απά-
ντησαν είναι άκρως απογοητευτικό. Ετσι, άραγε, 
κάνουν διάλογο για ένα τόσο επιτακτικό ζήτημα; 

Είναι καιρός το Βρετανικό Μουσείο και η Βρετανία 
να περάσουν στον 21ο αιώνα», τόνισε στην «Πα-
ροικιακή» ο Πολ Κάρτλετζ, διάσημος ελληνιστής 
του Κέιμπριτζ, αντιπρόεδρος της IARPS και της 
Βρετανικής Επιτροπής για τα Γλυπτά (BCRPM). 

«Θα ήμουν ευτυχισμένη αν η Αίθουσα 18 
έκλεινε οριστικά, και όχι προσωρινά όπως τώρα, 
διότι αυτό θα σήμαινε ότι τα υπέροχα γλυπτά που 
άρπαξε ο πλιατσικολόγος λόρδος Ελγιν θα επα-
νενώνονταν στο Μουσείο Ακρόπολης», είπε στην 
«Παροικιακή» η πρόεδρος της Βρετανικής Επι-
τροπής για την Επανένωση των Γλυπτών 
(BCRPM) ντέιμ Τζάνετ Σούζμαν. «Κανείς δεν 
μπορεί να πει με βεβαιότητα τι είδους έργα γίνο-
νται στις ελληνικές αίθουσες του Βρετανικού Μου-
σείου και για πόσον καιρό» πρόσθεσε η διεθνούς 
φήμης σαιξπηρική ηθοποιός, υπογραμμίζοντας 
ότι «οι κακές συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών 
έχουν επισημανθεί από τη BCRPM σε πολλές 
περιπτώσεις: φορητές θερμάστρες τον χειμώνα, 
ανοιχτές έξοδοι κινδύνου το καλοκαίρι, διαρροή 
νερού από τη στέγη όταν βρέχει. Καλούμε το Βρε-
τανικό Μουσείο να επιτρέψει την επανένωση των 
Γλυπτών στο εμβληματικό Μουσείο Ακρόπολης». 
Οι «ελληνικές» αίθουσες έκλεισαν για το κοινό 
στις 16 Δεκεμβρίου 2020, όταν στο κτίριο μπήκε 
λουκέτο εξαιτίας του λόκνταουν που επέβαλε η 
βρετανική κυβέρνηση. Το Μουσείο άνοιξε ξανά 
πέντε μήνες αργότερα, στις 17 Μαΐου 2021. 
Ωστόσο, οι αίθουσές της Αρχαίας Ελλάδας πα-
ρέμειναν κλειστές, με τους αρμόδιους να μεταθέ-
τουν συνεχώς την ημερομηνία επαναλειτουργίας 
τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σφοδρή βρο-
χόπτωση της 25ης Ιουλίου στο Λονδίνο προκά-
λεσε, για μία ακόμη φορά, διαρροή νερού στην 
αίθουσα των Μαρμάρων, σε απόσταση ελάχι-
στων εκατοστών από τα εκθέματα. Οι υπέρμαχοι 
της επιστροφής εκφράζουν ανησυχίες ότι η υγρα-
σία θα μπορούσε να βλάψει τα αρχαία έργα τέ-
χνης. Στον ιστότοπο του Βρετανικού Μουσείου 
αναφέρεται ότι οι «ελληνικές» αίθουσες είναι 
«κλειστές μέχρι νεωτέρας», λόγω «τακτικών ερ-
γασιών συντήρησης». Οι επισκέπτες του Μου-
σείου, βαδίζοντας προς την Αίθουσα 18 - γνωστή 
ως Ντουβίν Γκάλερι -, η οποία στεγάζει τα Γλυπτά, 
αναγκάζονται να σταματήσουν στην Αίθουσα 23. 
Εκεί, μία πόρτα από κόντρα πλακέ, η οποία το-
ποθετήθηκε πρόσφατα ως μέρος μιας προσωρι-
νής κατασκευής, φράζει την είσοδο προς τις υπό-
λοιπες ελληνικές εκθέσεις. Το πρόβλημα της 
διαρροής νερού στην Αίθουσα 18 επισημάνθηκε 
για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2018. Εκτοτε, 
παραμένει άλυτο, με πολλούς σχολιαστές να κά-
νουν λόγο για απαράδεκτη και ντροπιαστική για 
ένα μουσείο της εμβέλειας του Βρετανικού κατά-
σταση. Τις κακές συνθήκες έκθεσης των Γλυπτών 
ανέδειξε πριν από δέκα ημέρες και η UNESCO, 
εκφράζοντας «την ανησυχία της για το γεγονός 
ότι η Αίθουσα Ντουβίν δεν είναι ανοικτή για το 
κοινό εξαιτίας απαραίτητων επισκευών» και προ-
σθέτοντας ότι «ανυπομονεί να επαναλειτουργήσει 
εν ευθέτω χρόνω». Σχεδόν κάθε φορά που βρέχει 
καταρρακτωδώς και η βροχή έχει μεγάλη διάρ-
κεια, συσσωρεύονται νερά στη στέγη, η οποία 
ενίοτε στάζει μέσα στην αίθουσα των Γλυπτών. 
Συνήθως, η κατάσταση αντιμετωπίζεται με… κου-
βάδες που τοποθετούνται δίπλα στα Μάρμαρα 
και με πανιά που απλώνονται στο πάτωμα! Ταυ-
τόχρονα, σημάδια μούχλας είναι εμφανή στην 
οροφή εδώ και τουλάχιστον 20 χρόνια. Αυτή τη 
φορά, όμως, φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι πιο 
σοβαρό και κρατά την αίθουσα κλειστή επί σχε-
δόν έναν χρόνο. Στην αποκλειστική συνέντευξή 
του στην αθηναϊκή εφημερίδα «ΝΕΑ», τον Ια-
νουάριο του 2019, ο διευθυντής του Μουσείου 

δρ Χάρτβιχ Φίσερ είχε ισχυριστεί ότι επρόκειτο 
για «μία μικρή διαρροή» που «διορθώθηκε αμέ-
σως». Η πραγματικότητα, όμως, τον διαψεύδει. 
«Είναι σοκαριστικό ότι ένα μουσείο παγκόσμιας 
κλάσης αναγκάζεται να κλείσει αίθουσές του εξαι-
τίας διαρροών νερού ή υγρασίας. Σχεδόν τρία 
χρόνια μετά, φαίνεται ότι αυτή η ‘’μικρή διαρροή’’ 
δεν έχει ακόμη διορθωθεί. Αντιθέτως, οδήγησε 
στο κλείσιμο της αίθουσας επί σειρά μηνών», δή-
λωσε στην «Παροικιακή» η Μάρλεν Γκόντγουιν, 
υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων της Βρετανικής Επι-
τροπής. Και πρόσθεσε: «Το ότι δεν μας λένε πότε 
θα ανοίξει, φανερώνει τουλάχιστον έλλειψη επαγ-
γελματισμού».  
Η τελευταία φορά που αναδείχθηκε το πρό-
βλημα ήταν τον Αύγουστο. «Οι συνθήκες έκθεσης 
των Γλυπτών στο Βρετανικό Μουσείο είναι από 
προσβλητικές έως επικίνδυνες», είχε πει η 
υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Πάντως, 
πηγή του 
Μ ο υ σ ε ί ο υ 
υποστήριξε 
ότι «το πρό-
βλημα με τις 
διαρροές έχει 
επιδιορθω -
θεί». 

 
Τι απάντησε το  
Μουσείο 

 
Στη δή-

λωσή της προς την «Παροικιακή», η εκπρό-
σωπος του Μουσείου απέφυγε να απαντήσει 
πότε ακριβώς θα ανοίξουν οι ελληνικές αί-
θουσες και τι είδους εργασίες εκτελούνται. 

 
«Το Βρετανικό Μουσείο στεγάζεται σε ένα ιστο-
ρικό και διατηρητέο κτίριο. Οι εγκαταστάσεις του 
βρίσκονται υπό διαρκή αξιολόγηση. Διαθέτουμε 
ομάδα ειδικών οι οποίοι διενεργούν τακτικούς 
ελέγχους σε όλο το Μουσείο, προκειμένου να 
εντοπίσουν κινδύνους για τη συλλογή του και να 
διασφαλίσουν την κατάλληλη διαχείρισή τους. Η 
φροντίδα της συλλογής και η ασφάλεια των επι-
σκεπτών και του προσωπικού μας αποτελούν για 
εμάς ύψιστες προτεραιότητες. Οι απαραίτητες ερ-
γασίες που εκτελούνται είναι μέρος ενός προ-
γράμματος επισκευής και συντήρησης του κτι-
ρίου, το οποίο θα επιτρέψει την υλοποίηση άλλων 
έργων στο Μουσείο στο μέλλον. Παράλληλα με 
αυτές τις απαραίτητες επισκευές, αναπτύσσουμε 
ένα στρατηγικό masterplan για τον μετασχηματι-
σμό του Βρετανικού Μουσείου στο μέλλον. Σε 
αυτό περιλαμβάνεται η ανακαίνιση των ιστορικών 
κτιρίων και των εκτάσεών μας, η βελτίωση της 
εμπειρίας των επισκεπτών μας και μία φιλόδοξη 
παρουσίαση των συλλογών μας με διαφορετικό 
τρόπο μέσα στα επόμενα χρόνια. Προσωρινά, οι 
αίθουσες 15 έως 18 στο ισόγειο δεν είναι προ-
σβάσιμες στο κοινό. Το Μουσείο εκπονεί ένα πρό-
γραμμα εργασιών σε αυτές τις αίθουσες. Ωστόσο, 
ο προγραμματισμός των εργασιών καθυστέρησε 
λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στο πρό-
γραμμα του Μουσείου. Επιπρόσθετες εργασίες 
και επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 
καλοκαίρι. Οι αίθουσες αυτές είναι προς το παρόν 
κλειστές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφά-
λεια των επισκεπτών μας και της συλλογής μας 
ενόσω πραγματοποιούνται αυτές οι επιθεωρή-
σεις. Στο παρελθόν υπήρξε κάποια εισροή νερού 
σε ορισμένους χώρους των αιθουσών μας που 
έκλεισαν. Δεν έχουμε ορίσει ημερομηνία για την 
επαναλειτουργία τους, αλλά ο στόχος είναι να 
ανοίξουν αργότερα μέσα στο φθινόπωρο».

«Τα Γλυπτά μάς ανήκουν, ας λέει ό,τι θέλει η UNESCO», δηλώνει η βρετανική κυβέρνηση

Την πρόθεσή της να αγνοήσει 
την απόφαση-σταθμό της 
UNESCO για τα Γλυπτά του 

Παρθενώνα και να εμμείνει στη θέση 
της περί «ιδιοκτησίας» των Μαρμάρων 
και στην άρνηση να προσέλθει σε διά-
λογο, εξέφρασε η βρετανική κυβέρ-
νηση. Μιλώντας στην «Παροικιακή», ο 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης ανέφερε 
ότι η Βρετανία «διαφωνεί» με την από-
φαση της επιτροπής της UNESCO, την 
οποία μάλιστα σκοπεύει να αμφισβη-
τήσει ενώπιον του ίδιου του οργανι-
σμού του ΟΗΕ. Στην ιστορική - για την 
Ελλάδα - απόφασή της, που ελήφθη 
στις 29 Σεπτεμβρίου, η Διακυβερνητική 
Επιτροπή της UNESCO για την Επι-
στροφή Πολιτιστικών Αγαθών 
(ICPRCP) χαρακτηρίζει το ελληνικό αί-

τημα για επιστροφή των Γλυπτών «νό-
μιμο και δίκαιο» και καλεί τη Βρετανία 
«να αναθεωρήσει τη στάση της και να 
προσέλθει σε καλόπιστο διάλογο με 
την Ελλάδα». Το πιο σημαντικό, όμως, 
είναι ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζει 
πως «το ζήτημα έχει διακυβερνητικό 
χαρακτήρα και, ως εκ τούτου, η υπο-
χρέωση επιστροφής των Γλυπτών βα-
ραίνει ξεκάθαρα την κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου». Η απόφαση 
αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον 
πάγιο ισχυρισμό του Λονδίνου ότι το 
θέμα αφορά το Βρετανικό Μουσείο, το 
οποίο παρουσιάζει ως «νόμιμο ιδιο-
κτήτη» των Γλυπτών, προσθέτοντας 
ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να 
ασχοληθεί με την υπόθεση. Στη δή-
λωσή του στην «Παροικιακή», ο εκ-

πρόσωπος της βρετανικής κυβέρνη-
σης ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν θα 
συμμορφωθεί με την απόφαση (η 
οποία, ασφαλώς, δεν είναι νομικά δε-
σμευτική). «Διαφωνούμε με την από-
φαση της Επιτροπής, η οποία ελήφθη 
στα τελευταία λεπτά της Συνόδου», δή-
λωσε. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι 
το Ηνωμένο Βασίλειο θα προσφύγει 
στον διεθνή οργανισμό, αμφισβητώ-
ντας την απόφαση. «Θα θέσουμε στην 
UNESCO το ζήτημα τόσο ως προς τα 
δεδομένα (σ.σ. που περιέχονται στην 
απόφαση) όσο και ως προς τη διαδι-
κασία που ακολουθήθηκε». Σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες, το Λονδίνο 
είναι «έντονα ενοχλημένο» με την από-
φαση της Επιτροπής, καθώς για 
πρώτη φορά ένας διεθνής οργανισμός 

αποδομεί το βρετανικό αφήγημα περί 
δήθεν μη αρμοδιότητας της κυβέρνη-
σης. Ερωτώμενος εάν η Βρετανία προ-
τίθεται να επανεξετάσει τη στάση της, 
προσερχόμενη σε διάλογο με την Ελ-
λάδα για την επιστροφή των Μαρμά-
ρων - όπως της ζητά η UNESCO -, ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: 
«Η θέση μας είναι σαφής: τα Γλυπτά 
του Παρθενώνα αποκτήθηκαν νομί-
μως, σύμφωνα με τους νόμους που 
ίσχυαν εκείνη την εποχή». Και πρό-
σθεσε: «Το Βρετανικό Μουσείο λει-
τουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρ-
νηση, χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις. 
Ολες οι αποφάσεις που σχετίζονται με 
τις συλλογές του λαμβάνονται από 
τους επιτρόπους του Μουσείου». Πρό-
κειται για την απάντηση που δίνει πα-

γίως το Λονδίνο, πετώντας το «μπα-
λάκι» στο Βρετανικό Μουσείο, το οποίο 
με τη σειρά του αποκλείει τη μόνιμη 
επιστροφή των Γλυπτών, μιλώντας 
μόνο για «δανεισμό». Η εκπρόσωπος 
του Μουσείου είπε στην «Παροικιακή», 
ότι οι επίτροποι «έχουν τη νομική και 
ηθική ευθύνη να διαφυλάσσουν και να 
διατηρούν όλες τις συλλογές που βρί-
σκονται υπό τη φροντίδα τους», προ-
σθέτοντας ότι «τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της ιστορίας που αφηγείται το Μουσείο 
και ζωτικό στοιχείο της διασυνδεδεμέ-
νης παγκόσμιας συλλογής του». Η 
βρετανική κυβέρνηση έχει απορρίψει 
το αίτημα της Ελλάδας για διάλογο, 
όπως και το αίτημα για διαμεσολάβηση 
της UNESCO.
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«Από τις χειρότερες αποτυχίες στην Ιστορία» ο αρχικός χειρισμός 
της πανδημίας - «Σοβαρά λάθη στοίχισαν χιλιάδες ζωές»
Το είχαν επισημάνει δεκάδες κορυφαίοι επι-

στήμονες. το είχαν αναδείξει τα μεγαλύ-
τερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το είχαν 

καταγγείλει αρκετοί πολιτικοί, τόσο της αντιπολί-
τευσης, όσο και της συμπολίτευσης. Τώρα, το 
λέι με τον πιο επίσημο τρόπο και η Βουλή των 
Κοινοτήτων: η ολιγωρία, οι παραλείψεις και οι 
λανθασμένοι χειρισμοί της κυβέρνησης του Μπό-
ρις Τζόνσον και των επιστημονικών της συμβού-
λων στην αρχή της πανδημίας επέτρεψαν τη δια-
σπορά του κορωνοϊού, οδήγησαν σε χιλιάδες 
θανάτους που θα μπορούσαν να είχαν αποφευ-
χθεί και συνιστούν «μία από τις χειρότερες απο-
τυχίες που έχουν σημειωθεί ποτέ στην ιστορία 
της δημόσιας υγείας της χώρας». 
Στα θλιβερά αυτά συμπεράσματα καταλήγει  
έκθεση που συντάχθηκε από τις επιτροπές Επι-
στήμης-Τεχνολογίας και Υγείας-Κοινωνικής  
Μέριμνας της Βουλής των Κοινοτήτων, η οποία 
διαπιστώνει πως η προετοιμασία που είχε γίνει 
για το ενδεχόμενο μίας πανδημίας ήταν υπερ-
βολικά επικεντρωμένη στον ιό της γρίπης. 
Παρόλα αυτά, ένας υπουργός αρνήθηκε 11 φο-
ρές (!) να ζητήσει συγγνώμη για τους χειρισμούς 
της κυβέρνησης στην πανδημία. «Ακολουθήσαμε 
τις συμβουλές των επιστημόνων. Διαθέσαμε το 
εμβόλιο εξαιρετικά γρήγορα, προστατεύσαμε το 
NHS από την έξαρση των κρουσμάτων», απά-
ντησε ο υπουργός Στίβεν Μπάρκλεϊ όταν ρωτή-
θηκε από το Sky News αν η κυβέρνηση θα ζη-
τήσει συγγνώμη. Ερωτηθείς ξανά αν θα ζητήσει 
συγγνώμη μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης, 
απάντησε: «Όχι, ακολουθήσαμε τις επιστημονι-
κές συμβουλές, προστατεύσαμε το NHS, πήραμε 
τις αποφάσεις με βάση τα στοιχεία που είχαμε». 
Στην έκθεση, αρακτηρίζεται ως «σοβαρό αρχικό 
λάθος» η μη επιβολή lockdown νωρίτερα, δη-
λαδή πριν από τις 23 Μαρτίου του 2020 που το 
αποφάσισε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, 
παρά τις προειδοποιήσεις από κορυφαίους επι-
στήμονες. Έτσι, σημειώνεται, χάθηκαν αρκετές 
ευκαιρίες για την καθυστέρηση της εξάπλωσης 
του COVID. Η επιβολή lockdown αποφασίστηκε 
δύο μήνες μετά την πρώτη συνάντηση της κυ-
βερνητικής επιτροπής επιστημονικών συμβού-
λων για τη συζήτηση της κρίσης. 
Η έκθεση της μικτής κοινοβουλευτικής επιτρο-
πής τονίζει παράλληλα ότι η απόφαση να εγκα-
ταλειφθεί το πρόγραμμα διενέργειας διαγνωστι-
κών τεστ στην κοινότητα νωρίς μέσα στην 
πανδημία ήταν ένα λάθος «που κόστισε πολλές 

ζωές». 
Σε «πολλές χιλιάδες θανάτους» οδήγησε επί-
σης η παραμέληση του τομέα της κοινωνικής μέ-
ριμνας, δηλαδή της κατάστασης στους οίκους  
ευγηρίας, που όχι μόνο δεν προστατεύθηκαν 
αλλά υποχρεώθηκαν να δέχονται ασθενείς από 
νοσοκομεία που δεν είχαν υποβληθεί σε τεστ 
κορωνοϊού. Τονίζεται επίσης ότι χρειάζονταν νω-
ρίτερα αυστηρά μέτρα ελέγχων στα σύνορα, ενώ 
διαπιστώνεται και «σοβαρό έλλειμα» επικοινω-
νίας εντός της κυβέρνησης και μεταξύ κεντρικής 
διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αν 
και η επίτευξη ανοσίας της αγέλης δεν αποτέλεσε 
ποτέ πολιτική επιδίωξη, υπήρχε ως ιδέα στο 
μυαλό ορισμένων επιστημονικών συμβούλων 
της κυβέρνησης διαμορφώνοντας εν μέρει τη 
στρατηγική. Αυτή η προσέγγιση χαρακτηρίζεται 
«μοιρολατρική» και σημειώνεται ότι θα έπρεπε 
να είχε αμφισβητηθεί από αρμόδιους αξιωμα-
τούχους. 
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η κυβερνητική προ-
σέγγιση - που υποστηρίχθηκε από τους επιστή-
μονές της - ήταν η προσπάθεια διαχείρισης της 
κατάστασης και, στην ουσία, η επίτευξη ανοσίας 
αγέλης μέσω της μόλυνσης του πληθυσμού με 
τον ιό. Η κυβέρνηση επικρίνεται επίσης για την 
εκτίμηση ότι οι πολίτες δεν θα δέχονταν ένα lock-
down, κάτι που συνέβαλε στην καθυστερημένη 
λήψη αποφάσεων. 
Από την άλλη πλευρά, οι βουλευτές επισημαί-
νουν την απολύτως σωστή κυβερνητική από-

φαση για παραγγελία εμβολίων κατά του κορω-
νοϊού πριν καν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και την εξαι-
ρετική ικανότητα που επέδειξε το σύστημα δη-
μόσιας υγείας NHS να απορροφήσει τις τερά-
στιες πιέσεις της πανδημίας. Επικεφαλής των 
δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι πρώην 
υπουργοί των Συντηρητικών, ο Γκρεγκ Κλαρκ 
και ο Τζέρεμι Χαντ, με τον τελευταίο να σχολιάζει 
ότι κάποιες από τις επιστημονικές συστάσεις 
αποδείχθηκαν λανθασμένες, αλλά αυτό δεν ση-
μαίνει ότι οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν θα 
έπρεπε να τις αμφισβητήσουν. Πάντως εκπρό-
σωποι συγγενών θυμάτων του COVID-19 χαρα-
κτήρισαν την έκθεση «αστεία», θεωρώντας ότι η 
επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος χρη-
σιμοποιείται για να «ξεπλύνει» εγκληματικά κυ-
βερνητικά λάθη. Από τότε που άρχισε η πανδη-
μία, έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 
160.000 θάνατοι στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον 
COVID-19 να αναφέρεται στο πιστοποιητικό θα-
νάτου. 

 
Οκτώ ασθενείς την ημέρα στα ιδιωτικά νο-
σοκομεία παρά την κρατική χρηματοδότηση 
Τα ιδιωτικά νοσοκομεία στην Αγγλία παρείχαν 
περίθαλψη σε μόλις οκτώ ασθενείς κορωνοϊού 
την ημέρα κατά τον ένα χρόνο από την έναρξη 
της πανδημίας, παρά τη γενναία χρηματοδότηση 
από την κυβέρνηση για να συνδράμουν το δη-
μόσιο σύστημα υγείας NHS. Όπως αποκαλύπτει 
ο Guardian, επικαλούμενος έκθεση της δεξαμε-

νής σκέψης Κέντρο για την Υγεία και το Δημόσιο 
Συμφέρον, κατά το 39% των ημερών στο διά-
στημα Μαρτίου 2020-Μαρτίου 2021 στα ιδιωτικά 
θεραπευτήρια δε νοσηλευόταν κανέναν ασθενής 
κορωνοϊού. Στο 59% την ημερών παρεχόταν πε-
ρίθαλψη σε μόνο έναν ασθενή. Συνολικά σε αυ-
τούς τους 13 μήνες χρησιμοποιήθηκαν μόνο 
3.000 κλίνες ιδιωτικών νοσοκομείων από τις συ-
νολικά 3,6 εκατομμύρια κλίνες για φορείς Covid 
στην Αγγλία, δηλαδή ποσοστό 0,08% του συνό-
λου. Στην αρχή της πανδημίας, τον Μάρτιο του 
2020, το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών συμ-
φώνησε να πληρώσει για να έχει δικαίωμα χρή-
σης και των 7.956 κλινών στα 187 ιδιωτικά νο-
σοκομεία της Αγγλίας, μαζί με τα περίπου 20.000 
μέλη ιατρικού και νοσηλευτικού τους προσωπι-
κού. Πιστεύεται ότι η συμφωνία κόστισε 400 εκατ. 
λίρες τον μήνα. Παράλληλα, ενώ κατά τον ένα 
χρόνο πριν από την πανδημία τα ιδιωτικά νοσο-
κομεία πραγματοποίησαν 3,6 εκατ. ιατρικές 
επεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το 
NHS, κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας προ-
χώρησαν σε μόνο 2 εκατ. αντίστοιχες επεμβά-
σεις, παρά την έκτακτη χρηματοδότηση και παρά 
την αδυναμία την δημοσίων νοσοκομείων να 
προσφέρουν άλλες υπηρεσίες υγείας που 
έπρεπε λόγω Covid. 

 
Υπήρχε άσκηση για κορωνοϊό από το 2016! 
Άσκηση ετοιμότητας από το 2016 για την αντι-
μετώπιση ενδεχόμενης έξαρσης ενός κορωνοϊού 
στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποιούσε για την 
ανάγκη επαρκών αποθεμάτων υλικών ατομικής 
προστασίας, αυτοματοποιημένου συστήματος 
ελέγχων και ιχνηλάτησης κρουσμάτων και ελέγ-
χων επισκεπτών από το εξωτερικό. Η άγνωστη 
μέχρι τώρα άσκηση αποκαλύπτεται από την 
Guardian, την οποία προσέγγισε ο γιατρός Δρ 
Μούσα Κιουρέσι αφού απέκτησε πρόσβαση στα 
πορίσματα της σχετικής έκθεσης. Η άσκηση είχε 
διαταχθεί από την τότε αρχίατρο για την Αγγλία 
ντέιμ Σάλι Ντέιβις. Συμμετείχαν αξιωματούχοι 
από τη διοίκηση του NHS, το Υπουργείο Υγείας, 
τον οργανισμό Δημόσιας Υγείας Αγγλίας και πα-
ρατηρητές από Ουαλία, Σκωτία και Β. Ιρλανδία.  
Η έκθεση επισήμαινε ελλείψεις στην προετοι-
μασία για το ενδεχόμενο «μεγάλης κλίμακας 
έξαρσης» του Αναπνευστικού Συνδρόμου Μέσης 
Ανατολής (MERS-CoV), ελλείψεις οι οποίες 
όντως αποκαλύφθηκαν στην τρέχουσα πανδη-
μία. 
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Συνεχίζονται οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα - Έρχεται σημαντική αύξηση του κόστους διαβίωσης

Εκατομμύρια καταναλωτές στη 
Βρετανία δεν κατάφεραν να 
βρουν ακόμη και αναγκαία τρό-

φιμα στην αγορά από το τέλος Σεπτεμ-
βρίου και μετά, σύμφωνα με έρευνα 
του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής 
(ONS). Τα στοιχεία δείχνουν πως το 
17% των ερωτηθέντων, που θεωρη-
τικά αντιστοιχεί σε περισσότερους από 
8 εκατομμύρια πολίτες, δεν μπόρεσαν 
να αγοράσουν βασικά προϊόντα στο 
διάστημα 22 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτω-
βρίου. Είναι το διάστημα στο οποίο 
αναφέρθηκαν οι πρώτες σημαντικές 
ελλείψεις στα ράφια, κυρίως λόγω έλ-
λειψης οδηγών φορτηγών, αλλά και 
λόγω γενικότερης λειψανδρίας εργατι-
κού δυναμικού. Σχεδόν ένας στους 
τέσσερις δήλωσε πως κατά το ίδιο διά-
στημα δυσκολεύτηκε να βρει μη ανα-
γκαία τρόφιμα, ενώ το 60% είπε πως 
γενικά η εμπειρία στην αγορά ήταν δια-
φορετική από τη συνηθισμένη. Σχεδόν 
το 43% επισήμανε την έλλειψη ποικι-

λίας στις επιλογές, ενώ το 14% χρει-
άστηκε να επισκεφθεί περισσότερα κα-
ταστήματα για να συμπληρώσει τις 
αγορές του. Ξεχωριστή έρευνα για λο-
γαριασμό του περιοδικού The Grocer 
διαπιστώνει πως ένας στους τρεις κα-
ταναλωτές έχει αρχίσει τις αγορές για 
τα Χριστούγεννα ή σχεδιάζει να το κά-
νει εντός του Οκτωβρίου. Τα 2/3 των 
πολιτών ανησυχούν για ελλείψεις προ-
ϊόντων στην αγορά κατά την εορτα-
στική περίοδο, εν μέσω προειδοποι-
ήσεων για ελλείψεις από παράγοντες 
της αγοράς τις οποίες δεν έχουν δια-
ψεύσει κυβερνητικά στελέχη. 
Πέρα από τα τρόφιμα, οι προειδο-
ποιήσεις για ελλείψεις αυτό το φθινό-
πωρο και χειμώνα αφορούν και μια 
σειρά άλλων προϊόντων, από ρούχα, 
παιχνίδια και σοκολάτες έως είδη χαρ-
τιού, τσιμέντο και κεραμικά. Διάφορες 
επιχειρήσεις έχουν γνωστοποιήσει ση-
μαντικές ελλείψεις εργατικού δυναμι-
κού τόσο στην παραγωγή όσο και στην 

αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και μεί-
ωση παραγωγής λόγω του αυξημένου 
κόστους της ενέργειας. Ο γενικός δι-
ευθυντής της Συνομοσπονδίας Βιομη-
χανιών Χαρτιού Άντριου Λαρτζ είπε 
πως πολλές επιχειρήσεις μειώνουν την 
παραγωγή για να προστατεύσουν τα 
κέρδη τους και να μειώσουν τα κόστη. 
Η εταιρεία Nestle ανακοίνωσε πως 
αντιμετωπίζει «προκλήσεις» που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τη διαθε-
σιμότητα δημοφιλών σοκολατένιων 
προϊόντων της, ενώ και η εταιρεία 
Walkers Shortbread που παράγει τα 
ομώνυμα δημοφιλή μπισκότα βουτύ-
ρου προειδοποίησε πως διανύει την 
πιο δύσκολη περίοδο στην ιστορία των 
120 χρόνων της λόγω ελλείψεων ερ-
γατικού δυναμικού. Είναι χαρακτηρι-
στικό πως πλέον προσφέρονται από 
γεωργικές επιχειρήσεις έως και 30 λί-
ρες την ώρα σε εργάτες πρόθυμους 
να εργαστούν σε χωράφια για τη συλ-
λογή λαχανικών και φρούτων. Πρόκει-
ται για ωρομίσθιο υπερτριπλάσιο του 
τρέχοντος κατώτατου μισθού, που είναι 
στις 8,91 λίρες την ώρα για τους άνω 
των 23 ετών. Σημαντικά αυξημένοι εί-
ναι επίσης οι μισθοί για θέσεις χασάπη, 
καθώς κτηνοτρόφοι υποχρεώνονται να 
θανατώνουν τα ζώα τους λόγω ελλεί-
ψεων εξειδικευμένου προσωπικού στα 
σφαγεία. Το ίδιο ισχύει και για τους 
οδηγούς οχημάτων βαρέως φορτίου. 
Η κυβέρνηση διόρισε τον πρώην δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της μεγάλης αλυ-
σίδας σουπερμάρκετ Tesco σερ Ντέι-
βιντ Λιούις ως σύμβουλο σε θέματα 
εφοδιαστικής αλυσίδας ενώ εξετάζει 

την πιθανότητα να διατηρήσει στρα-
τιώτες στο τιμόνι βυτιοφόρων. Παράλ-
ληλα, το μεγαλύτερο λιμάνι διακίνησης 
εμπορευματοκιβωτίων στη Βρετανία, 
στο Φέλιξστοου της Ανατολικής Αγ-
γλίας, υποχρεώθηκε να ζητήσει από 
εμπορικά πλοία να αναζητήσουν άλλο 
λιμάνι λόγω συνωστισμού από κοντέι-
νερ που προκαλεί η έλλειψη οδηγών. 

 
Ακριβός χειμώνας εν όψει... 
Οι κάτοικοι της Βρετανίας αντιμετω-
πίζουν το φάσμα ενός δύσκολου και 
πολύ πιο ακριβού χειμώνα, καθώς τις 
ελλείψεις τροφίμων και καυσίμων συ-
νοδεύουν ανατιμήσεις προϊόντων. Στο 
σκηνικό ακρίβειας συντελούν οι αυξη-
μένες τιμές πρώτων υλών και μεταφο-
ρικών στο διεθνές εμπόριο, όπως 
ασφαλώς και το αυξημένο κόστος του 
φυσικού αερίου στην αγορά χονδρικής. 
Εκπρόσωποι των 2/3 των βρετανικών 
επιχειρήσεων, σύμφωνα με το Βρετα-
νικό Εμπορικό Επιμελητήριο, έχουν 
προειδοποιήσει ότι ο συνδυασμός αυ-
τός θα οδηγήσει σε αύξηση τιμών. 
Οι επιχειρήσεις σημειώνουν ότι θα 
υποχρεωθούν να αναπροσαρμόσουν 
προς τα πάνω τις τιμές και λόγω της 
πίεσης που δέχονται από την κυβέρ-
νηση να αυξήσουν τους μισθούς για 
να προσελκύσουν επιτόπιο εργατικό 
δυναμικό και να απογαλακτιστούν από 
τη «χαμηλόμισθη και ανεξέλεγκτη με-
τανάστευση», όπως το έθεσε πρό-
σφατα ο Μπόρις Τζόνσον. Οι εκτιμή-
σεις του Κέντρου Οικονομικών και 
Επιχειρηματικών Μελετών (CEBR) 
αναφέρουν πως ήδη ο αυξανόμενος 

πληθωρισμός μπορεί να στοιχίσει έως 
το τέλος του έτους σε μια τυπική τε-
τραμελή οικογένεια έως και 1.800 λί-
ρες. Η τιμή προϊόντων όπως τα ζυμα-
ρικά, οι κονσέρβες, τα αυγά, τα μήλα 
και το κρέας έχουν ήδη αυξηθεί κατά 
έως 44%. Ένα ζευγάρι συνταξιούχων 
θα δει το κόστος διαβίωσης να αυξά-
νεται κατά 1.100 λίρες έως το τέλος 
χρόνου και ένα ζευγάρι χαμηλόμισθων 
κατά 900 λίρες. Υπάρχουν προειδο-
ποιήσεις ότι η μπύρα στις παμπ μπο-
ρεί να ξεπεράσει τις 4 λίρες, ενώ η 
μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 
ήταν με βάση τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία 134,6 πένες το λίτρο, από 113,1 
πένες ένα χρόνο νωρίτερα. Σε αυτά, 
προστίθεται η κατάργηση από αυτόν 
το μήνα του βοηθήματος των 12 λιρών 
ανά εβδομάδα λόγω πανδημίας για 
τους πιο αδύναμους, ενώ επίκειται και 
η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 1,25% από τον Απρίλιο. Την ίδια 
ώρα ο οίκος Moody’s προέβλεψε ότι η 
αύξηση του χονδρικού κόστους του φυ-
σικού αερίου θα οδηγήσει στην κατάρ-
ρευση και άλλες εταιρείες παροχής 
ενέργειας: ήδη μέσα στο Σεπτέμβριο 
εννέα μικρομεσαίοι πάροχοι κήρυξαν 
πτώχευση. Αναλυτές προειδοποιούν 
ότι αν οι τιμές του αερίου δεν υποχω-
ρήσουν, από τον Απρίλιο το ετήσιο κό-
στος ενέργειας για το μέσο νοικοκυριό 
θα αυξηθεί κατά 420 λίρες στις 1.700. 
Η Τράπεζα της Αγγλίας έχει προειδο-
ποιήσει ότι ο πληθωρισμός μέχρι το 
τέλος του έτους μπορεί να σκαρφαλώ-
σει στο 4%, ποσοστό διπλάσιο του θε-
σπισμένου στόχου.



 
«Νεκρός κι αν 

έπεσες σε  
τίποτε το φως 

σου δεν   
λιγόστεψε!» 

 
Στις 2 Ιανουαρίου 1959, η φάλαγγα 

του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα εισέρχεται 
νικηφόρα στην Αβάνα, την πρω-
τεύουσα της Κούβας. Αμέσως μετά 
ο Τσε αναλαμβάνει διοικητής της 
Στρατιωτικής Ακαδημίας και οργανώ-
νει τις δίκες των βασανιστών του πα-
λιού καθεστώτος. Παρατίθενται πα-
ρακάτω, υπό μορφή χρονολογικών 
σημειώσεων, τα κυριότερα στιγμιό-
τυπα της ζωής και της αγωνιστικής, 
επαναστατικής δράσης του Τσε στην 
ιστορική διαδρομή που ακολούθησε 
από εδώ μέχρι την άνανδρη δολο-
φονία του τον Οκτώβριο  του 1967. 

Το 1959, ο Τσε παίρνει διαζύγιο 
από την Ίλτνα, την πρώτη του  
γυναίκα, και προχωρεί σε δεύτερο 
γάμο, με την Αλέιδα Μαρτς, στέλεχος 
της Επανάστασης την εποχή του 
αντάρτικου στην Σάντα Κλάρα. Την 
ίδια χρονιά πραγματοποιεί διεθνή  
περιοδεία για την δημιουργία δεσμών 
ανάμεσα στην Κούβα και το Κίνημα 
των Αδεσμεύτων, αναλαμβάνει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στην Αγροτική  
Μεταρρύθμιση και τίθεται επικεφαλής 
της Εθνικής Τράπεζας. 

  
Το 1960, την  χρονιά που έρχεται 

στον κόσμο το δεύτερο παιδί του,  
η Αλέιδα, και εκδίδεται το βιβλίο του 
«Ο Ανταρτοπόλεμος»,  ο Τσε επι-
σκέπτεται σοσιαλιστικές χώρες.  
Στις 6 Αυγούστου 1960, η επαναστα-
τική εξουσία εθνικοποιεί τις αμερικα-
νικές εταιρείες θέτοντας την Κούβα 
στο στόχαστρο του αμερικάνικου 
ιμπεριαλισμού. Ενα χρόνο αργότερα 
η Κούβα, με επικεφαλής τους Κάστρο 
– Τσε, αποκρούει απόβαση μισθο-
φόρων της CIA στον Κόλπο των Χοί-
ρων. Η αντίδραση δεν καταθέτει τα 
όπλα. 

 1962: Εκδίωξη της Κούβας ✓
από τον Οργανισμό Αμερικανικών 
Κρατών και επιβολή πλήρους εμπο-
ρικού αποκλεισμού εις βάρος της 
από τις ΗΠΑ. Γέννηση του Καμίλο, 
τρίτου παιδιού του Τσε, ο οποίος  
λίγους μήνες μετά θα υπογράψει 
Συμφωνία Οικονομικής Συνεργασίας 
με την  Σοβιετική Ενωση. Ξεσπά η 
γνωστή κρίση με τους σοβιετικούς 
πυραύλους που είναι εγκατεστημένοι 
σε κουβανικό έδαφος. Οι πύραυλοι 
αποσύρονται. 

Τον Απρίλιο του 1963 φυλακίζεται 
στην Αργεντινή, η μητέρα του Τσε 

ύστερα από επίσκεψή της 
στην Κούβα. Δύο μήνες αρ-
γότερα γεννιέται η Σέλια, το 
τέταρτο παιδί του Τσε.  

Το Σεπτέμβριο  του ίδιου χρόνου, ο 
Τσε υποστηρίζει την αναγκαιότητα 
ένοπλου αγώνα σε παναμερικανική 
κλίμακα. Ψηφίζονται ριζοσπαστικότε-
ροι νόμοι για την αγροτική μεταρρύθ-
μιση στην Κούβα. 

 
Σε ομιλία του στο Σαντιάγο της Κού-

βας στις 30 Νοεμβρίου 1964, ο Τσε 
καταγγέλλει την ηττοπάθεια αριστε-
ρών κομμάτων της Λατινικής Αμερι-
κής και στην ομιλία του στην Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ στις 11 Δεκεμ-
βρίου του ίδιου χρόνου, τάσσεται  
ξεκάθαρα υπέρ των ένοπλων απλευ-
θερωτικών κινημάτων του λεγόμενου 
Τρίτου Κόσμου. Αμέσως μετά, ξεκινά 
τρίμηνη περιοδεία του Τσε στην 
Αφρική και την Κίνα, που θα διαρκέ-
σει μέχρι τον Μάρτιο του 1965. 

Στις 24 Φεβρουαρίου 1965 έρχεται 
στον κόσμο το πέμπτο και τελευταίο 
παιδί του Τσε. Μια μέρα μετά, ο Τσε, 
στην τελευταία δημόσια ομιλία του 
στο Αλγέρι, στο 2ο Οικονομικό Σεμι-
νάριο Αφροασιατικής Αλληλεγγύης, 
καλεί τους λαούς σε ενιαίο αντιιμπε-
ριαλιστικό αγώνα σε παγκόσμια κλί-
μακα. Την ίδια χρονιά, ύστερα από 
την παραίτησή του από όλα τα επί-
σημα αξιώματα, ο Τσε, μαζί με 150 
περίπου Κουβανούς εθελοντές, συμ-
μετέχει στο επαναστατικό κίνημα του 
Κονγκό – Ζαΐρ στην Αφρική. Ο Τσε 
και οι σύντροφοί του αποχωρούν 
από το Κονγκό μετά την ήττα των 
επαναστατικών δυνάμεων. 

Το 1966, ύστερα από σύντομη πα-
ραμονή στην Τσεχοσλοβακία και την 
Ανατολική Γερμανία, ο Τσε φτιάχνει 
την αντάρτικη βάση του Νακαχουα-
σού στην Βολιβία. Η επιλογή της Βο-
λιβίας, ως προνομιακού πεδίου δη-
μιουργίας αντάρτικης εστίας με 
προοπτική τον ανταρτοπόλεμο σε 
παναμερικανική κλίμακα, γίνεται 
ύστερα από εισήγηση του Κάστρο. 
Στις 11 Μαρτίου 1967 ο βολιβιανός 
στρατός ανακαλύπτει την παρουσία 
των ανταρτών και έξι μέρες μετά κα-
ταλαμβάνει τη βάση του Νακαχουα-
σού. Ο Εθνικοαπελευθερωτικός 
Στρατός (ELN) του Τσε εγκαταλείπει 
την βάση, όχι όμως και την μάχη. 
Στις 20 Απριλίου 1967 επιβεβαι-

ώνεται και επισήμως η παρουσία του 
Τσε στην  Βολιβία. Ο Τσε και οι 
αντάρτες του ELN πολεμούν κάτω 
από άνισες συνθήκες.  

 
Στις 8 Οκτωβρίου 1967, ο Τσε τραυ-

ματίζεται και συλλαμβάνεται σε  
συμπλοκή με τον βολιβιανό στρατό 
στο φαράγγι του Γιούρο. Εκτελείται 
άνανδρα και ύπουλα την επομένη,  
9 Οκτωβρίου 1967, με διαταγή της 

βολιβιανής χούντας και τις ευλογίες 
των αμερικανών  ιμπεριαλιστών  
πατρόνων της. 
 

Ο Τσε έφυγε από τη ζωή πολύ νω-
ρίς, αλλά θα ζει αιώνια στις καρδιές 
όλων των τίμιων ανθρώπων του πλα-
νήτη, στην καρδιά του κάθε  

ελεύθερα  και δημοκρατικά  
σκεπτόμενου ανθρώπου που  
δεν  βολεύεται με το άδικο. 
 
Ξέρω ότι υπάρχουν επαναστάτες 

και σίγουρα σ’ αυτούς δεν περιλαμ-
βάνονται οι κάθε λογής σοσιαλδημο-
κράτες, ρεφορμιστές και πασιφιστές 
του «σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω», 
που δεν συμφωνούν με κάποιες από 
τις αντιλήψεις του Τσε γύρω από την 
νέα κοινωνία, τις στρατηγικές,  
τις τακτικές, και τις επιλογές του,  
ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν 
στις μορφές πάλης. 

 
Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρχει 

επαναστάτης που να μην συμφωνεί 
με τα πανίσχυρα ιδανικά του Τσε,  
τα οποία εύστοχα διατύπωσε και στο 
τελευταίο γράμμα του, που έστειλε 
στα παιδιά του:  

 
 
«...Αν έρθει μέρα που θα διαβά-

σετε αυτό μου το γράμμα, θα πει 
πως ο πατέρας σας έχει φύγει 
από κοντά σας... Ο πατέρας σας 
είναι ένας άνθρωπος, που ενερ-
γεί όπως σκέπτεται. Και που σί-
γουρα έμεινε πάντα πιστός στις 
πεποιθήσεις του... Προπάντων 
να κρατήσετε μέσα σας την ικα-
νότητα να αισθάνεστε πολύ βα-
θιά κάθε αδικία, που διαπράττε-
ται εναντίον οποιουδήποτε, σ’ 
οποιοδήποτε σημείο κι αν είναι 
του κόσμου... Αυτή είναι η πιο 
ωραία αρετή ενός επανα-
στάτη...».  

 
Το χτύπημα λοιπόν της αδικίας, 

αδιάφορο για το πού γίνεται η αδικία, 
από ποιον και για ποιον, ήταν η μό-
νιμη αγωνία του Τσε, που κανόνιζε, 
και κανόνισε ως το τέλος, την πορεία 
της ζωής του. 

 
Ο Τσε μιλούσε ισπανικά και γαλ-

λικά. Από μικρός διάβαζε με πάθος 
τους μοντέρνους για την εποχή του 
ποιητές, Μπωντλέρ, Βερλέν, Γκαίτε, 
Νερούντα κ.ά. Μελέτησε τα έργα των 
Σπένγκλερ, Φρόυντ, Μαρξ, Λένιν, 
Στάλιν κ.ά. και άφησε πίσω του πλού-
σιο συγγραφικό υλικό, γραμμένο 
μέσα στην  φωτιά του αγώνα.  

 
Αυτό που ιδιαίτερα συγκινεί τον 

γράφοντα είναι ότι ο Τσε έκανε την 
πρακτική του  εξάσκηση και ειδίκευση 
σε λεπροκομείο.
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ 
Φωτίζει άπλετα τους δρόμους μας!  

 ΜΕΡΟΣ Β’ 
(τελευταίο) 

Δοκιμάζουν και την  αντοχή μας και  
την  υπομονή μας 

 Ένας 
από τους 
Συντηρη-
τ ι κ ο ύ ς 
Βουλευτές 
είχε πα-
ραπονεθεί 
ότι ο μι-
σθός που 
π α ί ρ ν ε ι 

ετησίως,   £82,000, δεν 
του  αρκεί. Θεωρεί το 
ποσό αυτό χαμηλό!   

Ε… βέβαια τώρα που 
είναι και Sir… (παίρνει 
περισσότερα από έναν  
ιατρό). Σε τέσσερα χρό-
νια όμως  ψήφισε σχεδόν 
πενήντα φορές στην 
Βουλή για την μείωση 
διαφόρων επιδομάτων 
για άπορες οικογένειες,  
συμπεριλαμβανομένου 
και της τελευταίας περι-
κοπής του Universal 
Credit ποσόν των  20 
λιρών, μα και υπέρ των 
αυξήσεως φόρων που θα 
επηρεάσει ως επί το 
πλείστο  πολλές οικογέ-
νειες.    

Δεν είναι μόνο αυτός  
 ο Συντηρητικός που ψή-
φισε με τέτοιο τρόπο 
αλλά και πολλοί άλλοι.   

Είναι καιρός πλέον  
τόσον οι Συντηρητικοί 
Βουλευτές όσον και ο κος 
Boris Johnson να αναλά-
βουν την όλη ευθύνη για  
τη καταστρεπτική πολι-
τική αλλά  και για τα   
θλιβερά γεγονότα που 
διαδραματίζονται τα τε-
λευταία 3 χρόνια. 

Με ένα σορό  αναλή-
θειες που μας σέρβιραν 
γύρω από το Brexit που 
ως αποτέλεσμα έφερε 
καταστροφή στην οικονο-
μία και στην ομαλή καθη-
μερινότητα  του τόπου.  
Ακολούθησε το Covid-19 
που στοίχησε πάνω από 
140 χιλιάδες θανάτους 
και συνεχίζει ο αριθμός 
των θανάτων να αυξάνε-
ται μέχρι και σήμερα.   

Ο ίδιος ο Μπόρις  πα-
ραδέχθηκε ενοχή αν και 
θα ήταν καλύτερο για την 
χώρα αν πράγματι θα 
αποφάσιζε ως αποτέλε-
σμα της όλης καταστρε-
πτικής πολιτικής να  
δώσει την παραίτησή του  
μαζί με τους υπόλοιπους 
υπουργούς, διότι την 
υποκρισία του- τους που 
είναι τόσο ολοφάνερη 
μπορεί κανείς να την κό-
ψει με μαχαίρι.   Ίσως σή-
μερα να μην είχαμε την 
αύξηση φόρων, ή ακόμη 
την αύξηση  τιμών  γκα-
ζιού και ηλεκτρισμού και 
την κρίση παροχής βεν-
ζίνης και άδεια ράφια  και 
την κρίση στα χοιροστά-
σια που δεν μπορούν να 
παραλάβουν οι εργάτες. 
Όλοι αυτοί που φώναζαν 
ότι οι ξένοι  μας πήραν 
τις δουλειές μας ας έλ-
θουν τώρα να εργασθούν 
στα χοιροστάσια ή να γί-
νουν οδηγοί βαρέων οχη-
μάτων, να γίνουν ψαρά-
δες και τόσες άλλες 
δουλειές που παραμέ-
νουν κενές γιατί δεν 
υπάρχει προσωπικό. 
Ένα πράγμα που μπορεί 
να καταλάβει  ο κόσμος 
είναι  ότι τα Χριστούγεννα 
δεν είναι γύρω από το τι 

θα φάμε ή τι παιχνίδι θα 
δώσουμε στα μικρά παι-
δάκια, αλλά εύχομαι ότι  
τα Χριστούγεννα κατέ-
χουν ένα βαθύτερο 
νόημα και μήνυμα για 
όλη την ανθρωπότητα. 

Είδαμε την περασμένη 
εβδομάδα πως αυτοί που  
ήταν  παρόντες στο συ-
νέδριο των Συντηρητικών  
στο Manchester σηκώθη-
καν να χειροκροτήσουν 
τον κον Boris Johnson 
στο τέλος της ομιλίας του, 
προφανώς για τις κατα-
στροφές που έχει γνωρί-
σει η χώρα και στις γραμ-
μές που εξηγήσαμε  πιο 
πάνω. Η ομιλία του δεν 
είχε τίποτα το αξιόλογο, 
αλλά το  συνηθισμένο 
μπλα, μπλα χωρίς νόημα 
που συνοδευόταν με το 
ψεύτικο  ύπουλο και υπο-
κριτικό του “σοβαρό” του 
ύφος και τα ξανισμένα 
μαλλιά όπως ακριβώς και 
τα λόγια του, μα και η 
ανεύθυνη πολιτική και η 
κατεύθυνση που θα  οδη-
γήσει  σε περισσότερες  
καταστροφές. Τίποτα για 
το 30% των παιδιών της 
χώρας που ζουν την φτώ-
χια, ούτε καν λέξη  για 
την λιτότητα ή τι θα κάνει 
για την αύξηση του πλη-
θωρισμού. 

Αφορμή η “φτιαχτή”  
έλλειψη  βενζίνης στα 
πρατήρια που τους   
δόθηκε η ευκαιρία  να αυ-
ξήσουν τις  τιμές, αν και 
στην πραγματικότητα  
η έλλειψης βενζίνης οφεί-
λεται στο ότι δεν υπάρ-
χουν οδηγοί. Αύξηση  
τιμών  σε πολλά προ-
ϊόντα και για όλα αυτά και 
για τις όλες αυτές κατα-
στροφές πληρώνει και θα 
συνεχίσει να  πληρώνει 
ο κόσμος. Τι τον νοιάζει 
τον εκατομμυριούχο 
Boris Johnson ή τι γνω-
ρίζει τι θα πει φτώχεια.      

 
Οι καταστροφές που 

έρχονται  μία μετά από 
την άλλη για μερικούς θα 
τους κάνουν  καλό παρά 
κακό,  μα βλέπω από 
τώρα ότι τρέχουν να πα-

ραγγείλουν τις γαλοπού-
λες και άλλα τρόφιμα, 
που βοηθά στο να εκκε-
νωθούν τα ράφια στα  
καταστήματα αφενός, 
γιατί δεν προμηθεύονται 
εγκαίρως, αφετέρου δε  
λόγω αχορταγιάς. 

Ούτε οι τράπεζες τρο-
φίμων θα μας σώσουν 
ούτε η πολιτική του Τζόν-
σον αλλά χρειάζεται  μία 
ριζική αλλαγή.  Ακούς κε 
BOJO; 

Διότι όταν αυξάνονται  
οι τιμές γκαζιού ή και  
ηλεκτρισμού  και εμείς  
σιωπούμε, τότε   την επό-
μενη φορά θα αυξηθούν  
ακόμη περισσότερο, 
αφού το είπε  ο BOJO ότι  
θα έλθουν και χειρότερα. 
Μας δοκιμάζουν και ταυ-
τόχρονα μας προετοιμά-
ζουν. 

Η σιωπή δεν είναι λύση.  
Γράψετε στον / στην 

βουλευτή  σας τι εισηγού-
νται να κάνουν για αυτήν 
την ατέλειωτη κρίση. 

Ο Rishi Sunak, άλλος 
Συντηρητικός εκατομμυ-
ριούχος που μπορείτε να 
γράψετε και να  διαμαρ-
τυρηθείτε  για τη σημε-
ρινή απαράδεκτη κατά-
σταση που βρίσκεται 
ολόκληρη η χώρα. 

Η υπομονή έχει και τα 
όριά της και ο λαός περι-
μένει να δει καλύτερες 
ημέρες και όχι περισσό-
τερες καταστροφές. Διότι 
στο τέλος της ημέρας και 
κακά τα ψέματα, θα είναι 
ο λαός που θα τα πλη-
ρώσει, ως συνήθως.  

Καιρός να φωνάξει ο 
λαός: φτάνει πια, αρκετά! 
Δεν πάει άλλο.  

Ακούς κε BOJO;  
 
Όσον για το Sir Bottom-

ley, η απάντηση είναι 
“έσιει  κούσπο στο Μι-
τσερό.” Παρακαλώ διαβι-
βάστε την άποψίν μου  
αυτή!  

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



 

Σή μ ε ρ α 
θα ασχoληθώ λίγο με τη 
σημασία της λέξης πο-

λιτισμός! 
Την αφορμή την παίρνω από 
την ανάμιξη μου στη διοργά-
νωση Θεατρικών παραστά-
σεων εδώ στο Λονδίνο για τα 
200 χρόνια της Ελληνικής Επα-
νάστασης 1821, όπου θα φέ-
ρουμε από την Ελλάδα το θεα-
τρικό έργο της Τάνιας  
Χαροκόπου ΑΘΑΝΑΤΕΣ σε 
σκηνοθεσία Λεωνίδα Λοιζίδη 
με την συμμετοχή της γνω-
στής ηθοποιού Μαίρης Βι-
δάλη.  

 
Οι παραστάσεις που θα  
γίνουν στο Λονδίνο είναι υπό 
την αιγίδα Της Ελληνικής 
Πρεσβείας στο Λονδίνο κα-
θώς και της Κυπριακής Ύπα-
τηςΑρμοστείας και της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας.  
Με πιάνει καμιά φορά η μανία 
να πολεμήσω για τον δικό μου 
πολιτισμό. Τι εννοώ να πολε-
μήσω;  Θέλω να κρατήσω τις 
αρχές μου , θέλω να διατηρήσω 
τις ρίζες μου, την καταγωγή 
μου.  
Ο κάθε ένας από εμάς διανύει 
το δικό του ταξίδι προς τη δική 
του Ιθάκη. Την Ιθάκη που ξεκι-
νάει από την γέννηση του, μέ-
χρι και το τέλος του ταξιδιού,   
μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη  
τελικά. Το θέμα είναι το ταξίδι 
και όχι η Ιθάκη. Ο πολιτισμός 
φτιάχνεται ανάλογα με το πιο 
ταξίδι ακολουθεί ο κάθε ένας 
από εμάς.  
Και ο δικός μου πολιτισμός 
φτιάχτηκε μέσα από το ταξίδι 
που μου άνοιξε δρόμους και με 
έμαθε να ζω , να αγαπώ, και να 
πιστεύω στον συνάνθρωπο 
μου.  

“Και δεν βιάστηκα στο ταξίδι 
διόλου. Χρόνια πολλά διήρκεσε 
και έπεται συνέχεια. Και έγινα 
πλούσιος με όσα κέρδισα στον 
δρόμο μου. Και συνεχίζω να 
μαζεύω πραμάτειες και ιδανικά 
μυρωδικά!  
Οι ρίζες μας λοιπόν αγαπητοί 
μου,  και ότι πήραμε,  και παίρ-
νουμε  από το δικό μας ταξίδι 
προς την δική μας Ιθάκη,  είναι 
τα πιο σημαντικά, και όχι το 
φτάσιμο εκεί.  
Το δικό μου ταξίδι πιστεύω 
πως  με έδωσε πολλά Ιδανικά 
μυρωδικά.  
Κλέβω από ένα παλιό δικό 
μου κείμενο για να σας πω γιατί 
ο πολιτισμός φτιάχνεται στη πο-
ρεία της ζωής μας, και είναι 
πολύ σημαντικό να τον διατη-
ρούμε και να σεβόμαστε την 
ιστορία. 

 Εγώ γεννήθηκα εκεί που η 
μέρα άρχιζε με την ανατολή του 
ήλιου. Εκεί που οι άνθρωποι 
δούλευαν με τα γυμνά τους χέ-
ρια τη Γη για το καθημερινό με-
ρίδιο στο βραδινό τραπέζι. Εκεί 

που η ελιά και το κρεμμύδι έγινε 
συνήθεια και το κρασί κρατούσε 
ζωντανό το αίμα στις φλέβες 
των ανθρώπων. 
Γεννήθηκα εκεί που ο ήλιος 
κρατούσε συντροφιά στο ζευ-
γολάτη, μέχρι την ώρα που θα 
δύσει.  Εκεί που η καλημέρα 
έγινε ο σύνδεσμος της ράτσας 
μας, και η κουβέντα ήταν απα-
ραίτητη να λάβει χώρα σε κάθε 
μας συνάντηση.  
Μεγάλωσα εκεί που τα βράδια 
στο πεζούλι τη γειτονιάς μας 
έπρεπε να κάνουμε συνάντηση. 
Εκεί που ανταμώναμε για να 
μάθουμε τα νέα. Συντροφιά με 
το φεγγάρι θα έπρεπε να λέμε 
τα μαντάτα, και να μάθουμε για 
τους ερωτευμένους. Μεγάλωσα 
εκεί που η καληνύχτα ήτανε 
κουράγιο για την επόμενη τη 
μέρα.  
Μεγάλωσα εκεί που στο τρα-
πέζι  μας ήταν ο νόμος να κρα-
τάμε σιωπή. Εκεί που το ψωμί 
το βρέξαμε με δάκρυ και 
ιδρώτα. Εκεί που οι καρέκλες 
στο τραπέζι ήταν πέντε, και θα 
έπρεπε να ήταν κρατημένες. 
Εκεί που υπήρχε η ευλογία του 
Θεού.  
Μεγάλωσα εκεί που ο πατέ-
ρας ήτανε ο φάρος που οδη-
γούσε στη στεριά. Εκεί που το 
“όνομα” άνοιγε τις πόρτες.  
Εκεί που η οικογένεια έτρωγε 
το φαγητό από την ίδια κούπα. 
Εκεί που η αγάπη βασίλευε στα 
σπλάχνα των ανθρώπων, και η 
καρδιά μας ήταν πάντοτε γιο-
μάτη. 
Γιατί λοιπόν επιμένω και  αγω-
νίζομαι για τον πολιτισμό μας;  
Γιατί δυστυχώς βλέπω ότι  
λοξοδρομούν  κάποιοι άνθρω-
ποι και παρασύρουν τις νέες γε-
νεές σε περιπέτειες και παρα-
ποιούν την αλήθεια όσον 
αφορά τον δικό μας πολιτισμό.  
Είμαι φανατικός τηλεθεατής 
της παραδοσιακής βραδιάς και 
στην τελευταία εκπομπή 
άκουσα και είδα γνωστούς ηθο-
ποιούς να διαβάζουν στην Κυ-
πριακή διάλεχτο μεταφρασμένο 
κείμενο του Ρωμαίου και της 
Ιουλιέττας  του Σέξπηρ και εν-
θουσιάστηκα! Συγχαρητήρια 
στον μεταφραστή που τόλμησε 
και που με αυτό τον τρόπο δια-
τηρεί την Κυπριακή  διάλεχτο 
και την καταγωγή της. Πολλές 
από τις Κυπριακές λέξεις όπως 
γνωρίζουμε προέρχονται από 
την αρχαία Ελληνική γλώσσα, 
και εμείς οι κύπριοι είμαστε οι 
μόνοι που διατηρούμε στη διά-
λεχτο μας πολλές από αυτές τις 
λέξεις.  
Είναι πολλοί οι Κύπριοι που 
αξίζουν συγχαρητήρια για όλες 
τις προσπάθειες που κάνουν, 
γράφοντας Κυπριακή ποίηση 
και στοίχους στην Κυπριακή 
διάλεχτο, και συγχαίρω και 
όλους όσοι ασχολούνται με  
εκπομπές τηλεοπτικές ή ραδιο-
φωνικές με θέμα τους την  

Κυπριακή κουλτούρα, τα ήθη 
και έθιμα και την Κυπριακή  
παράδοση γενικά. Ακόμα θα 
ήταν ευχής έργον αν η  
Κυπριακή γλώσσα,  και τολμώ 
να πω, γλώσσα, έμπαινε και 
στα σχολεία. Υπάρχουν αρκετά 
κείμενα τα οποία θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν για δι-
δαχή με σκοπό την διατήρησης 
της δικής μας κληρονομιάς της 
δικής μας ιστορίας, του  
δικού μας πολιτισμού. 
Όλοι οι μεγάλοι ποιητές ασχο-
λήθηκαν με την Κυπριακή 
γλώσσα, με πρώτο και καλύ-
τερο τον Βασίλη Μιχαηλίδη, και 
οι  πιο νεότεροι που είναι πολ-
λοί και καταξιωμένοι λογοτέ-
χνες. 
Με πιάνει, μου τη δίνει που 
λέμε,  που ακούω όλα τούτα τα 
σχόλια των τελευταίων ημερών 
όσον αφορά την προσπάθεια 
της προώθησης της μικρής μας 
πατρίδας Κύπρου, που μέσα 
από την διοργάνωση διαφόρων 
εκδηλώσεων μπορούμε να πε-
ράσουμε μηνύματα και να γίνει 
γνωστός ο πολιτισμός μας. 
Δυστυχώς τα σχόλια αυτά 
εναντιώνονται όσον  αφορά την 
συμμετοχή της Κύπρου στον 
διαγωνισμό τραγουδιού της  
Eurovision.  
Δεν μπορεί να μην υπάρχουν 
αντιρρήσεις και μάλιστα από 
πολλούς φίλους του διαγωνι-
σμού καθώς και από κάποιες 
οργανωμένες ομάδες.  
Δυστυχώς η επιλογή κατά τη 
γνώμη πολλών δεν εκπροσω-
πεί τον δικό μας πολιτισμό και 
δεν δίνει ούτε ένα σημείο,  που 
ακούγοντας το κάποιος να θε-
ωρήσει ότι είναι τραγούδι 
που…. έστω μυρίζει Κύπρο. 
θα ήταν καλό να μην χάνουμε 
ευκαιρίες να προωθούμε τον 
δικό μας πολιτισμό την δική μας 
κουλτούρα, τη δική μας ιστορία, 
τα δικά μας ήθη και έθιμα.  
Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες 
μας ο κάθε ένας από εμάς και 
ας κάνουμε ότι είναι δυνατό να 
διαφυλάξουμε τα αγαθά του 
λαού μας, γιατί διαφορετικά…
…  κακή μας τύχη … θα χα-
θούμε και δεν θα έχουμε ταυ-
τότητα. Θα γίνουμε αγνώριστοι 
με όλα αυτά τα ξενόφερτα που 
μας έχουν κατακλύσει!  
Ας έχουμε πάντα στο νου τα 
νέα παιδιά, και ας στηρίζουμε 
κάθε προσπάθεια που γίνεται 
προς διατήρηση όλων των αγα-
θών που κληρονομήσαμε. 
Δεν λέω , η γλώσσα μας είναι 
Ελληνική, και τη μαθαίνουμε 
στην εντέλεια, και είμαστε υπε-
ρήφανοι που είμαστε Έλληνες, 
αλλά και η Κυπριακή γλώσσα,  
είναι η ιστορία μας, η κουλ-
τούρα μας, είναι μέρος του πο-
λιτισμού μας. 
Και όπως είπα και σε άλλες 
περιπτώσεις… ο άνθρωπος  
είναι ο πολιτισμός….. και ο πο-
λιτισμός είναι ο άνθρωπος! 

« 
α 
γ 
ά 
Π 
Η 
Σ 
»
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Του Βασίλη 
Παναγή

Η μαγική βιταμίνη της αγάΠΗΣΗ σημασία της λέξης … πολιτισμός!

Πώ ς 
μπο
ρού

με να βά-
λουμε αγάπη 
σε κάθε μας 
πράξη; Νο-
μίζω ότι ο κα-
λύτερος τρό-
πος να το 
καταφέρουμε 

είναι να ξεκινήσουμε πιστεύο-
ντας ότι η αγάπη είναι κινητή-
ριος δύναμη. Λέμε λοιπόν στον 
εαυτό μας «κάνω αυτό που 
έχω να κάνω με αγάπη». Και 
αν το κάνουμε αρκετά συχνά 
θα μας γίνει καλή συνήθεια! 
Για τις συνήθειες μιλήσαμε 
μια άλλη φορά. Τώρα ας δούμε 
την αγάπη σαν μια βιταμίνη 
«…ΠΗ». Θα πείτε από μέσα 
σας: Υπάρχει  βιταμίνη  
«…ΠΗ»; Σίγουρα όχι με αυτό 
το όνομα αλλά ας πούμε πως 
υπάρχει τέτοια… η οποία  είναι 
απαραίτητη για κάθε ανθρώ-
πινο οργανισμό. Όπως όλες οι 
άλλες βιταμίνες Α, Β C, D, E 
κλπ βοηθάνε τον άνθρωπο η 
κάθε μια με τον δικό της τρόπο, 
έτσι κι αυτή. Μοναδική την  
ονομάζουμε λοιπόν, μαγική και  
κάνει και θαύματα από την 
άλλη. Είναι η καλύτερη και η 
πιο θαυματουργή γιατί μόλις 
την δοκιμάσεις, θα δεις τα  
μικρά και τα μεγάλα θαύματα 
που κατά καιρούς άκουγες και 
δεν πίστευες να γίνονται.  
Αφού είναι απαραίτητη  θα 
πρέπει να τη ψάξουμε να την 
βρούμε και θα πρέπει να την 
παραγγείλουμε για να την προ-
μηθευτούμε. Αυτή η βιταμίνη 
λοιπόν, δεν βοηθάει μόνο το 
σώμα μας, αλλά και το μυαλό 
μας και το πιο σημαντικό… κά-
νει πολύ καλό στην ψυχή μας.  

 
Ας πούμε τρέφει την ψυχή 
μας με όμορφα απαραίτητα  
συστατικά που ξαφνικά παίρ-
νουν την μορφή θαυμάτων.  
Και όλοι χρειαζόμαστε αυτά τα 
μεγάλα και μικρά θαύματα γιατί 
χωρίς αυτά η ζωή μας θα ήταν 
μονότονη, άχρωμη και γκρίζα…  
χωρίς την ομορφιά της διαφο-
ρετικότητας στα καθημερινά και 
βαρετά που μας συμβαίνουν. 
Η έκπληξη της τύχης θα έλεγα, 
κάτι όμορφο και ξαφνικό, που 
έρχεται χωρίς να το περιμένεις 
και σε γεμίζει πολλές χαρές. 
Μόνο θετικά λοιπόν στοιχεία 
εμπεριέχονται στις  βιταμίνες 
που κατά καιρούς παίρνουμε  
και βοηθούν γιατί δίνουν στο 
σώμα μας όλα τα απαραίτητα 
συστατικά για να έχουμε ένα 
γερό και δυνατό σώμα.  
Κανένας δεν πήρε βιταμίνη στη 
ζωή του και να πει ότι  
«Με πείραξε η βιταμίνη που 
πήρα»! Φανταστείτε όμως πως 
αυτή η συγκεκριμένη βοηθάει 
και την ψυχή μας και θαυμα-
τουργεί… Πού θα μπορούσαμε 
άραγε να την βρούμε θα σκέ-
φτεστε τώρα;  Για να κάνω πιο 
απλά τα πράγματα και να μην 
τρέχουμε να την παραγγεί-
λουμε στο Ebay ή στο Amazon 
θα πω ότι η βιταμίνη «…ΠΗ» 
βρίσκεται… πού αλλού; Μέσα 
μας! Πού ακριβώς; Ας πούμε 
στη θετική σκέψη και στο θετικό 
συναίσθημα. Όσο αφορά τα 
συστατικά, να είστε σίγουροι ότι 
δεν περιέχει τοξικά ούτε άλλα 
βλαβερά για τον οργανισμό 

μας αλλά και την ψυχή μας.  
Τα συστατικά που την αποτε-
λούν, κι αυτό σάς το λέω 
έγκυρα, είναι η  ευεξία, η ηρε-
μία, η ευγνωμοσύνη και η 
αγάπη, πολλή αγάπη.  

 
Δηλαδή  όλα εκείνα τα καλά, 
θετικά και χρήσιμα συστατικά 
που και τι δεν θα έδινε οποι-
οσδήποτε για να τα αποκτή-
σεις. Και ποτέ κανείς δεν μπο-
ρεί να πάρει υπερβολική δόση, 
ούτε έχει παρενέργειες στο 
σώμα ή στην ψυχή μας. Όσο 
για την επίδραση της θετικής 
σκέψης στη ζωή μας, τα επι-
στημονικά άρθρα δίνουν τρα-
νταχτά και αδιαμφισβήτητα 
στοιχεία… Αυτή η περίφημη  
βιταμίνη μάς βοηθάει να  
νοιώθουμε όμορφα όλη την 
μέρα κι όλη την νύχτα, να 
έχουμε αυτοπεποίθηση, αυτο-
πειθαρχία, καλή διάθεση,  
αρμονικές σχέσεις με τους  
άλλους γύρω μας, να έχουμε 
καλή σωματική υγεία, δημιουρ-
γικότητα, ψυχική δύναμη,  
καλύτερη ικανότητα να αντιμε-
τωπίσουμε τις δυσκολίες της 
ζωής και τις ασθένειες, να 
έχουμε το πιο δυνατό ανοσο-
ποιητικό σύστημα, μειωμένο 
κίνδυνο θανάτου από καρδι-
οαγγειακό επεισόδιο γιατί για 
αγάπη πρόκειται και όπως όλοι 
ξέρουμε όταν τραυματιστεί η 
καρδιά μας είναι σαν να έχει 
τραυματιστεί δυο φορές το 
σώμα μας…  
Το πιο σημαντικό είναι ότι μας 
βοηθάει να έχουμε θετική 
στάση ζωής. Θα μου πείτε 
τώρα: Η θετική στάση είναι εφι-
κτή με τα τόσα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε; ΝΑΙ!  
Η θετική στάση ζωής δεν έχει 
να κάνει με τις εξωτερικές κα-
ταστάσεις της ζωής μας, που 
συχνά δεν τις ορίζουμε, αλλά 
με τον τρόπο που επιλέγουμε 
να αντιδράσουμε σε αυτές, κάτι 
που το ελέγχουμε. Είναι στο 
χέρι μας να διαλέξουμε αν θα 
γκρινιάζουμε και θα μιζεριά-
ζουμε ή αν θα βλέπουμε τα 
πράγματα αισιόδοξα και θα 
φροντίζουμε να περνάμε καλά. 

 Τέλος, αυτή η βιταμίνη 
«…ΠΗ»  βοηθάει να περά-
σουμε καλύτερα τα χρόνια που 
μας έχουν μείνει δηλαδή βοη-
θάει να έχουμε στο μέλλον κα-
λύτερα χρόνια ζωής! Πόσο 
ωραία ακούγονται όλα αυτά; 
Παραμυθένια αλλά πραγμα-
τικά! 

 Πολλές φορές σκέφτομαι 
αφού όλα τελικά είναι τόσο 
απλά στη ζωή μας γιατί υπάρ-
χει τόση δυσκολία κατανόησης 
μεταξύ των ανθρώπων και των 
σχέσεών τους; Απλά γιατί οι 
άνθρωποι φοβούνται, νομίζουν 
ότι ο άλλος θα τους την «φέ-
ρει», δεν έχουν διδαχθεί τα  
βασικά στοιχεία της επικοινω-
νίας, θέλουν να πάρουν χωρίς 
να δώσουν και, κυρίως, δε 
γνωρίζουν τον εαυτό του. 
Γι΄αυτό ακριβώς τον λόγο. Και 
σκέφτομαι και λέω: Πώς φτά-
σαμε έως εδώ; Δεν υπάρχει 
πλέον εμπιστοσύνη ίσως… ή 
γιατί σαν άνθρωποι χάσαμε τις 
αξίες μας ή δεν μας νοιάζουν 
οι αξίες πλέον ή γιατί σκεφτό-
μαστε πώς να περάσουμε 
εμείς όμορφα και να ικανοποι-
ούμε όλα τα θέλω μας εις  
βάρος των άλλων! Εγωιστές 

βασικά φορώντας ναρκιστικό 
άρωμα… 
Ας πάμε όμως πίσω στην  
βιταμίνη αγάΠΗς μας και θα 
δείτε πόσο όμορφα δουλεύουν 
όλα έχοντάς την, καθημερινά 
στην ημερήσια διάταξη. Έχετε 
δοκιμάσει ποτέ να φτιάξετε ένα 
φαγητό που πεθυμήσατε τόσο 
πολύ σήμερα; Σίγουρα ναι! 
Τρέχετε λοιπόν στην υπερα-
γορά κι αγοράζετε όλα τα υλικά  
που χρειάζεστε. Τα τοποθετείτε 
όλα στον πάγκο της κουζίνας, 
βρίσκετε και τις κατσαρόλες, 
τηγάνια και πιρέξ που θα χρει-
αστείτε τέλος πάντων, φοράτε 
και την ποδιά κουζίνας κι ετοι-
μάζεστε. Βάζετε μουσική στο 
κινητό ή ανοίγετε το ραδιόφωνο 
κι δεν παραλείπετε να ανοίξετε 
ένα μπουκάλι κρασί ή να φτιά-
ξετε ένα κοκτέιλ που θα σας 
κρατά παρέα μέχρι το τέλος της 
διαδικασίας. Ό,τι συνταγή θα 
φτιάξετε σίγουρα θα πετύχει 
γιατί θα είναι γεμάτη με αγάπη.  
Το κάθε ανακάτεμα και κάθε 
μπαχαρικό που θα προσθέτετε 
με πολλή χαρά θα το κάνετε,  
με κέφι και υπομονή.  
Άρα αν υιοθετήσετε στις πρά-
ξεις  σας την υπομονή, την 
χαρά, το γέλιο και την ηρεμία 
σε κάθε καθημερινή πράξη τότε 
θα σας γίνουν συνήθεια.  
Η βιταμίνη «…ΠΗ» θα ομορ-
φαίνει τη κάθε σας στιγμή. 
Ναι, θα μου πείτε, αλλά  
συχνά ακούω πολύ κόσμο να 
μιλάει για «κρίση πανικού»,  
τι συμβαίνει; Όταν ο άνθρωπος 
στρεσάρεται, αγχώνεται, αισθά-
νεται ότι δε μπορεί να τα βγάλει 
πέρα με τις ευθύνες, τις υπο-
χρεώσεις, τα προβλήματά του 
και όλα αυτά συσσωρεύονται 
και έχουν διάρκεια, τότε  
«λυγίζει» και παθαίνει κρίση 
πανικού. Δηλαδή χτυπάει το 
καμπανάκι κινδύνου ότι πρέπει 
να διαχειριστεί κανείς τα  
πράγματα με άλλο τρόπο.  

 
Και να πούμε εδώ ότι κρίση 
πανικού δεν παθαίνουν οι αδύ-
ναμοι άνθρωποι, αλλά μάλλον 
οι δυνατοί, αυτοί που φορτώ-
νουν τόσο ώστε κάποια στιγμή 
δεν αντέχουν και λυγίζουν.  
Και να σας πω και κάτι;  Ο κα-
λύτερος τρόπος αντιμετώπισης 
των κρίσεων πανικού είναι η 
γνωσιακή-συμπεριφορική ψυ-
χοθεραπεία.  Άρα γνωρίζοντας 
τον εαυτό σας μπορείτε να κα-
ταφέρετε πολλά γιατί εσείς οι 
ίδιοι γίνεστε ο «ειδικός» της ψυ-
χής σας. Μπορείτε να προσφέ-
ρετε στον εαυτό σας αυτά που 
προσφέρει ο ψυχολόγος σε 
έναν άνθρωπο… και αυτά είναι 
τα «εργαλεία» για να γνωρίσετε 
καλύτερα τον εαυτό σας, σε ένα 
πιο βαθύ και ουσιαστικό επί-
πεδο αλλά και τα «εργαλεία» 
για να μάθετε να διαχειρίζεστε  
τη ζωή σας, τα συναισθήματά 
σας, τις σχέσεις σας.  
Για αυτό αφού τώρα γνωρί-
ζετε την βιταμίνη της αγάΠΗΣ 
να αγαπάτε τον εαυτό σας  
χωρίς να είστε εγωιστές, να 
αγαπάτε τους άλλους χωρίς να 
γίνεστε χαλί να σας πατήσουν 
και να σκέφτεστε θετικά!!! 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

...Τάνιας  
Χαροκόπου ΑΘΑ-
ΝΑΤΕΣ σε σκηνο-
θεσία Λεωνίδα  
Λοιζίδη με την 
συμμετοχή της 
γνωστής  
ηθοποιού  

Μαίρης Βιδάλη. 



Η Μαρία-Αμαλία «Μελίνα» Μερκούρη, παιδί 
εξέχουσας αθηναϊκής οικογένειας, γεννήθηκε 
στις 18 Οκτωβρίου 1920 και κατά τα 

φαινομ́ενα προοριζόταν για σταδιοδρομιά στην πολιτικη ́
όπως ο πατέρας της, ο υπουργός της Ενιαίας Δημο-
κρατικής Αριστεράς Σταμάτης Μερκούρης, και ο παπ-
πούς της Σπύρος Μερκούρης, που είχε διατελέσει 
δήμαρχος Αθηναίων. Αυτό συνέβη πράγματι, αν και 
πέρασαν τέσσερις δεκαετίες πριν ασχοληθεί ενεργά με 
την πολιτική, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στον 
αγώνα κατά της χούντας των συνταγματαρχών που 
κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα με το στρατιωτικό 
πραξικόπημα του 1967. 
Πριν κατέβει στον στίβο της πολιτικής, η Μελίνα ήταν 

από τις διασημότερες ηθοποιούς της Ελλάδας.  
Εν́α χρον́ο μετα ́την αποφοιτ́ηση ́της απο ́τη δραματικη ́
σχολή το 1944, έπαιξε τον ρόλο της Ηλέκτρας στην 
παρασ́ταση του ελληνικου ́Εθνικου ́Θεατ́ρου Το πεν́θος 
ταιριάζει στην Ηλέκτρα του Ευγένιου Ο’Νηλ. Ο ρόλος 
που την ανέδειξε ήταν της Μπλανς Ντυμπουά στην 
παράσταση Λεωφορείο ο Πόθος του Τένεσι Ουίλιαμς, 
που ανέβηκε το 1949. Λίγο αργότερα η Μερκούρη 
εφ́υγε για το Παρισ́ι, όπου εγκατασταθ́ηκε και συνεχ́ισε 
την καριέρα της μέχρι την επιστροφή της στην Ελλάδα 
το 1955. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου της σταδιο-
δρομίας της όπου ερμήνευσε ρόλους κλασικού δραμα-
τολογίου, σε παραστάσεις όπως ο Μάκβεθ του Σέξπιρ 
και ο «Κορυδαλλός» του Ανούιγ, προσχώρησε στον 
θεατρικό συνδικαλισμό και έτσι ξεκίνησε το πολιτικό 

της ταξίδι. Η σταδιοδρομία 
της Μερκούρη στον κινημα-
τογράφο ξεκίνησε στα τέλη 
της δεκαετίας του 1950 και 
η διεθνής αναγνωρ́ιση ηρ́θε 
με τον ρόλο της Ίλιας στην 
ταινία Ποτέ την Κυριακή 
που προτάθηκε για Όσκαρ, 
ρόλος για τον οποιό κέρδισε 
το βραβείο γυναικείας  
ερμηνείας στις Κάννες το 
1960. Με τον ίδιο ρόλο 
πρωταγωνίστησε στη θεα-
τρική παράσταση του 1967 
στο Μπρόντγουεϊ.  
Την εποχή της παρασ́τασης 
αυτής στη Νέα Υόρκη, στις 
21 Απριλίου, μια ομάδα  
δεξιών αξιωματικών του 
στρατού, με επικεφαλης́ τον 
ταξίαρχο Στυλιανό Παττακό 
και τους συνταγματάρχες 
Γεώργιο Παπαδόπουλο και 
Νικόλαο Μακαρέζο, έκαναν 
πραξικόπημα και επέβαλαν 
δικτατορία στην Ελλάδα. 
 Η Μερκούρη σύντομα ανα-

δείχθηκε σε μιά απο ́τις πιο εξέχουσες μορφες́ της αντι-
δικτατορικής δράσης των Ελλήνων του εξωτερικού για 
την ανατροπή της χούντας, μεΠρωτεργάτες της ΕΕ EL 
© The Melina Mercouri Foundation αποτέλεσμα να της 
αφαιρεθει ́η ελληνικη ́ιθαγεν́εια απο ́τον Παττακο.́ Εκειν́η 
απάντησε με το ιστορικό πλέον «Γεννήθηκα Ελληνίδα 
και θα πεθάνω Ελληνίδα. Ο Παττακός γεννήθηκε 
φασίστας και θα πεθάνει φασίστας». 

 
Κατά την επταετή διάρκεια της χούντας, η Μελίνα 

ταξίδευε συνεχώς για τον αντιδικτατορικό αγώνα,  
οργανώνοντας εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την κατάσταση στην Ελλάδα και την ανάγκη 
απομον́ωσης και απομακ́ρυνσης των συνταγματαρχών. 
Η ανοιχτή αυτή αντίθεση είχε ως αποτέλεσμα μια 
απόπειρα δολοφονιάς της στη Γεν́οβα της Ιταλιάς, ομ́ως 
η Μερκούρη δεν το έβαλε κάτω και συνέχισε να 
αγωνίζεται κατά της χούντας μέχρι την πτώση της το 
1974. Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας η  
Μερκούρη επέστρεψε στην Ελλαδ́α, όπου υπήρξε ιδρυ-
τικό μέλος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος  
(ΠΑΣΟΚ) και συμμετείχε ενεργά στο γυναικείο κίνημα 
της χώρας. Έγινε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΠΑΣΟΚ και εξελέγη βουλευτής το 1977 με τον 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Μετα ́τη νικ́η αυτη,́ αφιερ́ωσε όλη την ενέργεια ́της στην 
πολιτική και στον πολιτισμό. 
Όταν το κόμμα της κέρδισε τις εκλογές του 1981,  

η Μερκούρη ορίστηκε υπουργος́ Πολιτισμου,́ θέση που 
κατείχε για 8 χρόνια, στη διάρκεια των οποίων έφερε 
τον πολιτισμό στο προσκήνιο της ελληνικής πολιτικής. 
Τα επιτεύγματά της ως υπουργού Πολιτισμού άλλαξαν 
τη χώρα της: από την ενοποίηση των αρχαιολογικών 
χώρων της Αθήνας σε περιοχή χωρις́ αυτοκιν́ητα, μεχ́ρι 
τη θεσ́πιση δωρεάν εισοδ́ου των Ελλην́ων πολιτών στα 
μουσειά και στους αρχαιολογικους́ χώρους στο πλαισ́ιο 
μιας προσπάθειας για την ευρύτερη παιδεία. Ξεκίνησε 
την εκστρατεία για την επιστροφή των μαρμάρων του 
Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο 
και, όπως ήταν αναμενόμενο, υποστήριξε ενεργά το 
ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. 
Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά της ήταν η δημι-

ουργία του θεσμού των πολιτιστικών πρωτευουσών 
της Ευρώπης, με πρώτη πολιτιστική πρωτεύουσα την 
Αθήνα το 1985. Είχε προηγηθεί η συνάντηση που 
διοργάνωσε με τους υπουργούς Πολιτισμού των δέκα 
κρατών μελών της ΕΕ κατά την πρώτη ελληνική  
Προεδρία του Συμβουλίου το 1983. Επισημαίνοντας 
ότι στη Συνθήκη της Ρώμης, με την οποία ιδρύθηκε η 
Ευρωπαικ̈η ́Οικονομικη ́Κοινότητα (πρόδρομος της ΕΕ) 
δεν γίνεται αναφορά στον πολιτισμό, η Μερκούρη 
ενθάρρυνε τους άλλους υπουργούς να στηρίξουν τις 
προσπαθ́ειές της για αύξηση της πολιτιστικης́ ευαισθη-
τοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ήταν η πρώτη 
από τις μετέπειτα τακτικές συναντήσεις των υπουργών 
Πολιτισμού της Ευρώπης, οι οποίες συνεχίζονται και 
σήμερα.  
Η συμμετοχή και η επιρροή της Μερκούρη στην 

Ευρώπη εντάθηκε το 1988 κατά τη διάρκεια της 
δεύτερης ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου, όταν 
ξεκίνησε μια εκστρατεία για διάλογο και συνεργασία με 
τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης σε μια περίοδο 
έντονων ανατροπών. Μετά τη λήξη του ψυχρού 
πολέμου και την καταστροφή του σιδηρού 
παραπετάσματος, η Μερκούρη υπηρ́ξε απο ́τους πρω-
τεργάτες της πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Πολιτι-
στικού Μήνα που ξεκίνησε το 1990 και επικεντρώθηκε 
ιδίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. Η Μερκούρη συνέχισε τις εμφανίσεις της 
στο θέατρο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
παραμένοντας ταυτόχρονα βουλευτής.  

 
 
 
 

Μετά την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 
1993, η Μερκούρη επανήλθε στο Υπουργείο Πολιτι-
σμού, όπου επικεντρώθηκε στη δημιουργία δεσμών 
μεταξύ του πολιτισμού και της εκπαίδευσης σε όλα τα 
επίπεδα. 
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14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1862- Το απομεσήμερο ο 
αθηναϊκός λαός συγκεντρώ-
νεται στην Πλατεία Όθωνος 
για να πανηγυρίσει την έξωση 
του Όθωνα 
 
1990- Δημοτικές εκλογές  
διενεργούνται στην Ελλάδα. 
Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρ-
χος ο Αντώνης Τρίτσης, στη 
Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος 
Κοσμόπουλος και στον  
Πειραιά ο Στέλιος Λογοθέτη 

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1837- Ιδρύεται η Σχολή  
Καλών Τεχνών στην Αθήνα 
(Σχολείο των Τεχνών). 
 
1940- Κάνει πρεμιέρα στους 
αμερικανικούς κινηματογρά-
φους το αριστούργημα του 
Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Μεγάλος 
Δικτάτωρ». 

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1923- Ο Γουόλ Ντίσνεϊ ιδρύει 
την κινηματογραφική εταιρία 
Disney, που κυριαρχεί έως 
και σήμερα στον τομέα των 
κινουμένων σχεδίων. 
 
1975- Αρχίζει στο Πενταμελές 
Εφετείο Αθηνών η δίκη των 
υπευθύνων για τα αιματηρά 
γεγονότα του Πολυτεχνείου 
τον Νοέμβριο του 1973.  

17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1864- Ψηφίζεται το νέο  
Σύνταγμα της Ελλάδας, που 
καθιερώνει το πολίτευμα της 
Βασιλευομένης Δημοκρατίας. 
 
1937- Τα τρίδυμα ανιψάκια 
του Ντόναλντ Ντακ -Χιούι,  
Λιούι, Ντιούι- εμφανίζονται για 
πρώτη φορά σε κόμικ στριπ. 

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1851- Εκδίδεται για πρώτη 
φορά το μυθιστόρημα του 
Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι 
Ντικ», με τίτλο «Η Φάλαινα». 
 
1979- Η Σουηδική Ακαδημία 
βραβεύει με το Νόμπελ  
Λογοτεχνίας τον ποιητή 
Οδυσσέα Ελύτη. 

19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1943- Ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής Άλμπερτ Σατζ ανακα-
λύπτει τη στρεπτομυκίνη, το 
πρώτο αντιβιοτικό φάρμακο 
για την καταπολέμηση της 
φυματίωσης. 
 
1980- Η Ελλάδα επιστρέφει 
στο στρατιωτικό σκέλος του 
ΝΑΤΟ, από το οποίο αποχώ-
ρησε το 1974, μετά την  
εισβολή του «Αττίλα» στην 
Κύπρο. 

20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1888- Εγκαινιάζεται το Ζάπ-
πειο Μέγαρο στην Αθήνα. 
 
2014- Απεβίωσε ο Σπύρος 
Ζαγοραίος, έλληνας λαϊκός 
τραγουδιστής 

21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
1969- Κυκλοφορεί ο δίσκος 
του Διονύση Σαββόπουλου 
«Το Περιβόλι του Τρελού» 
 
1972- Αεροπλάνο της Ολυ-
μπιακής, που εκτελεί το δρο-
μολόγιο Κέρκυρα - Αθήνα, 
συντρίβεται στη θάλασσα έξω 
από το Ελληνικό. Τα θύματα 
ανέρχονται σε 37 και οι δια-
σωθέντες σε 16.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΤο 1920 γεννιέται η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη  
"Ελπίζω να δω τα Μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω στην Αθήνα προτού πεθάνω.  
Αν όμως έρθουν αργότερα, εγώ θα ξαναγεννηθώ!"

Οι δίκες της Νυρεμβέργης

H Eλληνίδα ηθοποιός και πολιτικός 
Μελίνα Μερκούρη ήταν η «γυναίκα-
φλόγα» που διαπνεόταν από πάθος σε 
ό,τι κι αν έκανε· από τις εμφανίσεις της 
στο θέατρο και στη μεγάλη οθόνη στο 
πρώτο στάδιο της ζωής της, μέχρι τον 

αγων́α της κατα ́της φασιστικης́ χούντας 
που κατέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα 
το 1967 και την εκστρατεία της, ως  
πολιτικού, για την προστασία και την 
προαγωγή του πολιτισμού. 
Η Μερκούρη ήταν πρωταγωνίστρια 

του θεάτρου στην Ελλάδα πριν γίνει  
διεθνης́ σταρ του κινηματογραφ́ου με τη 
βραβευμένη ερμηνεία της στην ταινία 
«Ποτέ την Κυριακή». Πολιτικοποιήθηκε 
μετά το πραξικόπημα του 1967 στην 
Ελλάδα και πέρασε τα επόμενα χρόνια 
με εκστρατείες σε ολόκληρο τον κόσμο 
για την απομάκρυνση της χούντας των 
συνταγματαρχών.  
Μετά την αποκατάσταση της δημο-
κρατίας το 1974, η Μερκούρη 
επέστρεψε στην πατρίδα της και 
ξεκιν́ησε την πολιτικη ́της σταδιοδρομιά. 
Έγινε η υπουργός Πολιτισμού με τη  
μεγαλύτερη θητεία στην Ελλάδα.  
Ως υπέρμαχος του ελληνικού και  

ευρωπαϊκού πολιτισμού είχε επιτύχει 
πολλά, ιδίως τη δημιουργία της πρωτο-
βουλίας «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης».

‘’
Η Μελίνα Μερκούρη απεβίωσε 

στις 6 Μαρτίου 1994

Μετά τον πόλεμο, ορισμένοι 
από τους υπευθύνους για τα 
εγκλήματα που διαπράχθη-

καν στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος 
οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου.  
Η Νυρεμβέργη της Γερμανίας επελέγη 
ως ο τόπος για τις δίκες που διεξήχθη-
σαν το 1945 και το 1946. Δικαστές από 
τις συμμαχικές δυνάμεις –τη Μεγάλη 
Βρετανία, τη Γαλλία, τη Σοβιετική Ένωση 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες- προέδρευ-
σαν της ακροαματικής διαδικασίας στη 
δίκη είκοσι δύο σημαντικών Ναζί εγκλη-
ματιών πολέμου. 

 
Δώδεκα κορυφαίοι Ναζί καταδικάστη-

καν σε θάνατο. Οι περισσότεροι κατη-
γορούμενοι ομολόγησαν τα εγκλήματα 
που τους αποδίδονταν, αν και στην πλει-
οψηφία τους ισχυρίστηκαν ότι απλώς 
ακολουθούσαν τις εντολές των ανωτέ-
ρων τους. Τα άτομα που είχαν άμεση 
εμπλοκή στις δολοφονίες τιμωρήθηκαν 
αυστηρότερα. Όλα άτομα που έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στο Ολοκαύτωμα,  
μεταξύ αυτών και υψηλόβαθμοι κρατικοί 
αξιωματούχοι και στελέχη επιχειρήσεων 
που χρησιμοποιούσαν τους κρατουμέ-
νους των στρατοπέδων συγκέντρωσης 
για καταναγκαστική εργασία, τιμωρήθη-
καν με μικρότερες ποινές κάθειρξης  

ή δεν τιμωρήθηκαν καθόλου. 
Η ανώτατη αρχή των Ναζί, το άτομο 
που έφερε την κύρια ευθύνη για το  
Ολοκαύτωμα, δεν ήταν μεταξύ των  
κατηγορουμένων στις δίκες.  
Ο Αδόλφος Χίτλερ είχε αυτοκτονήσει 

τις τελευταίες ημέρες του πολέμου, όπως 
και πολλοί από τους στενότερους  
συνεργάτες του. Πολλοί περισσότεροι 

ήταν οι εγκληματίες που δεν δικάστηκαν 
ποτέ. Ορισμένοι εγκατέλειψαν τη Γερμα-
νία και ζούσαν στο εξωτερικό, μεταξύ 
τους εκατοντάδες που μετανάστευσαν 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Οι δίκες των Ναζί συνεχίστηκαν τόσο 
στη Γερμανία όσο και σε άλλες χώρες. 
Ο Σάιμον Βίζενταλ, ένας κυνηγός των 
Ναζί, εντόπισε τον Άντολφ Άιχμαν στην 
Αργεντινή. Ο Άιχμαν, που είχε σχεδιάσει 
και διεκπεραιώσει τον εκτοπισμό εκα-
τομμυρίων Εβραίων, δικάστηκε στο  
Ισραήλ. Τις καταθέσεις εκατοντάδων 
μαρτύρων, πολλοί από τους οποίους 

ήταν επιζήσαντες, παρακολούθησε  
ολόκληρος ο κόσμος. Ο Άιχμαν καταδι-
κάστηκε και εκτελέστηκε το 1962.   
Το Διεθνές Στρατοδικείο ανακοινώνει 

τις αποφάσεις του. Επιβάλλει τη θανα-

τική ποινή σε 12 κατηγορουμένους  
(Γκέριγκ, Ρίμπεντροπ, Κάιτελ, Καλτεν-
μπρούνερ, Ρόζενμπεργκ, Φρανκ, Φρικ, 
Στρέιχερ, Ζάουκελ, Γιόντλ, Ζάις-Ίνκαρτ 
και Μπόρμαν). Τρεις καταδικάστηκαν σε 
ισόβια φυλάκιση (ο Ες, ο υπουργός  
οικονομικών Βάλτερ Φουνκ και ο Ρέ-
ντερ). Τέσσερα άτομα καταδικάστηκαν 
σε ποινές φυλάκισης από 10 έως 20 έτη  
(Ντένιτς, Σιράχ, Σπέερ και Νόιρατ).  
Το δικαστήριο αθώωσε τρεις κατηγορου-
μένους: τον Χίαλμαρ Σαχτ (υπουργός  
οικονομικών), τον Φραντς φον Πάπεν 
(ένας Γερμανός πολιτικός που διαδρα-
μάτισε καίριο ρόλο στο διορισμό του  
Χίτλερ ως καγκελαρίου) και τον Χανς 
Φρίτζε (επικεφαλής του τύπου και του 
ραδιοφώνου). 

 Οι θανατικές ποινές εκτελέστηκαν στις 
16 Οκτωβρίου 1946, με δύο εξαιρέσεις:  

Ο Γκέριγκ αυτοκτόνησε λίγο πριν ▪
την προγραμματισμένη εκτέλεσή του, 
ενώ ο Μπόρμαν παρέμεινε ασύλληπτος.  
Οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι εκτε-
λέστηκαν δια απαγχονισμού, οι σοροί 
τους αποτεφρώθηκαν και οι στάχτες τους 
ρίχτηκαν στον ποταμό Γίζερα. Επτά  
σημαντικοί εγκληματίες πολέμου που  
καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης  
φυλακίστηκαν στην φυλακή Σπαντάου 
στο Βερολίνο.



 
Ο Α΄  
Παγκόσμιος 
Πόλεμος  

 
Oι Βαλκανικοί 

πόλεμοι (1912 – 
13) αποτέλεσαν 
τα «προεόρτια» 

του πρώτου παγκόσμιου πολέ-
μου γιατί λίγο αργότερα άρχισαν 
να φαίνονται τα πρώτα μαύρα  
σύννεφα στον ορίζοντα. Όταν 
το 1914 ξέσπασε ο Α’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος και η Τουρκία  
συμμάχισε με τη Γερμανία, η 
Βρετανία χρησιμοποίησε αυτή 
την ευκαιρία για να προσαρτή-
σει την Κύπρο. Η  5η  Νοεμ-
βρίου 1914, ήταν διπλή μέρα 
γιορτής για τους  βρετανούς. 
Μαζί με τις φωτιές και τα πυρο-
τεχνήματα που άναβαν για να 
γιορτάσουν το παραδοσιακό κά-
ψιμο  του ‘‘Guy Fawkes ’’ (γιατί 
τόλμησε πριν 400 χρόνια  να 
κάψει τη Βουλή τους που δεν 
επέτρεπε την αντιπροσώπευση 
των Καθολικών στο Κοινοβού-
λιο), γιόρταζαν την ίδια μέρα και 
την προσάρτηση της Κύπρου 
στην αυτοκρατορία τους!  Οι Κύ-
πριοι από «Μωαμεθανοί» υπή-
κοοι όπως αποκαλούνταν,  με-
τατράπηκαν τώρα  «Βρετανοί» 
υπήκοοι. 

 
Τα παζαρέματα της  

Βρετανίας  
Οι Αγγλο-Γάλλοι σύμμαχοι θέ-

λοντας την Ελλάδα να συμμε-
τέχει στον πόλεμο με το μέρος 
τους της «έταζαν»  τη Βόρεια 
Ήπειρο. Ο φιλο-γερμανός βα-
σιλιάς Κωνσταντίνος απέρ-
ριψε την «προσφορά» προκα-
λώντας τις έντονες διαμαρτυρίες 
του πρωθυπουργού Ελευθέ-
ριου Βενιζέλου, (ο οποίος ήταν 
φιλο-βρετανός) και ο οποίος πα-
ραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας. Νωρίτερα, η φιλο-γερμανή 
βασίλισσα επίσης διαμαρτυρή-
θηκε αναφορικά με τις προσφο-
ρές των Συμμάχων προς την 
Ελλάδα για να επιτύχουν την 
εμπλοκή της Ελλάδας στον πό-
λεμο κατά της Γερμανίας και 
είπε ότι ‘‘αν ακόμη και ένας 
Γερμανός στρατιώτης σκοτω-
θεί από Έλληνα, αυτή θα  

 
εγκατέλειπε αμέσως για πά-
ντα την Ελλάδα.’’ 

 
Οι Βρετανοί «προσφέρουν» 
την Κύπρο στην Ελλάδα 
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

η  Βουλγαρία που  ήταν σύμμα-
χος της Γερμανίας χτυπούσε τη 
Σερβία. Το 1915  η Βρετανία, 
ήθελε να εξασφαλίσει την υπο-
στήριξη της Ελλάδας στο 
πλευρό των Συμμάχων με 
σκοπό να υποστηρίξει τη Σερ-
βία. Για να το κατορθώσει αυτό, 
προέβη στην παρακάτω πρό-
ταση, προσφέροντας την Κύ-
προ στην Ελλάδα. Ο βρετανός 

Υπουργός Εξωτερικών Σερ 
Έντουαρτ Γκρέϋ, απέστειλε το 
παρακάτω τηλεγράφημα στις 16 
Οκτωβρίου 1915 στον Σερ 
Φράνσις Έλιοτ, τον βρετανό 
πρεσβευτή στην Αθήνα, με 
σκοπό να πείσει την ελληνική 
κυβέρνηση να εμπλακεί στον 
πόλεμο.  
Ο πρεσβευτής συνάντησε τον 

έλληνα πρωθυπουργό Αλέξαν-
δρο Ζαϊμη και του έδωσε το μή-
νυμα που έλεγε τα ακόλουθα: 

 
‘‘Σήμερον όταν η Σερβία 

υπέστη επίθεσιν παρά της 
Βουλγαρίας, εάν η Ελλάς θε-
λήση να έλθη εις βοήθειαν 
της η κυβέρνησις  της Αυτού 
Μεγαλειότητος είναι πρόθυ-
μος να παραχωρήση την νή-
σον Κύπρον εις την Ελλάδα. 
Εάν η Ελλάς ενωθή μετά των 
συμμάχων, χωρίς περιορι-
σμούς, θα συμμετάσχει φυσι-
κώς μαζί της, εις τα πλεονε-
κτήματα τα οποία θα 
πραγματοποιηθούν κατά το 
τέλος του πολέμου. Η παρα-
χώρησις όμως της Κύπρου 
γίνεται υπό της Αγγλικής κυ-
βερνήσεως, ανεξαρτήτως 
από την άποψιν ταύτην και 
από μόνον τον όρον, ότι η Ελ-
λάς θα δώση δια τον στρατόν 

της πλήρη και άμεσον την 
υποστήριξιν της εις την Σερ-
βίαν.» (Βλ. Γ. Βεντήρη:  Η Ελ-
λάς του 1910-20,  σελ. 53-54). 

 
Οι Βρετανοί πιέζουν και 
την ηγεσία της Κύπρου 

Την ίδια ημέρα (16 Οκτωβρίου 
1915) ο Υπουργός Αποικιών  
Μπόναρ Λω απέστειλε το πα-

ρακάτω τηλεγράφημα στο Τζων 
Κλώζον τον Ύπατο Αρμοστή 
στην Κύπρο με σκοπό να πείσει 
τον Αρχιεπίσκοπο να παροτρύ-
νει την ελληνική κυβέρνηση να 

αποδεχθεί την προσφορά: 
 
‘‘Η κυβέρνηση της Αυτού 
Μεγαλειότητας εκτιμά ότι 
στην παρούσα κατάσταση 
ουδεμιάς προσπάθειας πρέ-
πει να φεισθούμε, προκειμέ-
νου να παρακινήσουμε την 
Ελλάδα να προστρέξει σε 
βοήθεια της Σερβίας σύμ-
φωνα με τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια 
προσφέρει να δώσει την Κύ-
προ στην Ελλάδα με την 
προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα 
παράσχει με το στρατό της 
άμεση και πλήρη υποστήριξη 
στη Σερβία.  Παρακαλούμε 
κοινοποιήστε το γεγονός 
στον Αρχιεπίσκοπο και σε 
άλλους ηγέτες, εξέχοντες 
προσωπικότητες της Κύ-
πρου και προτείνοντάς τους 
ότι αν επιθυμούν να επωφε-
ληθούν από αυτή την ευκαι-
ρία για την διασφάλιση της 
ένωσης της Κύπρου με την 
Ελλάδα, η οποία είναι απί-
θανο να ξαναπαρουσιαστεί 
θα πρέπει άμεσα να μετα-
βούν στην Αθήνα και να προ-
ωθήσουν το θέμα στο βασιλιά 
και το κοινοβούλιο.’’  

 
Απόρριψη της προσφοράς 
για Ένωση από την ελληνική 
κυβέρνηση 
Τα πολιτικά κόμματα (και συ-

νεπώς η ελληνική πολιτική)  
από τη στιγμή ακόμη της Ανε-
ξαρτησίας της Ελλάδας (1829), 
ήταν διαιρεμένα, εξυπάκουαν 
και εξυπηρετούσαν τα συμφέ-
ροντα των ξένων δυνάμεων 
(Βρετανίας, Γαλλίας,  της Ρωσ-
σίας και αργότερα της Γερμα-
νίας). Το 1915 όταν  έγινε η 
«προσφορά της Κύπρου», στην 
εξουσία ήταν η φιλο-βασιλική 
κυβέρνηση του Αλέξανδρου 
Ζαΐμη και η προσφορά απορρί-
φθηκε από την φιλο-γερμανική 
κυβέρνηση με την πιο κάτω 
ανακοίνωση: 

 
«Τίποτε δεν ηδύνατο να εί-
ναι περισσότερον ευχάριστον 
εις την ελληνικήν κυβέρνησιν 
από την προσφοράν της Κύ-
πρου, ήτις διανοίγουσα τας 
ωραιοτέρας απόψεις εις τους 
εθνικούς πόθους, πληροί χα-
ράς τας καρδίας των Ελλή-

νων. Αλλά όσον προκλητική 
και εάν είναι η προσφορά 
αύτη, δεν θα ετροποποίει την 
σοβαρότητα των γεγονότων 
ενώπιον των οποίων ευρί-
σκεται η Ελλάς, ούτε θα κα-
ταστήση αποτελεσματικωτέ-
ραν  την βοήθειαν μας προς 
την Σερβίαν.» (Βλ.  Γ. Βε-
ντήρη: Η Ελλάς του 1910-20,  
σελ. 56). 

 
«Βασιλικοί»  και   

«Βενιζελικοί» 
Από την αρχή του Α΄ Παγκό-

σμιου Πολέμου οι Έλληνες εί-
χαν διχαστεί στους «Βασιλι-
κούς» (οπαδούς του 
φιλο-γερμανού βασιλιά Κων-
σταντίνου και ήθελαν την ουδε-
τερότητα της Ελλάδας) και 
στους «Βενιζελικούς» που υπο-
στήριζαν τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο και τη συμμετοχή της Ελ-
λάδας στο πλευρό των 
συμμάχων. Τον Ιούνιο 1917 
ανατρέπεται ο βασιλιάς Κων-
σταντίνος και ανέρχεται στην 
εξουσία ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέ-
λος που ζούσε με το «όραμα» 
να δημιουργήσει  «την Ελλάδα 
των δύο ηπείρων και των πέ-
ντε θαλασσών»  και ήθελε την 

εύνοια των Αγγλο-γάλλων  ανα-
κοίνωσε αμέσως την συμμετοχή 
της Ελλάδας στον πόλεμο στο 

πλευρό των συμμάχων (Αγ-
γλίας, Γαλλίας, Ρωσσίας). Πί-
στευε ότι με τον τρόπο αυτό  
στη Διάσκεψη της Ειρήνης στο 
Παρίσι οι νικηφόροι σύμμαχοι 
θα αντάμοιβαν επάξια τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας. 
Σύμφωνα με τον Βενιζέλο, ο 

άγγλος πρωθυπουργός Λόϋντ 
Τζώρτζ του είχε πει ότι ήθελε να 
συνδέσει το όνομα του με την 
Κύπρο, όπως ο Γλάδστων το 
είχε συνδέσει με τα Εφτάνησα 
και ότι η εκχώρηση της Κύπρου 
ήταν ζήτημα δικαιοσύνης και 
ηθικής. (Βλ. Ν. Λανίτη: Η δούλη 
Ελλάς του Νότου, σελ. 38). Για 
το θέμα της Κύπρου ο Βενιζέλος  
παρουσιαζόταν αισιόδοξος 
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 1864 

- 1936 και πίστευε ότι «λίαν συ-
ντόμως θα είναι λελυμένον». 
Συμβούλευε την Κυπριακή Αντι-
προσωπεία να ζητήσουν τη 
βοήθεια του Τύπου αλλά να 
προσέξουν μην θιγεί η αγγλική 
ευαισθησία.  Φοβόταν ο Βενιζέ-
λος μήπως οι Κύπριοι αντιπρό-
σωποι έθεταν το ρώτημα: «Γιατί 
η Αγγλία πρόσφερε την Κύπρο 
το 1915 σ’ένα εχθρικό γι αυτήν 
καθεστώς (το φιλο-Γερμανικό 
βασιλικό καθεστώς) και δεν την 

παραχωρούσε τώρα σε μια φίλη 
και σύμμαχο χώρα, όπως η  
σημερινή Ελλάδα;»  
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η προσάρτηση της Κύπρου από τη Βρετανία το 1914
Μέρος 3ον 

Ο πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαϊμης  
(1855-1936)

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος 1864 - 1936
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ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
21:35 Συμμορία Εραστών 
(1972). Κωμωδία με τους 
Ντίνο Ηλιόπουλο. Μετά από 
χρόνια διαμονής στο εξωτε-
ρικό, ένας διεθνούς φήμης 
πλέι μπόι, ο Ρένος, επιστρέφει 
στην Ελλάδα με την πρόθεση 
να ανοίξει μια σχολή για πλέι 
μπόι. Ο παλιός του φίλος 
Τζόρτζης θα τον βοηθήσει, 
επενδύοντας χρήματα στο 
σχέδιό του. Ο Ρένος σύντομα 
θα συγκεντρώσει αρκετούς 
μαθητές οι οποίοι θα εκπαι-
δευτούν και θα μεταφερθούν 
στο Ναύπλιο. Εκεί τους περι-
μένει το τελευταίο στάδιο της 
εκπαίδευσής τους: πρέπει να 
γοητεύσουν πλούσιες κυρίες. 
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
23:10 Τι Κάνει ο Άνθρωπος 
για να Ζήσει (1970). Κωμω-
δία με τους  Μίμη Φωτόπουλο, 
Κώστα Παπαχρήστο. Ο Λέαν-
δρος, ιδιοκτήτης κέντρου δια-
σκέδασης, προσπαθεί να συ-
γκεντρώσει τα χρήματα για να 
πληρώσει το ΙΚΑ και να γλι-
τώσει τη φυλακή. Παράλληλα 
με τα άπειρα χρέη του, πρέπει 
να αντέξει και τις πιέσεις της 
αγαπημένης του για γάμο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 21:25 Και Καψούρια 
και Μπακούρια (1967). Κω-

μωδία με τους Απόστολο  
Σουγκλάκο, Τάσο Βαμβακίδη, 
Γιώργο Βαμβακίδη και Κατε-
ρίνα Παυλάκη. Τρεις παιδικοί 
φίλοι απολύονται από τον 
στρατό και ψάχνουν τον 
τρόπο να γίνουν πλούσιοι. Συ-
νεταιρίζονται και ανοίγουν ένα 
κέντρο ψυχαγωγίας.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 22:40 Ο Μελέτης 
στην Άμεση Δράση (1972). 
Κωμωδία με τους Κώστα Χα-
τζηχρήστο, Βασίλη Αυλωνίτη, 
Γεωργία Βασιλειάδου, Κλεώ 
Σκουλούδη και Κούλη Στολί-
γκα. Ο αστυφύλακας ενός πε-
ριπολικού της Άμεσης Δράσης 
περισσότερο μπλέκει παρά 
λύνει τις υποθέσεις στις 
οποίες σπεύδει να βοηθήσει.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:50  Θανάσης ο Αισιόδο-
ξος (1989). Κωμωδία με τους 
Θανάση Βέγγο, Τζένη Ζαχα-
ροπούλου.. Εποχή σκανδά-
λων και αετονύχηδων. Άλλοι 
στην βιοπάλη και στο μεροκά-
ματο και άλλοι οι άσσοι της 
φαγάνας στα μεγάλα κόλπα 
και ποιος θα φάει τα περισσό-
τερα και σε ποιο θα φορτώ-
σουν τις ευθύνες. Μέσα σε 
αυτά τα κυκλώματα θα μπλέ-
ξει και ο Θανάσης που από 
απλός λογιστής θα βρεθεί ξα-
φνικά γενικός διευθυντής μιας 

προβληματικής επιχείρησης. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:25 Ο Συμπέθερος ο Αθα-
νάσης (1982). Κυπριακή κω-
μωδία με τους Κώστα Παπα-
μαρκίδη, Όλγα Ποταμίτου. 
Γυρίστηκε στο χωριό Άγιος 
Ιωάννης Μαλούντας σε σκη-
νοθεσία Πέτρου Ηρακλέους. 
Στην διασκεδαστική αυτή ται-
νία, παρακολουθούμε γνώ-
ριμα συναισθηματικά προβλή-
ματα, μσυνοικέσια, 
οικογενειακές προστριβές και 
φασαρίες που εκτυλίσσονται 
σε κάποιο γραφικό χωριό της 
Κύπρου. ΚΥΡΙΑΚΗ 17 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21:30 Ο Ταυ-
ρομάχος Προχωρεί (1963). 
Κωμωδία με τους Κώστα Χα-
τζηχρήστο, Νίκο Φέρμα, Θα-
νάση Μυλωνά. Ο Ανδρέας εί-
ναι ένας ζωέμπορος ο οποίος, 
παρά την περιουσία που έχει 
φτιάξει, εξακολουθεί να μένει 
σεμνός και καλός με τους αν-
θρώπους γύρω του. Η γυ-
ναίκα του όμως συμπεριφέρε-
ται αλαζονικά και σπαταλά το 
χρόνο της χαρτοπαίζοντας. 
Όταν του ζητάει να κάνουν το 
γύρο της Ευρώπης με αυτοκί-
νητο, ο Ανδρέας πρέπει 
πρώτα απ’ όλα να μάθει οδή-
γηση.. ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 21:00 Θέατρο της 
Δευτέρας - Νυχτερινή Επί-

σκεψη (1983). Κωμωδία με 
τους Βασίλη Τσιβιλίκα, Τέλη 
Ζώτο, Κώστα Μπιλίρη, Μαρία 
Ιωαννίδου. Ο ατακτούλης Γιό-
χαν είναι ένας πιστός και αφο-
σιωμένος υπηρέτης ενός πρί-
γκιπα και είναι περισσότερο 
σνομπ από τον κύριο του. 
Όταν μένει μόνος στο σπίτι, 
προσπαθώντας να διευθετή-
σει τις γυναικοδουλειές του 
αφεντικού του, ερωτεύεται μια 
αισθαντική γυναικεία φωνή 
από την άλλη άκρη του τηλε-
φώνου. Προσκαλεί την άγνω-
στη γυναίκα στο διαμέρισμα, 
βγάζει τη στολή του και παρι-
στάνει τον πρίγκιπα. 
ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:30 
Αμφιβολίες (1964). Κοινω-
νική ταινία με τους Νίκο Κούρ-
κουλο, Βιβέτα Τσιούνη.. Ένας 
άστατος και άπιστος σύζυγος, 
ο Αντώνης, προσπαθεί να τρε-
λάνει την πλούσια γυναίκα του 
για να οικειοποιηθεί την περι-
ουσία της, έχοντας ως συνερ-
γούς τον σωφέρ του και την 
ερωμένη του. Για να πετύχει 
το σκοπό του φτάνει μέχρι του 
σημείου να σκηνοθετήσει το 
θάνατό του, αλλά η μοίρα ως 
συνήθως παίζει το δικό της 
παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο 
οποίο εμπλέκεται κι ένας πα-
λιός φίλος της γυναίκας του.  

ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21:55 
Γκίνες (2009). Κωμωδία με 
τους Αντώνη Καφετζόπουλο, 
Στέλιο Μάινα. Ένας γκαντέμης 
χαρτοπαίχτης προσπαθεί να 
γλιτώσει απ' τη "δολοφονική" 
γοητεία νεαρής παντρεμένης  
και να βρει κιβώτιο με χρυ-
σάφι, θαμμένο στην ερημική 
ταβέρνα του άντρα της. Λα-
τρεύει τις γυναίκες όσο και το 
χρυσάφι που ψάχνει. Αλλά 
όπως τον δίδαξε η αστείρευτη 
γκαντεμιά του, χρήμα και γυ-
ναίκες δεν πάνε μαζί. Ή μή-
πως αυτή τη φορά η τύχη έχει 
αποφασίσει αλλιώς;  ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:55 Αν Μιλούσε το Παρελ-
θόν (1967). Δράμα με τους 
Ανδρέα Ντούζο, Άννα Ιασωνί-
δου, Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο.. Η Λίζα μια όμορφη 
νέα κοπέλα, κόρη του επιχει-
ρηματία Λεωνίδα Στεργίου, εί-
ναι ερωτευμένη με τον Χρή-
στο, έναν φτωχό φοιτητή, που 
εργάζεται σε συνεργείο αυτο-
κινήτων για να τα βγάλει πέρα. 
Ο Χρήστος όμως είναι γιος 
του κυρ Αντώνη του πρώην 
κηπουρού στη βίλα των Στερ-
γίου και ο πατέρας της είναι 
αντίθετος με τον δεσμό τους.
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ΠΕΜΠΤΗ 14/10 
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 15/10 
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 16/10 
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  
20.00 H Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10 
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 18/10 
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 19/10 
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 20/10 
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 EU 4U  

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  14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
16:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Προκλήσεις - ΡΙΚ 
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Συμμορία 
Εραστών (1972) 
23:10 Ελληνική Ταινία: Τι Κάνει ο Άν-
θρωπος για να Ζήσει (1970) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
16:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία:  Και Καψού-
ρια  και Μπακούρια (1967) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Μελέτης 
στην Άμεση Δράση (1972) 
00:00  Ελληνική Ταινία: Μια Παρά-
ξενη Ερωτευμένη (1973) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Με τον Φακό του Hellenic TV: Η 
Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξένει τον κ.  
Αντρέα Καλλιβωκά, ο οποίος είναι φαρ-
μακοποιός στο επάγγελμα, αλλά και χο-
ρωδός-σολίστ και την κ. Πόλυ Νικολο-
πούλου, η οποία είναι   λυρική 
σοπράνο. 
20:50 Ελληνική Ταινία: Θανάσης ο Αι-
σιόδοξος (1989) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Ο Συμπέθε-
ρος ο Αθανάσης (1982) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-

τουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώ-
δεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Ο Ταυρομά-
χος Προχωρεί (1963) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
16:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  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: Νυχτε-
ρινή Επίσκεψη (1983) 
22:35 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
16:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:30 Ελληνική Ταινία: Αμφιβολίες 
(1964) 
21:55 Ελληνική Ταινία: Γκίνες (2009) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
16:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Αν Μιλούσε το 
Παρελθόν (1967) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Η Μανούλα το 
Μανούλι και ο Παίδαρος (1982) 
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Φονίνι - Τσιτσιπάς 1-2: Στους 16 του Indian Wells με  
ανατροπή ο Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα 
βρήκε σκούρα κόντρα 
στον Φάμπιο Φονίνι, 

βρέθηκε πίσω με 0-1 σετ, αλλά 
έδειξε χαρακτήρα και τελικά επι-
κράτησε με 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) 
παίρνοντας την πρόκριση στην 
φάση των 16 του Indian Wells, 
όπου θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ 
Ντε Μινόρ.  Ο Φάμπιο Φονίνι 
(Νο30 στον κόσμο) αποδεί-
χθηκε κάτι παραπάνω από 
άξιος αντίπαλος για τον Στέ-
φανο Τσιτσιπά (Νο3 στον κό-
σμο), αλλά στο τέλος ο Έλληνας 
πρωταθλητής βρήκε τον τρόπο 
να ξεπεράσει τον κακό του 
εαυτό και να επιστρέψει από το 
πρώτο χαμένο σετ, παίρνοντας 
την νίκη με 2-1 (2-6, 6-3, 6-4) 
σε 2 ώρες και 3 λεπτά, για να 
προκριθεί στην φάση των 16 
του Indian Wells για πρώτη 
φορά στην καριέρα του. Εκεί, 
θα αντιμετωπίσει τον Αυστραλό 
Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο27 στον κό-
σμο). 

 
Τα βαθιά χτυπήματα του Ιτα-

λού δυσκόλεψαν τον Τσιτσιπά, 
ο οποίος δεν μπορούσε να ανέ-
βει στο φιλέ. Λίγο μετά το ξεκί-
νημα του 2ου σετ ωστόσο, όταν 
ο Φονίνι έκανε το break στο 
τρίτο game και προηγήθηκε με 
2-1, ο Στέφανος ξαφνικά... γύ-
ρισε τον διακόπτη, βρήκε πατή-
ματα και έφτασε στην νίκη, με 
αποτέλεσμα να εκνευρίσει τον 
Ιταλό, ο οποίος αρχικά υποστή-
ριξε στον διαιτητή ότι ο Έλληνας 
πρωταθλητής δεχόταν οδηγίες 
από τον πατέρα του, ενώ μετά 
τον αγώνα οι δύο τους είχαν 
έναν έντονο διάλογο. 

 
Ο αγώνας ▪

Ο Στέφανος ξεκίνησε άσχημα 
τον αγώνα, αφού σέρβιρε πρώ-
τος και είδε τον Φονίνι να του 
κάνει break, με τον Έλληνα 
πρωταθλητή να κάνει τρία αβία-
στα λάθη στο forehand του. 
Αυτό έδωσε το πλεονέκτημα 
στην ψυχολογία στον Ιταλό, ο 
οποίος πίεζε τον Τσιτσιπά, υπο-
χρεώνοντάς τον σε λάθη. 

 

Αποτέλεσμα ήταν να καταφέ-
ρει ο Φονίνι να κάνει νέο break 
στον Τσιτσιπά στο 5ο game και 
να ξεφύγει με 5-1. Στο 7ο game 
μάλιστα ο Ιταλός είχε δύο set 
point, με τον Τσιτσιπά να δείχνει 
ωστόσο χαρακτήρα και να κρα-
τάει το σερβίς του, μειώνοντας 
σε 5-2. Η αντίδρασή του 
ωστόσο αποδείχθηκε προσω-
ρινή, με τον Φονίνι να κρατάει 
στην συνέχεια το σερβίς του και 
να κατακτά το πρώτο σετ με 6-
2. 

 
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον 

Ιταλό να δείχνει μεγάλη αυτο-
πεποίθηση και να κάνει break 
στο σερβίς του Τσιτσιπά στο 3ο 
game με αποτέλεσμα να προ-
ηγηθεί με 2-1. Ο Έλληνας πρω-
ταθλητής ωστόσο κάπου εκεί 
αντέδρασε και πήρε τα τέσσερα 
επόμενα game - κάνοντας δύο 
σερί break στο σερβίς του Φο-
νίνι - ξεφεύγοντας με 5-2. Ο Φο-
νίνι ακολούθως μείωσε σε 5-3, 
ωστόσο στο επόμενο game ο 
Τσιτσιπάς δεν άφησε περιθώρια 
και παίρνοντας 3 άσους κρά-
τησε το σερβίς του, κατακτώ-
ντας το 2ο σετ με 6-3. 

 
Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τους 

δύο τενίστες να κρατάνε το σερ-
βίς τους στα πρώτα τέσσερα 
game. Στο 5ο game ωστόσο 
ήταν που ο Τσιτσιπάς έδειξε χα-
ρακτήρα κάνοντας το break για 
να κάνει το 3-2, παίρνοντας την 
ψυχολογία με το μέρος του. 
Έκτοτε ήξερε ότι το μόνο που 
έπρεπε να κάνει για να πάρει 
την νίκη ήταν να κρατήσει το 
σερβίς του και αυτό έκανε, κα-
τακτώντας το 3ο σετ με 6-4

Δεν πατάει… φρένο ο Κριστιάνο Ρονάλντο -  
ΟΛΑ τα ρεκόρ του σε διεθνές επίπεδο!
Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο συνεχίζει να καταρ-

ρίπτει ο 36χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος 
κατάφερε  να κατακτήσει άλλη μία «κορυφή» 
μετά το χατ-τρικ που σημείωσε επί του Λουξεμ-
βούργου. 

Ρονάλντο: Γίνεται 1ος σε συμμετοχές στο ▪
Champions League 

Ρονάλντο: Παίκτης του μήνα στην  ▪
Premier League 

Ρονάλντο: Ευρωπαίος ρέκορντμαν  ▪
συμμετοχών σε εθνικό επίπεδο 

Ρονάλντο: Το ιλιγγιώδες ποσό για μια ▪
ανάρτηση 

 
Τις… εξωπραγματικές του επιδόσεις συνεχίζει 

ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατάφερε να 
γράψει ξανά ιστορία με το χατ-τρικ που σημείωσε 
στο 5-0 της εθνικής Πορτογαλίας επί του Λου-
ξεμβούργου για τα προκριματικά του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου του Κατάρ. 
Ο 36χρονος σταρ του ποδοσφαίρου φαίνεται 
πως έχει βάλει σκοπό να καταρρίψει όλα τα ρε-
κόρ που υπάρχουν ήδη στο άθλημα ή να δημι-
ουργήσει νέα, μεγαλώνοντας το μύθο του. 

 
* Περισσότερα διεθνή γκολ 
Μέσα στη διακοπή του Οκτωβρίου, ο Ρονάλντο 

πέτυχε τέσσερα γκολ σε δύο αγώνες, συμπερι-
λαμβανομένου του χατ-τρικ απέναντι στο Λου-
ξεμβούργο. Έτσι έφτασε τα 115 γκολ, τα περισ-
σότερα από όλους σε επίπεδο εθνικής ομάδας. 

* Περισσότερα γκολ σε ένα ημερολογιακό 
έτος 
Το 2017, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 32 γκολ 

με την Πορτογαλία, τα οποία είναι τα περισσό-
τερα για έναν παίκτη σε μία χρονιά. 

*Ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει 
σκοράρει σε 4 Μουντιάλ 
Με το γκολ που είχε πετύχει στο εναρκτήριο 

παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2018 απέ-
ναντι στην Ισπανία, στις 15 Ιουνίου, ο Ρονάλντο 
έγινε ο πρώτος και μοναδικός παίκτης στον κό-
σμο που σκοράρει σε τέσσερις συνεχόμενες 
διοργανώσεις. 

* Ο μεγαλύτερος που σημειώνει χατ-τρικ σε 
Παγκόσμιο Κύπελλο 
Σε ηλικία 33 ετών και 130 ημερών, ο Πορτογά-

λος αστέρας έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία πο-
δοσφαιριστής που πετυχαίνει χατ-τρικ σε Μου-

ντιάλ. Ήταν στο προαναφερθέν παιχνίδι με την 
Ισπανία, αφού βοήθησε την εθνική του να πάρει 
την ισοπαλία με 3-3 στα γήπεδα της Ρωσίας. 
Στο πρόσφατο φιλικό με το Κατάρ, στις 10 Οκτω-
βρίου, ο διεθνής άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τα 
45 «θύματα» σε διεθνές επίπεδο. 

* Ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε πέντε 
Euro 
Ο Κριστιάνο ρονάλντο έχει σκοράρει σε κάθε 

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχει λάβει μέρος 
από το 2004 και είναι ο μοναδικός παίκτης που 
το έχει πετύχει αυτό στην ιστορία της διοργάνω-
σης.* Τις περισσότερες ευρωπαϊκές συμμετοχές 
Με την εμφάνισή του κόντρα στο Λουξεμ-
βούργο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πλέον ο 
παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, αφού μετράει 182 αγώνες με 
την Πορτογαλία. 

* Σκόρερ όλων των εποχών σε Euro 
Πριν από το Euro 2020, ο Ρονάλντο ήταν στην 
κορυφή με εννιά γκολ με τον Μισέλ Πλατινί. 
Ωστόσο, κατέρριψε το περασμένο καλοκαίρι και 
αυτή την επίδοση, αφού με τα πέντε γκολ που 
πέτυχε στην πρόσφατη διοργάνωση μετράει 14 
γκολ και… συνεχίζει. 

* Περισσότερες νίκες από έναν παίκτη σε 
Euro 
Πηγαίνοντας στο Euro 2020, ο Πορτογάλος με-
σοεπιθετικός ήταν στην κορυφή μαζί με τους 
Ινιέστα και Φάμπρεγας, ως οι παίκτες με τις πε-
ρισσότερες νίκες (11 τον αριθμό) στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα. Ωστόσο, με τη νίκη επί της Ουγ-
γαρίας, ο Ρονάλντο έκανε και αυτό το ρεκόρ δικό 
του. 

 * Περισσότερα χατ-τρικ με την εθνική 
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε χθες το βράδυ 
τα δέκα χατ-τρικ, διευρύνοντας κι άλλο την από-
σταση από τον Ιρανό Αλί Νταεΐ που έχει 8 γκολ 
και τον Λιονέλ Μέσι που έχει μείνει στα 7 με την 
Αργεντινή. 

* Ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει 
σε 10 σερί διοργανώσεις 
Τέλος, ο Ρονάλντο είναι ο μοναδικός παίκτης 

που έχει σκοράρει σε 10 συνεχόμενες διοργα-
νώσεις, σε πέντε Euro (2004, 2008, 2012, 2020) 
και τέσσερα Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2018) 
και ένα Nations League (2018).

Σουηδία-Ελλάδα 2-0: Η Εθνική κατέρρευσε μετά το πέναλτι  
και λέει «αντίο» στο Κατάρ

Σουηδία-Ελλάδα: 
Άλλη ομάδα η Εθνική 
στο δεύτερο μέρος και 
κυρίως μετά το δίχως 
λόγο πέναλτι του Μαυ-
ροπάνο ηττήθηκε 2-0 
και λέει «αντίο» στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο 
του 2022 στο Κατάρ. 
Δύο αμυντικά λάθη 

κόστισαν ισάριθμα τέρ-

ματα από τους Σουη-
δούς, που επιβλήθη-
καν της Εθνικής Ελλά-
δας με 2-0 χάρη στα 
γκολ των Φόρσμπεργκ 
(59΄ πεν.), Ίσακ (69΄) 
κι έφτασαν στους 15 
βαθμούς περνώντας 
στην κορυφή του Β΄ 
προκριματικού ομίλου 
της ευρωπαϊκής ζώ-

νης, με δεύτερη την 
Ισπανία (13β.) και τρίτη 
την Ελλάδα (9β.). 
Η Εθνική ήταν άλλη 

ομάδα στο δεύτερο μέ-
ρος καθώς στο πρώτο 
είχε δυο δοκάρια με 
Μασούρα και Παυλίδη, 
ενώ γενικά έλεγχε το 
ματς αλλά μετά το πέ-
ναλτι του Μαυροπάνου 

όλα άλλαξαν  Mε Τσι-
μίκα στόπερ 
Με τον Τσιμίκα αρι-

στερό στόπερ και τον 
Γιαννούλη ακραίο 
μπακ ξεκίνησε η Ελ-
λάδα το παιχνίδι. Ο 
Τζον Φαν'τ Σχιπ επέ-
λεξε τον άσο της Λίβερ-
πουλ για να καλύψει το 
κενό του τιμωρημένου 
Τζαβέλλα, καθώς 
υπήρξε απρόοπτο με 
τον Σταφυλίδη που 
ένιωσε αδιαθεσία πριν 
τη σέντρα. 
Η διάταξη δεν άλλαξε 

και ο Ολλανδός παρέ-
ταξε την Εθνική με 3-
4-3 θέλοντας να εκμε-
ταλλευτεί την ταχύτητα 
του Μασούρα μπρο-
στά αλλά και την γρή-
γορη αντίδραση στη 
μετάβαση του παιχνι-
διού από τον Τσιμίκα.

Με την επιστροφή των 
διεθνών στον «Αρχάγ-
γελο», θα εντατικοποι-

ηθεί από την σημερινή προπό-
νηση, η προετοιμασία του 
ΑΠΟΕΛ για τον εντός έδρας 
αγώνα με τον Εθνικό Άχνας την 
ερχόμενη Δευτέρα (18/10, 
19:00), στο πλαίσιο της 6ης 
αγωνιστικής. Οι διεθνείς με την 
ομάδα των Ελπίδων Πολυκάρ-
που και Κατσαντώνης,  
επέστρεψαν από την Τρίτη, 
μετά την αναβολή του αγώνα 
της Ελπίδων με την αντίστοιχη 
της Ελλάδας. Την Τρίτη (12/10), 
επέστρεψε και ο Νεόφυτος Μι-
χαήλ. 

 
Όσον αφορά τους δύο Γεωρ-
γιανούς διεθνείς Κβιλιτάια και 
Οκριασβίλι, θα ενσωματωθούν 
από σήμερα στις προπονήσεις. 
Ο Οκριασβίλι άνοιξε το σκορ 
στο 11’ του εκτός έδρας αγώνα 
της Γεωργίας με το Κόσσοβο 
και στο 72’ έδωσε την θέση του 
στον Κβιλιτάια. Το γκολ του 
Οκριασβίλι αναμένεται να τον 
βοηθήσει στην βελτίωση της 
ψυχολογίας του και της απόδο-

σης του η οποία είναι κάτω του 
μετρίου στο ΑΠΟΕΛ. Έχει την 
ποιότητα και την εμπειρία για να 
γίνει πολύ χρήσιμος στην προ-
σπάθεια… ανάκαμψης και αντε-
πίθεσης. 

 
Με προσοχή και σοβαρό-
τητα 

 
Στο μεταξύ το τεχνικό επιτελείο 
μελέτησε τον Εθνικό Άχνας και 
έχει επισημάνει στοιχεία που 
τον κάνουν ιδιαίτερα επικίνδυνο 
στην περίπτωση που υπάρξει η 
παραμικρή υποτίμηση. Το έδειξε 
εξάλλου και με τον Απόλλωνα 
αλλά κυρίως με την Ανόρθωση, 
που έφτασε πολύ κοντά στο 
βαθμολογικό κέρδος, όταν η 
αντίπαλος του εφησυχάστηκε. 

 
Οι πιθανές αλλαγές 
 
Επιχειρώντας μια πρώτη εκτί-

μηση του πλάνου με το οποίο 
το ΑΠΟΕΛ θα επιδιώξει την δεύ-
τερη του νίκη, υπάρχουν ακόμα 
αμφιβολίες για τρεις θέσεις. 
Ο Νεόφυτος Μιχαήλ και ο 

Σκουφέτ διεκδικούν την θέση 

στην εστία με τον Κύπριο διεθνή 
να έχει περισσότερες πιθανότη-
τες. Ο Νταουσβίλι μαζί με τον 
Λουντέμο διεκδικούν την θέση 
του ανασταλτικού μέσου, δίπλα 
από τον Σόουζα. 

 
Στην ενδεκάδα αναμένεται να 

επιστρέψει ο Οκριασβίλι σε πιο 
ελεύθερο ρόλο πίσω από τον 
Κβιλιτάια. Ο Ντανίλο, ο οποίος 
έχει τον περισσότερο χρόνο 
συμμετοχής, παρά τις κακές εμ-
φανίσεις του, το πιθανότερο εί-
ναι να μείνει στον πάγκο. 
Την τριάδα στην άμυνα θα 
αποτελούν οι Σάβιτς, Πολυκάρ-
που και Καρώ. Ο Θεοδώρου θα 
καλύψει ολόκληρο το δεξί άκρο 
και ο Σαμπάλα το αριστερό. 
Στην επίθεση, όπως προανα-

φέραμε, θα δούμε το δίδυμο 
Κβιλιτάια, Οκριασβίλι. 
Μέσα ο «Ντέβι», εκτός ο Μά-

γκλιτσα 
Στην διάθεση της τεχνικής ηγε-

σίας είναι, μετά από καιρό, ο Τό-
μας Ντε Βινσέντι ενώ ο Μάγκλι-
τσα ακολουθεί ειδικό 
πρόγραμμα και θα υπολογίζεται 
από τον αγώνα με τον Άρη

ΑΠΟΕΛ: Με 2-3 αλλαγές για το νέο ξεκίνημα
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Cyprus FM briefs EU on Turkish 
provocations in Cyprus’ EEZ

Cyprus Foreign Minister, 
Nikos Christodoulides, 
briefed on Tuesday the 

Ambassadors of EU member 
states, accredited in Nicosia, 
about Turkish provocations 
in the Republic of Cyprus      
Exclusive Economic Zone (EEZ) 
and the backtracking of the 
Turkish Cypriot side as regards 
the issue of the appointment 
of a UN Secretary-General’s 
special envoy on Cyprus.  

The briefing took place just a 
few days before the EU Foreign 
Ministers Council that will take 
place on Monday in Luxembourg, 
where Christodoulides will have 
the opportunity to brief his EU 
counterparts about the illegal 
activities of Turkey against      
Cyprus and developments on 
the Cyprus problem. 

Tuesday’s briefing took place 

during a lunch hosted by the 
Embassy of Slovenia in Nicosia, 
in the framework of the Slove-
nian EU Presidency. Christo-
doulides briefed the Ambassa-
dors on developments in the 
Cyprus issue, the results of      
the working lunch which the UN 
Secretary-General, Antonio  
Guterres, had in New York on 
September 27 with Cyprus 
President, Nicos Anastasiades, 
and Turkish Cypriot leader, Ersin 
Tatar, what was agreed during 
the lunch and the change of the 
Turkish Cypriot side’s stance    
as regards the appointment of a 
UNSG special envoy on Cyprus. 

Moreover, he briefed the      
Ambassadors on the illegal 
Turkish activities in the Cypriot 
EEZ, in an area which has been 
delimitated, on the basis of the 
international law, between the 

Republic of Cyprus and Egypt, 
and how Turkey’s actions, 
either against Cyprus or against 
Greece, have a negative impact 
on the interests of the EU itself 
as well as its plans for the       
Eastern Mediterranean. 

The Foreign Minister also       
referred to the forthcoming      
EU Foreign Affairs Council that       
will take place in Luxembourg 
on October 18, during which       
he is also expected to brief his 
counterparts on the Turkish       
activities in the fenced off city 
of Famagusta (Varosha). 

Moreover, during the lunch   
on Tuesday, Christodoulides 
briefed the Ambassadors about 
Cyprus’ Strategy for Economic 
Diplomacy, that was approved 
by the Council of Ministers on 
October 8, and the role which 
the Foreign Ministry and Cyprus’ 

diplomatic missions can play in 
promoting the priorities of the 
Republic of Cyprus which are 
reflected in the Strategic Frame-
work for Fiscal Policy. 

He also referred to the 
Strategy of the Republic of        
Cyprus on EU affairs which 
constitutes the first attempt for 
outlining in a comprehensive 
way the Republic of Cyprus      
objectives at the European level, 
and was drafted by the General 
Secretariat for European Affairs 
at Cyprus Foreign Ministry in 
cooperation with all Ministries 
and services of the Republic of 
Cyprus. The Strategy is expected 
to be adopted by the Council of 
Ministers in the very near future. 

The government of the Cyprus 
Republic has issued an anti-
Navtex following Turkey’s Navtex 
as regards the seismic ship Oruc 
Reis which will be conducting 
research in the Eastern Medi-
terranean until December 16. 

The Navtex affects to a       
small degree Cyprus’ exclusive 
economic zone in the north of 
the island, in an area from         
occupied Kerynia to Turkey. In 
the Navtex the Cyprus Republic 
noted that the Turkish Navtex 
violates its sovereign rights. 

On Friday Antalya Navtex 
Station issued the Navtex        
saying that Oruc Reis will be 
accompanied it its research      
operation by ships Ataman and 
Genghis Khan of the Turkish 
navy.

Presidential Commis-
sioner, Photis Photiou, 
thanked Ireland’s new 

ambassador, Conor Long for 
his country’s longstanding 
support in efforts to resolve 
the missing persons’ issue 
and in the framework of the 
Permanent Representatives 
of the Council of Europe. 

On his part, Long informed 
Photiou that his country will 
continue to contribute to efforts 
to ascertain the fate of the 
missing. 

An official statement said 
the meeting was held in the 
framework of Photiou inform-
ing ambassadors and diplo-
matic missions on issues      
pertaining to his portfolio. 

He told the Irish diplomat 
that it is inhuman and unaccep-
table for relatives of the missing 
persons for half a century now 
to go through the pain of      
uncertainty over the fate of 
their loved ones.  

This tragic situation, he said, 
is solely due to the refusal of 
the occupation regime to co-
operate in earnest to resolve 
the humanitarian aspect of the 
problem. 

Turkey’s refusal to implement 
the ECHR decisions is indica-
tive of the inhumane and un-
acceptable policy it continues 
to follow, adding the interna-
tional community, the EU and 
the UN are in a position to      
undertake initiatives to make 
the occupation force comply 
with the rules of international 
legality. 

Long assured of Ireland’s 
longstanding support in efforts 
to resolve the Cyprus issue. 
At the same time, he informed 
that Ireland will continue its 
contribution to the Republic of 
Cyprus’ efforts for the missing 
persons.

Ireland assures of 
support to missing 
persons’ issue

Don’t panic buy for Christmas, Britain says after port chaos

Britain said on Wednesday 
that people should buy 
normally for Christmas 

and there would be no shortage 
of gifts after shipping contain-
ers carrying toys and electrical 
goods were diverted from the 
country’s biggest port because 
it was full. 

Maersk, the world’s largest 
container shipping company,  
has diverted some vessels from     
Felixstowe port in eastern      
England because a lack of truck 
drivers means there is nowhere 
left to stack containers at the 
port. 

“I’m confident that people will 

be able to get their toys for 
Christmas,” Conservative Party 
co-Chairman Oliver Dowden 
said. 

Dowden, who is a cabinet 
minister without portfolio in the 
Cabinet Office, said the issues 
at the port were easing and the 
supply chain problems facing 
the world’s fifth largest economy 
were global – such as a shortage 
of truckers and port congestion. 

“The situation is improving,” 
Dowden said, referring to Felix-
stowe, which handles 36 per cent 
of the country’s containerised 
freight. 

Asked whether people should 
start to buy now for Christmas, 
he said: “I would say just buy 
as you do normally.” 

He said Prime Minister       
Boris Johnson, who is on holiday 
abroad, was very much engaged 
with domestic and international 

issues.  
“He’s very much engaged 

with the job.” 
Britain’s economy is forecast 

to grow at 6.8 per cent this year, 
the fastest growth in the G7 
leading economies, though supply 
chain disruption and inflationary 
pressures are constraining the 
global economy, the International 
Monetary Fund said. 

Britain’s economy returned to 
growth in August after contracting 
for the first time in six months 
in July. But its exit from the       
European Union has exacerbated 
some of the problems by constric-
ting immigration. 

Britain is short of about 100,000 
truckers, leading to queues at 
petrol stations and worries about 
getting food into supermarkets, 
with a lack of butchers and 
warehouse workers also causing 
concern.

North London Conserva-
tive MP and President 
of the Conservative 

Friends of Cyprus Theresa 
Villiers has invited the Presi-
dent of the Cypriot House of 
Representatives Annita Deme-
triou to visit the House of 
Commons when her schedule 
brings her to London. 

In a letter to congratulate      
Ms Demetriou on her election to 
the post, the pro-Cypriot British 
MP commented that “it is great 
to see that such a senior position 
in Cyprus politics is being filled 
by a woman for the first time.” 

Ms Villiers has also pledged 
in her letter to continue to     
campaign for a free and united 
Cyprus, as she has done for 
two decades, commenting that 
“it is a terrible injustice that the 
island has been forcibly divided 
for so long.” 

In her response letter, the 
House President has expressed 
the hope that the assumption of 

her duties, both in her roles as 
a woman and a young politi-
cian, will inspire others. 

She has also expressed      
her sincere appreciation for      
Ms Villiers’s “principled stance 
and steadfast support” regarding 
the Cyprus issue. 

Demetriou has added that 
she looks forward to the oppor-
tunity to meet and exchange 
views with Theresa Villiers soon.

Theresa Villiers MP invites 
Cyprus House President to 
visit the House of Commons



An antibody injection has 
been shown to both pre-
vent and treat COVID-19, 

according to a study. 
Developed by pharmaceutical 

giant AstraZeneca, the treatment 
called AZD7442 is made up of 
two antibodies. 

It has already been submitted 
to the US Food and Drug         
Administration for emergency 
use as a preventative treatment. 

On Monday, new data from its 

Tackle trial showed AZD7442 
was effective in preventing       
severe disease in non-hospita-
lised patients with mild to mode-
rate coronavirus when compared 
with a placebo. 

A single dose given by              
injection managed to reduce the 
risk of developing severe COVID 
or death by 50%, when compared 
with a placebo, in people who had 
been symptomatic for a week 
or less. 

Most of the 903 people in the 
trial were at high risk of develop-
ing severe COVID, including 
those with multiple health condi-
tions. 

The treatment has been billed 
as suitable for people who       
are unable to have a regular 
vaccination, responded poorly 
to a jab, or have health condi-
tions that put them at particular 
risk of serious illness. 

Hugh Montgomery, lead          
researcher and professor of       
intensive care medicine at       
University College London, said 
the results show the treatment 
could "play an important role" 
in fighting the pandemic. 

He said: "With continued 
cases of serious COVID-19         
infections across the globe, there 
is a significant need for new   
therapies like AZD7442 that   
can be used to protect vulner-
able populations from getting 
COVID-19 and can also help 
prevent progression to severe 
disease. 

"These positive results show 
that a convenient intramuscular 
dose of AZD7442 could play an 
important role in helping combat 
this devastating pandemic." 

Full results from the Tackle 
trial are set to be submitted for 
publication in a peer-reviewed 
medical journal. 

Executive vice president for 
biopharmaceuticals research and 
development at AstraZeneca, 
Mene Pangolos, said the results 
"add to the growing body of       
evidence for use of this therapy 
in both prevention and treat-
ment" of the virus. 

A separate study of more 
than 5,000 adults, published in 
August, showed there were       
no fatalities or cases of severe 
COVID in those treated with 
AZD7442. 

More than 75% of people in 
that trial had health issues that 
put them at increased risk of  
severe disease or they had a 
reduced immune response to 
vaccination.
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AstraZeneca: New antibody treatment 
both prevents and cures Covid-19

Cyprus Airways opens 
partner office in the UK

National flag-carrier Cyprus 
Airways has established 
a UK office through an 

agreement with UK-based Flight 
Directors for the launch of its  
new London Heathrow to Larnaca 
service, which starts from              
5 November 2021. The company 
will operate flights three times 
weekly, every Tuesday, Friday 
and Sunday, at very competitive 
prices, to one of Europe’s most 
popular, and sunniest, holiday 
destinations. 

Cyprus has a long tradition of 
welcoming British tourists and 
there is a large Greek Cypriot 
community residing in the UK, 
which Cyprus Airways is engaging 
with in a variety of ways including 
supporting the National Federa-
tion of Cypriots in the UK. 

Ticket pricing for the Cyprus 
Airways flights to and from  
London Heathrow aims to offer 
the traveling public with compe-
titive fares, enabling travellers 
to avoid higher ticket prices by 
planning ahead and booking 
their tickets early. 

Leaving in the early afternoon 
from Heathrow’s Terminal 3, the 
new flight will operate year- round 
with an easy-to-book website for 
direct passengers, using modern 
Airbus A319 aircraft with only 
144 seats, so personal attention 
from the friendly cabin crew is 
guaranteed. 

Cyprus Airways is the Cypriot 
national flag carrier with a heri-
tage stretching back to 1947 
and is based at Larnaca airport, 
under the ownership of SJC 
Holdings in Malta, an aviation 
specialist with air ambulance 

and helicopter maintenance 
businesses that stretch through-
out Africa and the Middle-East. 
It is currently finalising travel 
agency distribution through UK 
travel agencies with sunny       
Cyprus enjoying established 
ties with a raft of specialist UK 
tour operators. 

Paul Argyle, Managing Director 
of Flight Directors said: “Flight 
Directors is delighted to partner 
with Cyprus Airways towards a 
successful launch of their services 
to and from London Heathrow. 
This is a wonderful opportunity 
and a real, positive sign of the 
market for air travel returning. The 
new service is starting before the 
summer ends and will continue 
throughout the winter, satisfying 
part of the pent-up demand for 
sunshine holidays.” 

The appointment was made 
as Cyprus Airways seeks greater 
UK brand awareness, as well as 
providing serious engagement 
with travellers under the new   
vision for the airline around con-
necting global travellers utilising 
the airline’s growing network to 
the Middle-East and CIS. 

Cyprus Airways CEO George 
Mavrocostas said: “We are proud 
to welcome Flight Directors to 
the Cyprus Airways family. Flight 
Directors is a leading travel part-
ner that will help us to establish 
and grow our footprint in UK. 
As the national carrier brand,  
we reflect our Cypriot values       
in everything we do, with the 
defining trait being the warm 
welcome and hospitality we 
provide to passengers during 
their journeys with us.”

Crete’s 6.3 magnitude 
earthquake felt in Cyprus
A powerful earthquake that 

rattled the Greek island 
of Crete on Tuesday was 

felt in Cyprus, some 600km 
away, the geological surveys 
department said. 

The magnitude 6.3 magni-
tude tremor occurred under the 
sea off the eastern coast of the 
island; its epicentre was 23 km 
east of the village of Zakros and 
had a shallow depth of just 2 km, 
Athens’ Geodynamic Institute 
said. 

The quake registered on        
the Cypriot network, the geolo-
gical  surveys department said          
“despite the great distance of 
the epicenter from Cyprus.” 

“This earthquake was felt in 
a large part of the island mainly 
by tenants of tall buildings,” it 
added. 

It comes three weeks after 

another tremor killed a man  
carrying out restoration work       
at a church on the island, and 
damaged hundreds of build-
ings. 

There were no immediate      
reports of serious damage or  
injury after Tuesday's earthquake, 
which, according to the Geody-
namic Institute, was followed by 
aftershocks measuring 4.1 and 
4.6 in magnitude. 

The quake was also felt on 
Greek islands to the east of 
Crete, including Karpathos, 
Kassos and Rhodes. 

Crete's deputy regional        
governor, Yiannis Leondarakis, 
told Greece's state-run radio: 
"The quake was felt all over the 
island, and it did cause concern 
because we are still feeling the 
aftershocks from the previous 
quake." 

Hundreds of people from         
villages south of the island's 
largest city, Heraklion, remain 
homeless following a 5.8-      
magnitude quake that struck      
on 27 September. 

Residents whose homes 
were damaged were moved to 
hotels and tents set up by the 
army. 

Mr Leondarakis said of      
Tuesday's earthquake: "Fortu-

nately, there does not appear to 
be any serious damage despite 
the fact that it was a strong 
event and occurred at a shallow 
depth." 

Greece is located on a 
number of fault lines, and is 
sporadically hit by earthquakes. 

A Greek seismologist said 
that the latest quake came      
from a different fault line to the 
ncident on September 27.



The British government has 
said that it will not abide by 
a recent UNESCO decision 

on the Parthenon Marbles. It also 
insisted that “the Parthenon Sculp-
tures were acquired legally” and 
rejected UNESCO’s call to recon-
sider its position and to negotiate 
with Greece on the return of the 
2,500-year-old cultural treasures. 

Speaking to Parikiaki, a govern-
ment spokesperson said that the 
UK government “disagrees” with 
the decision, adding that it intends 
to challenge it before UNESCO. 

The response came after the 
UNESCO’s Intergovernmental 
Committee for Promoting the Re-
turn of Cultural Property (ICPRCP) 
voted unanimously for the first 
time at its 22nd session to include 
the return of the Parthenon Marbles 
in its decision document, marking 
a major step forward since Greece 
first introduced the request to the 
meeting’s agenda in 1984.  

ICPRCP’s decision says that 
Greece’s request for the return of 
the Parthenon Sculptures is "legit-
imate and rightful" and calls on 
Britain "to reconsider its stand and 
proceed to a bona fide dialogue 
with Greece on the matter."  

Most importantly, the Committee 
acknowledges for the first time that 

"the case has an intergovernmen-
tal character and, therefore, the 
obligation to return the Parthenon 
Sculptures lies squarely on the UK 
Government." 

This is in stark contrast to the 
UK government’s assertion that it 
is for the British Museum, not the 
government, to discuss the issue 
and make decisions related to it. 

“We disagree with the Commit-
tee’s decision adopted in the   
closing minutes of the session and 
are raising issues relating to fact 
and procedure with UNESCO,” a 
UK government spokesperson 
told Parikiaki. 

“Our position is clear - the Par-
thenon Sculptures were acquired 
legally in accordance with the law 
at the time. The British Museum 
operates independently of the 
government and free from political 
interference. All decisions relating 
to collections are taken by the  
Museum’s trustees,” the spokes-
person added. 

A British Museum spokesperson 
told Parikiaki that “the Trustees of 
the British Museum have a legal 
and moral responsibility to preserve 
and maintain all the collections in 
their care,” adding that “the Parthe-
non Sculptures are an integral 
part of (the Museum’s collection) 

story and a vital element in this 
interconnected world collection.” 

Greece insists that it is the right-
ful owner of the Parthenon Marbles. 
The Greek government says that 
the sculptures were illegally re-
moved from the Parthenon during 
the Ottoman occupation of Greece 
in the early 1800s. 

In his first interview with a Euro-
pean newspaper since becoming 
the UK’s prime minister, Boris 
Johnson dashed Greece’s hopes 
of getting the Marbles back, telling 
Greek daily Ta Nea that they were 
“legally acquired by Lord Elgin 
under the appropriate laws of the 
time and have been legally owned 
by the British Museum’s Trustees 
since their acquisition.” 

Britain had previously rejected 
Greece’s request to hold talks on 
returning the Marbles after Athens 
proposed a meeting between       
experts from the two countries. 

“We are all very glad about the 
outcome of the UNESCO meeting 
in Paris last week, where the       
Parthenon Sculptures were an item 
on the Agenda, and this now for 
nearly 40 years, ever since Melina 
Mercouri raised the issue in 1984. 
We congratulate Greece for its   
efforts to achieve this outcome and 
do hope that the UK will finally   

reconsider its stand and enter in 
a dialogue with Greece”, Dr Chris-
tiane Tytgat, President of the Inter-
national Association for the Reuni-
fication of the Parthenon Sculptures 
(IARPS), told Parikiaki. 

“The Trustees and the British 
Museum cannot eternally ignore 
the growing pressure to return the 
Parthenon Sculptures, neither can 
they close their eyes for a growing 
consciousness when it comes to 
the legitimated acquisition of arte-
facts. The day will come we see 
the Parthenon Sculptures reunited 
in the Acropolis Museum. At least, 
there they can be seen, shining 
through the glass wall of the Par-
thenon room, even if the Museum 
is closed, day and night, 7 days a 
week, at the foot of the Acropolis, 
in visual contact with the Parthe-
non,” Dr Tytgat added. 

 
22nd Session of the UNESCO 
Intergovernmental Committee 
on the Parthenon Sculptures 

  
The work of the 22nd Session of 

the UNESCO Intergovernmental 
Commission for the Return of  
Cultural Property to the Countries 
of Origin (ICPRCP) was completed 
on Wednesday 29 September 
2021. One of the main issues on 

the Committee's agenda was the 
issue of the Return of the Parthenon 
Sculptures (Greece v. The United 
Kingdom), which has been firmly 
on its agenda since 1984, when it 
was first raised by Melina Mercouri. 

For the first time this year, the 
Commission, in addition to the 
Recommendation (21.COM 6), 
which it has consistently adopted 
on the subject, unanimously voted 
for an additional text which is 
Decision 22. COM 17, exclusively 
aimed at the issue of the return 
of the Parthenon Sculptures. 

The Greek Minister of Culture 
and Sports, Dr Lina Mendoni, after 
the completion of the work of the 
Intergovernmental Committee, 
made the following statement: 

“Greece's request for the final 
return of the Parthenon Sculptures 
to Athens has been on the agenda 
of UNESCO Intergovernmental 
Committees on the Return of  
Cultural Property to the Countries 
of Origin (ICPRCP) since 1984, 
when it was first introduced by 
Melina Mercouri and continues to 
remain there today. 

“At the 22nd session, which 
ended on 29 September 2021, 
Greece succeeded in issuing,       
for the first time, a Decision of the  
Intergovernmental Committee con-
cerning the return of the Parthenon 
Sculptures. The Committee urges 
the United Kingdom to reconsider 
its position and to negotiate with 
Greece, acknowledging that the 
matter is intergovernmental -   
contrary to the British side's claim 
that the case concerns the       
British Museum - and that Greece 
is claiming rightly and legally         
the Return of the Sculptures to 
the native land. Both texts, of       
the Recommendation and of the     
Decision, are a very important  
development in the completely 
legal claim of our country. 

“I would like to thank from the 

bottom of my heart the members 
of the Greek delegation, as well as 
our Permanent Representation to 
UNESCO, who with special dedi-
cation to the issue of the Sculptures, 
worked systematically and achieved 
this extremely positive result.” 

The added value of the Decision 
is that the Commission expresses 
its strong dissatisfaction with the 
fact that the resolution of the issue 
remains pending due to the United 
Kingdom's position. In addition,       
it urges the United Kingdom       
to reconsider its position and 
enter into a bona fide dialogue 
with Greece, emphasizing the          
intergovernmental nature of the 
dispute. 

Accordingly, the text of the   
Recommendation reflects, inter 
alia, the Commission's concern  
that the Duveen Gallery at the 
British Museum, where the Par-
thenon Sculptures are on display, 
is closed to the public due to the 
need for restoration work. 

Greece's just demand for the 
return of the Parthenon Sculptures 
was strongly supported by the 
members of the Committee. 

The British Committee for the 
Reunification of the Parthenon in 
supporting Greece and nations 
across the globe, which have all 
recognised the significance of this 
peerless collection of sculptures 
and the exceptional top floor        
Parthenon Gallery in the Acropolis 
Museum, applaud these ICPRCP 
recommendations and this new 
decision.  

“We are all looking forward to 
dialogue. It is our collective respect 
for the Parthenon, which deserves 
to be the catalyst for change, 
starting with honest talks to resolve 
the long-awaited reunification of 
the Parthenon Marbles. The time 
is now,” concludes Dame Janet 
Suzman, Chair of the BCRPM.
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UK government ‘disagrees’ with UNESCO’s decision,  
insists that the Parthenon Marbles ‘were acquired legally’

British Museum’s Parthenon gallery 10-month closure  
prompts concerns from Greek officials and campaigners
Six of the British Museum’s Greek galleries, 

including the museum’s display of the          
Parthenon Marbles, have been closed for       

almost ten months, prompting concerns from Greek 
officials and campaigners that wet and damp could 
damage the ancient artworks. 

The museum was forced to close on 30 December 
2020 when a national Covid-19 lockdown was put 
in place. It reopened on 17 May 2021, but some of 
its Greek galleries remained closed due to ‘essential 
repairs.’ 

Parikiaki visited the museum last week and       
confirmed that a total of six galleries of Greek art 
have yet to reopen; Rooms 15, 16, 17 and 18 are 
closed due to "maintenance"; Rooms 19 and 20 are 
closed to "comply with social distancing measures." 

The Duveen Gallery (Room 18) which houses 
the Parthenon Sculptures, has been closed since 
December 2020. Its leaky roof has made news 
many times before. In December 2018, the glass 
roof of Room 18 began leaking after heavy rainfall 
in London. Witnesses reported seeing water dripping 
just centimetres away from the west pediment figure 
of Iris. More recently, leaks were caused by a heavy 

rainfall on July 25th that flooded central London. The 
Greek government as well as campaigners for the 
reunification of the Parthenon Marbles have expres-
sed concern about the poor state of the rooms.  

On August 15, the International Association for 
the Reunification of the Parthenon Sculptures (IARPS), 
which represents 21 national committees around the 
world, wrote to the British Museum Chairman Sir 
Richard Lambert, its Director Dr. Hartwig Fischer and 
its Trustees. It said that “the planned reopening of 
the Greek rooms, postponed ‘until further notice’, 
after months of lockdown, is a deep worry,” adding 
that the “possible humidity problem (creates) a        
dangerous condition for the sculptures.” 

It also called on the Museum to "reconsider its 
viewpoint on the continued division of the Parthenon 
Sculptures", noting that “there is a moral obligation 
to return and to reunify all the surviving Parthenon 
Sculptures in the Acropolis Museum with a direct 
visual contact to the Parthenon.” 

"It is saddening that Room 18 has been closed 
‘until further notice’,” IARPS President Dr Christiane 
Tytgat told Parikiaki, adding that "the inappropriate 
climate conditions in the room are upsetting.” 

"I hope," she said, "that we do not have to wait 
another 22 years before we can admire the Parthenon 
Sculptures on display in London again, as it happened 
before, when the Duveen Gallery was hit by a bomb 
in 1940 and reopened only in 1962! Even if the Sculp-
tures were then stored in a safe place and undamaged." 

Almost two months later, the Museum has not  
responded to the letter, which Dr. Tytgat described 
as "sad." 

Dame Janet Suzman, Chair of the British   
Committee for the Reunification of the Parthe-
non Marbles (BCRPM), told Parikiaki: “I would be 
a happy person if Room 18 were permanently closed 
because those spectacular sculptures taken by the 
marauding Lord Elgin deserve to be reunited in the 
Acropolis Museum. No one can say for certain what 
remedial work is being done in the Greek galleries 
of the British Museum or for how long. The lack of 
climate controls in an old building are self-evident 
and has been questioned by BCRPM on other         
occasions: blow-heaters in winter, open exit doors 
in summer, leaking roof during the rainy season.”  

“We urge the British Museum to stop repeating 
by rote the same mantra and to reunite those        

emblematic marble figures in the superlative Acropolis 
Museum, which has been built to the latest standards 
and allows visitors to view them in context with the 
Parthenon,” she added. 

Professor Paul Cartledge, Vice-Chair of the 
BCRPM and Vice-President of the IARPS, told 
Parikiaki that he has found “the Trustees' failure to 
respond at all to the letter deeply disappointing - not 
at all the way to begin dialogue on this pressing  
cultural issue in a way fitting of its importance.         
Dismissing this very specific request is tantamount 
to not understanding the importance of cultural           
diplomacy. Time for the British Museum and the UK 
to join the 21st century, although it would have been 
good and great if they were to lead the way.” 

Lina Mendoni, Greece’s Culture minister has 
said that the conditions for exhibiting the Parthenon 
Sculptures at the British Museum “are not only        
inappropriate, but also dangerous.”  

A British Museum spokesperson told Parikiaki 
that “there has previously been some water ingress 
in some gallery spaces closure,” adding that “there 
is no confirmed date for their reopening, but we are 
working towards later this autumn.”
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Sky wiring: The brain of a 13 year old Olympian

“You can’t win anything with kids”  
– Alan Hansen, Match of the Day, 1995 

 
Aged 13, Sky Brown won a bronze medal 

at the Tokyo Olympics. She is the youngest 
ever British Olympic medal winner.  

Experience is supposed to be the best 
teacher but a flood of medals for teenage 
competitors at the Tokyo Olympics, and 
Emma Raducanu’s stunning performances 
in winning the US Open tennis, suggests 
that the naivety of youth may also be a      
distinct advantage. 

 
Wiring the mind 

 
Over 20 teenagers won medals at the 

Games and half of them gold. The medals 
have come in various sports: archery,         
athletics, climbing. Sky Brown’s bronze was 
in the park skateboarding.  

Sports psychologists say that aside from 

the physical advantages that teenagers have 
in some sports, such as greater flexibility, 
there are differences in attitude that help 
them secure medals.  

Writer Malcolm Gladwell talks about       
‘panicking’ versus ‘choking’. He describes 
the differences between the two in behaviour 
and brain processes.  

“Choking is about thinking too much. 
Panic is about thinking too little. Choking is 
about loss of instinct. Panic is reversion to 
instinct. They may look the same, but they 
are worlds apart.”  

It is choking that leads  to a loss of           
performance at key moments. Instinct is a 
much more reliable ally.  

Dr Jon Finn, of Tougher Minds, a training 
company, said teenagers’ brains are wired 
differently, which means they’re more likely 
to take more and bigger risks. 

 “In simple terms, brains are wired from 
the back of the head to the front, to an area 
behind the eyes known as the prefrontal 
cortex,” he said.  

One of this cortex’s jobs is to assess 
risks. That part of the brain is not properly 
wired until our mid-twenties, which means 
the area that assesses risk is not fully           
developed in teenagers. 

This explains why car insurance premiums 
are higher for young people and why the 
military recruits teenagers, but it could also 
explain why a young skateboarder in the 
Olympics might be more likely to try a tricky 
360 degree spin. 

 “Of course, international competition at 
the elite level is not just about taking risks, 
there also needs to be diligence, hard work 
and expertise,” Finn said.  

“But it may be easier for young people  
to get the balance between risk and          
persistence right.” 

Teenagers at the Games may also have        
benefited from “flying under the radar.”       
The lack of expectation and responsibility 
provide an element of freedom to go out and 
perform and enjoy the moment. In a world 
where nobody tells you that you’ve reached 
your peak, you can then continue to learn, 
improve and grow, and the competition feels 
a little less ultimate, and more as part of a 
journey. 

Teenagers can give their best because 
they haven’t experienced the pressure and 
psychological distress of failure at the       
highest levels. “They don’t have as many 
demons.” 

Most of the teenage medal winners          
are female. This could be because girls’ 
brains usually advance a year ahead of 
boys’, helping them have the maturity        
and discipline required to succeed at elite 
level. 

Dr Josie Perry, a sports psychologist, 
thinks age is not the most important factor.  

“Athletes raised to see their sport as        
fun, tend to have a wide self-identity, so 
don’t see themselves as ‘only’ an athlete. 
The Games help them develop experience, 
so with no big expectations, they feel          
psychologically safe, have lower levels          
of stress, and thus perform better,” she         
said. 

 
(Sources: Andrew Ellson in The Times;  

“What the Dog Saw”, by Malcolm Gladwell) 
 

James Neophytou

During a challenging period 
for tourism worldwide, 
Zela Aviation is announc-

ing its cooperation with Kenyan 
airline, Jambojet, operating Bom-
bardier DHC-8Q400 aircraft. 

The agreement provides for the 
mediation of Zela Aviation, which 
will act as a mandated agent for 
leasing Jambojet’s aircraft under 
ACMI terms and conditions  
(Aircraft, Crew, Maintenance and 
Insurance) to other airlines. 

Expressing his satisfaction, 
Zela Aviation Chairman, Mr.  
Andreas Christodoulides stressed 
that Zela Aviation will work closely 
with Jambojet to see this part-      
nership is fruitful and both sides 
achieve their business goals.  

He added that cooperation of 
the two companies – taking into 
consideration the recession and 

the crisis caused by the pandemic 
– confirms the credibility and 
prestige of Zela Aviation in the 
field of air transport, among other 
major international airlines.  

“We are very proud that Zela 
Aviation will cooperate with one 
of Kenya-based most dynamic 
airlines, providing once again  
the highest level of service” he 
concluded. 

Zela Aviation has been active 
in the field of aircraft chartering, 
leasing and sales for the last 16 
years. It holds offices in Limassol, 
Athens and London, and provides 
services in Europe, Asia, Africa, 
and North and South America. 
Its leading position, dynamic 
operation, and well-trained staff 
make Zela Aviation a solid and 
reliable partner in international 
aviation.

Zela Aviation and Jambojet 
strategic cooperation
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Fireworks brought back to  
Enfield Town Park by Council

Enfield Council has agreed 
to bring the oohing and 
ahhing back to Enfield 

Town by organising a public   
firework display. The last public 
display there was in 2019. 

The event will take place at 
Enfield Town Park on Saturday 

6 November with doors opening 
at 5pm and the display commen-
cing at 7.30pm. As well as the 
fireworks there will be food and 
refreshment stands. 

Tickets cost £8 for adults and 
£5 for children under 16, with 
under 5’s free, if booked before 

22 October. Tickets purchased 
after this date will cost £12 for 
adults, £8 for children under 16 
and £3 for under 5’s. Family 
tickets are also available.   

The Leader of Enfield Council, 
Cllr Nesil Caliskan, said: “We’re 
really looking forward to bringing 

fireworks back to Enfield Town, 
it will be a wonderful night for 
residents and I’d urge everyone 
to pick up their tickets as soon 
as possible. 

“Everyone loves fireworks and 
we thought it was right and proper 
to bring back the Enfield display 
this year as a way of bringing the 
community together after a tough 
couple of years, but also as a way 
of lifting spirits and thanking resi-
dents for all the sacrifices they 
have made during the challenging 
times.” 

You can buy tickets at 
www.dugdalecentre.co.uk/  
events/enfield-town-fireworks

All Roads Lead To The      
Arsenal is a new book by 
UK Cypriot Chris Athanasi. 

It's a celebration of Arsenal’s 
worldwide fan base, with stories 
from all four corners of the 
globe. 

With over 100 stories from 
Adelaide to Aberdeen, Jackson-
ville to Johannesburg, it tells of 
the dedication supporters go to 
follow The Arsenal. 

There is also a rough guide 
of venues to watch Arsenal 

games when overseas.  
With over 165 official fan 

clubs and hundreds more          
unofficial supporters’ clubs, it is 
estimated that Arsenal Football 
Club has over 100 million fans 
worldwide.  

No longer the domain of the 
local supports of Islington, you 
can find Arsenal fans all around 
the world. And the book tells 
stories about the shared love 
and passion for one football 
club, over land and sea.  

Chris Athanasi was born in 
London in 1960 to Greek Cypriot 
parents, George (from Akaki) 
and Maria (from Achna). He was 
raised in North London and has 
lived here his whole life working, 
raising a family and following his 
beloved Arsenal.  

He has worn many hats in his 

lifetime, working as an elec-       
trician, telephone engineer, a 
barman, and for the past 35 
years, has worked as a sales 
manager within the marble & 
granite industry, for one of the 
UK’s largest importers of natural 
stone.  

He has also been involved in 
KOPA for over 40 years, the last 
12 as a committee member.  

Chris went to his first Arsenal 
game in 1970, at the age of 9, 
and has since travelled all over 
England and Europe attending 
over 1000 games, making friends 
along the way.  

He is a husband to Joanna 
(from Pendayia), a father of two, 
and now a proud grandfather. 
This book, his first ever publica-
tion, is a tribute to all Arsenal 
fans near and far. 

Maria Patsalos, Human 
Rights Solicitor of the Year
UK Cypriot Maria Patsalos 

has been awarded 
Human Rights Solicitor of 

the Year, a major accolade from 
The Law Society. 

Maria is a true champion of 
diversity. She has founded a 
range of pro-bono initiatives 
such as Pink Law and Black 
Justice to ensure the rights of 
marginalised groups are protec-
ted and promoted. 

Her dedication to these initia-
tives has been unwavering and 
her support knows no bounds, 
ranging from providing free legal 
advice at drop-in clinics to fund-
raising. 

She masterfully juggles her 
grassroots work with securing 
far-reaching impact for vulner-
able people through the highest 
levels of the law.  

As an example, she recently 
won a Supreme Court case 
challenging fees for registering 
children as British. 

Maria is an asset to the legal 
profession and is awarded this 
title in recognition of the extraor-

dinary lengths she goes to ensure 
the protection of human rights 
law is available to all. 

Maria is the daughter of       
Professor Philip Patsalos from 
Pano Lefkara, and Eleftheria 
Xenophon Patsalos from Aradip-
pou, a director at Deloitte LLP.  

 
Entrants are being invited for 

the new edition of the Cypriot 
Who’s Who Directory – visit 
www.cypriotsworldwide.com

On Saturday 2nd October 2021, the blessing for the new 
academic year for the Greek School of St Barnabas, took 
place at the Cathedral of the Dormition of the Theotokos 

in Wood Green, north London.  
The Inspector of the Cypriot Educational Mission, Dr Vasiliki 

Kouma, and the Coordinator of the Schools of the Greek Orthodox 
Archdiocese of Thyateira and Great Britain, Mrs Ismini Hadjiyianni-
Gkika attended the Service. 

Furthermore, on Monday 4th October 2021, the Inspector of the 
Cypriot Educational Mission and the Coordinator of the Schools 
of our Archdiocese made a visit to the Greek School of Margate.

Blessing at St Barnabas Greek 
School for new academic year

Chris Athanasi publishes book on Arsenal

Haringey’s vaccine bus is coming - get on board!

This week saw the launch 
of Haringey’s very own 
vaccine bus – bringing a 

hyper-local Covid-19 vaccine 
service to the borough. 

The vaccine bus has been 
launched in partnership between 
Haringey Council and the local 
NHS, and offers an alternative, 
accessible way for communities 
to get vaccinated against 
COVID-19. 

Haringey Council and the NHS 
are working closely with commu-
nities and organisations to sche-
dule vaccination clinics at priority 
locations across the borough, 

enabling eligible residents to      
receive the vaccine when the 
bus is in their area. The bus will 
visit areas where people may 
find it harder to access large-
scale vaccination centres or 
other vaccine clinics and will be 
fully accessible. 

It is intended that the bus will 
support the vaccine rollout by 
reaching people eligible for a 
vaccine who have not yet come 
forward for the jab. It will also aim 
to encourage people who may be 
less confident in having the jab 
through providing information and 
answering questions on site. 

The bus will initially operate two 
days each week, Mondays and 
Thursday for scheduled vaccine 
clinics between 9.30am and 4pm. 
The vaccine bus began its tour at 
the College of Haringey, Enfield 
and North East London campus 
on Monday (11 October) and will 
continue on Thursday 14 October, 
9.30am – 4pm. 

The bus is being deployed in 
addition to the NHS and commu-
nity vaccination sites that are in 
operation across Haringey. Resi-
dents should continue to book 
their Covid-19 jab at a vaccine 
centre or GP surgery if they can 
get there. In addition, there is 
an ongoing schedule of walk-in 
clinics, where people can access 
vaccination in Haringey, without 
the need to book.  

Full details are available at: 
www.haringey.gov.uk/vaccine 

Dr Will Maimaris, Director of 
Public Health for Haringey said: 
“We know that certain communi-
ties may need extra reassurance 
or assistance to access vaccina-
tion, so we are introducing the 
vaccine bus to bridge that gap 

and make having the vaccine as 
convenient as possible. 

“The evidence is clear – having 
the vaccine offers the best      
protection against serious illness, 
hospitalisation and deaths due 
to COVID-19.” 
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Victor John Mature (Janu-
ary 29, 1913 – August 4, 
1999) was an American 

stage, film, and television actor 
who starred most notably in 
several movies during the 1950s, 
and was known for his dark hair 
and smile.  

Bare chested and bare armed, 
Mature had a long career in 
Hollywood sporting loincloths, 
togas and leotards as the pre-
historic hunter, Tumak, in the 
movie that made him a star in 
1940, 'One Million B.C.; as the 
Greek slave Demetrius, who 
became a fervent Christian in 
The Robe (1953) and who later 
demonstrated muscular Chris-
tianity in Demetrius and the 
Gladiators (1954); as the dashing 
lion-killer in The Egyptian (1954), 
and as the long-haired Samson 
who succumbed to the wiles of 
Hedy Lamarr in Cecil B. DeMille's 
Samson and Delilah (1949). 

The word ''beefcake'' may have 
been coined to define Mature's 
broad shoulders, narrow waist, 
curly hair and sensual face 
crowned by dazzling white teeth.  

In his first Broadway role he 
played the gorgeous movie star 
who wooed Gertrude Lawrence 
in the hit Broadway musical Lady 
in the Dark (1941). His costumes 
included pink circus tights topped 
by leopard-skin briefs, and he 
managed not to be an anti-climax 
even after being described as 
''the most beautiful hunk of man 
you ever saw in your life'' before 
his arrival onstage. 

Mature told Life magazine in 
1941, ''I can act, but what I've got 
that the others don't have is this,'' 
as he pointed to his body. The 
same article described him as 
''proportioned like a frappe glass'' 
with a 33-inch waist, 25-inch 
biceps, a 45-inch chest and 
standing 6 feet 2 inches tall.  

But he took full advantage of 
his physique. He made 72 movies, 
married five times, earned $18 
million, invested wisely and more 
or less retired at the age of 46 
to play golf and eat. 

Mature was born on Jan. 29, 
1913, in Louisville, Kentucky. His 
father, born Marcello Gelindo 
Maturi in Pinzolo, Trentino, was 
Italian, and his mother was of 
Swiss-German and German 
descent. Mature was the only 
one of three children to survive. 

Unstudious and rebellious, he 
was thrown out of four schools, 
including the Kentucky Military 
Institute. Leaving school at 15, 
he became a salesman with a 
wholesale candy house, and then 
went out on his own as a candy 
jobber. Four years later he 
packed his car with canned goods 
and candy and headed to Holly-
wood to become an actor. 

Told to study acting at the 
Playhouse's drama school, he 

polished cars, walked dogs and 
waxed floors to earn his tuition. 
He made his debut as an actor 
in Paths of Glory in 1936 and 
followed up with small roles in 
about 60 Playhouse productions 
before earning a leading role in 
Autumn Crocus. Along the way 
he married and divorced Frances 
Evans, a member of the acting 
company. 

In the spring of 1939, the  
producer Hal Roach saw Mature 
as the lead in the Pasadena 
Playhouse production of Ben 
Hecht's To Quito and Back and 
signed him to play Lefty in The 
Housekeeper's Daughter. 

After RKO bought half of his 
contract and cast him opposite 
Anna Neagle in No, No, Nanette 
(1940), he was off to New York. 

When Lady in the Dark closed 
in June 1941, he married Martha 
Stephenson Kemp, the widow of 
the bandleader Hal Kemp. They 
separated six months later. 

He was now a star, earning 
$1,200 a week at 20th Century 
Fox, which had bought his con-
tract from Roach. After starring 
with Betty Grable in the murder-
mystery I Wake Up Screaming, 
he wore a burnoose as the lan-
guid Dr. Omar in The Shanghai 
Gesture, which was directed by 
Josef von Sternberg. Then he 
enlisted in the Coast Guard and 
spent 14 months during World 
War II as a chief boatswain's 
mate on convoy duty in the 
North Atlantic. 

While making My Gal Sal, he 
fell in love with Rita Hayworth 
and planned to marry her after 
the war. When his ship docked, 
he heard on the radio that she had 
married Orson Welles instead.  

Few of his movies were mem-
orable. In endless early films, he 
played the wise guy - the slightly 
crooked promoter with too much 
brilliantine on his impossibly thick 
black hair. 

He was back in ancient Rome 
appearing opposite Jean Sim-
mons in Androcles and the Lion 
(1952), then he played an aging 
football star in Jacques Tourneur's 
Easy Living (1949); a foreign-born 
racketeer in Gambling House 
(1950); the American promoter 
who discovered Australian swim-
ming star Esther Williams in   
Million Dollar Mermaid (1952) 
and the Sioux warrior in Chief 
Crazy Horse (1955). As the years 
passed he appeared in movies 
with names like The Sharkfighters 
and Timbuktu, playing an assort-
ment of intrepid adventurers, 
soldiers and heroic natives in 
various countries and historical 
eras, including in the film Hanni-
bal (1960), in which he crossed 
the Alps with elephants. 

He married for a third time in 
1948 and was divorced in 1955. 
His fourth marriage, in 1959, to 

Adrienne Joy Urwick, also ended 
in divorce. In 1972, he married 
for the fifth and last time.  

Mature had always been quick-
witted with an excellent sense 
of timing, and he did not over-
stay his welcome in Hollywood. 
For most of his career he had 
earned $5,000 a week. After 
The Tartars (1962), an Italian 
spectacle graced by Welles as 
the leader of the barbarians, he 
turned his attention to playing 
18 holes of golf six days a week. 

During the next two decades 
he occasionally turned his back 
on golf for a spot of acting. In 
1966 he went to Italy to do a 
wicked parody of himself and 
earn the movie's loudest laughs 
as a matinee idol in Vittorio De 
Sica's satirical farce, After the 
Fox. 

In the 1968 movie Head he 
was the giant head, with the 
Monkees pop group appearing 
as dandruff in his hair. He got 
some of the best reviews of his 
career as the amiably vulgar 
Mafia big shot Carmine Ganucci 
in another farce Every Little 
Crook and Nanny, in 1972. His 
last performance was as Sam-
son's father in a 1980's television 
remake of Samson and Delilah. 

Mature died of leukaemia in 
1999 at his Rancho Santa Fe, 
California, home, at the age of 
86. He was buried in the family 
plot, marked by a replica of the 
Angel of Grief, at St. Michael's 
Cemetery in his hometown of 
Louisville. 

For his contribution to the 
motion picture industry, Mature 
has a star on the Hollywood 
Walk of Fame located at 6780 
Hollywood Boulevard. 

 
My Darling Clementine 

(1946) is an American Western 
film directed by John Ford and 
starring Henry Fonda as Wyatt 
Earp during the period leading 
up to the gunfight at the OK 
Corral. It is regarded by many 
film critics as one of the best 
Westerns ever made.  

In 1931, Stuart Lake published 
the first biography two years 
after Earp's death. Lake retold 
the story in the 1946 book My 
Darling Clementine, for which 
Ford acquired the film rights. 
The two books have since been 
determined to be largely fiction-
alized stories about the Earp 
brothers and the gunfight at the 
O.K. Corral and their conflict with 
the outlaw Cowboys: Billy Clan-
ton, Tom McLaury and his brother 
Frank McLaury.  

Director John Ford said that 
when he was a prop boy in the 
early days of silent pictures, Earp 
would visit pals he knew from 
his Tombstone days on the sets. 
"I used to give him a chair and 
a cup of coffee, and he told me 
about the fight at the O.K. Corral. 

So in My Darling Clementine, 
we did it exactly the way it had 
been." Ford did not want to 
make the movie, but his 
contract required him to make 
one more movie for 20th Cen-
tury Fox.  

 
Samson and Delilah (1949) 

is an American romantic drama 
film that depicts the biblical story 
of Samson, a strongman whose 
secret lays in his uncut hair, and 
his love for Delilah, the woman 
who seduces him, discovers his 
secret, and then betrays him to 
the Philistines.  

Praised upon release for its 
Technicolor cinematography, lead 
performances, costumes, sets, 
and innovative special effects, the 
film was a box-office success. It 
was the highest-grossing film of 
1950. Of its five Award nomina-
tions, the film won two for Best 
Art Direction and Best Costume 
Design.  

Burt Lancaster was the original 
choice to play Samson, but he 
declined due to a bad back. 
Body builder Steve Reeves was 
also considered and DeMille 
lobbied long and hard to get the 
studio to pick up Reeves, but both 
DeMille and the studio wanted 
Reeves to tone down his physique, 
which Reeves, still young and 
new to the industry, ultimately 
refused to do. DeMille finally 
decided to cast Victor Mature as 
Samson after admiring his per-

formance in the film Kiss of Death. 
Samson and Delilah was 

enormously successful, taking 
in $11,000,000 at the box office, 
making it the top money - maker 
for 1950. At the time of its         
release, it was the third highest-
grossing film ever, behind Gone 
with the Wind (1939) and The 
Best Years of Our Lives (1946).  

 
Demetrius and the Gladi-

ators (1954) is a Biblical drama 
film and a sequel to The Robe 
(1953). The movie presents 
Victor Mature as Demetrius, a 
Christian slave made to fight in 
the Roman arena as gladiator, 
and Susan Hayward as Mess-
alina, a reprobate who is the 
wife of Claudius, the uncle of the 
depraved emperor Caligula.  

According to Jay Robinson 
(Caligula), the break in principal 
photography between The Robe 
and Demetrius and the Gladiators 
was only three weeks. This would 
account for The Robe’s opening 
shot of the gladiatorial arena; a 
scene lifted from its sequel.  
 
Top 10 Films: 

1. One Million B.C. (1940) 
2. The Shanghai Gesture (1941) 
3. My Darling Clementine 

(1946) 
4. Kiss of Death (1947) 
5. Samson and Delilah (1949) 
6. Androcles and the Lion (1952) 
7. The Robe (1953) 
8. Demetrius and the Gladiators 

(1954) 

9. Violent Sunday (1955) 
10. After the Fox (1966) 
 

Interesting Facts  
 

1. Victor John Mature was born 
in Louisville, Kentucky in 1913. 

2. He briefly sold candy and 
operated a restaurant before 
moving to California to study and 
act at the Pasadena Community 
Playhouse. 

3. For three years Mature lived 
in a tent in the backyard of Mrs 
Willigan, a mother of a fellow 
student, Catherine Lewis. It was 
during a performance at Pasa-
dena Community Playhouse that 
Mature was discovered and 
signed to a movie contract by 
Hal Roach. 

4. Mature was a petty officer 
in the Coast Guard during World 
War II. He served on the troop 
transport ship Admiral Mayo. His 
service carried him to the North 
Atlantic, including Normandy, the 
Mediterranean, Caribbean and 
many islands in the South Pacific. 
He was on Okinawa when the 
A-bomb was dropped on Japan. 

5. Mature’s star on the Walk 
Of Fame is located at 6780 
Hollywood Blvd. 

7. Mature was married five 
times…..and had one daughter. 

 
Source: Aljean Harmetzaug, 
nytimes.com, flickchart.com, 
ultimatemovierankings.com 

and en.wikipedia.org 

Victor Mature
My Movie Icons George.M.Georgiou



Eastenders’ Adam Woodyatt rumoured 
to be going into the I’m A Celeb castle  

I'm A Celebrity…Get Me Out Of Here returns to ITV for a new 
series in November and will once again be hosted at Gwrych 
Castle in Abergele, North Wales. 

Eastenders star Adam Woodyatt, famous for his portrayal of 
Albert Square legend Ian Beale, has reportedly signed up to this 
year’s series  

Woodyatt has been absent from the long-running BBC soap 
since early 2021, when his character left the square after his role 
in the death of Sharon’s son, Dennis. He has been touring the UK 
in the theatre production of Peter James’ Looking Good Dead. 

According to reports, ITV bosses are “very excited” to have 
signed the 53-year-old for this year’s series. 

Woodyatt would follow in the footsteps of fellow Eastenders 
legend Shane Richie who appeared in the 2020 series. 

Other celebs rumoured to join this year's cast include Good 
Morning Britain presenter Richard Madeley who has reportedly 
signed a £200,000 deal to take on the show’s infamous Bushtucker 
Trials, former Coronation Street star Lucy Fallon, Love Island star 
Liberty Poole, former Gogglebox star Tom Malone Jr, Little Mix’s 
Jade Thirwall, former England footballer John Barnes MBE,         
actress Tamzin Outhwaite, former professional footballer Eric 
Cantona, Jenny Ryan - known as The Vixen on ITVs The Chase 
and RuPaul's Drag Race winner, The Vivienne.
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Andrea Georgiou 

Nikos Ganos hoping 
to represent Greece 
in Eurovision 

 
Proposals by artists who wish 

to represent Greece at the Euro-
vision Song Contest 2022 have 
been submitted to Greek broad-
caster ERT. Amongst them is 
Nikos Ganos. 

The singer announced his      
intention to fly the flag for Greece 
via an Instagram post: “Good  
evening everyone, you know 
how much I would like to go to 
Eurovision! I would like to inform 
you that I am at the registration 
process... I have 2 out of 3 songs 
that I can offer as an artist, and 
would like to give the opportunity 
to yet another composer who has 
a song and believes they can 
compete on the Eurovision stage!” 

Nikos joins a long list of       
artists who have announced their 
intention to participate in the big-
gest song competition. Next year’s 
contest will take place in Italy, 
following rock band Maneskin’s 
victory with their entry Zitti E Buoni. 

At the age of 21, Nikos Ganos 
took part in the Greek version of 
talent show Super Idol, winning 
third place. Before beginning his 
recording career, he had already 
worked with renowned artists 
such as Marinella, Giannis Parios, 
George Mazonakis and Kaiti Garbi.  

His first digital single, released 
by Heaven, was titled Efiga. 

In April 2010, he released the 
CD single Mrosta, featuring five 
songs that became hits.  

Later that year, he released 
the English-language single Last 
Summer, which became one of 
the most successful songs of 
the summer.

Scenes for the fourth instal-
ment of the hit American action 
franchise The Expendables will 
start shooting in Thessaloniki on 
October 30, the film’s producer, 
Robert Van Norden of Millennium 
Media has revealed. 

Speaking to the Athens-      
Macedonian News Agency, Van 
Norden said: “The initial plan for 
Expendables 4 did not include 
Greece. This happened after The 

Enforcer,” referring to an action 
thriller that also had scenes shot 
in Thessaloniki earlier this year. 

“We are very happy with the 
result and with the cooperation 
we had here in Greece,”  he added. 

The Expendables 4 stars Jason 
Statham, Megan Fox, Sylvester 
Stallone and Dolph Lundgren. 
Most of the filming will take place 
on a set built by Millennium in 
Thermi, southeast of Thessaloniki.

The Expendables 4 to begin filming 
in Thessaloniki
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Last Duel 
 
A compelling new film from 

Ridley Scott set in 14th century 
France, a few years before the 
Crusades. Sir Jean de Carrouges 
(Matt Damon) and Jacques Le 
Gris (Adam Driver) have fought 
many wars side by side but after 
Jean marries Marguerite (Jodie 
Comer) his friendship with Jacques 
turns sour following a dispute 
about a piece land promised as 
part of a dowry. And things get 
even worse when Jean is sent to 
a war in Scotland before his jour-
ney to Paris for claiming money 
that he is owed.  

The elegant script, co-written 
by Nicole Hofofcener with Matt 
Damon and Ben Affleck, unfolds 
in spectacular fashion and the 
RASHOMON kind of story is seen 
from the three protagonist’s point 
of view. At first the dispute before 
it turns into a duel, which is allowed 
by King Charles VI (Alex Lawther) 
appears to be quite straightforward 
until we hear Marguerite’s version 
of events.  

The acting is of the highest order 
with Damon and Driver both being 
very persuasive as seasoned 
warriors, but it is Comer, fresh 
from her KILLING EVE success, 
that threatens to steal the film. Her 
luminous presence and intelligent 
acting demand attention from her 
very first entrance.  

One of the best action movies 
I have seen for a long time. There 
will be Oscars! 

 

Ron’s Gone Wrong 

A delightful animated feature 
about Barney (voiced by Jack 
Dylan Fraser), a lonely 11-year-old 
boy whose new digitally connected 

bot called Ron (Zack Galifianakis), 
unsurprisingly becomes his best 
friend. But the problem is that 
Ron is faulty and his behaviour is 
totally unpredictable especially 
towards the bullies at Barney’s 
school…. 

An endearing film with lovely 
characters - Ron is a wonderful 
creation that will give children a 
lot of pleasure. It also has a strong 
message that being different is a 
good thing! Recommended! 

 

Halloween Kills 

The HALLOWEEN rebooted a 
couple of years ago and brought 
Jamie Lee Curtis back to the 
franchise that turned her into an 
overnight star in 1978. This one 
picks up exactly where the last one 
ended - Laurie is being rushed to 
the hospital while Mike Myers is 
apparently left burning in her base-
ment. Hardly surprising he survives 
and the killing spree begins again… 

The flashback sequences are 
the most interesting but the rest 
lacks imagination and suspense. 
New characters are introduced - 
a gay couple, a transvestite other-
wise it is all very routine, tired and 
uninspired. Still, John Carpenter’s 
eerie theme music is unbeatable! 

 

John And The Hole 

A striking debut from Pascual 
Sisto whose creepy psychological 
thriller follows the story of John 
(Charlie Shotwell) a troubled       
13-year-old. His attitude at school 
is bizarre and at home even more 

bizarre particularly towards his older 
sister (Taissa Farmiga). One day 
he finds an underground bunker 
behind their country house - he is 
truly fascinated by this hole which 
is right in the middle of nowhere 
and asks his parents (Michael C. 
Hall & Jennifer Ehle) the reasons 
behind building such an unusual 
thing… 

The casting of Michael C Hall 
and Jennifer Ehle as John’s long 
suffering parents gives a lot of 
gravitas to this gripping film but it 
is newcomer Shotwell that steals 
the acting honours. Sisto is defini-
tely a talent to watch! 

 

Never Gonna 
Snow Again 

Malgorzata Szumowska is one 
of the most acclaimed Polish        
directors working in cinema today. 
She previously directed MUG & 
THE OTHER LAMB both visual 
treats and now she delivers another 
lyrical film, which was screened at 
last year’s London Film Festival. 
She tells the story of Zhenia (Alec 
Utgoff), a Russian speaking immi-
grant who works as a private 
masseur for a rich community.  

It is a mystical film, which like its 
enigmatic protagonist’s healing 
powers, will draw you into his world 
and mesmerise your soul!  

WIDESCREEN WEEK-
END: 

 
This special widescreen week-

end celebrates 25 years of big 
screen entertainment at the        
National Museum of Science and 
Media, Pictureville, Bradford. 

 
THIS IS CINERAMA – the 

ground-breaking 1952 triptych 
feature which changed the look 

and sound of films. Abel Gance’s 
1927 NAPOLEON was actually 
the first that experimented with 
this innovative method but THIS 
IS CINERAMA was the one that 
paved the way to Cinemascope 
and 70mm. It will take your breath 
away and it has to be seen on a 
giant screen to be believed! 

PLAYTIME - Jacques Tati’s  
extends Monsieur Hulot’s adven-
tures for another time in this   
magical film made in 1967 and in 
70mm. Massive sets, brilliant      
designs and a million of extras for 
this ambitious, playful adventure 
that still gives an abundance of 

pleasure to viewers. A priceless 
and real collector’s item! 

MOTHERS OF THE REVOLU-
TION: This brilliant documentary 
arrives direct from its London Film 
Festival premiere and ells the      
inspirational story of the Greenham 
Common women. The commitment 
of all these brave woman, who 
first walked all the way from Wales 
to Berkshire, changed the world 
and brought the arm race to an 
end. Glenda Jackson lends her 
voice for the narration and although 
this is a very British affair the film 
is made by New Zealand’s Briar 
March. Essential viewing! 

ROMANTIC ROAD: This        
enjoyable documentary follows 
Rupert and Jan Grey on their 
journey through India in their       
vintage 1936 Rolls Royce. This 
eccentric, happily married couple 
want to retrace their original trip 
to India as hippies in the late 60’s 
while friends and family talk about 
their love and loyalty for one other 
as well as about their determina-
tion to reach their goal. Adven-     
turous and fun!  

PIER KIDS: The title of Elegance 
Bratton’s directorial debut refers 
to the numerous gay and trans-
gender kids of colour who find 
themselves homeless in the small 
community around New York’s 
Christopher Street Pier, after 
coming out to their families. It is a 
powerful document of these brave 
young people’s struggle to make 
ends meet in a tough and hostile 
environment.  

SUPERHOST: An enjoyable 
dark comedy about a couple of 
vloggers who share their travel 
experiences on “Superhost” an 
online website about holiday 
homes. Their latest host is           
Rebecca who at first appears to 
be a sweet and welcoming young 
woman but appearances and  first 
impressions can sometimes be 
deceptive…It is fun and creepy! 

George Savvides 

Founded by media, TV 
and film veteran, Paul 
Lambis, amid the perfect 

storm of the 2020 Cyprus lock-
downs, the popular lifestyle 
and entertainment web show 
CULTURESCOPE has defied 
the odds to be powering 
through its second season. 

Upbeat, engaging and on a 
mission to showcase the best 
of Cypriot, Cyprus-based or   
diaspora talent, each CULTURE-
SCOPE episode immerses 
viewers in the broad – and 
ever-growing – network of the 
island’s movers and shakers, 
whether their ties to Aphrodite’s 
Island come through their roots, 
their birth, or as their home of 
choice. 

Created as part of an exclu-
sive partnership with leading 
English-language daily, Cyprus 
Mail, and showcased on the 
newspaper’s Good Living  
portal, CULTURESCOPE is 
part of a new era of digital-first 
entertainment that seeks to 
engage, delight, and grow a 
global audience with ties to 
the island.  

As such, the show capitalises 
not just on the allure of small-
screen content so beloved of 
the Millennials and Gen Z but 
harnesses the online potential 
to build and grow communities 
well beyond a viewing experi-
ence. 

Crafted in a segment-          
by-segment interview format, 
Lambis draws on his profes-
sional network to showcase 
leaders, pioneers and influen-
cers in fields ranging from act-
ing and filmmaking, publishing 
and fashion, music, and entre-
preneurship, in addition to radio, 
TV, journalism and athletics. 
He also shines a spotlight on 
lesser-known and beautiful 
areas of the island, ranging from 
tucked-away villages to artisa-
nal communities producing and 
preserving traditional crafts. 

Renowned personalities 
featured on the show to date, 
include celebrity cook and TV 
presenter Tonia Buxton, pro-
fessional tennis player Marcos 
Baghdatis, psychologist Dr. 
Linda Papadopoulos, Stavros 

Flatley of the Britain's Got Talent 
father-son duo, Greek pop 
singer-songwriter Evangelia, 
classical crossover artist and 
tenor Mario Frangoulis, Presi-
dent of the National Federation 
of Cypriots in the UK Christos 
Karaolis, as well as actor-
comedians Angelo Tsarouchas, 
Basile and Cypriot Smurf 
amongst others. 

Ultimately, powered by a 
modern website and active  
social media presence, as well 
as the efforts of its small, but 
professional production team, 
CULTURESCOPE has every-
thing in place to chase a truly 
exciting and 21st-century vision: 
the re-brand of a little island, 
packed with outsize talent,   
extraordinary beauty, and the 
potential to captivate a viewer-
ship well beyond its shores. 

www.culturescope.eu 
 

About Paul Lambis 
 
Paul Lambis is an award-

winning screenwriter, author, 
playwright and director, born 
in Johannesburg, South Africa. 
Educated at the Johannesburg 
Art Foundation, he is based in 
Cyprus and is the Founder and 
CEO of Silver Thespian, an  
independent theatre and film 
production holding company. 

As an established and award-
winning playwright in Cyprus, 
Lambis has written, produced 
and directed theatrical produc-
tions such as 74 and Melina: 
The Last Greek Goddess to 
widespread critical acclaim. 

In 2016, Lambis received the 
“Best International Screenplay” 
award from the Screenwriter’s 
Guild of Greece for his full-length 
feature 74 – based on his origi-
nal theatrical production of the 
same title.  

In 2018, his theatrical produc-
tion Melina: The Last Greek 
Goddess received first prize at 
the United Solo Theatre Festival 
in New York and was awarded 
the “Best International Show” on 
Broadway. In 2019, his multiple 
award-winning screenplay 74 
received first place for "Best 
Screenplay" at the 14th Inter-
national Cyprus Film Festival.

Popular web-based 
culture series augurs 
new viewership era for 
Cypriot talent 



…it’s all in me. The Whitney 
Houston song does not feature 
in the hilariously irreverent       
musical & Juliet (Shaftesbury 
Theatre), making its long 
awaited return to the West End. 
However, the central character 
is a woman on a mission and it’s 
certainly all in her. We all know 
the story of the fated young  
lovers but David West Read’s 
re-imagining poses some juicy 
questions. What if Juliet’s ending 
was really just her beginning? 
What if she decided to choose 
her own fate? What if indeed 
and revelling in all of this is 
songwriter and producer Max 
Martin, who with the help of 
“friends” (as credited in the   
programme) has provided the 
music and lyrics. Quite literally, 
for all the songs are those that 
he has written throughout a 
hugely successful career. He 
has rehashed them for the show, 
he even includes a harpsichord 
in an ironic nod of respect to the 
great Bard and the times in 
which he lived. 

The pantomimic plot allows for 
all sorts of shenanigans in which 
the self-satisfied Shakespeare 
(Oliver Tompsett) is emotionally 
bullied by wife Anne Hathaway 
(Cassidy Janson) into allowing 
her to rewrite the whole thing. 
There follows a Juliet version of 
Jack Kerouac’s On the Road but 
now in true contemporary mode 
it is an independent woman 
with another woman along with 
gender fluid cum non-binary 
friends, at least that’s how I       
understood it. Understood or 
not it is a bundle of fun and the 
songs keep it moving along at 
a relentless speed pounding   
inexorably to a technicolour      
climax. This being a ‘feminist’ 
musical I’m pleased to report 
that three women steal the show. 
Janson’s Hathaway is side-
splittingly funny and Melanie Le 

Barrie is similarly entertaining 
as the sarcastic Nurse while   
Miriam-Teak Lee struts her stuff 
and owns the stage as the       
eponymous heroine. Vocally 
superb and stylistically supreme 
in Paloma Young’s brilliant      
costumes, a post-modern take 
on the Elizabethan era, she is 
the #MeToo and BLM Juliet of 
her age. 

I confess to not recognising 
any of the songs, but they suit 
Luke Sheppard’s camp and   
colourful production very well 
providing a loose but easy to 
follow narrative thread. A neon 
light musical that will delight 
Gen Z, especially #FreeBritney 
campaigners (one of her songs 
features here), though they may 
find it too long (around two and 
a half hours) to be away from 
their tech and social media. Let’s 
leave the last word to Whitney… 
Anything you want done baby, 
I'll do it naturally, 'Cause I'm 
every woman…as is this Juliet. 

Meanwhile, Abiola Strouthina 
has a novel experience… 

Every visit to Shakespeare’s 
Globe is a treat. Its indoor venue, 
the Sam Wanamaker Playhouse, 
has a lovely warm atmosphere 
and this was my first visit.    
Metamorphoses is a new piece 
of theatre, written by Sami Ibra-
him, Laura Lomas and Sabrina 
Mahfouz, inspired by Ovid. It 
has two directors, Sean Holmes 
and Holly Race Roughan. That 
collective approach is ultimately 
the strength and weakness of 
this piece. It is inevitably a 
slightly chimerical play. The 
stories; Roman adaptations of 
Greek myths, focus on trans-
formation, both physical and 
psychological, and the play itself 
shifts between tragedy and 
comedy, horror and song.  Like 
one of the many doomed        
protagonists, the transformation 
isn't always tidy, sometimes the 

tonal whiplash is too great, but 
all in all it's an emotionally          
exhausting powerhouse of story-
telling, and seeing it performed 
in the minimalistic house style 
lit only by candlelight hammers 
home just how influential these 
ancient stories were to Shake-
speare.  

And Marquinhos Hyatt is 
thrilled by operatic drama… 

The story of Janáček’s           
Jenufa (Royal Opera House) 
is bleak and tragic, a family tale 
of addiction, violence, desire,   
illegitimacy and hidden secrets. 
Claus Guth’s production is grip-
ping and the minimalist setting 
allows us to focus on the unfold-
ing sadness and a score which 
shrouds it in darkness but      
wonderfully brings everything 
into the light at key moments. 
Rarely I have been so rapt in a 
performance venue, even more 
so because I knew nothing of it 
beforehand. The singing is of        
a quality that demands your       
utmost attention ranging from 
passionate and painful to pas-
sages that are beautifully lyrical 
and poignant. Asmik Grigorian’s 
soprano is warm yet sharp and 
clean and she effortlessly inter-
prets and colours the Slavic 
music. Par excellence and yet 
she is outshone, both dramati-
cally and vocally, by Karita    
Mattila, in the role of Kostelnicka, 
a complex stepmother with an 
abusive backstory and Machia-
vellian scheming. Her stage 
presence is immense. Plaudits 
also to the orchestra conducted 
by Henrik Nánási who straddle 
the classical and Moravian folk 
melodies with superb playing.  
A superlative occasion.   

Rubina Kangaris too is 
wrapped up in acute emotions… 

Be it coincidence or not          
recently both TV and theatre are 
giving us dramatised versions 
of our world dealing with epide-

mics while we continue struggling 
with a pandemic. The Normal 
Heart (National Theatre) is an 
autobiographical play by Larry 
Kramer. Written during the 1980’s 
“gay plague” in New York, it is 
incredibly moving but also        
fervently defiant as it highlights 
the campaigning work of brave 
activists battling against preju-
dicial behaviour which ostracised 
a whole community because       
of  homosexual love and “their 
infectious disease”. It premiered 
in London in 1986 and its           
impact today is just as devas-
tating in its revelation. It is set 
inside a gay health advocacy 
organisation co-founded by 
radical warrior Ned Weeks (Ben 
Daniels) and led by Bruce Niles 
(Luke Norris) his polar opposite 
who is still in the closet.  

On Vicki Mortimer’s bare       
circular set but for a fire pit 
Dominic Cooke’s production        
is supercharged with emotion,        
all skilfully portrayed by a first 
rate cast. What is especially       
effective is how it shows the      
reality of a community united 
yet also divided by powerful 
egos. Daniels is a furnace of 
passion as is Liz Carr as disease 
specialist Dr Brookner. You feel 
the desperation so badly and 
the ending had me in tears. Not 
for the faint hearted but the 
journey is educational, riveting 
and an incredible experience.  

Finally, Sotira Kyriakides        
enjoys a series of intoxicated 
tales … 

Matthew Bourne is best 
known for his all-male version 
of Swan Lake, where a prince 
has a dalliance with a butch 
swan. His Midnight Bell 
(Sadler’s Wells) had no swans 
and featured both male and        
female dancers, who enacted 
their tales of desire and longing 
in the setting of the eponymous 
pub in 1930’s London. The       

production evoked period        
ambience as the characters 
went about their business, 
mainly on the prowl. The know-
ing tribute to the wonderful yet 
rather overlooked novels of 
Patrick Hamilton was a neat 
concept and helped add layers 
of atmosphere to their daily  
dalliances.  

Some of the dancers inters-
persed their wonderful moves 
with miming to period songs, 
which provided both humour 
and sadness. Lez Brotherston’s 
excellent set and costumes did 
a great job in highlighting each 
episode. As one would expect 
from Bourne, gay yearning      
was also part of the melange,          
making its own contribution to 
the melting pot, interweaving 

with all the other stories of love 
and sex. The dancing oozed 
sensuality and wanton physi-
cality, making for an evening 
where you emerged feeling that 
you yourself had partaken in 
the characters’ quest for yet         
more salacious satisfaction. All         
executed with elan, sensuality 
and grace. 

 
& Juliet - www.andjuliet-

themusical.co.uk 
 

Metamorphoses - 
www.shakespearesglobe.com 

 
Jenufa - www.roh.org.uk 

 
The Normal Heart -  

www.nationaltheatre.org.uk 
 

Midnight Bell – run complete

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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I’m every woman
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It is easy to slip into the       
relaxed slippery slope of 
complacency, where you can 

plod along with the easy comfort 
of doing things without thinking; 
Drive every day to the same 
places of necessity for family 
and essential needs, drive or 
use transport to work, drive or 
walk the children to school, go 
to the stores or order your      
groceries online, all with a click. 
Even doing the same exercises 
maybe when you go to the gym, 
it all becomes such a mundane, 
thoughtless procedure, where 
there is no brain process of 
thoughts required. 

How can you progress, 
change, achieve and/or excel, 
if you do not include any form   
of change, to push beyond your 
boundaries and take you to 
higher heights, far beyond your 

own expectations? How can  
an athlete win a competition      
by just keeping to the same      
exercise? A bodybuilder has to 
change exercises and/or push 
heavier weights to create change 
for a body transformation, other-
wise there will be no muscle       
increase. 

The point is, take the chance 
and try new things to create 
changes. That one day that  
you decide to move in a new          
direction, or go do something 
you have not done before, can 
be the day that changes your 
entire life.  

That one walk in the park,  
enrolling at a gym, that one day 
on a new course, or attending a 
party, can be the best thing you 
have ever done. The start of 
learning a new skill or hobby 
and meeting new people can be 

the fresh start of a new career, 
business idea, friendship or 
even a relationship. 

The fear of the unknown can 
be strong for some, to the point 
that it holds them back, while 
others, like children, leap into 
new things without thinking       
too much, and just go for the 
adventure. Take the risk or lose 
the chance, don't be afraid to 
do things on your own, don't 
wait for others to join a gym or 
class with you. Be brave and 
bold enough to do things for 
yourself, get out there and be 
social, talk to new people and 
discover the new world about 
you and what you are capable 
of doing.  

Make the change by finding 
lots of new things that you  
want to try and do, by finding 
subjects of interest, whether it 

is learning a new advanced   
skill in what you do, or go for 
something completely new, 
make it happen by researching 
the places that offer those      
subjects of interest and then 
get yourself booked on.  

I personally have done a  
new course of study, learning 
every year, since the age of 
seventeen, so over the years 
that's a lot of study in many  
varied subjects. Sometimes it 
was one evening a week, other-
wise it was one day a week, 
and other times a weekend 

course here and there. So from 
hair and beauty therapies,  
fashion studies, fitness, dance, 
kickboxing, media skills, I made 
it so that the world really is my 
oyster. 

New knowledge exercises the 
mind, learning new skills will 
make the brain work, it helps 
delay the onset of dementia, 
even by merely something as 
simple as counting steps in a 
dance class, so a double 
whammy for the brain and body 
fitness level.  

Get motivated, get ready to 

create a fabulous new worldly 
you, full of new knowledge; 
knowledge is power, and with 
the power of knowledge, you 
can transform your life with new 
opportunities, new jobs, new  
relationships, better and greater 
than ever before!   

 
Love and Sparkles, 

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

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

Bring out the new  
fabulous you

Cooking with Loulla Astin 
Pork with leeks and celery avgolemono

This is a classic Greek 
dish. You can substitute 
the pork with lamb, beef 

or chicken and the leeks with 
lettuce, artichokes, chard, spin-
ach, peas or wild greens (χόρτα). 

 
Ingredients:  

1 kilo boneless pork shoulder 
or leg, cut into big chunks 

25g (1oz) butter 
3 tbsp olive oil 
2 shallot, chopped 
Salt  
Freshly ground black pepper  
1 tbsp flour 
1 glass Greek white wine  
850ml / 1 ½ pint warm chicken 

stock or water 
3 medium leeks, washed, 

trimmed and cut into large pieces  
4 celery sticks including the 

leaves, chopped into large pieces 
½ bunch fresh dill, chopped  
 

For the egg and lemon sauce: 
3 eggs 
Juice of 2 lemons 
Dill, for decorating 
  

Method: 
Heat the butter and olive oil in 

a medium saucepan and fry the 
onions until soft (do not brown), 
mix in the meat, season with salt 
and pepper and cook together 
until lightly golden but not brown.  

Sprinkle the flour and cook 
for a few minutes.   

Pour in the wine, allow to 
come to the boil to cook the       

alcohol, add the hot stock to 
cover the meat, and bring to the 
boil. Lower the heat, cover the 
pan with a lid, and simmer for 1 
hour or until the pork has soft-
ened, then add the celery and 
leeks.  

Simmer for 20 minutes or until 
the meat and vegetables are 
tender. Taste the sauce, adjust 
seasoning, and mix in the dill.  

Remove the saucepan from 
the heat while you prepare the 
avgolemono sauce. 

In a bowl or a large measure-
ment jar, whisk the eggs whilst 
adding the lemon juice - I like to 
use an electric whisk. Take a 
ladle of the meat stock from the 
saucepan and add very slowly 
to the egg and lemon mixture, 
beating all the time.   

Drizzle the egg and lemon 
mixture very slowly over the 
meat and place on a very low 
heat for a couple of minutes to 
cook the egg, shaking the 
saucepan constantly - do not 
allow the sauce to boil otherwise 
the egg ay curdle. Taste and 
adjust seasoning! 

Remove from the heat and 
serve at once with a sprinkling 
of fresh dill and a nice thick slice 
of Greek village bread. 

For a more substantial meal, 
you can also add three medium 
waxed potatoes, cut into quarters 
and place 25 minutes before 
the meat has finished cooking. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Saturday 16th October 2021 
Premier League 
Watford v Liverpool 15.00pm BT Sport 
Aston Villa v Wolves 15.00pm 
Leicester City v Manchester United 15.00pm 
Manchester City v Burnley 15.00pm  
Norwich City v Brighton 15.00pm 
Southampton v Leeds United 15.00pm 
Brentford v Chelsea 17.30pm Sky Sports 
Cyprus Football League 
AEK v Paaek 
Pafos v Olympiakos 
League Two  
Leyton Orient v Walsall  
FA Cup Qualifier 

Barnet v Boreham Wood 
15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
Isthmian League 
Merstham v Haringey Borough 
Spartan South Midlands League 
New Salamis v Risborough 15.00pm  
Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Combined Counties League 
Tadley Calleva v St Panteleimon 15.00pm 
Sunday 17th October 2021 
Premier League 
Everton v West Ham United 14.00pm Sky Sports 
Newcastle United v Tottenham Hotspur 16.30pm Sky Sports 
Cyprus Football League 
First Division 

Omonia v Apollon 
AEL v Anorthosis 
KOPA League 
Komi Kebir v Nissi  
10.00am Southgate School, Sussex Way, EN4 0BL 
Omonia Youth v Pantel 12.00pm Enfield Grammar,EN1 3EX 
Apoel v Omonia  
12.00pm Enfield Playing Fields, Great Cambridge Road, EN1 3SD 
Monday 18th October 2021 
Premier League 
Arsenal v Crystal Palace 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football League-  
First Division 
Doxa v Aris 
Apoel v Ethnikos Achna

England took another, 
somewhat faltering, step 
towards 2022 World Cup 

qualification when they drew 1-1 
with Hungary at Wembley on 
Tuesday and are now three 
points clear at the top of Group I 
with two matches remaining. 

The game was marred by 
fighting in the stands between 
Hungary fans and baton-wield-
ing police just after kickoff,       
with riot police entering the fray 
as visiting supporters forced          
stewards and police back down 
a tunnel. This was just after their 
fans booed the England players  
after taking the knee whilst their 
players did not. 

On the pitch, the visitors went 
ahead with a Roland Sallai  
penalty in the 24th minute after 
England’s Luke Shaw caught a 
stooping Loci Nego in the head 
as he attempted a clearance. 

England equalised after 37 
minutes when a Phil Foden free 
kick was flicked on by Tyrone 
Mings and the ball was turned in 
by John Stones from close range. 

The centre back came close 
to a second when he headed a 
corner just wide after an hour 
while Harry Kane miskicked when 
well placed in front of goal – the 
captain’s last contribution before 
being replaced by Tammy Abra-
ham for the last 15 minutes. 

That, and other changes, failed 
to swing the game England’s 
way as Gareth Southgate’s      
experiment of playing Foden, 
Jack Grealish and Mason Mount 

together in a miniature midfield 
proved something of a failure. 

Hungary were certainly more 
energetic and looked more      
motivated than when they were 
swept aside 4-0 by England in 
Budapest last month and South-
gate was quick to praise them, 
while accepting his own side’s 
shortcomings. 

England were low below par 
they did not fulfil their capabilities 
and were disappointing. Hungary 
were always dangerous on the 
break. 

The result leaves England top 
of the group on 20 points ahead 
of Poland, who beat Albania (15 
points) 1-0 away in another match 
hit by crowd trouble. 

Euro 2020 runners-up England 
are still strong favourites to win 
the group via their remaining 
games against Albania and San 
Marino next month, but have left 
themselves with work to do. 

Hungary, in fourth place on 
11 points, need a miracle to have 

a chance of snatching second 
place and a playoff berth. 

Their entire squad of players 
and staff formed a centre circle 
gathering  at the end of the game, 
then stood in front of their sup-
porters and both responded in 
a joint rendition of their national 
anthem, celebrating together their 
excellent performance. 

For the Hungarians it may have 
brought back memories from 68 
years ago when on 25 November 
1953, an international football 
match was played between  
Hungary - then the world's 
number one ranked team, the 
Olympic champions and on a 
run of 24 unbeaten games, and 
England, that became known as 
the Match of the Century which 
Hungary won 6-3.  

Players on show that day 
were Alf Ramsey, Billy Wright 
and Stanley Matthews for Eng-
land and for Hungary, Nándor 
Hidegkuti and the great legend 
Ferenc Puskas.

Excitement galore in KOPA League
What a great advertise-

ment of entertaining 
football for the KOPA 

League - full of ups and downs 
and excitement to go with it. 

A second minute penalty from 
Pantel gave them a one minute 
lead but it wasnt long before  
Panathinaikos equalised through 
Serge with a long distance free 
kick. 

They extended their lead in 
the 20th minute through a tap 
In from Andrew Yiasoumi. 

A Pantel goal keeper mistake 
allowed Giorgi Lingi to increase 
Panathinaikos lead to 3-1. 

The fourth for Panathinaikos 
came in the 35th minute when 
Stav crossed it for Andrew      Yi-
asoumi to score. 

To add to Pantel’s woes they 
scored an own goal. 

The game then changed all of 
a sudden and Pantel were back 
in with a chance a shot saved 
by the Panathinaikos keeper 
Anthony rebounded to Pantel’s 
Ronaldo who blasted an abso-
lute screamer from the outside 
of the box into the back of the 
net. 

Then just before the half time 
break Kristopher Charalambous 
slotted the ball home to make it 
4-3 half time. 

The second Panathinaikos 

went down to ten men when a 
player was sent off and still 
managed to score another goal 
through Zach to give Panathi-
naikos a 5 – 3 win over Pantel. 

Apoel best Nissi 5 – 1 Apoel 
scored first then Nissi equalised 
Apoel regained their lead. 

Half time score Apoel 2 – 
Nissi 1 Apoel scored another 
three goals to win 5-1. 

Apoel scorers were Harrison 
Georgiou, Inarhu Martin and a 
Jack Lane hat trick, and Savva 
Antoniou for Nissi. 

In the LFA Sunday Challenge 
Cup, Olympia lost to last year’s 
cup winners Grand Athletic 5-2 

even although they took the lead 
1-0 with Alfie Bartram scoring; 
he crossed the ball in, the keeper 
saved it and he scored from the 
rebound in the 8th minute. They 
scored in the 16th minute to make 
it 1-1.  

Olympia then scored in the 
22nd minute to make it 2-1 with 
Yemi scoring an unbelievable 
left foot shoot from the edge of 
the box on the left hand side.  

They then made it 2-2 on the 
39th minute to go into half time 
at 2-2. But second half Grand 
Athletic scored another three 
goals to make 5 – 2 final score.

Demi and Tony Ponnou KOPA legends 
look like brothers, but their dogs don’t!

England held 1-1 by Hungary

Germany are on track for 
next year’s World Cup  
in Qatar after Monday      

becoming the first European  
nation to qualify.  

The four-time world champions 
crushed North Macedonia 4-0 to 
secure top spot in Group J with 
two games left to play, as they 
make amends for their shock 

2018 World Cup first-round      
exit and their Round 16 Euro 
elimination. 

Germany have won all five 
matches under new coach    
Hansi Flick, who replaced       
Joachim Loew following their 
disappointing performances in 
the two international tourna-
ments.

Germany World Cup Final spot
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Michael Yiakoumi

A grand performance 
by St Panteleimon FC

John Christodoulou  
set to take over  
Omonia FC in Cyprus

Cypriot born and Monaco 
based businessman John 
Christodoulou is set to 

take over Omonia Nicosia after 
agreeing to buy the shares of 
New York based Stavros Papa-
stavrou  who due to the rapid 
growth of his business activities 
in the USA, is faced with legal 
obstacles in the states which 
forbid him from owning a sports 
club abroad. 

John Christodoulou has been 
a lifelong fan of Omonia; since 
he was little boy and he saw his 
cousin playing for Omonia, his 
love for the club grew. 

John sees Omonia a work in 
progress. The club has had a 
difficult time, yet they won the 
Championship last season and 
entered the UEFA European 
competition.  

The club has a sound founda-
tion and  have a good manager 
in former Man United player 
Henning Berg. They also have 
young players coming through 

and a large fan base. 
John came to the UK 47 years 

ago from Cyprus at the age of 
nine, with his family as refugees 
after the Turkish invasion. 

Only speaking Greek, he had 
to readjust to also being able to 
speak English. His second school 
wasCreighton in Muswell Hill, 
north London. 

At the age of 17, he became an 
apprentice as a diamond mounter 
in the Jewellery trade at the     
famous Hatton Garden. 

His first venture into the      
property game was with a studio 
flat; he now owns the Yianis 
Group as one of the largest free-
holders in Europe. 

John is also involved in philan-
thropic endeavours; inspired by 
his own childhood, displaced 
from his homeland, he founded 
The Yianis Christodoulou Foun-
dation which seeks to support 
disadvantaged children and 
their families in Cyprus, the UK 
and Europe.

Cypriot Golf Society 
Masters Cup 

The Cypriot Golf Society 
held the CGS Masters Cup 
at South Herts Golf Club, 

on 15th September 2021. The 
Honorary Captain of the day 
was the popular, larger than life 
member Lambros Kleanthous. 

45 members and 8 guests 
turned up to compete for the 
winner’s trophy and prizes, as 
well as to socialize with friends 
once again.  

The weather was perfect for 
golf, partly cloudy, sunny and 
warm. The South Herts golf 
course was in excellent condition 
with lush fairways, and beautifully 
manicured greens that were  
rolling true at medium-fast pace. 

Winner of the day with an      

excellent score of 40 points was 
Andrew Savva. Runner up was 
Stathi Liasi, (39 points) who was 
leader in the clubhouse for         
almost an hour, until the last 
group which included Andrew 
Savva, came in! This is the      
second time this season that  
the winner has come from the 
last group obviously to the     
disappointment of the leader in 
the clubhouse who must have 
thought this would be his day! 

Honorary Captain Lambros 
thoroughly enjoyed the day and 
thanked all the members and 
guests, and generously treated 
all the golfers to a round of 
drinks. 

A special mention to the         
Michanicou brothers, Andy and 
Chris who always generously 
supply boxes of fresh fruit for 
the golfers to enjoy during their 
golf round. 

Winner: Andrew Savva 40pts 
Second: Stathi Liasi 39pts 
Third: Ben Webster 38pts 
Best Team: Alex Adams, Allen 

Senivassen, Andrew Savva, 
Tim Clifton 109 pts 

Best Gross: Ben Webster 72 
(level par) 

Best Senior: Gilly Takkas 37pts 
Best Guest: Terry Theodorou 

37pts 
Nearest the Pin: George Pan-

telli 
Booby Prize: Michael Matthew 

and Nick Pavlou (guest)

Best Team: Andrew Savva, Lambros Kleanthous, 
Allen Senivassen, Alex Adams and Tim Clifton

Cyprus Internationals

Luka Modric and Croatia 
sealed a 3-0 win over      
Cyprus in their World Cup 

Qualifier match on Friday. The 
36-year-old, who was just named 
to the 2021 Balon D’Or shortlist, 
had several good chances to 
score, including a penalty kick 
that he failed to convert and was 
saved by the keeper Neofytos 
Michael.  

It took Croatia until added time 
in the first half to finally score 
through Ivan Perisic helped by 
Modric. 

Croatia scored twice in the 
later stages through Leipzig’s 
Josko Gvardiol and Hajduk Split’s 
Marko Livaja to seal the victory. 

On Monday A Jurgen Dega-
briele goal deep into stoppage 
time earned Malta a gutsy point 
against Cyprus. It looked as 
though Malta were set to suffer 
a frustrating defeat when a     

Pieros Sotiriou goal ten minutes 
from time put Cyprus 2-1 ahead 
in Monday's World Cup qualifier.  

Cyprus scored their first goal 
within six minutes of the start 
Triston Caruana’s pass inter-
cepted by Chambos Kyriakou 
who quickly fed the ball to the 
unmarked Fotis Papoulis who 
curled the ball past the diving 
Henry Bonello.  

Malta managed to restore 
parity on 54 minutes. Teuma 
served Jake Grech whose shot 
was deflected to a corner. From 
the resultant flag-kick, Pisani’s 
cross was met by Zach Muscat 
who headed firmly into the net.  

A international Euro 2023 
qualifier between the Greek U21 
side and Cyprus scheduled for 
was postponed after 13 cases 
of Covid-19 were detected on the 
Greek side - the game will be 
played at a later date.

Seven wins on the 
trot for New Salamis
New Salamis have gone 

seven wins on the trot 
with their new manager 

Richard Georgiou and they      
had another great win Saturday 
beating Aylesbury in the Spartan 
South Midlands League 6-0, 
putting them in fourth position. 

Their goals came from Charlie 
Georgiou 2, Derek 2, Yohan 
Penalty and George Lutaaya. 

 New Salamis who also play 
in the FA Cup and FA Vase 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.

New Salamis manager 
Richard Georgiou

A great and convincing per-
formance from St Pante-
leimon, a 5-0 win against 

Windsor to get them back on a 
winning run and only one defeat 
this season. 

They were off to a good start 
scoring within two minutes of the 
kick off and a goal through Nico 
and six minutes later Ayub added 
another.  

And in the 12th minute St Pan-
teleimon scored a tremendous 
goal through Ahmed when he 

took on three players and hit a 
tremendous shot into the back 
of the net. 

Their fourth came in the 35th 
minute when a Windsor mistake 
allowed Ahmed to score. 

The final goal came in the 88th 
minute when Ayub shot from the 
edge of the box. 

This win lifts St Panteleimon 
into second place in the     
Combined Counties League 
where promotion is to Isthmian 
league.

Community Youth Football

Another strong performance from AEK U13s v North West London 
Jets saw AEK run out 5-2 winners.  
Goals – Savva (2), Nahimia (2), and OG.

Girls football thriving at  
Omonia Youth FC

Omonia Youth U11’s Girls

Omonia Youth U12 Girls
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Yianni Stylli 
(from Avgorou, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Γιάννη Στύλλη 

(από Αυγόρου, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Γιωργούλλα Ελευθερίου  
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Η Δέσποινα Σάββα Χατζηγιάννη από τον 

Άγιο Αμβροσιο Κερύνειας,  

απεβίωσε την Δευτέρα 27.09.2021  

σε ηλικία 91 ετών.  

Αφήνει πίσω 4 παιδιά, 10 εγγόνια και  

7 δισέγγονα.  

Η κηδεία θα γίνει τη Τρίτη 26 Οκτωβρίου 
2021 στις 12.00μμ στην Εκκλησία της  
Παναγίας, 305 Camberwell New Road,  

London SE5 0TF και η ταφή θα γίνει στις 

2.00μμ στο κοιμητήριο του Mitcham Road, 

Croydon, London CR9 3AT.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.  

Θα υπάρχει κουτί εισφορών για την   

Εκκλησία της Παναγίας, στο Camberwell.

It is with great sadness that we  
announce the death of Yianni Stylli  

on Sunday 3 October 2021,  
at the age of 91.  

He leaves behind, his wife Georgia Stylli,  
son Stelio, daughter Elenitsa,  

grandchildren, John, Michelle, Marie  
and Victor and great grandchildren, Steven, 

Lilyanna and Thomas.   
Dad and mum ran the A1 Cafe on  

Montague Road, Edmonton for 27 years  
before retiring to Cyprus in 1990,  
eventually settling in Ormideia. 

 Dad was an avid gardener and created  
an oasis of green at their house in  

Ormideia, an achievement he was very proud 
of. Due to dads failing health, he and mum  

returned to the UK in 2015.  
Dad died peacefully at home after a long  

illness. He will be sadly missed. 
The funeral service will take place  

at St John the Baptist Church,  
Wightman Road, N8 0LY at 12pm  

Wednesday 20th October, followed by Trent 
Park cemetery, Cockfosters Road at 2pm. 

There will be refreshments after. No flowers 
please, donations to the North London  

Hospice, on the day or via the JustGiving  
website, details to follow.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
Γιάννη Στύλλη την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021,  

σε ηλικία 91 ετών.  
Αφήνει πίσω την σύζυγό του Γεωργία Στύλλη,  

τον γιο του Στέλιο, την κόρη του  
Ελενίτσα, τα εγγόνια του Τζον, Μισέλ, Μαρί  
και Βίκτορ και τα δισέγγονά του, τον Στίβεν,  

την Λιλιάνα και τον Τόμας.  
Ο μπαμπάς και η μαμά διατηρούσαν το A1 Cafe 
στο Montague Road, στο Edmonton για 27  

χρόνια, προτού συνταξιοδοτηθούν στην Κύπρο  
το 1990, όπου τελικά εγκαταστάθηκαν στην  

Ορμήδεια. Ο μπαμπάς ήταν μανιώδης κηπουρός 
και δημιούργησε μια όαση πρασίνου στο σπίτι 
τους στην Ορμήδεια, επίτευγμα για το οποίο 

 ήταν πολύ περήφανος.  
Λόγω προβλημάτων υγείας του πατέρα μας,  
οι γονείς μας επέστρεψαν στην Αγγλία το 2015.  
Ο μπαμπάς απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι μετά 

από μακροχρόνια ασθένεια.   
Θα λείψει πολύ σε όλους μας.  

Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστού, Wightman Road, N8 0LY 
στις 12μμ την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου και η ταφή 
στο κοιμητήριο του Trent Park, Cockfosters Road 
στις 14:00μμ. Μετά την ταφή θα σερβιριστούν 
αναψυκτικά. Παρακαλούμε πολύ, όχι λουλούδια,  

οι δωρεές να σταλθούν στο North London  
Hospice την ημέρα της κηδείας ή μέσω της 

 ιστοσελίδας JustGiving,  
όπου θα βρείτε λεπτομέρειες. 

09.12.1929 – 03.10.2021 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς,  Γιωργούλλας 

Ελευθερίου, την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου 2021,  
σε ηλικία 92 ετών. 

Αφήνει πίσω τα παιδιά της Ειρηνούλλα και Ανθούλλα,  
τα εγγόνια της Λευτέρη, Σάκη, Τζένη και Κρίστιαν,  

4 δισέγγονα, την αδερφή της Λιγεία 
 και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Η Γιωργούλλα γεννήθηκε στην Πάχνα Λεμεσού στις 15 
Μαρτίου 1929 και μετακόμισε στο Λονδίνο με τον σύζυγό 

της Λευτέρη, επίσης από την Πάχνα, το 1967.  
Ήταν πολύ φιλόξενη, εργατική και δυναμική και  

αγαπούσε πολύ την οικογένεια της.  
Αγαπούσε πολύ το LGR και ήταν πάντα παρούσα στους 
Ραδιομαραθώνιους και άλλες εκδηλώσεις της παροικίας.  

Θα λείψει πολύ σε όλους μας.  Η κηδεία της θα τελεσθεί στον Καθεδρικό Ναό  
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Trinity Road, London N22 

8LB, στις 10:00 π.μ. την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και η 
ταφή στις 12:00 το μεσημέρι στο κοιμητήριο του New 

Southgate, στο Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 
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†  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε  το Σάββατο 16.10.2021 στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης Friern Barnet, 

N20 0NL, το μνημόσυνο των γονιών μας Χαμπής Μιχαήλ (από την  
Χοιροκοιτία)  ο οποίος απεβίωσε στις 19.10.2013 και Μαρούλλα Χαμπή Μιχαήλ 
(από την Ορά - Λαρνάκα)  η οποία απεβίωσε στις 19.07.2017, και καλούμε όσους  

επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη τους όπως παραβρεθούν.  
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Μιχάλη, Αντρέα, Ειρήνη, 6 εγγόνια, Marie, Andrew, Sarah, 

Nicola, Alexandra και Kristina, 9 δισέγγονα.

The memorial service of our beloved Hambis Michael (from Hoirokoitia) 
who passed away on 19.10.2013 and Maroulla Hambi Michael (from Ora - Larnaca) 

who passed away on 19.07.2017, will take place on Saturday 16.10.2021  
at St Katherine’s church Friern Barnet, N20 0NL  and we invite anyone who wish to 

honour their memory to attend.  
With thanks: children Michalis, Andrea, Irini, 6 grandchildren, Marie, Andrew, Sarah, 

Nicola, Alexandra and Kristina, 9 great-grandchildren. 

†  Αγγελία Θανάτου – Κηδεία 
 

Ολυμπία Μενίκου Βερεσιέ 
 

(από Άχνα Κύπρου) 
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον  
θάνατο της αγαπημένης μας Ολυμπίας  
Μενίκου Βερεσιέ η οποία απεβίωσε στις  

28 Σεπτεμβρίου2021, σε ηλικία 85 χρόνων. 
Αφήνει πίσω αδέλφια και αδελφοτέχνια.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 19  
Οκτωβρίου 2021, στις 12.30μμ στην  
εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο  

Edmonton και η ταφή στο κοιμητήριο του 
New Southgate. Τα λουλούδια είναι  

ευπρόσδεκτα και να σταλθούν στα γραφεία 
κηδειών Demetriou & English.   

Μετά την ταφή η παρηγοριά θα δοθεί στο 
κοιμητήριο του New Southgate.

†  Αγγελία Θανάτου  

Στέλλα Λάζαρου 

(από Μακεδονίτισσα Λευκωσίας) 
 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας Στέλλας Λάζαρου 
 η οποία απεβίωσε την 1η Οκτωβρίου 2021.  
Η Στέλλα καταγόταν από την Μακεδονίτισσα 

Λευκωσίας και ζούσε στο Λονδίνο.  
Αφήνει πίσω τα τεθλιμμένα αδέλφια της  

Γεωργία Λάζαρου, τον αδελφό της Ελευθέριο 
Λάζαρου, την αδελφή της Ελένη  

Χριστοδουλίδη, τα ανίψια της, συγγενείς και  
φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 

22 Οκτωβρίου στις 12.30μμ στον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane,  

Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG, και η ταφή 
στο κοιμητήριο New Southgate,  

Brunswick Park Rd N11 1JJ, στις 2μμ.  
Η παρηγοριά θα δοθεί επίσης στο κοιμητήριο. 

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Anastasia Erotokritou 

(from Kato Lefkara, Cyprus) 
It is with great sadness that we announce the death of 
Anastasia Erotokritou on Monday 20 September 2021, 

at the age of 89. She died Peacefully at Princess  
 Alexandra Hospital Harlow surrounded by her Family. 

Anastasia came to England 1963. Wife to Nicos  
Erotokritou who Passed Away 15 October 2020. 

She leaves behind her children Julia, Christakis, Rikkos, 
and Michael, 10 grandchildren and 5 great-grandchil-

dren. The funeral will take place on the 20 October 2021 
at 12.30 pm at Twelve Apostles Kentish Lane and the 

burial at Woollensbrook Cemetery Hoddesdon. 
She will be sorely missed and never forgotten.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της  
Αναστασίας Ερωτοκρίτου τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 

2021, σε ηλικία 89 ετών η οποία απεβίωσε ειρηνικά στο 
Princess Alexandra Hospital Harlow  περιτριγυρισμένη 
από την οικογένειά της. Η Αναστασία ήρθε στην Αγγλία 
το 1963. Σύζυγος του Νίκου Ερωτοκρίτου που έφυγε 
από τη ζωή στις 15 Οκτωβρίου 2020. Αφήνει πίσω τα 
παιδιά της Τζούλια, Χρηστάκη, Ρίκκο και Μιχαήλ,  

10 εγγόνια και 5 δισέγγονα. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 20 
Οκτωβρίου 2021 στις 12.30 μ.μ. στην εκκλησιά των  
Δώδεκα Αποστόλων και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Woollensbrook Cemetery Hoddesdon. 
 Θα μας λείψει πολύ και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Αναστασία Ερωτοκρίτου 
(από Κάτω Λευκάδα Κύπρος) 

26.12.1931 – 20.09.2021 
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The one year memorial service for our beloved Pantelis & Stavroulla Malloupas will be 

held at St Mary’s Cathedral, Wood Green on Sunday 17th October 2021.  

We invite anyone who would like to honour their memory to attend.

Τελούμε την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο των αγαπημένων 

μας Παντελή & Σταυρούλλα Μαλλούπα στον Καθεδρικό Νάο της Παναγίας  

στο Wood Green.  Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη τους όπως παραβρεθούν.  

† 1 YEAR MEMORIA SERVICE 
Pantelis & Stavroulla Malloupas  

(from Rizokarpaso & Livadia, Larnaca) 
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