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Η παροικία μας θρηνεί δύο νέες 
μεγάλες απώλειες

Η βρετανική κυβέρνηση πρέπει 
επειγόντως να θέσει σε εφαρμογή 
το Σχέδιο Β για την αντιμετώπιση 
της νέας έξαρσης του κορωνοϊού 
δήλωσε στην...             Σελ. 3 & 17                 

Ανησυχία για την αύξηση των  
κρουσμάτων Covid στη Βρετανία

Φθηνότερα τεστ για τους πλήρως 
εμβολιασμένους ταξιδιώτες 

 Η βρετανική κυβέρνηση ανακοί-
νωσε ότι από τις 24 Οκτωβρίου 
οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξι-
διώτες προς Αγγλία από χώρες 
εκτός κόκκινη...       Σελ. 11 & 17

 Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε 

τους θανάτους του πατρός Αν-

δρέα Χατζησαββή και του Ανδρέα  

Χειμώνα.          Σελ. 9, 27 & 31

«Ναυμαχίες» γεωτρύπανων 
στην Ανατολική Μεσόγειο! 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

«Ναυμαχίες» γεωτρύπανων 
στην Ανατολική Μεσόγειο! 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Επρόκειτο να παραστεί σε εκδήλωση του Συνδέσμου Αμμοχώστου στη Βουλή των Κοινοτήτων

Στο Διαδίκτυο ριζοσπαστικοποιήθηκε ο δολοφόνος - Τρόμος για τους «εξτρεμιστές της κρεβατοκάμαρας»

Συλλυπητήρια από Συντηρητικούς Φίλους της Κύπρου και Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία

Σελ. 2  Σελ. 5 & 6
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Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας ομιλητής σε συνέδριο για τη σύγχρονη δουλεία
Διεθνές Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από 

το Πανεπιστήμιο St Mary’s του Λονδίνου 
και την Ι. Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Με-
γάλης Βρεταννίας, την Παρασκευή και το 
Σάββατο 15-16 Οκτωβρίου, με θέμα τις πτυ-
χές της σύγχρονης δουλείας και της εμπο-
ρίας ανθρώπων. Το Συνέδριο επικεντρώ-
θηκε στις υπάρχουσες αλλά και στις 
αναδυόμενες καινοτόμες πρακτικές υπο-
στήριξης θυμάτων που επέζησαν και ξέφυ-
γαν από τέτοιες καταστάσεις εκμετάλλευσης 
και βίας. 
Οι συνεδρίες ταξινομήθηκαν με βάση τα 
ακόλουθα θέματα: 

·       Συμβολή του συστήματος δημόσιας 

υγείας. 
·       Πρόληψη μέσω συνεργασιών. 
·       Προστασία και παροχή ποιμαντικής 
φροντίδας για επιζώντες από εκκλησιαστι-
κές και θρησκευτικές κοινότητες. 

·       Ο ρόλος των δημιουργικών παρεμ-
βάσεων, συμπεριλαμβανομένου του θεά-
τρου, της μουσικής και της τέχνης γενικό-
τερα, στην προσέγγιση για την ανάκαμψη 
και την επανένταξη στην κοινωνία. Ο Σε-
βασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, ο οποίος 
έχει ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με αυτή 
τη σύγχρονη μάστιγα, στην ομιλία του αλλά 
και στις παρεμβάσεις του, ανέλυσε τόσο 

τους τρόπους και τις σύγχρονες μεθόδους 
αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και 
την έμπρακτη συνεργασία των φορέων που 
εμπλέκονται για την επιτάχυνση των διαδι-
κασιών στήριξης αυτών των θυμάτων. 
Η εισήγηση του Πανοσιολογιωτάτου Αρ-
χιμ. κ. Νήφωνος Τσιμαλή, μέλους της ορ-
γανωτικής επιτροπής, επικεντρώθηκε στην 
δυναμική των συντονισμένων ενεργειών 
στήριξης των θυμάτων της σύγχρονης δου-
λείας και στην ιδιαίτερη σημασία της άμεσης 
αποκατάστασης αυτών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
στον Αγ. Λάζαρο Λονδίνου

Στον Ι. Ναό Αγ. Λαζάρου Λονδίνου λειτούργησε 
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας την Κυριακή Δ’ 
Λουκά, όπου ετελέσθη επίσης η πρώτη πανήγυ-
ρις Πάντων των Ιατρών Αγίων. 
Μετά του Σεβασμιωτάτου συλλειτούργησαν ο 
ιερατικώς Προϊστάμενος του ναού Πρεσβύτερος 
Στυλιανός Σάββα και ο Διάκονος Γεώργιος Τσου-
ρούς. 
Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε 
στην αξία της προσφοράς και θυσίας των ιατρών 
και στην αγιότητα του βίου πολλών εξ αυτών, 
τους οποίους και πανηγυρίζουμε με την θέσπιση 
αυτής της νέας εορτής. 

Συλλυπητήρια για τον Ντέιβιντ Έιμες από τους Συντηρητικούς Φίλους της Κύπρου 

Ειλικρινή και εγκάρδια συλλυπητή-
ρια προς την οικογένεια και τους οι-
κείους του σερ Ντέιβιντ Έιμες εκφρά-
ζει με ανακοίνωσή του το συμβούλιο 
της οργάνωσης «Συντηρητικοί Φίλοι 
της Κύπρου» (Conservative Friends 
of Cyprus). 
Η ανακοίνωση, που υπογράφει ο 

πρόεδρος της οργάνωσης Τζέισον 
Χαραλάμπους, σημειώνει πως ο σερ 
Ντέιβιντ, ο οποίος δολοφονήθηκε την 
περασμένη Παρασκευή σε τρομοκρα-
τική επίθεση στο Έσεξ, προάσπιζε δι-

καιώματα τοπικών κοινοτήτων και 
αμέτρητους σημαντικούς σκοπούς, 
ενώ ήταν ένας από τους πιο καλοσυ-
νάτους και ευγενείς ανθρώπους της 
πολιτικής, όπως είπε και ο Πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον. 
Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατός 
του στα χέρια εξτρεμιστή «είναι οδυ-
νηρός και δύσκολο να τον συνειδητο-
ποιήσει κανείς», προστίθεται. 
Τονίζεται επίσης ότι ο σερ Ντέιβιντ 
Έιμες ήταν πολύτιμος φίλος της Κύ-
πρου και της βρετανοκυπριακής κοι-

νότητας, αγωνιζόμενος και ζητώντας 
δικαιοσύνη για το νησί και το λαό του 
κατά τη μακρόχρονη κοινοβουλευτική 
του πορεία. 
Σημειώνεται ότι για την κυπριακή 
κοινότητα ήταν ένας καλά γνωστός, 
σεβαστός και δημοφιλής Βουλευτής, 
έχοντας βοηθήσει πολλούς κατά τα 
38 χρόνια θητείας τους στη Βουλή 
των Κοινοτήτων. 
Οι Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου 
υπενθυμίζουν ότι ο σερ Ντέιβιντ συμ-
μετείχε σε κοινοβουλευτική αποστολή 
στην Κύπρο που είχε σχεδιάσει η ορ-
γάνωση το Νοέμβριο του 2015, κατά 
την οποία είχε εκφράσει τη βαθιά του 
επιθυμία για ειρήνη και ενότητα στο 
νησί. Σημειώνεται δε η καλή παρέα 
και το χιούμορ που προσέφερε κατά 
το ταξίδι. 
Συλλυπητήριο μήνυμα εστάλη και 
από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-
δία Ηνωμένου Βασιλείου, με την 
υπενθύμιση ότι ο σερ Ντέιβιντ ήταν 
συχνός ομιλητής στις κοινοβουλευτι-
κές εκδηλώσεις που διοργάνωνε η 
Ομοσπονδία για την Κύπρο.

Να διαδραματίσει θετικό και εποικοδομητικό ρόλο στο  
Κυπριακό ζητά από την Τρας η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία

Να διαδραματίσει θετικό και 
εποικοδομητικό ρόλο στην 
επιδίωξη για επανένωση 

της Κύπρου και να καταστήσει την 
Τουρκία υπόλογη για τις πράξεις 
της, ζητά από τη νέα Υπουργό Εξω-
τερικών του Ηνωμένου Βασιλείου 
Λιζ Τρας με επιστολή του εκ μέρους 
της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας ΗΒ ο Πρόεδρός της 
Χρίστος Καραολής. 
Στην επιστολή, με την οποία εκ-
φράζονται συγχαρητήρια στην κα 

Τρας για την ανάληψη των καθηκό-
ντων της, επισημαίνεται η συνεχιζό-
μενη τουρκική κατοχή, το δράμα των 
αγνοουμένων και των προσφύγων, 
η πολιτική δημογραφικής αλλοίωσης 
με τους εποίκους και την κατα-
στροφή της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς στα κατεχόμενα. 
Τονίζεται επίσης το πλαίσιο λύσης 
ΔΔΟ που ορίζουν τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών, καθώς και ότι η 
Τουρκία «κρατά το κλειδί», αλλά επι-
δεικνύει μία διακριτή έλλειψη στήρι-

ξης προς την επανένωση. Στη συ-
νέχεια επισημαίνεται ο ρόλος του 
Ηνωμένου Βασιλείου ως μία από τις 
εγγυήτριες δυνάμεις και χώρα της 
Κοινοπολιτείας. «Ζητάμε όπως η 
βρετανική κυβέρνηση κάνει περισ-
σότερα για να ασκήσει πραγματική 
πίεση στην Τουρκία να εμπλακεί θε-
τικά και εποικοδομητικά προς μία δί-
καιη και με διάρκεια λύση στην Κύ-
προ», γράφει ο κ. Καραολής. 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας ση-
μειώνει επίσης ότι η ίδια η κα Τρας 
λίγο μετά από την ανάληψη των και-
νούριων καθηκόντων της είπε ότι η 
Βρετανία θα δώσει προτεραιότητα 
στην ανάπτυξη σχέσεων με δημο-
κρατικές χώρες και θα αντιμετωπίσει 
αρνητικούς και αντιδημοκρατικούς 
παράγοντες. 
Χαιρετίζοντας την πρόθεση αυτή, 

ο κ. Καραολής τονίζει το πόσο ζωτι-
κής σημασίας σύμμαχος είναι για τη 
Βρετανία στην Ανατολική Μεσόγειο 
η «αξιόπιστη, σταθερή και δημοκρα-
τική» Κύπρος, με τη διμερή σχέση 
να έχει βαθύνει περισσότερο σε το-
μείς όπως η άμυνα, το εμπόριο και 

ο πολιτισμός. «Σε έντονη αντίθεση», 
συνεχίζει ο κ. Καραολής, «η Τουρκία 
του Προέδρου Ερντογάν δείχνει ότι 
είναι αρνητικός και αντιδημοκρατικός 
παράγοντας που ανταγωνίζεται τους 
γείτονες και δεν σέβεται το διεθνές 
δίκαιο». Για το λόγο αυτό, συμπλη-
ρώνει, «η Βρετανία θα πρέπει να 
καταστήσει την Τουρκία υπόλογη για 
τις πράξεις της». 
Παραθέτει στη συνέχεια της επι-
στολής τις παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στο Βαρώσι και στην ΑΟΖ, 
καθώς και την προώθηση της μόνι-
μης διχοτόμησης αντί της ομοσπον-
διακής λύσης που θα επανενώνει το 
νησί, όπως επίσης και τις ανησυχίες 
που όλα αυτά προκαλούν στη βρε-
τανοκυπριακή κοινότητα. Η επιστολή 
κλείνει με την επισήμανση ότι «το 
αυξανόμενα αυταρχικό καθεστώς 
του Προέδρου Ερντογάν είναι 
απειλή για την ελευθερία και τη δη-
μοκρατία στην Ανατολική Μεσόγειο 
και πέρα από αυτή».

Αναβλήθηκε λόγω της δολοφονίας του Εϊμες η εκδήλωση 
στη Βουλή των Κοινοτήτων για την Κυπριακή Ανεξαρτησία
Η τραγική δολοφονία του βουλευτή των 

Συντηρητικών σερ Ντέιβιντ Έιμες οδή-
γησε στην αιφνίδια αναβολή εκδήλωσης 
για την Κύπρο που επρόκειτο να 
πραγματοποιηθεί προχθές, 
Τρίτη 19 Οκτωβρίου, στη 
Βουλή των Κοινοτή-
των. Η εκδήλωση για 
την 61η επέτειο της 
Κυπριακής Ανεξαρ-
τησίας θα είχε ως 
διοργανωτές τον 
Σύνδεσμο Αμμο-
χώστου Μεγάλης 
Βρετανίας και τη 
Διακομματική Κοινο-
βουλευτική Επιτροπή 
(APPG) για την Κύπρο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες,  
ο δολοφονημένος βουλευτής επρόκειτο 
να παραστεί και να απευθύνει χαιρετισμό 
στην εκδήλωση, στην οποία θα συμμε-
τείχαν τουλάχιστον 30 βουλευτές και 
πρεσβευτές επτά κρατών. 

“Είμαι συντετριμμένος από τη δολοφο-
νία του σερ Ντέιβιντ. Η σκέψη μας είναι 

στην οικογένειά του”, δήλωσε στην “Πα-
ροικιακή” ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αμμοχώστου Μ. Βρετανίας Δρ Βασίλης 
Μαύρου, διαβεβαιώνοντας ότι η εκδή-

λωση θα πραγματοποιηθεί στο 
προσεχές μέλλον, όταν το επι-
τρέψουν οι συνθήκες. Ο Σύν-
δεσμος έχει αποστείλει σε 
όλα τα μέλη της Βουλής 
των Κοινοτήτων και της 
Βουλής των Λόρδων, κα-
θώς επίσης και σε όλους 
τους πρέσβεις στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, το ψήφισμα 
της Βουλής των Κοινοτήτων 

(2015) που τάσσεται υπέρ 
της επιστροφής της Αμμοχώ-

στου στους νόμιμους κατοίκους 
της, το οποίο είχε εισηγηθεί ο τότε 

βουλευτής Ντέιβιντ Μπάροους με πρω-
τοβουλία του Συνδέσμου. Ανάλογου πε-
ριεχομένου πρόταση ψηφίσματος κατα-
τέθηκε αυτή την εβδομάδα από τον 
βουλευτή Μπομπ Μπλάκμαν, και πάλι 
με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αμμο-
χώστου Μεγάλης Βρετανίας.



Την Τρίτη, οι βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν 223 
θανάτους. Πρόκειται για το χειρότερο ημερήσιο 
απολογισμό θυμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο από 
τις 9 Μαρτίου. Καταγράφηκαν, επίσης 43.738 κρού-
σματα.  Ο απολογισμός αυτός συνιστά μικρή υπο-
χώρηση σε σχέση με τα περισσότερα από 49 χι-
λιάδες κρούσματα της Δευτέρας, αλλά 
συμπληρώνει ένα επταήμερο με περισσότερα από 
40 χιλιάδες ημερήσια περιστατικά. 
Σημαντικά αυξήθηκε ο αριθμός των νοσηλευόμε-
νων ασθενών, που σκαρφάλωσαν στους 7.749,  
εκ των οποίων οι 823 σε κλίνη με αναπνευστήρα. 
Με πρωτοσέλιδο τίτλο "Ήρθε η ώρα για απογεί-
ωση" κυκλοφόρησε η Sun της Τετάρτης (20/10). 
Η εφημερίδα  προτρέπει τους επιλέξιμους ανθρώ-
πους να σπεύσουν να εμβολιαστούν με την τρίτη 
δόση κατά της Covid.  
Η Daily Mirror συμμετέχει στις εκκλήσεις για επι-

τάχυνση του προγράμματος εμβολιασμού, με τον 
πρωτοσέλιδο τίτλο "Boost or Bust", ενώ η Daily 
Express υπογραμμίζει ότι απαιτείται δράση για να 
"διατηρηθεί η Βρετανία ασφαλής" μετά την αύξηση 
των ημερήσιων θανάτων από Covid.  
Η Daily Telegraph ισχυρίζεται ότι τα δύο τρίτα 

των ανθρώπων τρίτης ηλικίας στα γηροκομεία και 
στους οίκους φροντίδας  εξακολουθούν να περιμέ-
νουν την πρόσθετη ενισχυτική δόση. 
Η i σημειώνει ότι οι επιστημονικοί σύμβουλοι της 

κυβέρνησης συνεδριάζουν τώρα μόνο σε μηνιαία 
βάση επειδή “οι υπουργοί ενδιαφέρονται λιγότερο 
απ’ ό,τι στο παρελθόν για τις απόψεις τους”.  
Ο Independent προβάλλει την αισιόδοξη είδηση 

που προέρχεται από την  ομάδα που δημιούργησε 
το εμβόλιο Oxford-AstraZeneca . Σύμφωνα με την 
διαδικτυακή  έκδοση της  εφημερίδας, οι  επιστή-
μονες αυτής της ομάδας εργάζονται για να υπάρξει 
μια νέα εκδοχή του εμβολίου που να στοχεύει τη 
μετάλλαξη της παραλλαγής Delta. 

 "Σάουθεντ: Μια πόλη που γεννήθηκε από 
θλίψη, αγάπη και σεβασμό" 
Την Δευτέρα οι Βρετανοί βουλευτές τήρησαν ενός 
λεπτού σιγή στη μνήμη του Ντέιβιντ Έιμες, του συ-
ναδέλφου τους που δολοφονήθηκε ενώ συνομι-
λούσε με ψηφοφόρους της περιφέρειάς του την 
περασμένη Παρασκευή. 
Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοι του σερ 

Ντέιβιντ Έιμες απεικονίζονται σε πολλά από τα 

πρωτοσέλιδα του βρετανικού τύπου της Τρίτης 
(19/10/2021).  
Στην πρώτη σελίδα της Daily Telegraph βλέ-
πουμε τη χήρα του σερ Ντέιβιντ Έιμες, Τζούλια, 
και άλλα μέλη της οικογένειας να επισκέπτονται το 
σημείο της τραγωδίας για να διαβάσουν τα συλλυ-
πητήρια μηνύματα που είχαν αφήσει στον χώρο 
πολλοί πολίτες , δίπλα σε μπουκέτα με λουλούδια.  

“Η οικογένεια του Ντέιβιντ Έιμες, κάλεσε όλους 
τους ανθρώπους να είναι ανεκτικοί, ανεξάρτητα 
από τη φυλή, τις θρησκευτικές ή της πολιτικές πε-
ποιθήσεις των άλλων”, γράφει η Telegraph.  
Ο Guardian δημοσιεύει  φωτογραφία των βου-

λευτών που τηρούν ενός λεπτού σιγή στην αίθουσα 
της Βουλής των Κοινοτήτων. Στην εφημερίδα i, οι 
αρχηγοί των κομμάτων και οι βουλευτές με επικε-
φαλής τον πρόεδρο του Σώματος Λίντσεϊ Χόιλ φαί-
νονται να περπατούν σε πομπή καθώς πηγαίνουν  
στην εκκλησία Σεντ Μάργκαρετ, δίπλα στο Αββαείο 
του Ουέστμινστερ, όπου  τελέστηκε λειτουργία στη 
μνήμη του βουλευτή. 
Οι Times και η Daily Mail έχουν μια εικόνα από 
το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης μιας φιγούρας 
που πιστεύεται ότι είναι ο Αλί Χάρμπι Αλί  - ο ύπο-
πτος που ανακρίνεται για την επίθεση - να περπατά 
προς ένα σιδηροδρομικό σταθμό στο βόρειο Λον-
δίνο ώρες πριν μαχαιρωθεί ο σερ Ντέιβιντ. 
Η Daily Express εκφράζει 
την ικανοποίηση της για την 
ανακοίνωση της  

κυβέρνησης  ότι ο Σάουθεντ πρόκειται να λάβει 
“καθεστώς πόλης” - μια κίνηση για την οποία ο 
βουλευτής είχε από καιρό κάνει εκστρατεία. "Μια 
πόλη που γεννήθηκε από θλίψη, αγάπη και σεβα-
σμό", ο πηχυαίος τίτλος της εφημερίδας.  
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόν-
σον ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ότι προς τιμή του 
βουλευτή θα αναγνωριστεί ως αυτόνομος δήμος η 
κωμόπολη Σάουθεντ-ον-Σι, όπως ζητούσε ο ίδιος 
επί χρόνια. “Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσω ότι η Μεγαλειότητά της συμφώνησε ότι στο 
Σάουθεντ θα δοθεί το καθεστώς δήμου, που τόσο 
του αξίζει”, σημείωσε. Η τοπική εφημερίδα στην 
εκλογική περιφέρεια του σερ Ντέιβιντ, η Southend 
Echo , κυκλοφόρησε με πηχυαίο τίτλο: "Σάουθεντ: 
Η πόλη του Ντέιβιντ". Ένας πολιτικός ηγέτης ση-
μειώνει στην εφημερίδα: "Είμαι βέβαιος ότι o Ντέι-
βιντ θα μας κοιτάξει τώρα λέγοντας - η δουλειά μου 
στο Σάουθεντ έχει πλέον ολοκληρωθεί". 
Στις εσωτερικές σελίδες, οι κοινοβουλευτικοί συ-

ντάκτες συμφωνούν ότι οι βουλευτές “στάθηκαν 
στο ύψος των περιστάσεων “ στην ειδική συνε-
δρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων για να αποτί-
σουν φόρο τιμής στον σερ Ντέιβιντ.   
Ο Τζον Κρέις, στον Guardian, υπογραμμίζει ότι 

στη Βουλή των Κοινοτήτων  κάθε βουλευτής έκανε 
ό,τι καλύτερο μπορούσε για να βρει τις σωστές  

λέξεις που “συνόψιζαν μια ζωή 
και μια καριέρα για έναν άν-
θρωπο που έζησε και αγαπή-

θηκε πολύ”. 
Στην Daily Mail, ο Χένρι Ντιντς, παρατηρεί ότι 

χθες στην αίθουσα του κοινοβουλίου υπήρχαν 
“υγρά μάτια, λυπημένα χαμόγελα και ήσυχη αξιο-
πρέπεια”. "Για δύο ώρες, έρεαν οι ομιλίες απόδοσης 
τιμής”  γράφει χαρακτηριστικά. "Κάποιες  ήταν 
αστείες, άλλες γεμάτες  συγκίνηση, όλες τους όμως 
ζεστές και με σεβασμό". Ο Τιμ Στάνλεϊ  στην Daily 
Telegraph  εκτιμά ότι “αυτή ήταν η Βουλή των Κοι-
νοτήτων στα καλύτερά της, επειδή απέτισε φόρο 
τιμής σε ένα από τα καλύτερα μέλη της. 
Στρατηγική μηδενικών εκπομπών άνθρακα 

με επίκεντρο την πυρηνική ενέργεια 
“Καθ' οδόν” προς τη Διάσκεψη της Γλασκόβης 

για το Κλίμα (COP26), η κυβέρνηση παρουσίασε 
τα φιλόδοξα σχέδιά της για μία μεγάλη στροφή 
προς ουσιαστικά μηδενικές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα με ορίζοντα το 2050, στο πλαίσιο 
στρατηγικής που εστιάζει στην πυρηνική ενέργεια 
και την κατασκευή νέου πυρηνικού ηλεκτροπαρα-
γωγικού σταθμού πριν από τις εκλογές του 2024. 
Η Metro της Τετάρτης (20/10) είχε τίτλο "Αντί-
στροφη μέτρηση για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα", ενώ η Daily Mail θεωρεί ότι το σχε-
τικό πρόγραμμα συνιστά "το πράσινο στοίχημα των 
τρισεκατομμυρίων λιρών του Μπόρις".  Η εφημε-
ρίδα εστιάζει την προσοχή της  στην παραδοχή 
του πρωθυπουργού ότι πρόκειται  για ένα "μεγάλο 
στοίχημα" όσον αφορά  την αποτελεσματικότητα 
των νέων τεχνολογιών. Ο Guardian παραθέτει τις 
απόψεις ειδικών οι οποίοι εκτιμούν ότι τα σχέδια 
της κυβέρνησης  "υπολείπονται των αναγκών”. 
Ένας από αυτούς, ο καθηγητής Κέβιν Άντερσον  
από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, λέει στην 
εφημερίδα ότι "έχουμε να κάνουμε με μια ιστορία 
παραπλάνησης, αυταπάτης, αντιστάθμισης και 
αποσπασματικής πολιτικής - όλα ντυμένα ως μια 
λαμπερή νέα στρατηγική".  
Οι Times και οι Financial Times εφιστούν την 
προσοχή στις προειδοποιήσεις του υπουργείου  
Οικονομικών ότι οι φόροι θα πρέπει να αυξηθούν 
για να χρηματοδοτηθούν τα φιλόδοξα σχέδια της 
κυβέρνησης. Ανώνυμη πηγή επισημαίνει στους 
Times ότι έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε από τον 
υπουργό των Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ  κάνει λόγο 
για “σχέδια που θα αφήσουν μια τρύπα 37 δισεκα-
τομμυρίων λιρών στα δημόσια οικονομικά”. 
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Covid 19: Ανάφλεξη της πανδημίας – Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες  

Ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων Covid - Εκκλήσεις για επαναφορά των μέτρων
Η βρετανική κυβέρνηση πρέπει επειγόντως να 

θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Β για την αντιμετώ-
πιση της νέας έξαρσης του κορωνοϊού, δήλωσε 
στην εφημερίδα Guardian ο επικεφαλής του ορ-
γανισμού Συνομοσπονδία NHS που εκπροσωπεί 
τις κατά τόπους διοικήσεις των δημοσίων νοσο-
κομείων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Σχέδιο Β 
που είχε παρουσιάσει η κυβέρνηση Τζόνσον προ-
βλέπει επαναφορά της υποχρέωσης χρήσης μά-
σκας σε κλειστούς χώρους και χώρους με συνω-
στισμό, εκ νέου υποχρέωσης τήρησης 
αποστάσεων, πιστοποιητικά εμβολιασμού για εί-
σοδο σε κάποιους χώρους και εκδηλώσεις και 
νέα σύσταση για τηλεργασία. Όπως είχε πει ο 
Μπόρις Τζονσον, τα μέτρα θα επανέρχονταν μόνο 
σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης των επι-
δημιολογικών δεδομένων σε βαθμό που θα απει-
λούσαν με μη βιώσιμη πίεση το εθνικό σύστημα 
υγείας NHS, κάτι που για ορισμένους επιστήμο-

νες και αξιωματούχους του NHS έχει αρχίσει να 
συμβαίνει. Η χώρα έχει τους χειρότερους κατά 
κεφαλή ημερήσιους απολογισμούς κρουσμάτων, 
νοσηλειών και θανάτων στην Ευρώπη, με τάση 
ανοδική. Την Τρίτη αναφέρθηκαν 223 θάνατοι, οι 
περισσότεροι σε ένα 24ωρο από τις αρχές Μαρ-
τίου, ενώ ο ημερήσιος μέσος όρος κρουσμάτων 
το τελευταίο επταήμερο έχει ανεβεί στα 44.145. 
Ο αριθμός των νοσηλευόμενων πλησιάζει ξανά 
τις 8.000. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δή-
λωσε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση 
εφαρμογής του Σχεδίου Β, αλλά σημείωσε πως 
η πορεία της πανδημίας παρακολουθείται στενά. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Συνομοσπονδίας 
NHS Μάθιου Τέιλορ προειδοποίησε μέσω του 
Guardian την κυβέρνηση ότι αν δεν επαναφέρει 
μέτρα συγκράτησης της διασποράς του κορω-
νοϊού, τότε θα εκτροχιαστούν οι προσπάθειες του 
δημοσίου συστήματος υγείας να καλύψει τις ανά-

γκες των άνω των 5,7 εκατομμυρίων ασθενών 
που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις θερα-
πείες τους ή στα ραντεβού τους λόγω των περιο-
ρισμών και του φόρτου εργασίας που προξενεί ο 
κορωνοϊός. «Είμαστε εντελώς στα πρόθυρα και 
είναι μόλις μέσα Οκτωβρίου. Θα απαιτούσε τε-
ράστια ποσότητα τύχης για να μη βρεθούμε εν 
μέσω βαθιάς κρίσης τους επόμενους τρεις μήνες. 
Η κυβέρνηση δε θα έπρεπε μόνο να ανακοινώσει 
ότι περνάμε στο Σχέδιο Β, αλλά θα έπρεπε να εί-
ναι ένα ενισχυμένο Σχέδιο Β», είπε ο κ. Τέιλορ, 
εξηγώντας ότι θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση 
και κινητοποίηση των πολιτών όπως στα προ-
ηγούμενα κύματα της πανδημίας. Σε νεότερες δη-
λώσεις ο κ. Τέιλορ είπε πως το NHS προετοιμά-
ζεται δυνητικά για τον πιο δύσκολο χειμώνα που 
έχει αντιμετωπίσει ποτέ. Ο ηγέτης των Εργατικών 
Κιρ Στάρμερ σχολίασε ότι ο Τζόνσον επιδεικνύει 
τον «χαρακτηριστικό εφησυχασμό» του, αν και 

ούτε ο ίδιος κάλεσε ευθέως σε άμεση επαναφορά 
μέτρων. Αυτό έκαναν πάντως ορισμένοι επιστή-
μονες όπως η καθηγήτρια Κριστίνα Πάγκελ, από 
το UCL, η οποία επισήμανε ότι τα μέτρα χρει-
άζονται διότι πέρα από τα αυξανόμενα κρούσματα 
και εισαγωγές στα νοσοκομεία, υπάρχει μία παν-
δημία «εκτός ελέγχου» στα σχολεία. Ο εκ των 
επιστημονικών συμβούλων της κυβέρνησης κα-
θηγητής Ρόουλαντ Κάο, εκφράζοντας προσωπική 
άποψη είπε ότι τα στοιχειώδη μέτρα του Σχεδίου 
Β θα ήταν ωφέλιμα αυτή τη στιγμή. Ο καθηγητής 
Μαρκ Γουλχάουζ, επίσης εκ των επιστημονικών 
συμβούλων της κυβέρνησης συμφώνησε λέγο-
ντας ότι δράση νωρίς σημαίνει δράση λιγότερο 
αυστηρή, ενώ ο καθηγητής Νιλ Φέργκιουσον από 
το Imperial College έδωσε έμφαση στη σημασία 
επιταχύνσης της χορήγησης ενισχυτικής δόσης 
του εμβολίου κατά του κορωνοϊού και του εμβο-
λιασμού των ανηλίκων.
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Στο Διαδίκτυο ριζοσπαστικοποιήθηκε ο δολοφόνος - Νέα απειλή από 
τους «εξτρεμιστές της κρεβατοκάμαρας» - Φοβούνται οι βουλευτές

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΕΪΜΕΣ

Συγκλονίζει τη βρετανική και τη διεθνή 
κοινή γνώμη η στυγερή δολοφονία - 
με 17 μαχαιριές - του 69χρονου βου-

λευτή των Συντηρητικών σερ Ντέιβιντ Έιμες 
την περασμένη Παρασκευή. 
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δρά-
στης της δολοφονικής τρομοκρατικής επί-
θεσης ριζισπαστικοποιήθηκε παρακολου-
θώντας βίντεο στο YouTube με κηρύγματα 
μίσους του καταδικασθέντος Βρετανού εξ-
τρεμιστή ισλαμιστή κήρυκα Αντζέμ Τσάου-
νταρι. Ο 25χρονος δράστης κατονομάστηκε 
ως Αλί Χαρμπί Αλί. Είναι Βρετανός υπήκοος 
με καταγωγή από τη Σομαλία, γιος διπλω-
ματικού συμβούλου του πρώην πρωθυ-
πουργού της αφρικανικής χώρας. Φίλοι του 
δήλωσαν στη Sun ότι η παρακολούθηση 
αυτών των βίντεο τον μετέτρεψαν «από δη-
μοφιλή μαθητή σε εξτρεμιστή», ενώ γείτο-
νάς του είπε ότι ήθελε να γίνει γιατρός. Όταν 
τελείωσε το σχολείο έδειξε σημάδια ριζο-
σπαστικοποίησης με αποτέλεσμα να πα-
ραπεμφθεί από τις αρχές στο εθελοντικό 
πρόγραμμα Prevent, που αποσκοπεί στην 
αποτροπή βαθύτερης εμπλοκής στην ισλα-
μιστική τρομοκρατία. Ο πατέρας του, Χαρ-
μπί Αλί Κουλάνε, σεβαστό μέλος της σομα-
λικής κοινότητας στη Βρετανία, δήλωσε ότι 
αυτή η «φρικτή» κατάσταση του έχει προ-
καλέσει ψυχολογικό τραύμα. 
Ο δράστης επιτέθηκε στον επί 38 χρόνια 
βουλευτή με μαχαίρι σε αίθουσα της πόλης 
Λι-ον-Σι της κομητείας Έσεξ όπου ο σερ 
Ντέιβιντ δεχόταν πολίτες της εκλογικής του 
περιφέρειας, του Δυτικού Σάουθεντ. Αυτό-

πτες μάρτυρες είπαν ότι ο 25χρονος περί-
μενε ατάραχος μετά από τη δολοφονία την 
αστυνομία και δεν προέβαλε αντίσταση 
κατά τη σύλληψή του. 
Την ίδια ώρα, τα μέλη της οικογένειας του 
σερ Ντέιβιντ ανέφεραν σε δήλωση ότι η 
καρδιά τους είναι «συντετριμμένη» από τον 
«άγριο και βίαιο» θάνατό του, καλώντας 
όμως παράλληλα όλους να είναι ανεκτικοί 
και να προσπαθούν να καταλάβουν τον άλ-
λον, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών ή 
πολιτικών πεποιθήσεων. Σύμφωνα με τους 
Times, μεταξύ των πιθανών κινήτρων του 
δράστη που εξετάζονται περιλαμβάνεται και 
η πιθανότητα να ήθελε να σκοτώσει τον σερ 
Ντέιβιντ Έιμες λόγω των δεσμών του με 
την κυβέρνηση του Κατάρ, η οποία έχει με-
γάλη επιρροή στη Σομαλία στηρίζοντας τον 
τωρινό ηγέτη. Παρόλα αυτά, άλλες πηγές 
ασφαλείας έχουν δηλώσει στην Telegraph 
πως ενδεχομένως να μην υπήρχε άλλο κί-
νητρο πέρα από την πρόθεση του δράστη 
να σκοτώσει έναν οποιονδήποτε πολιτικό. 
Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή 
Με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του σερ 
Ντέιβιντ Έιμες, άρχισε τη Δευτέρα στο Ουέ-
στμινστερ η πρώτη συνεδρίαση της Βουλής 
των Κοινοτήτων μετά από το φθινοπωρινό 
διάλειμμα για τα κομματικά συνέδρια.Η ημε-
ρήσια διάταξη είχε τροποποιηθεί, έτσι ώστε 
η μέρα να αφιερωθεί στη μνήμη του 69χρο-
νου βουλευτή, με τους συναδέλφους του 
να έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν ανα-
μνήσεις και ιστορίες με εκείνον πρωταγω-
νιστή. Οι Συντηρητικοί συνάδελφοί του άφη-

σαν κενή μια θέση στα έδρανά τους, εκεί 
όπου συνήθιζε να κάθεται ο επί 38 χρόνια 
βουλευτής. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε πως 
η πόλη του Σάουθεντ στη ΝΑ Αγγλία που 
εκπροσωπούσε ως βουλευτής από το 1997 
ο σερ Ντέιβιντ θα λάβει επισήμως καθεστώς 
πόλης (city status), κατόπιν έγκρισης του 
αιτήματος από τη βασίλισσα Ελισάβετ. 
Το Σάουθεντ γίνεται έτσι μίας από τις μόλις 
περίπου 70 περιοχές με επίσημο καθεστώς 
πόλης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τίτλος δεν 
συνοδεύεται από συγκεκριμένα προνόμια, 
αλλά αναγνωρίζει τη σημασία περιοχών και 
αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για την τοπική 
κοινότητα. Ο σερ Ντέιβιντ επαναλάμβανε 
το αίτημα σχεδόν κάθε φορά που είχε την 
ευκαιρία να μιλήσει στη Βουλή των Κοινο-
τήτων, σε μια συνήθεια που είχε καταστεί 
πλέον κοινοβουλευτική παράδοση. Ο σερ 
Ντέιβιντ ήταν γνωστός ως «κ. Σάουθεντ», 
καθώς προσπαθούσε με αξιοσημείωτη επι-
μονή να λύσει προβλήματα της πόλης του. 
Ο Τζόνσον είπε ότι επρόκειτο για έναν από 
τους ευγενέστερους ανθρώπους που έχουν 
καθίσει στα βουλευτικά έδρανα και ότι αφή-
νει κενό που δεν θα αναπληρωθεί. Ο ηγέτης 
των Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ είπε ότι οι 
ειλικρινείς καταθέσεις θλίψης για το χαμό 
του Έιμες δείχνουν το μέγεθος του ανδρός. 
Εξτρεμιστές... δωματίου 
Οι “εξτρεμιστές της κρεβατοκάμαρας” 
αποτελούν μια νέα απειλή για την Βρετανία. 
Πρόκειται για τρομοκράτες τύπου «μοναχι-
κού λύκου» που ριζοσπαστικοποιήθηκαν 
στο Διαδίκτυο κατά την διάρκεια των λό-
κνταουν για την πανδημία, όπως προειδο-
ποιούν οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών 
πληροφοριών, σύμφωνα με πηγές της Tele-
graph. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω 
από την ασφάλεια των βουλευτών όταν συ-
ναντούν τους ψηφοφόρους τους αλλά και 
το κατά πόσο ήταν γνωστός ο Αλί στις Αρ-
χές. Ο 25χρονος φερόμενος ως δράστης 
θεωρείται ότι παραπέμφθηκε στο πρό-
γραμμα πρόληψης τρομοκρατίας (Prevent) 
πριν από αρκετά χρόνια. Ωστόσο, δεν ήταν 
γνωστός στην υπηρεσία πληροφοριών MI5. 
Οι υπηρεσίες πληροφοριών έχουν προειδο-
ποιήσει για ένα πιθανό νέο κύμα τρομοκρα-
τικών επιθέσεων. Η δολοφονία του Έιμες 
έχει προκαλέσει επανεξέταση της ασφά-
λειας των πολιτικών, ορισμένοι εκ των 
οποίων διατυπώνουν φόβους για τη σωμα-
τική τους ακεραιότητα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Η Κοινότητα του Ιερού Ναού Αγίων Παντελεήμονος 
και Παρασκευής, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει 
στην εκδήλωση εορτασμού της επετείου της συμπλη-
ρώσεως των 20 ετών της Εθνικής Παλιγγενεσίας, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 
2021 και ώρα 4:00μμ στον Ιερό μας Ναό.  Ομιλητής 
της εκδηλώσεως με θέμα «Η συμβολή του Λόρδου Βύ-
ρωνα στην Ελληνική Επανάσταση», ο καθηγητής Ελ-
ληνικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Kings College του 
Λονδίνου κ. Roderick Braton.  
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε τη συμμέτοχή σας στο 

priestsp@gmail.com. 

Επιμνημόσυνη δέηση ηρώων 
Ελληνικής Επανάστασης  
 
Ομιλία  Prof. Roderick Beaton 
με θέμα «Η συμβολή του Λόρ-
δου Βύρωνα στην Ελληνική 
Επανάσταση» 
 
 Παρουσίαση Ύμνων και πα-
ραδοσιακών τραγουδιών από 
την Σχολή Βυζαντινής Μουσι-
κής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & 
Μ.Β., υπό την διεύθυνση του 
πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα 

 
Χαιρετισμός εκπροσώπων της 
Ελληνικής και Κυπριακής Κυ-
βέρνησης 
Παρουσίαση ποιημάτων από 
μαθητές των παροικιακών 
σχολείων  
 
Εγκαίνια έκθεσης των Ηρώων 
της Ελληνικής Επανάστασης  
 
Παρουσίαση παραδοσιακών 
χορών από το Λύκειο Ελληνί-
δων  
Λονδίνου
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Ακύρωσε επίσκεψη κατόπιν ιατρικών συστάσεων η βασίλισσα Ελισάβετ
Η βασίλισσα Ελισάβετ ματαίωσε την προ-
γραμματισμένη για χθες, Τετάρτη, επίσκεψή 
της στη Βόρεια Ιρλανδία κατόπιν ιατρικών 
συστάσεων, όπως γνωστοποίησε το Παλάτι 
του Μπάκιγχαμ. Η ανακοίνωση αναφέρει 
πως η 95χρονη μονάρχης «διστακτικά απο-
δέχθηκε την ιατρική σύσταση να ξεκουραστεί 
για τις επόμενες λίγες ημέρες». Η ανακοί-
νωση διευκρινίζει επίσης ότι η βασίλισσα εί-
ναι «σε καλή διάθεση» και «απογοητευμένη» 

από τη ματαίωση του ταξιδιού. Προστίθεται ότι στέλνει τις πιο θερ-
μές ευχές της στον λαό της Βόρειας Ιρλανδίας και προσβλέπει σε 
μελλοντική επίσκεψη. Η σύσταση για ξεκούραση έγινε από την ια-
τρική ομάδα του Παλατιού, μετά από δύο εβδομάδες με φορτωμένο 
πρόγραμμα για την Αυτής Μεγαλειότητα. Πηγές του Παλατιού ξε-
καθαρίζουν ότι η απόφαση δεν συνδέεται με τον κορωνοϊό. Πα-
ράλληλα, έγινε γνωστό ότι η Ελισάβετ απέρριψε την τιμή που θέ-
λησε να της κάνει το βρετανικό περιοδικό Oldie ανακηρύσσοντάς 
την «Ηλικιωμένη της Χρονιάς», λέγοντας ότι «είσαι μόνο όσο με-
γάλη αισθάνεσαι».



Το θέμα του διορισμού απεσταλμένου 

του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό δεν 

ήταν στην ατζέντα των επαφών του 

αξιωματούχου του βρετανικού Υπουργείου 

Εξωτερικών, Ajay Sharma, στην Κύπρο, σύμ-

φωνα με εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας 

του Ηνωμένου Βασιλείου στη Λευκωσία. Δι-

πλωματικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πως 

κατά τις επαφές του κ. Sharma στην Κύπρο, τη 

Δευτέρα και την Τρίτη, αυτός έδωσε περαιτέρω 

επεξηγήσεις και λεπτομέρειες για τις βρετανικές 

ιδέες σε σχέση με την επανέναρξη της διαπρα-

γματευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό, "που 

εμπίπτουν στα συμφωνημένα πλαίσια των 

Ηνωμένων Εθνών για διζωνική δικοινοτική ομο-

σπονδία και προνοούν αποκέντρωση εξουσιών 

στις συνιστώσες πολιτείες (αποκεντρωμένη 

ομοσπονδία)". Ο εκπρόσωπος της βρετανικής 

Υπάτης Αρμοστείας ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ερω-

τηθείς για την επίσκεψη του κ. Sharma, ο 

οποίος είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, τον Τ/κ ηγέτη, 

Ερσίν Τατάρ, και συμβούλους τους για το Κυ-

πριακό, πως "ως ανώτερος αξιωματούχος του 

βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών για το Κυ-

πριακό, ο Ajay Sharma επισκέφθηκε το νησί 

ξανά στο πλαίσιο των τακτικών επισκέψεων 

που πραγματοποιεί στην περιοχή για να συνα-

ντήσει διάφορους συνομιλητές του". Απαντώ-

ντας σε ερώτηση, ο εκπρόσωπος της Υπάτης 

Αρμοστείας σημείωσε πως το θέμα του διορι-

σμού απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ για το 

Κυπριακό, δεν ήταν στην ατζέντα των συζητή-

σεων του κ. Sharma. Στο μεταξύ, αρμόδια πηγή 

στη Λευκωσία, ερωτηθείσα για τις διεργασίες 

σε σχέση με το θέμα του διορισμού ειδικού απε-

σταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ, είπε πως δεν 

υπάρχει κάτι νεότερο, "μόνο κάποιες διαβεβαι-

ώσεις ότι σε κάποιο στάδιο ο ΓΓ θα διορίσει 

κάποιον ή κάποια απεσταλμένο/απεσταλμένη". 

Πρόσθεσε πως η προσπάθεια επικεντρώνεται 

στο να τεθεί και πάλι η διαδικασία για λύση του 

Κυπριακού σε κίνηση.
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Αναστασιάδης: Απαράδεκτη η θέση περί λύσης δύο κρατών

Τη βούληση και την αποφασι-
στικότητα της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας να εμπλακεί σε 

έναν δημιουργικό διάλογο με προ-
οπτική την επίλυση του Κυπριακού 
στη βάση των ψηφισμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊ-
κού κεκτημένου, επανέλαβε ο Πρό-
εδρος Νίκος Αναστασιάδης, κατά τη 
διάρκεια των κοινών δηλώσεών του 
με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο 
της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ 
Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της τρι-
μερούς Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου-
Αιγύπτου, που διεξήχθη στην 
Αθήνα. 

«Η θέση για δύο ανεξάρτητα κράτη 
είναι απαράδεκτη», σημείωσε ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναφέρο-
ντας ότι κατά τη διάρκεια της  τριμε-
ρούς ενημέρωσε τους ομολόγους 
του για τα αποτελέσματα της πρό-
σφατης συνάντησης στη Νέα Υόρκη 
παρουσία του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε ο κ. Ανα-
στασιάδης, κατά τη συγκεκριμένη 
συνάντηση, η τουρκοκυπριακή 
πλευρά επανέλαβε τη θέση ότι «δεν 
πρόκειται να επαναρχίσει διάλογος 
εάν προγενέστερα δεν αναγνωριστεί 
κυριαρχική ισότητα του παράνομου 
μορφώματος με το νόμιμο καθεστώς 
της Κυπριακής Δημοκρατίας». Η 
πρόταση του Γ.Γ. του ΟΗΕ για διο-
ρισμό ενός ειδικού αντιπροσώπου, 
επιφορτισμένου με την ευθύνη δη-
μιουργίας κατάλληλων συνθηκών 
για την επανέναρξη των συνομιλιών, 
δεν επετεύχθη, ανέφερε ο πρό-
εδρος, «με αποτέλεσμα αυτή τη στι-
γμή να βρισκόμαστε σε αδιέξοδο». 

«Η βάση λύσης του Κυπριακού εί-
ναι δεδομένη και καθορίζεται από τα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, 
από τις συμφωνίες υψηλού επιπέ-
δου και από το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο», τόνισε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας, επαναλαμβάνοντας ότι 
στόχος παραμένει η δημιουργία ενός 
ευρωπαϊκού κράτους, που θα σέβε-
ται τα ανθρώπινα δικαιώματα Ελλη-

νοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. 
Αναφερόμενος στις από κοινού δι-
πλωματικές πρωτοβουλίες Ελλάδας 
και Κύπρου αλλά και στη στήριξη 
τόσο της Ελλάδας, όσο και της Αι-
γύπτου στις προσπάθειες επίλυσης 
του Κυπριακού, ο κ. Αναστασιάδης 
σημείωσε ότι ο στόχος παραμένει η 
διπλωματική ενεργοποίηση του δια-
λόγου με την Τουρκία. «Η Τουρκία 
θα πρέπει να αντιληφθεί ότι είναι 
προς όφελός της η επίλυση του Κυ-
πριακού στη βάση αρχών και όχι 
στη βάση αναθεωρητικής επεκτατι-
κής πολιτικής», είπε. 
Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι 
δυστυχώς η Τουρκία επιδεικνύει μια 
αναθεωρητική και επεκτατική πολι-
τική, γεγονός που την καθιστά μια 
«χώρα-ταραξία» στην περιοχή, 
όπως είπε. Σε αυτό το πλαίσιο, ανα-
φέρθηκε στις παραβιάσεις της Τουρ-
κίας στην ΑΟΖ της Κύπρου, στην 
παραβίαση του καθεστώτος της πό-
λης της Αμμοχώστου, αλλά και στην 
πρόσφατη «εκμίσθωση υπό κατοχή 
ελληνοκυπριακής γης, η οποία δό-
θηκε με μακροπρόθεσμη μίσθωση 
στην Τουρκία για στόχους που η ίδια 
επιδιώκει: για τη δημιουργία μιας 
στρατιωτικής αεροπορικής βάσης 
για drones ή την κατασκευή στρα-
τιωτικού λιμένος στην περιοχή του 
Μπογαζίου». Τέλος, αναφερόμενος 
στη σημασία της τριμερούς Ελλά-
δας-Κύπρου-Αιγύπτου, επισήμανε 
ότι πρόκειται για ένα σχήμα συνερ-
γασίας που καθιστά τις τρεις χώρες 
πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης 
στην περιοχή. 

 
Ισχυρή υποστήριξη σε δίκαιη και 
βιώσιμη λύση του Κυπριακού  
Την ισχυρή υποστήριξη τους σε μια 
δίκαιη, συνολική και βιώσιμη διευ-
θέτηση του Κυπριακού προβλήμα-
τος, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών που απαι-
τούν διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία με ενιαία κυριαρχία, ενιαία διεθνή 
προσωπικότητα και ενιαία ιθαγένεια, 

καθώς και σύμφωνα με το κεκτη-
μένο, τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, 
εκφράζουν η Ελλάδα, η Κύπρος και 
η Αίγυπτος, στην κοινή διακήρυξή 
τους, στο πλαίσιο της Τριμερούς Συ-
νόδου Κορυφής στην Αθήνα. 
Όπως αναφέρει η διακήρυξη των 
ηγετών των τριών χωρών, «η συμ-
φωνημένη, συνολική και βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού δεν θα είναι 
προς όφελος μόνο της Κύπρου, των 
Ελληνο-Κυπρίων και των Τουρκο-
Κυπρίων, αλλά θα συμβάλει επίσης 
καθοριστικά στην ειρήνη και σταθε-
ρότητα στην ευρύτερη περιοχή». 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι τρεις ηγέτες 
υπογραμμίζουν «την ανάγκη επα-
νεκκίνησης των διαπραγματεύσεων 
από το σημείο που είχαν σταματή-
σει» και εκφράζουν την υποστήριξή 
τους στον «διορισμό Ειδικού Συμ-
βούλου του Γενικού Γραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών με την εντολή να 
ενεργοποιηθεί με όλους εμπλεκόμε-
νους, προκειμένου να επανεκκινηθεί 
η διαπραγματευτική διαδικασία». 
Αναφορικά με το ζήτημα των Βαρω-
σίων, οι τρεις ηγέτες παραπέμπουν 
«στην Προεδρική Δήλωση του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας της 23ης Ιουλίου 
2021, η οποία επαναβεβαίωσε το 
καθεστώς των Βαρωσίων, όπως 
ορίζεται σε προηγούμενα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών, συμπερι-
λαμβανομένων των ψηφισμάτων 
550 (1984) και 789 (1992), καταδί-
κασε την ανακοίνωση στην Κύπρο, 
την 20η Ιουλίου 2021, από Τούρ-
κους και Τουρκο-Κύπριους ηγέτες 
σχετικά με περαιτέρω άνοιγμα μέ-
ρους της περιφραγμένης με συρμα-
τοπλέγματα περιοχής των Βαρω-
σίων, ζήτησε την άμεση αντιστροφή 
της πορείας αυτών των ενεργειών 
και την αντιστροφή όλων των βημά-
των που πραγματοποιήθηκαν στα 
Βαρώσια από τον Οκτώβριο του 
2020 και υπογράμμισε τη σημασία 
του πλήρους σεβασμού και εφαρ-
μογής των Αποφάσεων του, συμπε-
ριλαμβανομένης της μεταβίβασης 

των Βαρωσίων υπό τη διοίκηση των 
Η.Ε». Έμφαση δίνει το κείμενο της 
διακήρυξης και στην ανάγκη σεβα-
σμού της κυριαρχίας και των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων όλων των κρα-
τών στις θαλάσσιες ζώνες τους 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως 
αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 
Θάλασσας (UNCLOS). Στο πλαίσιο 
αυτό, οι τρεις ηγέτες απορρίπτουν 
«τις παράνομες γεωτρήσεις και σει-
σμικές έρευνες από τουρκικά σκάφη 
στην κυπριακή ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα, 
σε θαλάσσιες περιοχές που έχουν 
ήδη οριοθετηθεί σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο» και καταδικάζουν «τις 
συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού 
εθνικού εναέριου χώρου και των χω-
ρικών υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος 
και όλες τις άλλες  παράνομες δρα-
στηριότητες σε περιοχές που βρί-
σκονται εντός της υφαλοκρηπίδας 
της Ελλάδας, κατά παράβαση του 
διεθνούς δικαίου». «Ζητήσαμε από 
την Τουρκία να απέχει, με συνέπεια 
και ειλικρίνεια, από προκλήσεις και 
μονομερείς ενέργειες που παραβιά-
ζουν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμ-
βανομένης της παρενόχλησης ερευ-
νητικών σκαφών αδειοδοτημένων 
από την Ελλάδα ή την Κύπρο, συμ-
βάλλοντας έτσι σε δημιουργία συν-
θηκών ευνοϊκών για διάλογο. Υπο-
γραμμίσαμε ότι παραγωγικός 
διάλογος προσανατολισμένος σε 
αποτελέσματα δεν μπορεί να διεξα-
χθεί σε ένα επιθετικό περιβάλλον ή 
υπό την απειλή χρήσης βίας». 
 
Οι παραβιάσεις Τουρκίας επηρε-
άζουν και την ΕΕ, είπε ο ΥΠΕΞ 
Οι παραβιάσεις της Τουρκίας στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
επηρεάζουν ζωτικά και τα συμφέρο-
ντα και τους στόχους της ΕΕ και των 
κρατών-μελών της, αφού στόχο 
έχουν και την ακύρωση των όποιων 
προοπτικών της Ανατολικής Μεσο-
γείου να αναπτυχθεί ως εναλλακτική 
ενεργειακή επιλογή, δήλωσε ο 
Υπουργός Εξωτερικών Ν. Χριστο-
δουλίδης μετά από συνάντηση με 
τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουγ-
γαρίας Péter Szijjártó. Ανέφερε ότι 
οι συζητήσεις κάλυψαν και τις εξελί-
ξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υπό 
το φως των κοινών αποφάσεων και 
συμπερασμάτων της ΕΕ, σε συνέ-
χεια του Συμβουλίου Εξωτερικών 
Υποθέσεων, όπου ομόφωνα συμ-
φώνησε στην ετοιμασία κειμένου 
επιλογών για λήψη απόφασης ως 
αντίδραση στην αναθεωρητική συ-
μπεριφορά της Τουρκίας. Δυστυχώς, 
είπε,  η Τουρκία ενισχύει τις παρά-
νομες, επιθετικές και προκλητικές 
παραβιάσεις των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, στοχεύοντας στη δημιουρ-
γία νέων τετελεσμένων σε πλήρη 
αντίθεση με τις σχετικές αποφάσεις 
των Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ.

Δεν ήταν στην ατζέντα Σάρμα 
ο διορισμός απεσταλμένου 
Ηνωμένων Εθνών



Άλλη μια παράσταση στο «Θέ-
ατρο του Παράλογου» δίνουν οι 
κυβερνήσεις της Δεξιάς σε Ελ-
λάδα και Κύπρο σε πλήρη συ-
νέργεια με τους Στρατηγικούς 
Συμμάχους τους, προωθώντας 
πολιτικές που εξυπηρετούν τα 
γεωστρατηγικά συμφέροντα 
των Δυτικών σε βάρος των 
λαών της περιοχής. Τα όσα δια-
δραματίζονται στην Ανατολική 
Μεσόγειο, με τις επιθετικές 
ενέργειες της Τουρκίας, συνι-
στούν παραβίαση κάθε κανόνα 
του διεθνούς δικαίου, με τη λη-
στοσυμμαχία του ΝΑΤΟ και της 
Ε.Ε. να της δίνουν πλήρη κά-
λυψη ενώ η «Συμμορία» Ανα-
στασιάδη – ΔΗΣΥ που κυβερνά 
στην Κύπρο, σε πλήρη συντο-
νισμό με τους ομογάλακτους 
της στην κυβέρνηση της Ελλά-
δας, επιχειρούν να συσκοτίσουν 
και να αποκοιμίσουν την κοινή 
γνώμη. Οι κυβερνήσεις του κε-
φαλαίου ξεπούλησαν τα πάντα 
στα διεθνή μονοπώλια και στις 
μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες. 
Χρησιμοποιούν τα παπαγαλά-
κια τους στα μέσα ενημέρωσης 
της Κύπρου και της Ελλάδας για 
να εμφανίζουν ως «επιτυχία»  
το περιεχόμενο της έκθεσης της 
Κομισιόν για τις προϋποθέσεις 
ένταξης της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
ενώ  κρύβουν την ουσία, το γε-
γονός ότι η Κομισιόν παραπέ-
μπει από εξάμηνο σε εξάμηνο 
για την επιβολή κυρώσεων στην 
Άγκυρα για τις παράνομες ενέρ-
γειες της στην Αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη (ΑΟΖ), της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και τα νέα 
τετελεσμένα στη ξηρά, με το 
άνοιγμα του Βαρωσιού και τη 
δημιουργία στρατιωτικής βάσης 
στο Χερσόνησο της Καρπασίας.   
Έτσι, εφημερίδες και διαδι-
κτυακά μέσα ενημέρωσης της 
Δεξιάς με την κυκλοφορία της 
Έκθεσης της Κομισιόν εμφανί-
στηκαν με ομοιόμορφους τί-
τλους! Γράφει ενδεικτικά το 
«Βήμα»:  «Τουρκία -   Καταπέλ-
της η έκθεση διεύρυνσης της 
Κομισιόν – «Εγκαταλείψτε τις 
γεωτρήσεις σε θαλάσσιες ζώνες 
άλλων χωρών» - Καλεί την 
Τουρκία να πάρει πίσω τις μο-
νομερείς ενέργειες στα Βαρώ-
σια και να σεβαστεί τις σχέσεις 
καλής γειτονίας». 
Το… ίδιο επίθετο περί «κατα-
πέλτη», χρησιμοποίησαν η φι-
λοκυβερνητική «Αλήθεια», ο 
«Πολίτης» και ο «Φιλελεύθε-

ρος», όπως και ελλαδικά διαδι-
κτυακά ΜΜΕ, πράγμα που πα-
ραπέμπει στο γεγονός ότι είναι 
προϊόν του ίδιου εγκεφάλου…  
Με τον τρόπο αυτό συσκοτί-
ζουν την κοινή γνώμη παραλεί-
ποντας να αναφέρουν πως η 
Κομισιόν ΔΕΝ καταδικάζει τις 
Τουρκικές ενέργειες. Απλώς, 
στην έκθεση επισημαίνεται ότι 
σε περίπτωση ανανέωσης μο-
νομερών ενεργειών ή προκλή-
σεων που παραβιάζουν το διε-
θνές δίκαιο, η ΕΕ θα 
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και 
τις επιλογές που έχει στη διά-
θεσή της, προκειμένου να υπε-

ρασπιστεί τα συμφέροντά της 
και των κρατών-μελών της. 

 
«Μύγα που  
τσίμπησε» τον  
νεοσουλτάνο της 
Άγκυρας… 

 
Η ελλαδο-κυπριακή διπλωμα-
τία προφανώς απέτυχε να πεί-
σει τους Ευρωπαίους εταίρους 
των κυβερνώντων να πάνε ένα 
βήμα παρακάτω και να λάβουν 
πρακτικά μέτρα που θα «ενο-
χλούσαν» την Άγκυρα.  
Το ίδιο παταγώδης είναι η 
αποτυχία των δυο ομογάλα-
κτων κυβερνήσεων και σε 

σχέση με τη στάση της Τουρκίας 
στο Κυπριακό. Ενώ οι πάντες 
γνωρίζουν και αναγνωρίζουν 
πως ο Ερσίν Τατάρ, ο σημερι-
νός ηγέτης των Τουρκοκυπρίων 
είναι «πιστό σκυλί» του Ταγίπ 
Ερντογάν και με αυτό τον 
«αέρα» εμφανίζεται πλήρως 
αδιάλλακτος, η Κομισιόν δεν 
αποδίδει καμιά ευθύνη στην κυ-
βέρνηση της Τουρκίας για το 
συνεχιζόμενο αδιέξοδο στο Κυ-
πριακό.  
Η Κομισιόν, αναφέρεται στην 
έκθεση της, αναμένει από την 
Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά 
τις διαπραγματεύσεις για μια δί-

καιη, ολοκληρωμένη και βιώ-
σιμη επίλυση του Κυπριακού 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα 
με τα σχετικά ψηφίσματα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών και σύμ-
φωνα με τις αρχές στις οποίες 
βασίζεται η ΕΕ, ενώ υπογραμ-
μίζει ότι δεν πρέπει να υπάρ-
χουν μονομερείς ενέργειες, που 
θα μπορούσαν να αυξήσουν τις 
εντάσεις στο νησί και να υπο-
νομεύσουν την επιστροφή στις 
συνομιλίες. 
Οι ηγέτες της Ε.Ε., κάλεσαν 
την Τουρκία να απέχει από νέες 
προκλήσεις ή μονομερείς ενέρ-
γειες που παραβιάζουν το διε-
θνές δίκαιο. Λαμβάνοντας 
υπόψη την κοινή ανακοίνωση, 

επαναβεβαίωσαν την αποφασι-
στικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σε περίπτωση τέτοιας 
δράσης, να… «χρησιμοποιήσει 
τα μέσα και τις επιλογές που 
διαθέτει για να υπερασπιστεί τα 
συμφέροντά της και τα συμφέ-
ροντα των κρατών μελών της, 
καθώς και για να διατηρήσει την 
περιφερειακή σταθερότητα»... 
Τα ίδια έγραψε η Κομισιόν και 
στην προηγούμενη και στη προ-
προηγούμενη έκθεση της και 
ασφαλώς «μύγα που τσί-
μπησε» τον νεοσουλτάνο της 
Άγκυρας με οδηγίες του οποίου 
το τουρκικό πολεμικό ναυτικό 

ετοιμάζει στόλο για το επόμενο 
διάστημα για προστασία των 
τουρκικών γεωτρύπανων που 
θα «τρυπήσουν» πάλι στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής  Δημοκρα-
τίας για εντοπισμό φυσικού αε-
ρίου. 
Εδώ είναι το θέμα και τα τά-
χατες «ευρω-καταπελτικά» είναι 
στάχτη στα μάτια του κόσμου. 

 
Διπλό παιχνίδι  
Ισραηλινών  

 
– Αιγυπτίων σε βάρος 
της Κύπρου! 

 
Τι συμβαίνει στην πραγμα-
τικότητα; 

 
Οι ΝΑΤΟϊκοί θέτουν σε εφαρ-
μογή τα από πολλού σχέδια 
που ετοίμασαν για λύση πακέτο 
του Κυπριακού με τα ενεργει-
ακά, όπως σε παλαιότερα δη-
μοσιεύματα μας στη «ΓΝΩΜΗ» 
και ανταποκρίσεις μας στην 
«ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ», αποκαλύ-
ψαμε. Οι κινήσεις των Αμερικα-
νών και των συμμάχων τους 
στοχεύουν στην αποκλειστική 
εκμετάλλευση του φυσικού 
πλούτου της Ανατολικής Μεσο-
γείου από Δυτικών συμφερό-
ντων πετρελαϊκές εταιρείες απο-
κλείοντας τη Ρωσία και την 
Κίνα. Τα σενάρια που κατα-
στρώθηκαν στα στρατηγεία του 
επιδρομικού συνασπισμού 
προβλέπουν σκηνικό πολέμου 
στην Ανατολική Μεσόγειο με 
ελεγχόμενες εντάσεις μεταξύ 
των συμμάχων Τουρκίας με Ελ-
λάδας και την Κύπρο και… «λε-
κτικές» αψιμαχίες με τους Αιγύ-

πτιους και τους Ισραηλινούς, εξ 
αγχιστείας συμμάχους των ΝΑ-
ΤΟϊκών. Την ώρα μάλιστα που 
οι υπερατλαντικοί «σύμμαχοι» 
επέλεξαν ως ειδικό για το χειρι-
σμό των ενεργειακών ζητημά-
των στην Ανατολική Μεσόγειο 
ένα διπλωμάτη, θιασώτη «άλ-
λης γραμμής πλεύσης» από 
εκείνη που υποτίθεται προ-
ωθούν Ελλάδα και Κύπρος. 

 
•Πρόκειται για τον Άμος 
Χοκστάιν, ο οποίος διορί-
στηκε νέος σύμβουλος του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα 
πολιτικών ενεργειακής ασφά-

λειας. Ανέ-
λαβε ως με-
σολαβητής 
μεταξύ Ισ-
ραήλ και Λι-
βάνου στη 
διαφορά τους 
που έχουν σε 
σχέση με τα 
όρια της ΑΟΖ 
τους, ζήτημα 
που αφορά 
και την Κυ-
πριακή Δημο-
κρατία.  

 
Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει 
το γεγονός ότι 
ο συγκεκριμέ-
νος διπλωμά-
της του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, ο 
οποίος διετέ-
λεσε και σύμ-
βουλος επί 
διακυβέρνη-
σης του 
πρώην Προ-
έδρου των 
ΗΠΑ Μπάρακ 
Ομπάμα, έχει 

απόψεις στα ενεργειακά ζητή-
ματα της Ανατολικής Μεσογείου 
που «συγκρούονται» με τις επί-
σημα εκφραζόμενες πολιτικές 
των κυβερνήσεων Κύπρου και 
Ελλάδας, όχι όμως και του Ισ-
ραήλ και της Αιγύπτου…  
Σε συνέντευξή του το 2015 
στην «Καθημερινή» είχε ταχθεί 
υπέρ της ενδεχόμενης κατα-
σκευής ενός αγωγού μεταξύ Ισ-
ραήλ και Τουρκίας για τη μετα-
φορά ισραηλινού φυσικού 
αερίου, αντί του αγωγού «East 
Med». Κι αυτό επειδή, κατά την 
άποψή του, είναι ένα «δύσκολο 
και δαπανηρό εγχείρημα». Μά-
λιστα είχε προκρίνει ως καλύ-
τερη επιλογή την αξιοποίηση 
των υφιστάμενων τερματικών 
σταθμών φυσικού αερίου στην 
Αίγυπτο.  

 
Με τη συνοδεία του 

τουρκικού  
πολεμικού  
ναυτικού τα  
γεωτρύπανα!  

 
Ανεξαρτήτως από το τι λέγεται 
δημοσίως, τα ζητήματα αυτά θα 
επανέλθουν προς συζήτηση και 
θα τεθούν από τους Αμερικα-
νούς σε μια περίοδο κατά την 
οποία έχουν τεθεί και επίσημα 
στο τραπέζι, στην τριμερή της 
Νέας Υόρκης (Αντώνιο Γκουτέ-
ρες, Ν. Αναστασιάδης, Ερσίν 
Τατάρ), οι «νέες» θέσεις της 
τουρκικής πλευράς για «λύση 
των κρατών» και με διπλωματι-
κές πηγές να αποσαφηνίζουν 
πως ο «γόρδιος δεσμός» τον  
οποίο καλούνται οι «διαμεσολα-
βητές» να λύσουν κρατά δεμένα 

μαζί το Κυπριακό και ζητήματα 
των κοιτασμάτων φυσικού αε-
ρίου στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 
•Καθόλου τυχαίο δεν είναι 
το γεγονός ότι «δήλωσαν πα-
ρουσία» αυτό το διάστημα 
στην Κυπριακή  ΑΟΖ και οι 
πετρελαϊκές εταιρείες (Exxon 
Mobil και ENI-TOTAL) που 
έχουν συμβληθεί με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία αλλά και 
εταιρείες που ενεργούν για 
λογαριασμό της τουρκικής 
κυβέρνησης η οποία συνήψε 
«συμφωνίες» με το παρά-
νομο και υποτελές στην ίδια 
καθεστώς στα κατεχόμενα.  
Την «κρίση» που αναμένεται 
να προκληθεί με τον συνωστι-
σμό γεωτρύπανων στην πε-
ριοχή, θα κληθεί να διαχειριστεί 
ο νέος σύμβουλος του Αμερικα-
νικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την 
ώρα που φαίνεται πως στην 
«υπόθεση East Med» έμεινε 
μόνη η κυπριακή κυβέρνηση. 
Την πρόδωσαν οι νεοφανείς 
στρατηγικοί σύμμαχοι της, το Ισ-
ραήλ και η Αίγυπτος οι οποίες 
περιορίστηκαν στις πομπώδεις 
δημόσιες διακηρύξεις…  
Η γραμμή του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ με συντονιστή στα ζητή-
ματα Κυπριακού – ενεργειακών 
τον κ. «Αμος Χοκστάιν», προ-
διαγράφει και τις εξελίξεις με 
προσανατολισμό προς διοχέ-
τευση του φυσικού αερίου, νο-
ουμένου ότι εντοπιστούν εμπο-
ρεύσιμα κοιτάσματα,  μέσω της 
«οικονομικότερης» οδού, που 
θεωρείται ότι είναι η Τουρκία. 
Πράγμα βεβαίως που προϋπο-
θέτει συμφωνίες για εκμετάλ-
λευση των φυσικών πόρων της 
Κύπρου στα πλαίσια συνολικής 
λύσης του Κυπριακού.  
Το γεγονός πως οι ηγέτες των 
δυο Κυπριακών Κοινοτήτων, ο 
Πρόεδρος  Αναστασιάδης και ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν 
Τατάρ, ανεβάζουν τους τόνους 
και με ένταση διαλαλούν «μαξι-
μαλιστικές» θέσεις στο Κυ-
πριακό, δεν προκρίνει οτιδή-
ποτε, ερμηνεύουν πολιτικοί 
παρατηρητές, σύμφωνα με τους 
οποίους, ακριβώς σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία τα όσα λέ-
γονται δημόσια δεν προμη-
νύουν εξελίξεις, αφήνονται 
απερίσπαστοι οι αυτόκλητοι ή 
όχι διαμεσολαβητές να προ-
ωθήσουν πίσω από κλειστές 
πόρτες, «ιδέες» και προτάσεις 
για συμφωνίες… 
Σύμφωνα με αξιόπιστες πη-
γές, ΝΑΤΟϊκοί, Τουρκία, Ισραήλ, 
Αίγυπτος και άλλοι παίκτες, κι-
νούνται προωθώντας  ο καθέ-
νας τα δικά του γεωστρατηγικά 
συμφέροντα.  Γεγονός είναι και 
το διπλό παιχνίδι Ισραήλ – Αι-
γύπτου, αφήνοντας την Κύπρο 
έρμαιο στα χέρια του Ερντογάν, 
οι διεκδικήσεις του οποίου στη 
θαλάσσια περιοχή της Ανατολι-
κής Μεσογείου, στρέφονται 
κατά της Κύπρου συνολικά και 
πλήττουν τα οικονομικά συμφέ-
ροντα και των Ελληνοκυπρίων 
και των Τουρκοκυπρίων.   

•Εκτός κι «αν φέρουμε το 
νου μας» και λύσουμε το Κυ-
πριακό και τα ζητήματα των 
φυσικών πόρων με βάση τις 
συγκλίσεις Χριστόφια Τα-
λάτ…  
Θα σταθούν στο ύψος των πε-
ριστάσεων οι κυβερνήσεις Κύ-
πρου – Ελλάδας ή και πάλι οι 
λαοί των δυο χωρών θα πλη-
ρώσουμε τον μεγαλοϊδεαλισμό 
του βαθέως κράτους της αμαρ-
τωλής Δεξιάς και του εκκλησια-
στικού κατεστημένου;
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«Ναυμαχίες» γεωτρύπανων στην Ανατολική Μεσόγειο! 
 Ετοιμάζεται για απόπλουν προς την Κυπριακή ΑΟΖ αρμάδα του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Ανησυχία από την ανοδική πορεία της πανδημίας

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ότι τα ερ-
γαστηριακά επιβεβαιωμένα 
νέα κρούσματα του κορο-

νοϊού είναι 3.739, τον υψηλότερο 
αριθμό μετά από 7 εβδομάδες, γεγο-
νός που αποδίδεται σε σημαντικό 
βαθμό και στον μεγάλο αριθμό τεστ 
τα οποία ξεπέρασαν τις 370 χιλιάδες. 
Διαπιστώνεται όμως σημαντική δια-
σπορά σε πολλές περιοχές της Ελ-
λάδας και μάλιστα χθες είχαμε 10 πε-
ριοχές με τριψήφιο αριθμό νέων 
κρουσμάτων. 
Η Αττική ξεπέρασε μετά από καιρό 

τα 700 νέα κρούσματα, και οι νέες 
διαγνώσεις παιδιών προσέγγισαν τις 
1100. Συνολικά μέσα στον Οκτώβριο 
περίπου 12.200 άτομα κάτω των 17 
ετών έχουν νοσήσει. Η κατάσταση 
εμπνέει ανησυχία και μάλιστα η επι-
τροπή επιδημιολόγων αναβάθμισε το 
επίπεδο κινδύνου δια δύο ακόμη πε-
ριοχές. Συγκεκριμένα, οι Περιφέρειες 
Γρεβενών και Τρικάλων περνούν κι 
αυτές πλέον στο επίπεδο 4 δηλαδή 

στο κόκκινο. Έχοντας συμπληρώσει 
10 ημέρες από την απελευθέρωση 
των μέτρων για τους ανεμβολίαστους 
πολίτες, σε συνδυασμό με τις καιρικές 
συνθήκες που ευνοούν τη εξάπλωση 
του ιού, δικαιολογείται η άνοδος των 
κρουσμάτων, όταν την ίδια στιγμή ο 
εμβολιασμός δεν σημειώνει κάποια 
καλύτερη πορεία. Οι επιστήμονες εί-
ναι ιδιαίτερα ανήσυχοι για την εξέλιξη 
αυτή και εξετάζουν με προσοχή την 
πορεία της επιδημίας ανά τη χώρα. 
Μάλιστα σήμερα θα συνεδριάσει και 
η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ώστε 
να επανεξετάσει την κατάσταση. Νέα 
μέτρα δεν αναμένεται να ληφθούν αν 
και για κάποιους επιστήμονες αυτό 
ίσως και να είναι αναγκαίο. 
Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέ-
τηση του καθηγητή Περιβαλλοντικής 
Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένη Σα-
ρηγιάννη, ο οποίο μιλώντας στον 
ΣΚΑΪ, τόνισε πως πρέπει και οι νέοι 
να εμβολιαστούν γρήγορα. «Ακόμα η 
πανδημία κινείται. Πρέπει να δρά-

σουμε όπως μπορούμε», ξεκαθάρισε, 
ενώ ανέφερε ότι αναμένεται σημα-
ντική αύξηση των κρουσμάτων. 
«Μέσα στο Νοέμβριο θα φτάσουμε 
5.000 κρούσματα την ημέρα, αν δεν 
πάρουμε νέα μέτρα» 

 
Τον Τσιόδρα επιστρατεύει η κυβέρνηση 
Χάρη στους εμβολιασμούς η χώρα 
μας έχει αποφύγει περί τους 8.400 
θανάτους τόνισε ο λοιμωξιολόγος Σω-
τήρης Τσιόδρας παρουσιάζοντας με-
λέτη που ανέλυσε σε εθνικό επίπεδο 
στοιχεία από την έναρξη των εμβο-
λιασμών έως και τις 11 Οκτωβρίου. 
Στις ΜΕΘ τα αντίστοιχα μαθηματικά 
δεδομένα εκτιμούν ότι με τον εμβο-
λιασμό του ελληνικού πληθυσμού 
έχουν αποφευχθεί 5.560 νοσηλείες σε 
ΜΕΘ και 5.530 περίπου διασωληνώ-
σεις. Ο κ. Τσιόδρας ανέφερε επίσης 
ότι εάν είχε εμβολιαστεί το 95% του 
πληθυσμού έως τα μέσα Ιουλίου οι 
θάνατοι στην Ελλάδα θα ήταν 1.200 
λιγότεροι. Η ανάλυση έγινε με βάση 
τις σοβαρές νόσους στην πατρίδα μας 
από ανθρώπους που μπήκαν στο νο-
σοκομείο, που διασωληνώθηκαν ή 
που δυστυχώς πέθαναν και έγινε δια-
σύνδεση των στοιχείων με το Εθνικό 
Εμβολιαστικό Μητρώο για τον Covid. 
Ο καθηγητής τόνισε ότι όσο αυξάνει 
η εμβολιαστική κάλυψη σε ένα πλη-
θυσμό, εμφανίζονται κρούσματα και 
σε εμβολιασμένους και έτσι δημιουρ-
γείται δυστυχώς σε κάποιους η λαν-
θασμένη εντύπωση ότι τα εμβόλια δεν 
προστατεύουν. Η πραγματικότητα εί-
ναι πως η αποτελεσματικότητα των 
εμβολίων είναι πολύ υψηλή στην πρό-
ληψη από νοσηλεία και θάνατο ακόμα 
και από τη μετάλλαξη Δέλτα.

Ξεκίνησε η δίκη για τον Ζακ Κωστόπουλο

Με τους πέντε εκ των κατηγορου-
μένων για τον θάνατο του Ζακ 
Κωστόπουλου στην οδό Γλάδ-

στωνος στο κέντρο της Αθήνας το Σε-
πτέμβριο του 2018, ξεκίνησε η δίκη ενώ-
πιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. 
Απών ήταν μόνο ο κατηγορούμενος κο-
σμηματοπώλης, όπου και εκπροσωπή-
θηκε από συνήγορο.  
Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή φά-

νηκε ότι η ακροαματική διαδικασία θα 
καθυστερούσε εξαιτίας του πλήθους κό-
σμου που επιθυμούσε να παρακολου-
θήσει τη δίκη. Μόνο οι μάρτυρες κατη-
γορίας άλλωστε, είναι 41 άτομα.  
Το δικαστήριο αποφάσισε η υπόθεση 

να εκδικαστεί στην παρούσα αίθουσα, 
με την είσοδο μόλις τεσσάρων δημοσιο-
γράφων για την κάλυψη της δίκης. 
Το αίτημα προκειμένου να διεξαχθεί η 
δίκη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπου-

λου σε άλλη δικαστική αίθουσα 
υπέβαλε η πολιτική αγωγή. Η αί-
θουσα του Μικτού Ορκωτού δι-
καστηρίου δεν έχει τη δυνατό-
τητα να χωρέσει τους 
παράγοντες της δίκης μαζί με 
τους δημοσιογράφους και τους 
συγγενείς που επιθυμούν να πα-
ρακολουθήσουν τη διαδικασία. 
Το ζήτημα έθεσε η πολιτική 
αγωγή, μέσω της Άννυς Παπα-
ρούσου, η οποία υποστήριξε ότι 
πρόκειται για μια υπόθεση με 
κοινωνικό ενδιαφέρον και θα 

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κάλυ-
ψής της. Το θέμα τέθηκε από την πρώτη 
στιγμή πριν καν την κλήρωση ενόρκων 
αφού η πρόεδρος της έδρας δεν επέ-
τρεψε την είσοδο σε κανένα δημοσιο-
γράφο.  
Στο αίτημα συναίνεσε και η υπερά-
σπιση ζητώντας να ληφθούν υπόψη σε 
κάθε περίπτωση οι υγειονομικοί κανόνες 
βάση των διατάξεων για τον COVID-19.  
Παράλληλα, η υπεράσπιση υποστήριξε 
ότι θα πρέπει να βρεθεί αίθουσα που 
διαθέτει τα κατάλληλα οπτικοακουστικά 
μέσα για την προβολή του υλικού που 
βρίσκεται στη δικογραφία. Η πλευρά των 
τεσσάρων κατηγορουμένων αστυνομι-
κών προέταξε το ζήτημα αναφέροντας 
ότι είναι απαραίτητη τη η προβολή για 
να αποσαφηνιστεί η θέση και στάση του 
κάθε κατηγορούμενου.

Υπουργείο Υγείας: «Καλύπτουμε τα έξοδα για τη Μυρτώ στη Γερμανία»

«Ανάσα» αισιοδοξίας για την οι-
κογένεια της κοπέλας που υπέ-
στη βάναυση κακοποίηση και 

ανεπανόρθωτες βλάβες από Πακι-
στανό στην Πάρο το 2012.  Το υπουρ-
γείο Υγείας ανακοίνωσε το πρωί της 
Τετάρτης (20/10) πως το Ανώτατο 
Υγειονομικό Συμβούλιο ενέκρινε την 
κάλυψη των εξόδων θεραπείας από 
τον ΕΟΠΥΥ και πλέον η Μυρτώ θα 

συνεχίσει τη θερα-
πεία της στην εξει-
δικευμένη κλινική 
στη Γερμανία. «Εί-
μαστε όλοι δίπλα 
της», διαμηνύει ο 
υπουργός Υγείας, 
κ. Θάνος Πλεύ-
ρης, στέλνοντας 
θερμές ευχές για 
την βελτίωση της 
υγείας της 24χρο-
νης που μαζί με 
την οικογένειά της 
ανεβαίνουν τον 
δικό τους Γολγοθά 
εδώ και 9 χρόνια. 

«Είμαι πολύ συγκινημένη και χαρού-
μενη που λάβαμε απάντηση από το 
κέντρο INI HANOVER που μας γρά-
φουν ότι θα προσπαθήσουν να κατα-
φέρουν μια καλυτέρευση χωρίς βέ-
βαια να περιμένουμε θαύματα», 
έγραψε η μητέρα της κοπέλας, Μαρία 
Κοτρώτσου, ενώ η ανάρτησή της 
μέσα σε λίγη ώρα συγκίνησε χιλιάδες 
χρήστες του Διαδικτύου, γεγονός στο 

οποίο αποτυπώνεται το κύμα συμπα-
ράστασης και αλληλεγγύης προς την 
άτυχη Μυρτώ. 

«Ευχαριστώ όλους όσοι προσπά-
θησαν να μας βοηθήσουν και ιδιαι-
τερα τον κ. Πλεύρη που είναι απολύ-
τως κατανοητό ότι οι αυξημένες 
υποχρεώσεις λόγω covid-19 και γε-
νικά υπουργείου δεν τον άφησαν να 
ασχοληθεί όσο θα ήθελε. Η καλή θέ-
ληση το ενδιαφέρον και η προσπά-
θεια εκ μέρους του υπουργού ασφα-
λώς και δεν μπορεί να περάσουν 
απαρατήρητα. Τέλος ευχαριστώ 
όλους εσας για την αγάπη και το εν-
διαφέρον σας στην ΜΥΡΤΩ μου. 
Πιστεύω ότι η αγάπη και η θετική 
σκέψη ήταν ουσιαστικά στην όλη πο-
ρεία αυτών των ημερών. Μα πάνω 
και πρώτα απ όλα στον Θεό που μας 
βοηθάει σε όλες τις δυσκολίες μα 
προχωράμε. Νεότερα θα έχω τις προ-
σεχείς μερες και θα τα επικοινωνήσω 
γιατί έχω ηθική υποχρέωση σε όλο 
τον κόσμο που ενδιαφέρεται για την 
ΜΥΡΤΩ», ήταν η ανάρτηση της μητέ-
ρας της Μυρτούς.

ΚΙΝΑΛ: Δεν αποσύρει την υποψηφιότητα ο Λοβέρδος
Ξεκάθαρος ότι δεν πρό-
κειται να αποσύρει την 
υποψηφιότητά του για την 
ηγεσία του Κινήματος Αλ-
λαγής, ακόμα και αν συ-
νυποψήφιός του είναι ο 
Γιώργος Παπανδρέου, εμ-
φανίστηκε ο Ανδρέας Λο-
βέρδος. Όπως είπε στον 
ΣΚΑΪ, δεν περίμενε ότι 
μπορεί να έχει αντίπαλο 
τον κ. Παπανδρέου και 
πως ένας άνθρωπος με 
τη δική του πορεία, θα θε-
λήσει να κάνει κάτι άλλο. 
Μάλιστα, αποκάλυψε ότι 

κατά την τηλεφωνική του 
επικοινωνία με τον κ. Πα-
πανδρέου, η οποία διήρ-
κησε 2 με 2,5 λεπτά, του 
είπε ότι ως πρώην πρό-
εδρος έχει ρόλο στήριξης 
της Φώφης Γεννηματά 
μαζί με τους Κώστα Ση-
μίτη και Ευάγγελο Βενι-
ζέλο, ώστε να εγγυηθούν 
τη σοβαρότητα της διαδι-
κασίας. Ο κ. Λοβέρδος 
πρόσθεσε πως ούτε για 
ένα λεπτό δεν σκέφτηκε 
να αποσύρει την υποψη-
φιότητά του λέγοντας χα-
ρακτηριστικά ότι δεν 
υπάρχει ούτε μια περί-
πτωση να το σκεφτεί ή να 

το σκέφτηκε να κάνει 
πίσω. Σε ό,τι αφορά στο 
όραμά του, είπε ότι έχει 
στο νου του αυτά που 
χρειάζεται η δημοκρατική 
παράταξη, δηλαδή να 
προσφέρει στην Ελλάδα 
σήμερα «αυτό που δεν 
έχει», δηλαδή αντιπολί-
τευση. Κλείνοντας, εξή-
γησε ότι δεν είναι υποψή-
φιος στο ΚΙΝΑΛ για να 
μετρήσει δυνάμεις και να 
εκλεγεί ξανά βουλευτής 
αλλά για να κερδίσει. «Θα 
νικήσουμε στις εκλογές 
στις 5 Δεκεμβρίου. Θέλω 
σοβαρότητα, θέλω ενό-
τητα», τόνισε χαρακτηρι-
στικά. Οι πλέον αμετακί-
νητες υποψηφιότητες 

θεωρούνται αυτές των Αν-
δρουλάκη και Λοβέρδου, 
ενώ σε ό,τι αφορά τους 
άλλους τέσσερις υποψη-
φίους δεν έχει ξεκαθαρι-
στεί ακόμα, παρά τα περί 
του αντιθέτου λεγόμενα, 
ότι θα παραμείνουν μέχρι 
τέλος στην «κούρσα» της 
διαδοχής. Σε ό,τι αφορά 
την υποψηφιότητά του 
πρώην εκπροσώπου 
Tύπου του Κινήματος Αλ-
λαγής Παύλου Χρηστίδη, 
ο ίδιος δηλώνει ότι δεν κά-
νει πίσω στην υποψηφιό-
τητά του, καθώς ευελπι-
στεί να κερδίσει το 
μεγαλύτερο μερίδιο από 
την ομάδα των υποστηρι-
κτών της Φ. Γεννηματά.
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«Χτύπησαν τη δημοκρατία μας, αλλά δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν»

Αλμπέρτο Κόστα, βουλευτής των  
Συντηρητικών στα Ιστ Μίντλαντς 

 
Η δολοφονία του βουλευτή σερ Ντέιβιντ Εϊμες 
ήταν φρικτή και συνταρακτική. Συνιστά στυγνή 
επίθεση εναντίον της δημοκρατίας μας. Τις ημέρες 
και τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν, οι συ-
ζητήσεις σχετικά με την ενίσχυση της ασφάλειας 
των βουλευτών και των συνεργατών τους θα συ-
νεχιστούν. Θα είμαι και εγώ ενεργό μέρος αυτών 
των συζητήσεων. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημα-
ντικό να παραμείνουν οι βουλευτές ανοικτοί και 
προσβάσιμοι στους ψηφοφόρους. Οπως ορθό-
τατα σημείωσε η υπουργός Εσωτερικών, εμείς οι 
βουλευτές δεν πρέπει και δεν πρόκειται να τρο-
μοκρατηθούμε από τον θάνατο του σερ Ντέιβιντ. 
Θα πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία μεταξύ 
της βελτίωσης της ασφάλειας των βουλευτών, 
του προσωπικού τους και των οικογενειών τους, 
και της διατήρησης της ανοικτής και προσβάσιμης 
φύσης του δημοκρατικού μας συστήματος. Η κυ-
βέρνηση και ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινο-
τήτων αντιμετωπίζουν την κατάσταση ως ζήτημα 
προτεραιότητας. Θα συνεχίσω να παρακολουθώ 
στενά τις εξελίξεις. Ο σερ Ντέιβιντ, η οικογένειά 
του και οι φίλοι του θα βρίσκονται πάντα στη 
σκέψη μου. 

 
Στιούαρτ Αντερσον, βουλευτής 
των Συντηρητικών στα Ουέστ  

Μίντλαντς 
 
Είμαι συντετριμμένος. Δεν υπάρχουν λόγια που 
θα μπορούσαν να εκφράσουν την οργή που 
νιώθω για αυτό που συνέβη. Πώς μπορεί κάποιος 
να φτάσει σε αυτή την πράξη; Συμπάσχω τόσο 
με την οικογένειά του, όσο και με τα μέλη της το-
πικής κοινωνίας. Ο Ντέιβιντ έκανε απλώς τη δου-
λειά του και την έκανε καλά. Και αυτό του κόστισε 
την ίδια του τη ζωή. Ως στρατιώτης, ξέρεις ότι 
όταν μετέχεις σε μία επιχείρηση στο εξωτερικό 
υπάρχει μία πιθανότητα να μην γυρίσεις ποτέ 
πίσω. Αλλά ο Ντέιβιντ ήταν βουλευτής, όχι στρα-
τιώτης, και αυτό του συνέβη εδώ, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, όχι κάπου αλλού. Ανησυχώ πάρα πολύ. 
Αυτό που συνέβη πριν από πέντε χρόνια στη Τζο 
Κοξ, εξακολουθεί να συμβαίνει και σήμερα. 
Οφείλω να σας πω ότι και εγώ, προσωπικά, έχω 
δεχθεί απειλές και εξακολουθώ να δέχομαι ακόμη 
και σήμερα. Δυστυχώς, οι απειλές έχουν γίνει μέ-
ρος της ρουτίνας των βουλευτών. Αποτελούν μέ-
ρος της πολιτικής και αυτό είναι κάτι πολύ τοξικό. 

 
Σερ Ρότζερ Γκέιλ, βουλευτής των  

Συντηρητικών στο Κεντ,  
πρόεδρος της  

Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο 
 
Ο σερ Ντέιβιντ Εϊμες και εγώ μπήκαμε στη 
Βουλή την ίδια ημέρα, έπειτα από τις γενικές εκλο-
γές της 9ης Ιουνίου 1983. Υπήρξαμε κοινοβου-
λευτικοί φίλοι επί 38 χρόνια και υποστηρίζαμε 
από κοινού αρκετούς σκοπούς όπως η προστα-
σία των ζώων. Παράλληλα, ήμασταν και οι δύο 
στενοί φίλοι της Κύπρου, κάνοντας εκστρατεία 
για την επανένωση του νησιού στη βάση των 
«τριών ελευθεριών», ως ένα απολύτως ενωμένο 
και ανεξάρτητο κράτος. Γνωρίζοντας τον Ντέιβιντ 
τόσο καλά και για τόσο πολύ καιρό, είμαι βέβαιος 
ότι δεν θα τιμήσουμε όπως πρέπει τη μνήμη του 
εάν αντιδράσουμε με υπερβολικό τρόπο στη δο-
λοφονία του και προσπαθήσουμε να βάλουμε 
τους βρετανούς βουλευτές μέσα σε μία γυάλα. 
Οι πολίτες περιμένουν - με το δίκιο τους - να εί-

μαστε προσβάσιμοι και διαθέσιμοι όταν μας χρει-
άζονται. Σε μία σύγχρονη δημοκρατία, αυτό είναι 
το σωστό.  
Δυστυχώς, δεν είναι δυνατόν να προστατεύ-
σουμε τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας 
από κάθε επίθεση. Παρά το γεγονός ότι όλοι 
έχουμε λάβει τις απαραίτητες οδηγίες προστασίας 
και προσπαθούμε πάντα να παίρνουμε προφυ-
λάξεις, θα εξακολουθήσουμε να βρισκόμαστε σε 
κίνδυνο. Είναι αναπόφευκτο. Ο τραγικός θάνατος 
του Ντέιβιντ, όπως και η δολοφονία της Τζο Κοξ 
πριν από πέντε χρόνια, μαρτυρούν ότι μία ανα-
πάντεχη και ξαφνική επίθεση μπορεί να λάβει 
χώρα ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέ-
ρος. Οι τακτικές, προγραμματισμένες συναντή-
σεις με πολίτες της εκλογικής μας περιφέρειας 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημοκρατι-
κής διαδικασίας. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει 
να τις εγκαταλείψουμε. Αναμφίβολα, η εξάπλωση 
των κοινωνικών δικτύων επέτρεψε σε ανθρώπους 
με σκοτεινά κίνητρα να ριζοσπαστικοποιηθούν 
και να υποκινήσουν τη βία. Αυτό είναι ένα ζήτημα 
που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά ταυτό-
χρονα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας με 
όσο το δυνατόν πιο προσιτό στους πολίτες 
τρόπο. 

 
Τερίζα Βίλιερς, βουλευτής των 
Συντηρητικών στο Βόρειο Λον-

δίνο, πρώην υπουργός 
 
Ο σερ Ντέιβιντ Εϊμες ήταν ένας πιστός φίλος, 
ένας ευγενικός και καλός άνθρωπος, και ένας 
δραστήριος, ενθουσιώδης και εργατικός βουλευ-
τής. Είμαι πολύ τρομαγμένη με αυτό που συνέβη. 
Συνεργαστήκαμε επί πολλά χρόνια σε θέματα 
όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η προστασία 
των ζώων και η δημοκρατική μεταρρύθμιση στο 
Ιράν. Επίσης, κάναμε από κοινού εκστρατεία για 
μία ελεύθερη Κύπρο. Ο σερ Ντέιβιντ είχε επισκε-
φθεί το νησί αρκετές φορές, ήταν μέλος της ομά-
δας Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου, και συμμε-
τείχε σε πολλές εκδηλώσεις για την Κύπρο που 
διοργάνωσα στο κοινοβούλιο. Τώρα, έπειτα από 
αυτή την τρομερή τραγωδία, θα διπλασιάσω τις 
προσπάθειές μου και θα αγωνιστώ περισσότερο 
για αυτά τα θέματα που είχαν τόσο μεγάλη ση-
μασία για τον αείμνηστο συνάδελφό μου. Είναι 
φρικτό ότι η ζωή του χάθηκε σε αυτή την κτηνώδη 

και βάναυση επίθεση. Η δολοφονία ενός βου-
λευτή την ώρα που συναντά τους πολίτες της 
εκλογικής του περιφέρειας είναι πραγματικά μία 
επίθεση στη δημοκρατία. Δεν πρέπει να ξεχά-
σουμε το έργο που προσέφερε στην εκλογική του 
περιφέρεια και στη χώρα του. Αυτό το φρικτό 
έγκλημα αποτελεί υπενθύμιση του πόσο ευάλωτοι 
είναι οι βουλευτές και το προσωπικό τους. Ευτυ-
χώς, οι επιθέσεις αυτού του είδους είναι πολύ 
σπάνιες, ωστόσο είναι σημαντικό όλοι οι βουλευ-
τές να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους. 
Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατή-
σουμε τους βουλευτές και το προσωπικό τους 
ασφαλείς. Ολοι μας τηρούμε ήδη συγκεκριμένα 
μέτρα ασφαλείας, αλλά προσωπικά αναμένω από 
την Αστυνομία να μου πει τι είδους πρόσθετα μέ-
τρα μπορώ να λάβω. Είμαι αποφασισμένη να 
συνεχίσω τις κατ’ ιδίαν επαφές με τους κατοίκους 
της περιφέρειάς μου, οι οποίες αποτελούν βασικό 
συστατικό της δημοκρατίας μας. Αλλά στο εξής 
θα κάνω αυτές τις συναντήσεις με τον ασφαλέ-
στερο δυνατό τρόπο. 

 
Μάικ Γουντ, βουλευτής των Συ-

ντηρητικών στα Ουέστ Μίντλαντς 
 
Είμαι σοκαρισμένος. Δυσκολεύομαι να βρω τις 
λέξεις για να περιγράψω τη φρίκη που νιώθω για 
αυτόν τον ειδεχθή φόνο. Συνεργάστηκα με τον 
Ντέιβιντ για αρκετά χρόνια. Δεν θυμάμαι κανέναν, 
από κανένα κόμμα, να έχει πει κάτι κακό για αυ-
τόν. Κανένας βουλευτής δεν τα κάνει όλα σωστά, 
αλλά ο Ντέιβιντ έκανε απλώς τη δουλειά του. 
Είναι ιδιαιτέρως επαίσχυντο το γεγονός ότι δολο-
φονήθηκε την ώρα που προσπαθούσε να βοη-
θήσει άλλους ανθρώπους. Είναι αδιανόητο. 
Στα χρόνια που είμαι βουλευτής, από το 2015, 
σκοτώθηκαν δύο βουλευτές την ώρα που προ-
σπαθούσαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που 
εκπροσωπούσαν. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια 
ο πολιτικός λόγος έχει γίνει λιγότερο ανεκτικός 
και πιο επιθετικός. Υπάρχει τεράστια διαφορά με-
ταξύ του να ασκείς κριτική στην πολιτική κάποιου 
και του να ασκείς βία. Ο πολιτικός διάλογος, ιδι-
αίτερα με τον τρόπο που διεξάγεται στα κοινωνικά 
δίκτυα, συχνά ξεφεύγει και δημιουργεί ένα περι-
βάλλον που δυστυχώς καθιστά ενέργειες όπως 
αυτή πιο πιθανό να συμβούν. Ευτυχώς, βέβαια, 
οι ενέργειες αυτές παραμένουν εξαιρετικά σπά-

νιες.  
Φέιμπιαν Χάμιλτον, σκιώδης 

υπουργός Ειρήνης και Αφοπλι-
σμού, βουλευτής των  
Εργατικών στο Λιντς 

 
Πρόκειται για ένα φρικιαστικό έγκλημα με θύμα 
έναν βετεράνο του βρετανικού κοινοβουλίου ο 
οποίος σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε 
να βοηθήσει τους ψηφοφόρους του. Ο σερ Ντέι-
βιντ ήταν ένας άνθρωπος με αρχές. Ηταν τίμιος 
και αξιοπρεπής. Είμαι συντετριμμένος από τον 
θάνατό του και θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυ-
πητήριά μου στην οικογένεια, τους φίλους, τους 
συνεργάτες και τα μέλη της τοπικής του κοινωνίας 
στο Σάουθεντ. 

 
Κέιτ Οσάμορ, βουλευτής των Ερ-
γατικών στο Βόρειο Λονδίνο 

 
Είμαστε όλοι τρομοκρατημένοι από τον θάνατο 
του σερ Ντέιβιντ. Πρόκειται για μία τέτοια φρικια-
στική και παράλογη επίθεση. Η σκέψη μας αυτήν 
την απίστευτα δύσκολη στιγμή πρέπει να βρίσκε-
ται στην οικογένεια και τους φίλους του. Από κάθε 
άποψη, ήταν ένας καλός άνθρωπος, πρώτιστο 
μέλημα του οποίου ήταν να υπηρετεί τους κατοί-
κους της περιφέρειάς του. Τα τελευταία πέντε 
χρόνια, δύο συνάδελφοί μου βουλευτές, έχασαν 
τη ζωή τους υπό παρόμοιες συνθήκες. Επιπλέον, 
έχουν αποτραπεί πολλές ακόμη επιθέσεις ενα-
ντίον της ζωής άλλων βουλευτών. Αναμφίβολα, 
πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της πρό-
σβασης των ψηφοφόρων στους αντιπροσώπους 
τους και της δικής μας ασφάλειας. Ωστόσο, θε-
ωρώ ότι τα μέτρα ασφαλείας πρέπει επειγόντως 
να επανεξεταστούν. 

 
Μάργκαρετ Φέριερ, ανεξάρτητη 

βουλευτής στη Σκωτία 
 

Είμαι συντετριμμένη από τον χαμό του φίλου 
μου σερ Ντέιβιντ Εϊμες. Ηταν ευγενικός, αξιαγά-
πητος και ιδιαίτερα εργατικός. Ηταν παράδειγμα 
προς μίμηση και ο θάνατός του αποτελεί μεγάλη 
απώλεια για τη Βουλή. Ανεξαρτήτως κομμάτων 
και προσωπικών απόψεων, η βία δεν έχει καμία 
θέση στην κοινωνία μας. Εγώ, και πολλοί ακόμη 
συνάδελφοί μου, είμαστε αποφασισμένοι να πα-
ραμείνουμε προσβάσιμοι στους ψηφοφόρους 
μας. Ο σερ Ντέιβιντ χαιρόταν πολύ όταν συνα-
ντούσε τους πολίτες και είμαι βέβαιη ότι θα ήθελε 
αυτό να συνεχιστεί από τους υπόλοιπους βου-
λευτές με τρόπο ασφαλή για όλους. Η υπουργός 
Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι θα επανεξεταστούν 
τα μέτρα ασφαλείας των βουλευτών. Ελπίζω να 
δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις ώστε οι 
μελλοντικοί υποψήφιοι βουλευτές να μην απο-
θαρρυνθούν. 

 
Κάθριν Ουέστ, βουλευτής των 
Εργατικών στο Βόρειο Λονδίνο 

 
Ο σερ Ντέιβιντ ήταν στενός φίλος της Κύπρου 
και ενεργό μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας 
για την Κύπρο. Ηταν υπέρ μίας συλλογικής προ-
σέγγισης στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων 
πολιτικών ζητημάτων της εποχής μας, συμπερι-
λαμβανομένης της επανένωσης της Κύπρου.  
Ελπίζω ότι η παρακαταθήκη που μας αφήνει 
θα οδηγήσει στην υποστήριξη ενός ειρηνευτικού 
σχεδίου με διάρκεια για μία ενωμένη Κύπρο και 
θα εμπνεύσει τους βρετανούς βουλευτές να υπο-
στηρίξουν την Κύπρο και όλους τους Κύπριους.

 
 

«Ο φόνος του συναδέλφου μας ήταν χτύπημα στη δημοκρα-
τία. Κανείς, όμως, δεν θα μπορέσει να μας τρομοκρατήσει». 
Έξι ημέρες μετά τη στυγερή δολοφονία του βουλευτή των 

κυβερνώντων Συντηρητικών σερ Ντέιβιντ Εϊμες, η οποία συγκλο-
νίζει ακόμη το Ηνωμένο Βασίλειο, εννέα βρετανοί βουλευτές μιλούν 
αποκλειστικά στην «Παροικιακή» για την «τοξική ατμόσφαιρα» φό-
βου και απειλών που δηλητηριάζει το Ουέστμινστερ. Οι βουλευτές 
αποκαλύπτουν ότι έχουν οργανωθεί και άλλες επιθέσεις εναντίον 
πολιτικών οι οποίες αποτράπηκαν την τελευταία στιγμή και καταγ-
γέλλουν ότι οι απειλές κατά της ζωής τους αποτελούν «ρουτίνα». 
Μάλιστα, ανησυχούν ότι μια νέα δολοφονική επίθεση μπορεί να 
σημειωθεί ανά πάσα στιγμή. Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι ο φόβος 
δεν πρέπει να παραλύσει τη δημοκρατία, ούτε να στερήσει από 
τους πολίτες τη δυνατότητα να συνομιλούν με τους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους τους, και διαμηνύουν ότι θα εξακολουθήσουν να 
συναντούν τους ψηφοφόρους τους, έστω υπό αυξημένα μέτρα 
ασφαλείας. Ο 69χρονος σερ Ντέιβιντ, ο οποίος δέχθηκε 17 μαχαι-
ριές από έναν 25χρονο Βρετανό σομαλικής καταγωγής, είναι ο 
δεύτερος βουλευτής που δολοφονείται στη χώρα μέσα σε πέντε 
χρόνια – μεταπολεμικά, ο έκτος. Είχε προηγηθεί, το 2016, η δολο-
φονία της βουλευτού των Εργατικών Τζο Κοξ, η οποία δέχθηκε 

τρεις σφαίρες και πολλές μαχαιριές από έναν βρετανό ακροδεξιό, 
μία εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα για το Brexit. Τραγική ει-
ρωνεία: σε βιβλίο του που εκδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ο 
Εϊμες έγραφε ότι επιθέσεις όπως αυτή «θα μπορούσαν να συμβούν 
στον καθένα από εμάς». Τον περασμένο Μάρτιο, σε μία συγκινητική 
ομιλία του στη Βουλή των Κοινοτήτων, είχε παρακαλέσει να γίνει 
κάτι για να μπει ένα τέλος στα εγκλήματα με μαχαίρια. Επτά μήνες 
αργότερα, έπεφτε ο ίδιος νεκρός από μαχαίρι μέσα σε εκκλησία 
στο Λι-ον-Σι, μία κωμόπολη στο Εσεξ της Νοτιοανατολικής Αγγλίας.  
Ο σερ Ντέιβιντ, από τους αρχαιότερους βουλευτές των Τόρις, 
συμμετείχε συχνά σε εκδηλώσεις της κυπριακής παροικίας. Μάλι-
στα, την περασμένη Τρίτη επρόκειτο να παραστεί σε κοινοβου-
λευτική εκδήλωση για την 61η επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, 
η οποία ματαιώθηκε για λόγους ασφαλείας. Ο Εϊμες δολοφονήθηκε 
την ώρα που συναντούσε κατοίκους της εκλογικής του περιφέρειας 
στο πλαίσιο του καθιερωμένου «ραντεβού» των βρετανών βου-
λευτών με ψηφοφόρους. Πρόκειται για τα περίφημα «surgeries» 
τα οποία αποτελούν θεσμό στη Γηραιά Αλβιώνα: κάθε Παρασκευή 
ή Σάββατο πολίτες έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν κατ’ ιδίαν 
με τον βουλευτή τους, να θέσουν υπόψη του τα προβλήματά τους 
και να ζητήσουν τη βοήθειά του. Η λέξη, που σημαίνει «χειρουρ-
γείο» ή «ιατρείο», δεν επελέγη τυχαία: όπως συμβαίνει στο εξετα-
στήριο ενός γιατρού, έτσι και εδώ οι πολίτες περιμένουν στον προ-

θάλαμο για να δουν αυτόν που τους εκπροσωπεί στη Βουλή και 
να του ζητήσουν να λύσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Τρεις 
ημέρες πριν από τον θάνατό του, ο Εϊμες είχε διαφημίσει στο 
Twitter το επικείμενο ραντεβού του με ψηφοφόρους, «προσκαλώ-
ντας», χωρίς να το γνωρίζει, τον δολοφόνο του… Πολλοί βρετανοί 
βουλευτές βρίσκονται ακόμη σε κατάσταση σοκ και αναρωτιούνται, 
σε κατ’ ιδιάν συζητήσεις, αν θα μπορούσε να τους περιμένει το 
ίδιο τέλος. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, 43 βουλευτές έχουν 
πέσει θύματα επίθεσης. Δεκάδες ακόμη έχουν δεχθεί παρενόχληση 
ή απειλές στα κοινωνικά δίκτυα, με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό 
Ντόμινικ Ράαμπ να κάνει λόγο για «εκτός ελέγχου online επιθέσεις 
μίσους». Οι μυστικές υπηρεσίες προειδοποιήσαν την κυβέρνηση 
για πιθανό νέο κύμα τρομοκρατικών επιθέσεων από τους λεγόμε-
νους «εξτρεμιστές της κρεβατοκάμαρας», οι οποίοι ριζοσπαστικο-
ποιήθηκαν μέσω Διαδικτύου κατά τη διάρκεια του λόκνταουν. Η 
υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ ανακοίνωσε ότι οι βουλευτές 
θα συνοδεύονται από ιδιωτικούς φρουρούς κατά τη διάρκεια των 
εβδομαδιαίων «surgeries». Βουλευτές από όλο το πολιτικό φάσμα 
ενώνουν, μέσω της «Παροικιακής», τις φωνές τους και μιλούν για 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, αποτίνοντας φόρο τιμής στον 
αδικοχαμένο συνάδελφό τους. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Monsieur Doumani – Ζωντανά στο Λονδίνο 
Απόψε, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, 9 μ.μ. 

Η Ύπατη Αρμοστεία της  
Κύπρου στο Λονδίνο με περη-
φάνια παρουσιάζει το πολυ-
βραβευμένο κυπριακό συγκρό-
τημα Monsieur Doumani 
για μια ζωντανή εμφάνιση στο 
θρυλικό Rich Mix στο Λονδίνο.  
Οι Monsieur Doumani 
επιστρέφουν με ένα συναρπα-
στικό τέταρτο άλμπουμ, "Pis-
sourin", σπρώχνοντας τον με-
σογειακό τους ήχο προς μια 
βαθιά ψυχεδελική και avant-folk 
κατεύθυνση. Μια χορευτική  
καταιγίδα από ηλεκτρονικούς 
ρυθμούς, συνδυασμένους με 
παραδοσιακά έγχορδα όργανα 
και τρομπόνι να φτιάχνουν μια 
μοναδική ατμόσφαιρα. Το άλ-
μπουμ "Pissourin" κυκλοφό-
ρησε τον Σεπτέμβριο από τη 
γερμανική δισκογραφική εται-
ρεία Glitterwin Records.  
Απόψε, Πέμπτη 21 Οκτω-

βρίου 2021, η μπάντα παρου-
σιάζει αυτό το  πολυσυζητη-
μένο άλμπουμ στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για πρώτη φορά, κα-
θώς και επιλεγμένη μουσική 
από την προηγούμενη δισκο-
γραφία τους.  
Οι Monsieur Doumani 
βραβεύτηκαν ως "Καλύτερο Συ-
γκρότημα" στα Songline Music 

Awards 2019 και έλαβαν το 
"German Records Critics 
Awards’ " καθώς και το "Critics 
Award" στα Παγκόσμια Βρα-
βεία Μουσικής του Andrea Par-
odi. Το άλμπουμ τους “Pissou-
rin” έχει λάβει πέντε αστέρια 
και έχει ανακηρυχθεί κορυφαίο 
παγκόσμιο άλμπουμ από το 
περιοδικό Songlines, ενώ έχει 
λάβει τέσσερα αστέρια από 
τους κριτικούς των σημαντικό-
τερων βρετανικών εφημερίδων, 
όπως η Guardian και η Finan-
cial Times.  

Είσοδος δωρεάν.  
Προσέλευση: 8:15 μ.μ.  

Έναρξη συναυλίας: 9:00 
μ.μ. 

Για κρατήσεις: https://rich-
mix.org.uk/events/mon-

sieur-doumani-live-in-lon-
don 

 Περισσότερες πληροφο-
ρίες: www.culturalchc.co.uk 

Διοργάνωση:  Ύπατη Αρ-
μοστεία Κύπρου – Πολιτι-

στικό Τμήμα. 
Επιχορήγηση: Υπουργείο 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας – Πολι-

τιστικές Υπηρεσίες.

Τη σημασία απελευθέρωσης της Κύπρου επισήμανε προς τη νέα Υπουργό 
Εξωτερικών της Βρετανίας η βουλευτής των Τόρις Τερέζα Βίλιερς

Επιστολή Κυπρίων της Βρετανίας προ-
ώθησε προς τη νέα Υπουργό Εξωτερικών 
του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας η βου-
λευτής βορείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς, 
επισημαίνοντας παράλληλα τη σημασία της 
απελευθέρωσης της Κύπρου από τον τουρ-
κικό ζυγό. Η φιλοκύπρια βουλευτής των Συ-
ντηρητικών μετέφερε προς τη νέα επικεφα-
λής της βρετανικής διπλωματίας επιστολή 
που συντάχθηκε από το Συμβούλιο Βρετα-
νοκυπρίων, με την οποία υπογραμμιζόταν 
η αντιπαραγωγική στάση και οι παράνομες 
προκλήσεις της Άγκυρας. 
Η κα Βίλιερς παρότρυνε την υπουργό να 
λάβει σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εκ-
φράζονται στην επιστολή. «Θέλω η νέα 
Υπουργός Εξωτερικών να καταλάβει πόσο 
σημαντική είναι η Κύπρος για πολλούς πο-
λίτες της περιφέρειας μου. Δίνω έμφαση 
στο πόσο σημαντικό είναι να γίνουν σεβα-
στές οι αρχές για μια λύση που εκτίθενται 
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Μια 
δίκαιη λύση στην Κύπρο πρέπει να περιέχει 
ένα διζωνικό, δικοινοτικό κράτος με μία ιθα-
γένεια και μία διεθνή προσωπικότητα. Οποι-

αδήποτε κίνηση προς τη διχοτόμηση θα 
ήταν εντελώς απαράδεκτη», δήλωσε η κα 
Βίλιερς. Συμπλήρωσε ότι πριν από λίγες 
ημέρες η Υφυπουργός Ευρώπης Γουέντι 
Μόρτον παρέστη στην ετήσια δεξίωση των 
Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου, της 
οποίας η κα Βίλιερς ήταν οικοδέσποινα, στο 
πλαίσιο του συνεδρίου του Συντηρητικού 
Κόμματος στο Μάντσεστερ. Εκεί η κα Μόρ-
τον επανέλαβε τη βρετανική στήριξη της 
προσέγγισης των Ηνωμένων Εθνών στο 
Κυπριακό. «Άρα έχει γίνει μια καλή αρχή 
στη θητεία της Λιζ Τρας ως Υπουργού Εξω-
τερικών», σχολίασε η Τερέζα Βίλιερς. Η βου-
λευτής είπε επίσης ότι έχει υπογραμμίσει 
προς την Υπουργό Εξωτερικών ότι η ίδια 
και άλλοι Συντηρητικοί βουλευτές ανησυ-
χούν για τη δραστηριότητα της Τουρκίας 
που μπλοκάρει την ευτυχή κατάληξη των 
συνομιλιών που σταμάτησαν στο Κραν Μο-
ντανά. «Πιστεύουμε ότι η επιμονή της Τουρ-
κίας να διατηρεί στρατιωτική παρουσία στην 
Κύπρο είναι το βασικό εμπόδιο σε μια λύση 
μέσα από διαπραγμάτευση», δήλωσε με 
σαφήνεια η κα Βίλιερς. Τόνισε επίσης ότι 

«δε θα πρέπει να υπάρχει θέση για εγγυή-
σεις τρίτων χωρών σε μια νέα λύση στην 
Κύπρο» και καταδίκασε την τουρκική ει-
σβολή στην κυπριακή ΑΟΖ και την «προ-
κλητική» απόφαση Ερντογάν να ξανανοίξει 
το παραλιακό μέτωπο της Αμμοχώστου. 
Επιπλέον είπε ότι η ίδια και οι συνάδελφοί 
της απαιτούν να πει η Τουρκία την αλήθεια 
για το τι συνέβη στους αγνοούμενους. 

«Η Λευκωσία είναι η τελευταία διαιρεμένη 
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Ως πρώην 
αποικιακή δύναμη, ελπίζω η κυβέρνηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου να συνεχίσει να λαμ-
βάνει που σοβαρά υπόψη την ευθύνη της 
να δίνει κάθε στήριξη στους Κύπριους στις 
προσπάθειες τους να φτάσουν σε μία ισορ-
ροπημένη και με διάρκεια λύση για να επα-
νενωσουν το νησί τους», κατέληξε η Τερέζα 
Βίλιερς. Την επιστολή εκ μέρους του Συμ-
βοθλιου Βρετανοκυπρίων που προώθησε 
στην κα Τρας η φιλοκύπρια βουλευτής είχαν 
συντάξει οι Ηλίας Δινένης, Δώρος Παρτα-
σίδης, Ελίσα Έλληνα, Στέλλα Πρωτόπαπα-
Δινένη και Αντώνης Σαββίδης.

 Human Suffering of missing people 
after theTurkish invasion 1974

Το Κέντρο Ελληνοκυ-
πρίων Γυναικών  

Αράχνη προσφέρει  
ατομικές συνεδριάσεις 
ψυχολογικής στήριξης 

στα ελληνικά για  
κατοίκους του  

Islington που αντιμετω-
πίζουν συναισθηματικά  
ή ψυχολογικά προβλή-

ματα και δεν έχουν 
πρόσβαση σε  
βοήθεια λόγω  

πολιτιστικών ή  
γλωσσικών  

προβλημάτων. 
Γιά περισσότερες  
πληροφορίες  

επικοινωνήστε με την 
Αράχνη 

τηλ.  020 72636261 ή 
email: info@arachne-

group.org

Η πανήγυρις του Ευαγγελιστού Λουκά στο 
Μπέρμιγχαμ και στη Γλασκώβη

Πανηγυρικά εορτάστηκε 
ο Απόστολος και Ευαγγε-
λιστής Λουκάς στον ομώ-
νυμο πανηγυρίζοντα Ι. 
Ναό του Μπέρμιγχαμ. 
Της ιεράς πανηγύρεως 
προεξήρχε ο Θεοφιλέστα-
τος Επίσκοπος Μελιτηνής 
κ. Μάξιμος, συνοδευόμε-
νος από τον Πρωτοσύ-
γκελλο της Ι. Αρχιεπισκο-
πής, Αρχιμ. κ. Νικόδημο 
Αναγνωστόπουλο. 
Ο Θεοφιλέστατος στο 
κήρυγμά του κατά τον 
Εσπερινό, στον οποίο 
συμμετείχαν κληρικοί της 
πόλεως, ανέπτυξε τις 
προκλήσεις του σύγχρο-
νου ευαγγελισμού και της 

εξωτερικής ιεραποστολής, 
ενώ στο κήρυγμά του στη 
Θ. Λειτουργία ομίλησε 
σχετικά με την ευαγγελική 
περικοπή της ημέρας. 
Τον Επίσκοπο Μελιτη-
νής κ. Μάξιμο καλωσόρι-
σαν οι δύο ιερείς του Ι. 
Ναού π. Χρήστος Στεφά-
νου και π. Νικόλαος-Λου-
κάς Καραφυλλίδης,  ο 
Πρόεδρος της Κοινότητος 
κ. Αναστάσιος Μενοίκου 
και οι πιστοί, ενώ ο ίδιος 
τους μετέφερε την ευλογία 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιε-
πισκόπου Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. 
Νικήτα. 
Στο τέλος της Θείας Λει-

τουργίας προσέφεραν 
δώρο στον Θεοφιλέστατο 
ιερά εικόνα πάντων των 
Αγίων της Κύπρου και του 
παρέθεσαν επίσημο 
γεύμα. 
Και στη Γλασκώβη 
Πανηγυρικά εορτάστηκε 
ο Απόστολος και Ευαγγε-
λιστής Λουκάς και στη 
Γλασκώβη της Σκωτίας 
στον ομώνυμο πανηγυρί-
ζοντα Ιερό Ναό. 
Προεξήρχε ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Ιλίου κ. 
Ραφαήλ, συλλειτουργών 
μετά του Πανοσιολ. Αρχιμ. 
κ. Μάρκου Mitchell.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του πατρός  
Ανδρέα Χατζησαββή - Το Σάββατο η ταφή

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας αναγγέλει μετά θλί-
ψεως την προς Κύριον εκδημία του αοι-
δίμου Πρωτοπρεσβυτέρου Ανδρέα Χα-
τζησαββή. Επί σαράντα έτη, ο π. 
Ανδρέας υπηρέτησε με αυταπάρνηση 
τον συνάνθρωπο, ευρισκόμενος ακατά-
παυστα στο πλευρό όλων εκείνων που 
χρειάζονταν τη βοήθεια και τη στήριξη 
ιερέως σε κάθε περίσταση της ζωής 
τους. Χιλιάδες Ορθοδόξων στο Βόρειο 
Λονδίνο βαπτίστηκαν, παντρεύτηκαν, κη-
δεύτηκαν, μετέλαβαν από τα χέρια του. 
Η οικογένειά του, η πρεσβυτέρα του Μα-
ρία, τα τέσσερα παιδιά του, τα εγγόνια 

του, τον στερήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια 
της άοκνης διακονίας του, ωστόσο μπο-
ρούν να καυχώνται εν Κυρίω ότι ο σύζυ-
γος, πατέρας και παππούς π. Ανδρέας 
έγινε πατέρας και αδελφός τόσων αν-
θρώπων που σήμερα προσεύχονται μαζί 
τους για την ανάπαυση της ψυχής του. 
Η σορός του μακαριστού πατρός Αν-
δρέα Χατζησαββή θα εκτεθεί σε λαϊκό 
προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάν-
νου του Βαπτιστού, Wightman Road, την 
Παρασκευή 22α Οκτωβρίου, από τις 
10.00 π.μ. έως τις 9.00 μ.μ. Στις 6.00 
μ.μ., ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυ-
διουπόλεως κ. Ιάκωβος θα τελέσει τρι-
σάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. 
Την επόμενη ημέρα, Σάββατο, 23η 
Οκτωβρίου, ο Θεοφιλέστατος θα χορο-
στατήσει του Όρθρου και της Θείας Λει-
τουργίας από τις 7.30 έως τις 9.30 π.μ., 
ενώ στις 10.00 π.μ. ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας κ.κ. Νικήτας θα προεξάρχει 
της εξοδίου ακολουθίας. Η ταφή θα πρα-
γματοποιηθεί στο Κοιμητήριο του New 
Southgate, στις 2.00 μ.μ. Η οικογένεια 
παρακαλεί, αντί στεφάνων, να δοθούν 
δωρεές υπέρ της Ενορίας & Κοινότητας 
του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, του 
North London Hospice και του Moorfields 
Eye Hospital.  

Αιωνία του η μνήμη!
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Έκθεση για την Ελληνική Επανάσταση 
διοργανώνει η Ελληνική Πρεσβεία

Στο πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανάσταση 
του 1821 και με αφορμή την 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου η 
Πρεσβεία της Ελλάδος στο 
Ηνωμένο Βασίλειο διοργανώ-
νει, σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Σύλβιας Ιωάννου, έκθεση με 
θέμα «Η Ιστορία έχει Πρό-
σωπο». 

Στην έκθεση παρουσιάζονται 
15 προσωπογραφίες με ορι-
σμένα από τα 320 μοναδικά 
πρόσωπα που ζωγράφισε ο 
Benjamin Mary (1792-1846), δι-
πλωματικός αντιπρόσωπος του 
Βελγίου στην Ελλάδα.  

Ενδεικτικά εικονίζονται οι: Κο-
λοκοτρώνης, Νικηταράς, Κου-
ντουριώτης, Μακρυγιάννης, Χα-
τζηπέτρου, Finlay και άλλοι. 
Περισσότερα ιστορικά στοιχεία 
καθώς και πληροφορίες για τα 
εικονιζόμενα πρόσωπα περιέ-
χονται στην έκδοση του Ιδρύμα-
τος Σύλβιας Ιωάννου και της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εται-
ρείας της Ελλάδος - Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο: Η Ιστορία 

έχει πρόσωπο – Μορφές του 
1821 στην Ελλάδα του Όθωνα 
από τον Βέλγο διπλωμάτη Ben-
jamin Mary (Αθήνα, 2020). 

Στα εγκαίνια της έκθεσης, που 
θα πραγματοποιηθούν στις 26 
Οκτωβρίου στην Ελληνική Πρε-
σβεία (1Α Holland Park, W11 
3TP), θα παρέμβουν η Gonda 
Van Steen, κάτοχος έδρας Κο-
ραή του Πανεπιστημίου Kings 
College London, η Jennifer Wal-
lace, ακαδημαϊκός, συγγραφέας 
και μέλος του London Hellenic 
Prize και ο Alasdair Grant από 
το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούρ-
γου.  Κατά την εκδήλωση, η 
ηθοποιός και σκηνοθέτης θεά-
τρου Αγγελική Πετροπετσιώτη 
θα απαγγείλει αποσπάσματα 
από τα Απομνημονεύματα του 
Μακρυγιάννη και του Κολοκο-
τρώνη, επιλεγμένα σε συνεργα-
σία με την Ακαδημία Αθηνών, 
με μουσική συνοδεία από σα-
ντούρι σε ηχογραφημένη εκτέ-
λεση της Στέλλας Βαλάση (Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Εκκλη-
σιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής & 
Παραδοσιακής Μουσικής). 

Οι “Αθάνατες” έρχονται στην Αγγλία για τα 200 χρόνια επανάστασης
Ο Απόδημος Ελληνισμός της Βρετανίας μέσα στα πλαίσια του 

εθνικού προγράμματος εορτασμών θα τιμήσει τα 200 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ του 1821 με την παρου-
σίαση του θεατρικού έργου “ΑΘΑΝΑΤΕΣ” με παραστάσεις στο 
Λονδίνο. Συγγραφέας του έργου είναι η πολυγραφότατη 
Τάνια Χαροκόπου και η σκηνοθεσία ανήκει στον διεθνούς 
φήμης καταξιωμένο Κύπριο δημιουργό Λεωνίδα Λοϊ-
ζίδη.  Συμμετέχει σε φιλική παρουσία η εξαίρετη ηθο-
ποιός Μαίρη Βιδάλη στο ρόλο της Μπουμπουλίνας, 
ενώ πρωταγωνιστούν οι Χρυσάνθη Γεωργαντίδου 
στο ρόλο της Μαντούς Μαυρογένους, Κωνσταντίνος 
Ζαμπάρας και Βασίλης Μπατσακούτσας. Σκηνο-
γραφος - ενδυματολόγος ειναι η Άννα Μαχαιρια-
νάκη, φωτιστής ο Γιώργος Δανεσής, τα κοστούμια 
είναι του Οίκου Τρανούλη (όλοι τους πολύ σημαντικοί 
συντελεστές και κορυφαίοι στον κλάδο τους. Το έργο 
“ΑΘΑΝΑΤΕΣ”, απέσπασε το πρώτο βραβείο στον 
καλλιτεχνικό διαγωνισμό της Περιφέρειας Αττικής με 
θέμα τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και 
έχει συμπεριληφθεί στις προτεινόμενες δράσεις της Επιτρο-
πής “ΕΛΛΑΔΑ 2021” και βρίσκεται κάτω από την αιγίδα του ΕΟΤ, 
της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Δι-
πλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, και της Περιφέρειας Αττι-
κής όπου και παρουσιάζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε συ-
νεργασία με φορείς της Ελληνικής Ομογένειας οργανώνεται η 
παρουσίαση του και στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τη Βρετανία. 
Πρόκειται για μια πρωτότυπη θεατρική παράσταση για την ελληνική 
επανάσταση του 1821, η οποία εστιάζει στη ζωή και τον αγώνα 

των εμβληματικών γυναικών που τη σημάδεψαν ανεξίτηλα, της 
Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και της Μαντούς Μαυρογένους, χα-
ράζοντας με χρυσά γράμματα το όνομα τους στο πάνθεο των Ελ-

λήνων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία του έθνους. Η πρω-
τοβουλία αυτή βρίσκεται υπο την αιγίδα της Ελληνικής 

Πρεσβείας στο Λονδίνο, της Κυπριακής Υπάτης Αρμο-
στείας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων καθώς και 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας και με παρα-
γωγούς στην Αγγλία την CAPITAL PROMOTIONS 
και το TAT (The ACTORS THEATRE). Στο  Λονδίνο 
θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις καθώς και 
άλλες δύο  για μαθητές των παροικιακών μας σχο-
λείων (σε συνεργασία με τις Εκπαιδευτικές Αποστο-
λές) την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 7.30 
μ.μ.στο Rudolf Steiner Theatre, Park Road, NW1 

6XT), Σάββατο 13 (μαθητικές παραστάσεις) και Δευ-
τέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στις 7.30 μ.μ. (Millfieled 

Theatre στο Enfield). Το θεατρόφιλο της Ομογένειας 
αναμένεται να τιμήσει τον εορτασμό των 200 χρόνων με 

το εξαιρετικό αυτό έργο, το οποίο σημειώνει μεγάλη επιτυχία 
στην Ελλάδα. Μεγάλοι χορηγοί των παραστάσεων οι CHRISTOS 
LAZARI Foundation και ο Επίτροπος Προεδρίας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.Υποστηρικτές: POTTY’S DINER, Άννα Connolly, Liv-
eras Estates, Lauren&Alysia Investments, John Kyriakides, BUILD 
IT Builders Merchants και Demetriou & English. 
Για εισιτήρια στο Rudolf Theatre 020 8800:7749 - 0777 159 

8933 - Για το Millfield theatre: 020 8807 6680 | ticket@oneen-
field.co.uk - Για πληροφορίες 0777 159 8933 – 07956 903827.

O Ιδρυτής του Φ.Ι. Yianis Christodoulou 
Foundation, κ. John Christodoulou επισκέ-
φθηκε την περασμένη Δευτέρα 11 Οκτω-
βρίου το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας. Το 
Ίδρυμα ανταποκρίθηκε άμεσα στις νέες 
ανάγκες που δημιουργήθηκαν μετά από τη 
δημοσιοποίηση των βανδαλισμών που εί-
χαν γίνει τον περασμένο Αύγουστο που είχε 
ως αποτέλεσμα την κλοπή ή καταστροφή 
σημαντικού σχολικού εξοπλισμού για τα 
παιδιά με αναπηρίες και ειδικές ικανότητες. 
Το Ίδρυμα κάλυψε το κόστος αντικατάστα-
σης οργάνων γυμναστικής, βιντεο προβο-
λέα και άλλου εξοπλισμού που χρειαζόταν 
άμεσα το σχολείο. Τα παιδιά υποδέχτηκαν 
τον κ. Χριστοδούλου με τσιαττιστά, ενώ η 

διευθύντρια του σχολείου ευχαρίστησε το 
κ. Χριστοδούλου για την προσφορά του. 
Όπως έχει ανακοινωθεί, το Ίδρυμα θα πα-
ραχωρήσει επίσης δωρεά ύψους €33.000 
στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας για αναβάθ-
μιση του εκπαιδευτικού εξοπλισμού και του 
κτιρίου. Συνολική δωρεά ύψους €300.000 
θα παραχωρηθεί και στα 9 δημόσια ειδικά 
σχολεία ως αποτέλεσμα του Charity Gala 
Dinner που είχε διοργανωθεί τον Ιούλιο. 

Την Τρίτη 12 Οκτωβρίου, ο κ. John Chris-
todoulou επισκέφθηκε το Γ’ Δημοτικό Σχο-
λείο Καϊμακλίου και παρευρέθηκε στην εκ-
δήλωση της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας 
με αφορμή την ολοκλήρωση του στεγά-
στρου στο εξωτερικό γήπεδο καλαθόσφαι-

ρας του σχολείου για την κατασκευή του 
οποίου συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό το 
Ίδρυμα YCF. Στην εκδήλωση παρευρέθη-
καν ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προ-
δρόμου, άλλοι ανώτεροι λειτουργοί της Δι-
εύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο 
Πρόεδρος και μέλη της Εφορείας Ελληνι-
κών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας καθώς και 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων. 
Για περισσότερες πληροφορίες για το 

Yianis Christodoulou Foundation επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.yi-
anischristodouloufoundation.com/ ή τα 
Facebook www.facebook.com/YCFoun-
dationCy/ και Instagram www.insta-
gram.com/ycf_cyprus

Επίσκεψη John Christodoulou σε σχολεία - Έμπρακτη στήριξη για αγορά εξοπλισμού
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Οι ελλείψεις σε οδηγούς φέρνουν νέα  
μεταναστευτική χαλάρωση στη Βρετανία

Η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε 
διαβουλεύσεις με φορείς ώστε 
να αρθούν οι περιορισμοί στον 

αριθμό των δρομολογίων και των παρα-
λαβών που μπορούν να κάνουν επί βρε-
τανικού εδάφους ξένοι οδηγοί φορτηγών. 
Ήδη το Λονδίνο έχει ανακοινώσει ότι θα 
διαθέσει 5.000 έκτακτες βίζες εργασίας 
διάρκειας έως έξι μηνών σε ξένους οδη-
γούς, ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις 
σε οδηγούς οχημάτων βαρέως φορτίου.  
Οι ελλείψεις αυτές ευθύνονται σε με-
γάλο βαθμό για τα προβλήματα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα, με ελλείψεις σε 
τρόφιμα και καύσιμα. Το λεγόμενο κα-
μποτάζ επιτρέπει στους ξένους οδηγούς 
να παραδίδουν και να παραλαμβάνουν 
φορτία μόνο δύο φορές σε περίοδο επτά 

ημερών. Η πρόταση της κυβέρνησης 
προβλέπει απεριόριστο αριθμό δρομο-
λογίων για διάστημα δύο εβδομάδων. Η 
πρόταση πάντως έχει προκαλέσει ήδη 
αντιδράσεις από εκπροσώπους γηγενών 
οδηγών φορτηγών. Η κυβέρνηση επιβε-
βαίωσε επίσης ότι θα χορηγήσει εκτά-
κτως βίζες διάρκειας έξι μηνών σε σφα-
γείς χοίρων και σε κρεοπώλες, σε μια 
ακόμα αναστροφή πολιτικής ώστε να 
αποφευχθεί η θανάτωση 120.000 χοί-
ρων τους οποίους δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να υποδεχθούν τα σφαγεία. Ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος Τζορτζ Γιού-
στις ανακοίνωσε ότι απαιτούνται 800 χα-
σάπηδες για να αντιμετωπιστεί το πρό-
βλημα.

Η βρετανική κυβέρνηση 
ανακοίνωσε ότι από τις 24 
Οκτωβρίου οι πλήρως εμ-
βολιασμένοι ταξιδιώτες 
προς Αγγλία από χώρες 
εκτός κόκκινη λίστας θα 
μπορούν να επιλέγουν ως 
τεστ κορωνοϊού κατά τη 
δεύτερη ημέρα από την 
άφιξη το rapid τεστ πλευρι-
κής ροής. Μέχρι τις 24 του 
μήνα θα ισχύει η υποχρέ-
ωση το τεστ της δεύτερης 
ημέρας να είναι το σημα-
ντικά ακριβότερο μοριακό 
τεστ τύπου PCR. 
Η αλλαγή αποτελούσε 
πάγιο αίτημα της ταξιδιωτι-
κής βιομηχανίας, ώστε να 
μειωθεί το κόστος των διε-
θνών ταξιδιών και θα τεθεί 

σε εφαρμογή εγκαίρως για 
τα ταξίδια των βρετανικών 
οικογενειών την τελευταία 
εβδομάδα του Οκτωβρίου, 
κατά την οποία παραδο-
σιακά τα σχολεία είναι κλει-
στά. Οι ταξιδιώτες που φτά-
νουν στην Αγγλία θα 
πρέπει να έχουν προπα-
ραγγείλει το τεστ ταχέως 
αποτελέσματος από εγκε-
κριμένο ιδιωτικό πάροχο. Η 
λίστα των παροχών θα δη-
μοσιευθεί στην κυβερνητική 
ιστοσελίδα. 
Αφού κάνουν το τεστ, έως 
και τη δεύτερη ημέρα από 
την άφιξη, θα πρέπει να 
στέλνουν φωτογραφία του 
αποτελέσματος και τον κω-
δικό του τεστ πίσω στην 

εταιρεία για καταχώριση. 
Θα υπάρχει η επιλογή για 
τεστ και σε ειδικά κέντρα σε 
αεροδρόμια της Αγγλίας. 
Οι ανεμβολίαστοι επισκέ-
πτες θα συνεχίσουν να 
χρειάζονται δύο τεστ PCR 
μετά από την άφιξή τους 
στην Αγγλία, καθώς και να 
μένουν σε κατ’ οίκον απο-
μόνωση για δέκα ημέρες, 
υποχρέωση που δεν ισχύει 
για τους πλήρως εμβολια-
σμένους και τους ανήλι-
κους. 
Σημειώνεται ότι έχει κα-
ταργηθεί επίσης η υποχρέ-
ωση για τεστ πριν την ανα-
χώρηση προς Αγγλία για 
τους πλήρως εμβολιασμέ-
νους ταξιδιώτες.

Φθηνότερα τεστ για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες

Ροζ βίντεο καίει τον «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους Σανέρ, ο οποίος καταγγγέλλει “συνωμοσία”
Διαδικασίες παραίτησης του λεγόμενου πρω-
θυπουργού του ψευδοκράτους δρομολογούνται 
στα κατεχόμενα, μετά τη δημοσιοποίηση ροζ βί-
ντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Ερσάν Σανέρ.  
Η αρχή στην κρίση που διέρχεται το κυβερνών 
κόμμα του ψευδοκράτους με επίκεντρο έναν από 
τους στενότερους συνεργάτες του λεγόμενου 
«προέδρου» Ερσίν Τατάρ, έγινε με αναρτήσεις 
στο twitter του δημοσιογράφου Ερκ Ατζαρέρ, ο 
οποίος μίλησε για γεγονότα στα κατεχόμενα που 
αφορούν πολιτικά πρόσωπα, αλλά δεν έρχονται 
στο φως της δημοσιότητας. Αμέσως μετά ένας 
γνωστός επιχειρηματίας στα κατεχόμενα εξασφά-
λισε το βίντεο. Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο 
Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος έχει επανειλημμένα ανα-
φερθεί στον Ταγίπ Ερντογάν και σήμερα βρίσκεται 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα τουρκοκυ-
πριακά ΜΜΕ κάνουν λόγο για νομικά κωλύματα 
στη σύνθεση του νέου αποκαλούμενου κυβερνη-

τικού σχήματος και αποδίδουν σ' αυτά την πα-
ραίτηση. Πάντως ο Ερσάν Σανέρ σε 10 μέρες 
επρόκειτο να παρουσιαστεί από τον Ερντογάν 
ως νέος πρωθυπουργός των κατεχομένων, μετά 
την παραίτηση της προηγούμενης «κυβέρνησης». 
Για τη διαδοχή του Σανέρ ακούγονται δύο ονό-
ματα, αυτά του Ναζίμ Τσαβούσογλου και του Αλ-
νάλ Εστέλ. Μετά την παραίτηση Σανέρ, οι 
«υπουργοί» του «κόμματος» θα παρακαθίσουν 
σε σύσκεψη ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα 
βήματα. 

“Συνωμοσία”, η πρώτη αντίδραση Σανέρ 
Για συνωμοσία εναντίον του και για βίντεο που 
είναι προϊόν μοντάζ, από κινητό, που αγοράστηκε 
από την ε/κ πλευρά, με στόχο τη δυσφήμησή του, 
κάνει λόγο ο Ερσάν Σανέρ σε γραπτή δήλωσή 
του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει εμπλοκή 
και του υπόκοσμου. Στη γραπτή του δήλωση, 
αναφέρει ότι εδώ και 20 χρόνια προσφέρει πολι-

τικά στον «λαό».  Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, 
έθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία του ΚΕΕ 
στο συνέδριο που πραγματοποιείται στις 30 και 
31 Οκτωβρίου. Ωστόσο, προσθέτει, καθώς μπαί-
νουν στο τελευταίο 10ημερο πριν τις εκλογές, 
στάλθηκε ένα βίντεο - προϊόν μοντάζ, από κινητό 
που αγοράστηκε από τη «νότια Κύπρο». Εδώ 
και μήνες, αναφέρει ο κ. Σανέρ, είχαν φτάσει στ’ 
αυτιά του φήμες πως κάτι τέτοιο θα γινόταν, αλλά 
δεν θεωρούσε ότι θα έφταναν σε τόσο χαμηλό 
επίπεδο για να φτάσουν σε ένα αξίωμα, βλάπτο-
ντας την οικογένεια ενός ατόμου, το οικογενειακό 
του περιβάλλον και το κόμμα του. «Είναι σαφές 
ότι κάποιος θέλει να με εμποδίσει από το να υπη-
ρετήσω την αγαπημένη μου χώρα. Υπάρχει μια 
συνωμοσία σχεδιασμένη εξ ολοκλήρου για αυτόν 
τον σκοπό», είπε.



Στις 7 του ερ-
χόμενου μήνα, 
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 
2021, συμπλη-
ρώνονται 104 
χρόνια από 
την Μεγάλη 
Οκτωβριανή 
Σοσιαλιστική 
Επανάσταση, 

η οποία έλαβε χώρα στην Ρω-
σία και έμεινε ευρέως γνωστή 
ως Οκτωβριανή Επανάσταση 
από το γεγονός ότι σύμφωνα 
με το παλιό, Ιουλιανό ημερολό-
γιο, η κατάληψη, από τους επα-
ναστάτες, των Χειμερινών Ανα-
κτόρων, που ήταν η έδρα της 
προσωρινής ρωσικής κυβέρνη-
σης στην Πετρούπολη, έγινε την  
νύχτα της 25ης  Οκτωβρίου 
1917. 

Έως τώρα έχουν γραφτεί 
πολλά για αυτό το κοσμοΐστο-
ρικό γεγονός που συνετάραξε 
ολόκληρη την υφήλιο και θα  
συνεχίσει να φωτίζει με την 
λάμψη του τον ανένδοτο αγώνα 
των «ταπεινών και καταφρονε-
μένων» όλης της γης μέχρι την 
οριστική απαλλαγή της ανθρω-
πότητας από τα καπιταλιστικά-
ιμπεριαλιστικά τέρατα και όλα 
τα κακά τους: εκμετάλλευση,  
καταλήστευση  και καταπίεση 
ολόκληρων κοινωνικών τάξεων, 
λαών και εθνών, φτώχεια, ανερ-
γία,πείνα και δυστυχία, πόλεμοι 
και ανείπωτη βαρβαρότητα και 
φρικαλέα εγκλήματα, τζιχαντι-
στές και τρομοκράτες  κάθε λο-
γής, επεμβάσεις στην φύση, 
ασθένειες και πανδημίες, μό-
λυνση του περιβάλλοντος και 
καταστροφή των οικοσυστημά-
των του πλανήτη, συγκλονιστι-
κές κλιματικές αλλαγές, πλημ-
μύρες, πυρκαγιές, σεισμοί κ.ά. 

Η έρευνα, τρόπος του λέγειν 
έρευνα, της σύγχρονης αναθε-
ώρησης της Ιστορίας, αποδει-
κνύεται ιδιαίτερα «αποδοτική» 
στην διατύπωση συμπερασμά-
των και εκτιμήσεων για το  
παρελθόν τού αριστερού κινή-
ματος. Αναζητώντας «την χα-
μένη διαλεκτική του κοινωνικού 
ανασχηματισμού», νεοφώτιστοι 
ρεφορμιστές και πασιφιστές 
κάθε απόχρωσης υποβάλλουν 
στο πυρ της λεγόμενης «νέας 
σκέψης» κάθε «παλιά» θεωρία 
για τις αντιθέσεις, την ταξική 
πάλη και την κοινωνική επανά-

σταση. Η σοσιαλιστική επανά-
σταση του 1917 στην Ρωσία  
αμφισβητείται, τόσο από την 
άποψη της νομοτέλειας και των 
αντικειμενικών νόμων, όσο και 
από την άποψη των στόχων της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης 
που έθεσε. 

Ήταν αναπόφευκτος ο Οκτώ-
βριος του 1917; 

Είναι αδύνατο να κατανοηθεί 
η επανάσταση των Μπολσεβί-
κων, με επικεφαλής τον Λένιν, 
αν δεν κατανοηθεί όλη η προ-
ηγούμενη ιστορική περίοδος,  
η ταξική πάλη και οι ταξικές σχέ-
σεις που διαμορφώθηκαν έως 
τον Οκτώβριο του 1917. 

Το 1917 η Ρωσία ήταν η από-
δειξη της θεωρητικής ανάλυσης 
του Λένιν για την ανισόμετρη 
ανάπτυξη του καπιταλισμού στο 
ιμπεριαλιστικό του στάδιο, ήταν 
ένας κόμβος βαθιών, ασυμφι-
λίωτων αντιθέσεων, ήταν, σε  
τελευταία ανάλυση, ο αδύνατος 
κρίκος της παγκόσμιας ιμπερια-
λιστικής αλυσίδας. Όλη η πριν 
την επανάσταση του Οκτω-
βρίου περίοδος καθορίζεται 
από την συνεχή και ολόπλευρη 
όξυνση των κοινωνικών αντιθέ-
σεων, από την μαζική πάλη 
ολόκληρων στρωμάτων και κοι-
νωνικών τάξεων, από την επα-
ναστατική έκρηξη τελικά του  
συνόλου των λαϊκών μαζών. 

Η επανάσταση του 1905  
συγκλόνισε την τσαρική απολυ-
ταρχία και αποτέλεσε ουσια-
στικό κριτήριο για την μελλο-
ντική εξέλιξη των ταξικών 
αντιθέσεων. Από την άποψη 
αυτή, η επαναστατική άνοδος, 
η επαναστατική έκρηξη το 
1917, πρώτα τον  
Φεβρουάριο και ύστερα τον 
Οκτώβριο, δεν μπορεί παρά να 
ήταν και νομοτελειακή και ανα-
πόφευκτη. Οι αντιθέσεις της 
τσαρικής, και ύστερα της αστι-
κής Ρωσίας, οδηγούσαν νομο-
τελειακά και αναπόφευκτα στις 
επαναστατικές εκρήξεις τον  
Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο 
του 1917. 

Η διαλεκτική της επανάστα-
σης αναγνωρίζει την όξυνση 
των κοινωνικών αντιθέσεων 
έως την έκρηξη και την εξέ-
γερση, αναγνωρίζοντας ταυτό-
χρονα το αναπόφευκτο αυτών 
των επαναστατικών περιόδων 
στην ιστορία της ταξικής πάλης. 

Οι επαναστάσεις είναι, βέβαια, 
οι «ατμομηχανές της ιστορίας», 
ακριβώς γιατί αποκαλύπτοντας 
ολοκληρωτικά και πλέρια τις 
αντιθέσεις της κοινωνίας, τις  
λύνουν όχι έμμεσα και πλάγια, 
αλλά άμεσα και απ’ ευθείας.  
Οι επαναστάσεις είναι αναπό-
φευκτες, ανεξάρτητα από την 
ιδεολογική συνείδηση των μα-
ζών για αυτό, ανεξάρτητα τελικά 
από την συνειδητή γνώση των 
αντιθέσεων που καλούνται να 
λύσουν οι αγωνιζόμενες τάξεις. 
Οι καταπιεζόμενες τάξεις στην 
Ιστορία, τις περισσότερες  
φορές, πραγματοποίησαν επα-
ναστάσεις και εξεγέρσεις, χωρίς 
βέβαια να είχαν πλήρη επί-
γνωση για το περιεχόμενο των 
κοινωνικών αντιθέσεων και για 
τη λύση τους. Η ταξική πάλη  
είναι ο κινητήριος μοχλός της 
κοινωνικής εξέλιξης, αλλά αυτό 
δεν συνεπάγεται την πλέρια  
συνείδηση όσων αντιμάχονται 
στο ταξικό πεδίο. 

Η επανάσταση του Οκτω-
βρίου του 1917 δεν ήταν μία 
ακόμα εξέγερση των λαϊκών μα-
ζών, δεν ήταν μία ακόμη όξυνση 
των ταξικών αντιθέσεων στο 
έπακρο. Η επανάσταση του 
Οκτωβρίου ήταν η επανάσταση 
των εργατών και των φτωχών 
αγροτών της εμπόλεμης, ρημα-
γμένης Ρωσίας. Επικεφαλής 
της επανάστασης ήταν το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα των Μπολ-
σεβίκων, με οδηγό και καθοδη-
γητή την κοσμοθεωρία του 
Μαρξ και του Λένιν. Η ιδεολο-
γική, θεωρητική και οργανωτική 
παρουσία των Μπολσεβίκων 
στο επαναστατικό κίνημα της 
Ρωσίας ήταν αναπόφευκτη. Η 
δράση τους καθόρισε την φυ-
σιογνωμία του κινήματος, καθό-
ρισε τον χαρακτήρα της εργατι-
κής επανάστασης του 
Οκτωβρίου  και της εξουσίας 
που προέκυψε. 

Στην εποχή του ιμπεριαλι-
σμού, η εργατική επανάσταση 
μπορεί να ξεσπάσει «κάθε  
στιγμή», είναι ζήτημα «ημερή-
σιας διάταξης», (όπως σωστά 
ανέλυσε ο Λένιν γιατί η θέση του 
Μάρξ ότι κανένας κοινωνικός 
σχηματισμός δεν εξαφανίζεται 
πριν αναπτύξει όλες τις παρα-
γωγικές δυνάμεις που μπορεί 
να χωρέσει, ίσχυε για τον καπι-
ταλισμό πριν περάσει στο ιμπε-

ριαλιστικό του στάδιο).  
Αν η κρίση των κορυφών της 

αστικής τάξης, μαζί με την 
άνοδο της επαναστατικής δρα-
στηριότητας των μαζών, συν-
δυαστεί με ένα κόμμα ικανό να 
καθοδηγήσει πολιτικά και οργα-
νωτικά τις μάζες, τότε η εργα-
τική επανάσταση θα είναι ανα-
πόφευκτη. 

Ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη 
και ιστορικά πρωτοπόρα προ-
σφορά των Μπολσεβίκων:  
η ικανότητα να συνδέονται με 
τις μάζες και να τις οργανώ-
νουν, να διαμορφώνουν την  
συνείδησή τους, να αποκαλύ-
πτουν το ασυμβίβαστο των τα-
ξικών αντιθέσεων, να μεταμορ-
φώνουν τελικά την άμορφη, 
ασυνείδητη, αυθόρμητη και χα-
ώδη πάλη, σε συνειδητή, υπο-
λογισμένη και οργανωμένη επί-
θεση ενάντια στο κεφάλαιο και 
την εξουσία του, να πραγματο-
ποιούν στην πράξη την ενότητα 
του αντικειμενικού και του  
συνειδητού σαν επαναστατική 
πράξη ανατροπής. Για αυτό,  
δίκαια η επανάσταση της εργα-
τικής τάξης και των φτωχών 
αγροτών ονομάστηκε και επα-
νάσταση των Μπολσεβίκων.  
Η διαλεκτική της επανάστασης 
δεν «αναρωτιέται» σχολαστικά 
για το αναπόφευκτο, όπως οι 
κάθε λογής μεταρρυθμιστές, μα 
προετοιμάζεται, οργανώνει και 
προωθεί την συνειδητή δράση 
των μαζών στην ανώτατη αυτή 
μορφή αγώνα, την εργατική 
επανάσταση. 

Ποιοι ήταν οι στόχοι της Οκτω-
βριανής Επανάστασης; 

Στο 2ο Συνένδριο των Σοβιέτ 
(Συμβούλια αντιπροσώπων 
των επαναστατημένων εργαζο-
μένων τάξεων και των στρατιω-
τών), που συνήλθε την επομένη 
της Επανάστασης και επικύ-
ρωσε την νίκη της, ο Λένιν  
τελείωσε την ομιλία του, λέγο-
ντας: «...Στην  Ρωσία πρέπει 
τώρα να ασχοληθούμε με την 
οικοδόμηση του εργατικού σο-
σιαλιστικού κράτους. Ζήτω η 
παγκόσμια σοσιαλιστική επανά-
σταση!» 

Είναι γνωστές οι θέσεις του 
Λένιν, τον Απρίλιο του 1917, 
όπου διακηρύσσοντας το τέλος 
της αστικοδημοκρατικής επανά-
στασης, σάλπισε ταυτόχρονα 
ανοιχτά τον στόχο της εξουσίας 

της εργατικής τάξης και της 
φτωχής αγροτιάς, τον στόχο του 
σοσιαλισμού. 

Η εξουσία των εργατών και 
των αγροτών, από ταξική – κοι-
νωνική άποψη, δεν μπορεί 
παρά να είναι η «εργατική  
δικτατορία», δημοκρατία για 
τους εργάτες, τους αγρότες, για 
όλους τους εργαζόμενους του 
χεριού και του πνεύματος, και 
δικτατορία για τους αστούς και 
τους υπόλοιπους εκμεταλλευ-
τές. 

Και αυτή η εξουσία δεν είναι 
παρά το μέσον, το όργανο και 
ο μοχλός της σοσιαλιστικής  
οικοδόμησης, που οδηγεί στην 
εξάλειψη της εκμετάλλευσης  
ανθρώπου από άνθρωπο.  
Δεν έχουν υπόθεση οι απόψεις 
που προσπαθούν να διαχωρί-
σουν την «εργατική δικτατορία» 
(δημοκρατία για τη συντριπτική 
πλειοψηφία και δικτατορία για 
μια μικρή μειοψηφία και όχι το 
αντίθετο, όπως συμβαίνει στον 
καπιταλισμό) από τον σοσιαλι-
σμό. Η εξουσία της εργατικής 
τάξης (και της συμμάχου της, 
της φτωχής αγροτιάς) και ο σο-
σιαλισμός είναι δύο όψεις του 
ίδιου νομίσματος. 

Η εξουσία των εργατών και 
των αγροτών ήταν η εξουσία 
της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. 
Αυτή η εξουσία, απαλλοτριώνο-
ντας στην αρχή τούς αστούς και 
ύστερα τους κουλάκους, οικο-
δομούσε στην βάση της νομο-
τέλειας του σοσιαλισμού. 
Με αυτή την έννοια, ο σοσιαλι-
σμός στην Ρωσία «έθεσε στο 
περιθώριο», «εκτός μάχης», 
την καπιταλιστική νομοτέλεια 
της αγοράς. 

Οι υστερικές και ανιστόρητες 
κραυγές για την οικονομία της 
αγοράς, είναι η άλλη όψη της 
ίδιας αντίληψης για την εξουσία 
των εργατών και των αγροτών, 
αποστερημένη βέβαια από 
κάθε σοσιαλιστικό περιεχόμενο.  

Η ίδια αντίληψη που θεωρεί 
δυνατή την συνύπαρξη της ερ-
γατικής εξουσίας με την καπι-
ταλιστική αγορά και τους  
νόμους της. 

Η τελευταία μάλιστα αναγο-
ρεύτηκε σε «αιώνια» οικονομική 
κατηγορία, σε «επίτευγμα» της 
ανθρωπότητας, που πρέπει να 
αποτελέσει όπλο της εργατικής 
εξουσίας! Ο επιχειρούμενος  

διαχωρισμός του ταξικού περιε-
χομένου της εργατικής εξουσίας 
από τους οικονομικούς στόχους 
και την πολιτική της, αποτελεί 
μεταφυσική καρικατούρα του 
σύγχρονου αναθεωρητισμού, 
ανύπαρκτη στην πραγματική 
ζωή και στις ταξικές σχέσεις... 

Θα κλείσω με ένα ποίημα του 
Μενέλαου Λουντέμη από τη 
συλλογή του «Κραυγή στα πέ-
ρατα». 

 
Είδα τον Λένιν! 

 Τον είδα να τρέχει χέρι – 
χέρι με την Ζωή. 

Να σπρώχνει κατά τον 
ανήφορο με τον ώμο του 

την Ιστορία. 
Τον είδα να λαχανιάζει 
και να βιάζεται. 

Γιατί όλα τότε ήταν βια-
στικά. Όλα. 

Οι ώρες, οι σελίδες, οι 
στιγμές. 

«Σήμερα νωρίς – αύριο 
θαν’ αργά». 

Η Επανάσταση κοίταξε το 
παιδί της στα μάτια. Ναι. 

Ηταν καιρός… 
Το φώναξε κι η «Αβρόρα» 

απ’ το ποτάμι. 
Ήταν καιρός. 

Θολός σιγόψελνε δίπλα 
της κι ο Νέβας. 

Τον ακολούθησαν σιγο-
ψέλνοντας και τα κανάλια. 
Ηταν καιρός: Η Πόλη σώ-
παινε πνιγμένη στα σκότη. 
Και μόνο το «Σμόλνυ» 

έφεγγε. 
Μόνο το «Σμόλνυ» 
έφεγγε σαν φανάρι. 

Για να δείξει στο Μέλλον 
να περάσει.

 
  
 
 
 

ΥΓ: Κουλάκοι = εύποροι  
Ρώσοι αγρότες, που πλούτισαν 
την περίοδο της ΝΕΠ (Νέα  
Οικονομική Πολιτική), η οποία 
ήταν μέρος της στρατηγικής της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης. 

Αναπόφευκτη και αναγκαία, η 
ΝΕΠ δεν ήταν παρά συνειδητή 
προσωρινή υποχώρηση, προ-
κειμένου να οικοδομηθούν οι 
συμμαχίες, να δημιουργηθούν 
οι οικονομικές προϋποθέσεις 
για την τελική επίθεση ενάντια 
στις εκμεταλλεύτριες τάξεις.
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  
104 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση

Με με-
γ ά λ η 
θλίψη 

παρακολούθησα την «παράσταση» που έδωσε 
ο κ. Αναστασιάδης στην εκδήλωση για τη Μόρ-
φου. Μιλώ για «παράσταση» γιατί όσοι γνωρίζουν 
πράγματα και καταστάσεις ξέρουν πολύ καλά ότι 
τον κ. Αναστασιάδη δεν τον ενδιαφέρει η λύση 
του Κυπριακού, αλλά μόνο η υστεροφημία και η 
εικόνα του.  

Με έντονο τρόπο και απευθυνόμενος στους  
ελληνοκύπριους, είπε ότι δεν πρόκειται να υπο-
χωρήσει αποδεχόμενος κυριαρχική ισότητα όση 
πίεση και αν του ασκείται, από όποιον και αν του 
ασκείται. Προχώρησε μάλιστα με δραματικό τόνο 
να μας πει ότι δεν πρόκειται να παραδώσει προ-
τεκτοράτο. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πει ο  
κ. Αναστασιάδης ποιός τον πιέζει να αποδεχτεί 
κυριαρχική ισότητα, αντί να αφήνει να αιωρούνται 
σκιές για όποιον του ασκεί κριτική. Ο μόνος που 
ξέρω ότι έχει μιλήσει σε πάρα πολλούς για λύση 
δύο κρατών είναι ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης.  Από 
το 2017 ως το 2020 που αναδείχτηκε ηγέτης των 
τουρκοκυπρίων ο κ. Τατάρ, ο κ. Αναστασιάδης 
ξέχασε τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και 
φλέρταρε με τη διχοτόμηση. Να υποθέσουμε ότι 

ο κ. Αναστασιάδης στην εκδήλωση για τη Μόρφου 
απαντούσε στον Ν. Αναστασιάδη του 2017 και 
του 2020; Αν υπαινίσσεται ότι του ασκεί πιέσεις 
για υποχωρήσεις το ΑΚΕΛ, τότε ο Πρόεδρος θα 
έπρεπε να ντρέπεται. Ουδέποτε το ΑΚΕΛ έθεσε 
τέτοιο θέμα, είτε γραπτώς, είτε προφορικώς. 

Μας είπε ότι βιώνει τον πόνο των Μορφιτών. 
Ότι δεν χάνει ευκαιρία να αποδεικνύει την ετοιμό-
τητα και τη σαφή πολιτική του βούληση για επα-
νέναρξη των συνομιλιών και λύση. Ότι μετά το 
Κραν Μοντανά δεν παρέλειψε να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων. Ότι κατέθεσε ιδέες για αποκεντρωμένη 
εξουσία, κοινοβουλευτικό σύστημα, επιστροφή 
στο Σύνταγμα του ’60, για να διευκολύνει την επα-
νέναρξη των διαπραγματεύσεων. Στο ίδιο διά-
στημα μάς είπε ότι το μόνο που ενδιέφερε την 
Τουρκία ήταν να εξοστρακίσει τον κ. Ακκιντζί.  

Το μόνο στο οποίο έχει δίκαιο είναι ότι η Τουρκία 
αμέσως μετά που ο κ. Ακκιντζί απέρριψε την 
απαίτηση της για να θέσει στο τραπέζι λύση των 
δύο κρατών, μεθόδευσε τον εξοστρακισμό του. 
Ο κ. Αναστασιάδης τι έκανε τότε; Αυτός που τάχα 
αναλάμβανε πρωτοβουλίες για συνέχιση των συ-
νομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν Μο-
ντανά, μόλις του το πρότεινε ο κ. Ακκιντζί τον 

Απρίλη του 2018 πώς απάντησε; Του είπε «έχεις 
την άδεια της Τουρκίας να καταθέσεις αυτή την 
πρόταση»; Για ποιό πλαίσιο Γκουτέρες μιλάς; Της 
30ης Ιουνίου ή της 4ης Ιουλίου»; Ξεκίνησε τότε 
μια συζήτηση για το ποιό ήταν το σωστό πλαίσιο 
που έληξε με ένα πρωτοφανές ρεζίλεμα του κ. 
Αναστασιάδη ένα χρόνο μετά με δήλωση του 
ΟΗΕ ότι ένα πλαίσιο υπήρχε, αυτό της 30ης Ιου-
νίου. Ακούσαμε τότε και το περιβόητο από τον 
ΔΗΣΥ ότι «είναι προφορικό το έγγραφο της 4ης 
Ιουλίου».  Όταν ο κ. Ακκιντζί δεν ήταν πλέον ηγέ-
της της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο κ. Ανα-
στασιάδης θυμήθηκε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομο-
σπονδία.Σε ότι αφορά τις ιδέες του αυτές 
ανατρέπουν την δήθεν προσήλωση του στις συ-
γκλίσεις που επιτεύχθηκαν και τη θέση του για 
συνέχιση των συνομιλιών από το σημείο που 
έμειναν στο Κραν Μοντανά. Σε ότι αφορά τη θέση 
της Κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ ότι είναι ο ΓΓ του 
ΟΗΕ που ζήτησε νέες ιδέες υπενθυμίζω αυτό 
που είπε σε εμάς η Αναπληρώτρια Γενική Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ Rosemarie Di Carlo «γιατί μας 
λέτε εμάς για νέες ιδέες; Ο Πρόεδρος σας τις θέ-
τει».  

Στην εκδήλωση για την Μόρφου ο κ. Αναστα-
σιάδης επανέλαβε και το αφήγημα του για το τί 

έγινε στο Κραν Μοντανά. Δυστυχώς για εμάς αυτό 
το αφήγημα δεν το συμμερίζεται κανένας από τη 
διεθνή κοινότητα που ήταν εκεί. Αντιθέτως λένε 
ότι ο κ. Τσαβούσογλου διαβίβασε το απόγευμα 
πριν το δείπνο την ετοιμότητα της Τουρκίας να 
συζητήσει ενδεχόμενο κατάργησης των εγγυή-
σεων, με την προϋπόθεση ο κ. Αναστασιάδης να 
αποδεχτεί την πολιτική ισότητα.  

Δυστυχώς και η Έκθεση του κ. Γκουτέρες που 
ακολούθησε αποενοχοποίησε την Τουρκία για τη 
στάση που τήρησε στο Κραν Μοντανά, ενώ επέρ-
ριψε ευθύνες σε εμάς.  Είναι εύκολο για τον κ. 
Αναστασιάδη να θεωρεί ότι είμαστε αφελείς και 
μπορεί να μας κοροϊδεύει (όσους μπορεί βέβαια). 
Δυστυχώς για εμάς εκείνοι που αποφασίζουν στη 
διεθνή κοινότητα ξέρουν. Είναι προφανές ότι ο κ. 
Αναστασιάδης δεν πρόκειται να αναλάβει ουσια-
στική πρωτοβουλία όσο είναι Πρόεδρος. Θα ρο-
κανίζει τον χρόνο μέχρι που να λήξει η θητεία 
του. Θα επιδιώξει να φορτώσει την ευθύνη για το 
Κυπριακό στον επόμενο Πρόεδρο. Δική μας υπο-
χρέωση είναι να πείσουμε και να πιέσουμε για 
την ανάληψη ουσιαστικής πρωτοβουλίας. Αλλιώς 
θα πάμε στη διχοτόμηση, με τον κ. Αναστασιάδη 
να περνά στην ιστορία ως ο ηγέτης που έφερε τη 
διχοτόμηση της Κύπρου. 

Θλιβερή Παράσταση
Του Α. Κυπριανού  
Τέως ΓΓ ΚΕ ΑΚΕΛ  



Αν και το καλοκαίρι είναι  η πιο δημοφιλής 
εποχή  για όλους μας, Έλληνες και  μη, οι 
υπόλοιπες εποχές έχουν να προσφέρουν 

πολύ περισσότερα από ότι νομίζετε, καλά ή κακά!  
Έφυγε το καλοκαίρι και ήρθε το φθινόπωρο θα 
λέμε τώρα. Ας μιλήσουμε γι΄αυτό όσο κι αν με-
λαγχολούμε και λυπόμαστε και αγχωνόμαστε χω-
ρίς συγκεκριμένο λόγο. Το φθινόπωρο είναι εποχή 
του έτους που ακολουθεί το καλοκαίρι και προ-
ηγείται του χειμώνα. Είναι η εποχή επιστροφής 
από τις διακοπές και αναδιοργάνωσης από τους 
χαλαρούς ρυθμούς του καλοκαιριού. 

Το φθινόπωρο είναι η εποχή που λιγοστεύουν τα φρούτα και τα 
λαχανικά και γενικά η συγκομιδή εξ ου και η ετυμολογία της λέξης 
«φθινόπωρο» < φθίνω (=λιγοστεύω, μαραίνομαι) + οπώρα 
(=φρούτο). 
Μια εποχή με μυστήριο γιατί περικλείει πολλές αποχρώσεις. Δεν 
θα έλεγα έντονα χρώματα γιατί αυτά τα διαφορετικά χρώματα, πιο 
πολύ τα συναντά κανείς την άνοιξη. Πιο ξεκάθαρο  το κόκκινο, το 
πράσινο, το ροζ, το μοβ και το άσπρο. Όμως το φθινόπωρο, αυτή 
η απόχρωση του καφέ, πορτοκαλί, κίτρινου και βάλε άλλα πολλά 
χρώματα στις λεπτομέρειες τους, σε μαγεύουν. Όταν το πράσινο 
χρώμα της χλωροφύλλης εξαφανίζεται, τότε αποκαλύπτονται τα 
υπόλοιπα χρώματα, αυτά που συνήθως αποκαλούνται «φθινοπω-
ρινά».  Αυτό μου αρέσει πιο πολύ! Χρώματα με τις μικρές λεπτο-
μέρειες  στις αποχρώσεις που διαφοροποιούνται από το κύριο και 
βασικό χρώμα.  
Μια γλυκιά μελαγχολία υπάρχει στον αέρα και στη φύση γενικά 

αυτή την εποχή. Μπορεί άραγε νάναι γλυκιά αφού όλοι γνωρίζουμε 
ότι η μελαγχολία είναι μια διαταραχή διάθεσης, που χαρακτηρίζεται 
από χαμηλά επίπεδα ενθουσιασμού καθώς και προθυμίας για δρα-
στηριότητα;  
Κάποτε είχα διαβάσει ότι ο φιλόσοφος Ιπποκράτης θεώρησε ότι 

το ανθρώπινο σώμα περιείχε τέσσερα κύρια υγρά: αίμα, μαύρη 
χολή, κίτρινη χολή και φλέγμα. Ένας άνθρωπος αρρώσταινε όταν 
αυτά τα υγρά ήταν εκτός ισορροπίας στο σώμα του. Μια περίσσεια 
μαύρη χολή θα έκανε κάποιον να γίνει απογοητευτικός και φοβι-
σμένος. Οι Έλληνες αποκαλούν από τότε αυτή την κατάσταση με-
λαγχολία. 

 Σήμερα ως μελαγχολική κατάθλιψη θα ονομάζαμε αυτό το θρήνο 
και την συμπεριφορά μας που αλλάζει αυτήν την εποχή. Τώρα θα 
μου πείτε ποιος  προσέχει αυτές τις λεπτομέρειες. Ίσως κανείς δεν 
συσχέτισε την εποχή και την κακή διάθεση. Κι όμως…. 
Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι  όλοι λίγο - πολύ γινόμαστε υπε-

ρευαίσθητοι αυτήν την εποχή. Μας φταίει αυτό κι εκείνο. Αφορμές 
είναι νομίζω για να βουρκώσουν τα μάτια και να ακολουθήσει ένα 
ξέσπασμα για το τίποτε. Και εκεί που λες «όλα καλά» να τα δάκρυα 
να τρέχουν και να μην σταματούν. Και ποια είναι   η πραγματική 
αιτία; ΚΑΜΙΑ! 
Κι όμως, όλα έχουν τις εξηγήσεις  τους. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί 
άνθρωποι βιώνουν εποχιακές αλλαγές στη διάθεση, στη συμπερι-
φορά, στην όρεξη και στον ύπνο όλο τον χρόνο χωρίς οποιαδήποτε 
σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία τους. Μόλις έρθει 
το φθινόπωρο και αρχίζει να φαίνεται κάπου στο τέλος του τούνελ 
ο χειμώνας, μπορεί αυτές οι μεταβολές να συμβαίνουν τακτικά και 

η έντασή τους είναι τέτοια που να πληρεί τις προ-
ϋποθέσεις για ένα καταθλιπτικό επεισόδιο. Ακού-
γεται αστείο; Ποιος θα πίστευε ποτέ ότι και ο και-
ρός επηρεάζει τη ψυχολογία μας; Κι όμως…  
Πολλά πράγματα μας συμβαίνουν αλλά επειδή 

δεν ξέρουμε να τα ερμηνεύσουμε τα σπρώχνουμε 
κάτω από το χαλάκι της  άγνοιας μας γιατί με κα-
νένα δεν μπορέσαμε να τα συζητήσουμε μέχρι 
τώρα, αν και πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε 
από μόνοι μας κάποια πράγματα. Όμως επειδή 
δεν ξέρουμε τι θα πουν οι άλλοι σε αυτές τις δια-
πιστώσεις μας, φοβόμαστε να τα ψάξουμε όπως 
θα έπρεπε. 
Τα συμπτώματα της εποχιακής συναισθηματικής 
διαταραχής συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρ-
κεια των πιο κρύων μηνών του φθινοπώρου και 
του χειμώνα, όταν υπάρχει μικρότερη έκθεση στο 
φως του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας.  
Εκείνοι που εργάζονται πολλές ώρες μέσα σε 

κτίρια και κλειστά γραφεία με λίγα παράθυρα μπο-
ρεί να εμφανίζουν τα συμπτώματα όλο το χρόνο, 
και σε μερικά άτομα μπορεί να σημειωθούν αλλα-
γές στη διάθεση λόγω συννεφιάς μεγάλης διάρ-
κειας ή κακοκαιρίας. 
Σημαντικό είναι, να διευκρινίσουμε ότι η λύπη 

και η μελαγχολία δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτές 
οι δύο έννοιες της ψυχολογίας, έχουν ως βασική 
διαφορά την διάρκεια. Η αίσθηση της λύπης διαρ-
κεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ενώ η διατα-
ραχή της μελαγχολίας μπορεί να διαρκέσει μήνες, 
ακόμα και χρόνια. Η μελαγχολία προκαλεί διάφο-
ρες βιολογικές αλλαγές στο σώμα. Τα άτομα με 
μελαγχολία περνούν περισσότερο χρόνο στη 
φάση REM και λιγότερο χρόνο στη βαθιά φάση 
ύπνου.  
Τι κάνουμε όταν αισθανόμαστε μια φαινομενικά 

ανεξήγητη και έντονη μελαγχολία, η οποία κρατά 
παραπάνω από όσο έχουμε συνηθίσει ή αντέχουμε; Θέλουμε  να 
κλεινόμαστε στο σπίτι μας κι αν είναι δυνατό να έχουμε και τις 
κουρτίνες κλειστές, κατάκλειστες. Να μην μπαίνει ίχνος φωτός στο 
δωμάτιο. Ακόμη θέλουμε και διακόπτουμε τις συνήθεις δραστηριό-
τητές μας, ιδιαίτερα εκείνες από τις οποίες αντλούσαμε ευχαρίστηση 
και γέμιζαν με χαρά κάποιες ώρες στην καθημερινή μας ρουτίνα.  
Επίσης πηγαίνουμε με το ζόρι στην εργασία μας και απομακρυνό-
μαστε από φίλους και γνωστούς.  Αισθανόμαστε ένα «βάρος» στο 
στήθος, πολύ άγχος και η διάθεσή μας είναι τις περισσότερες ώρες 
της ημέρας και τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας κακή, πολύ 
κακή, κάκιστη θα έλεγα. Μια άλλη διαταραχή εκτός από το να 
κλαίμε συχνά χωρίς εμφανή λόγο είναι να   παρουσιάζουμε διατα-
ραχές του ύπνου (τύπου αϋπνίας ή υπερυπνίας), ανορεξία ή ση-
μαντική αύξηση της όρεξης, διάχυτους σωματικούς πόνους (π.χ. 
κεφαλαλγία, πόνους στην πλάτη και τον αυχένα, κ.τ.λ.) και γα-
στρεντερικά ενοχλήματα. Πολλές φορές λέμε ψυχοσωματικά… Ναι, 
ακριβώς έτσι! 
Ακόμη μπορεί να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε π.χ. σε 

μία δουλειά που αρχίζουμε ή στο διάβασμα ενός βιβλίου ή ακόμη 
να βρίσκουμε δυσκολία να παρακολουθήσουμε μια ταινία μέχρι το 
τέλος. Αυτό θα το έλεγα επίτευγμα, μεγάλο επίτευγμα! Να καταφέ-
ρεις να δεις μια ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος… Και τέλος να  
δυσκολευόμαστε να πάρουμε καθημερινές αποφάσεις. Κι αυτό 
πρόβλημα μεγάλο να μην μπορείς να πάρεις απόφαση, μικρή ή 
μεγάλη… Και να κάθεσαι αναπαυτικά και να μαδάς μια μαργαρίτα: 
Αυτό να κάνω ή εκείνο; 
Όλα τα παραπάνω και κυρίως ο συνδυασμός αυτών, αποτελούν 

σημάδια ότι η εποχιακή μελαγχολία μάς έχει αγγίξει...  
Το μείζον πρόβλημα για όποιον πάσχει από εποχιακή μελαγχολία 

είναι, πέρα από το καθημερινό «βουνό» το οποίο αισθάνεται ότι 
ανεβαίνει, ότι αντιμετωπίζει με απελπισία το παρόν και το μέλλον 
του και ανακυκλώνει την κακή του διάθεση, η οποία κάποιες φορές  
τον οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις. Αυτό όμως δεν θα αφήσουμε 
να γίνει! Φθινόπωρο είναι θα περάσει!

Η Ιθάκη του καθε-
νός από εμάς 
και οι πραμά-

τειες της ζωής και όλα 
όσα καταφέρνουμε να 
μαζέψουμε στο δρόμο 
προς τα εκεί.  
Με αφορμή τους εορ-

τασμούς για τη συμπλή-
ρωση  200 χρόνων από την επανά-
σταση του 1821 και η ανάμιξη μου σε 
μια από τις εκδηλώσεις που θα γίνουν 
εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, και εφόσον 
είμαι λάτρης του πολιτισμού, θέλω σή-
μερα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό.Με 
πήρε που λέτε ο φίλος μου ο Νίκος τη-
λέφωνο ύστερα από αρκετό καιρό λόγω 
και της πανδημίας, για να μου πει ότι 
κάποιοι του ζήτησαν βοήθεια για να 
πραγματοποιήσουν παρουσίαση θεα-
τρικής παράστασης του έργου Αθάνατες 
την οποία παράσταση σκηνοθετεί ο κοι-
νός μας φίλος σκηνοθέτης Λεωνίδας 
Λοιζίδης.Με ρώτησε λοιπόν ο Νίκος αν 
θα ενδιαφερόμουνα να εμπλακώ στη 
διοργάνωση των παραστάσεων μια και 
είμαι και γνώστης των πραγμάτων, και 
με πείρα ειδικά για αυτή τη δουλειά. 
Δεν δίστασα να πω ναι και την επό-
μενη μέρα είχαμε την πρώτη μας συνά-
ντηση. 
Ομολογώ ότι η ευθύνη μιας τέτοιας 

διοργάνωσης είναι μεγάλη, και τα τρε-
χάματα πολλά. Είναι όμως εδώ που συ-
ναντήσαμε τόσους πολλούς παράγοντες 
και ήταν η ευκαιρία να ανανεώσουμε τις 
φιλικές μας σχέσεις με πολλούς, αλλά 
και να συναντήσουμε νέους ανθρώπους 
και να κάνουμε νέες γνωριμίες. 
Οι Αθάνατες είναι βασισμένες στη ζωή 

δυο ηρωίδων του 1821, της Μαντούς 
Μαυρογένους και της Μπουμπουλίνας. 
Δυο ηρωίδες που ιστορικά μας παίρ-
νουν  200 χρόνια πίσω και μας θυμίζουν 
τους αγώνες,  την αγάπη,  και την πίστη 
των Ελλήνων για την πατρίδα τους. 
Κάτι που είναι αναγκαίο να το κρατάμε 

βαθιά στη μνήμη και να το διδάσκουμε 
στα παιδιά μας με την πρώτη ευκαιρία. 
Οι Αθάνατες είναι λοιπόν μια ευκαιρία 
μαθήματος που θελήσαμε να την εκμε-
ταλλευτούμε.Για να μπούμε για καλά στο 
θέμα μας, επιδιώξαμε να οργανώσουμε 
και παραστάσεις για παιδιά των παροι-
κιακών μας σχολείων, και για τούτο θα 
έπρεπε να δούμε από κοντά τους υπεύ-
θυνους των δυο εκπαιδευτικών αποστο-
λών. Τούτο και έγινε λοιπόν, και η αντα-
πόκριση ήταν πολύ θετική. Οι 
παραστάσεις θα δοθούν στις 12 Νοεμ-
βρίου στο Ελληνικό Γυμνάσιο στο Θεα-
τράκι του σχολείου στο κτήριο δίπλα 
από την εκκλησία της Παναγίας στο 
Wood Green γύρω στο μεσημέρι,  και 
το βράδυ στο Rudolph Theatre στο κε-
ντρικό Λονδίνο, και επίσης στις 13 Νο-
εμβρίου στο ίδιο μέρος στο κτήριο του 
σχολείου εκεί στο Wood Green.  Στις 15 
Νοεμβρίου την Δευτέρα ακόμα μια πα-
ράσταση το βράδυ στις 7:30 στο  γνω-
στό θέατρο Millfield στο Enfield.  Είναι 
με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό που 
τρέχουμε για  να προλάβουμε όλα όσα 
πρέπει να κάνουμε πριν από τις παρα-
στάσεις.  Και είναι οι μέρες μας γεμάτες 
ιδανικά μυρωδικά, και είναι οι στιγμές 
ζωής γεμάτες εκπλήξεις, που μας χαρί-
ζουν καλές πραμάτειες για να γεμίσουμε 
τα κύτταρα της μνήμης και να τα κρατή-
σουμε στο πάνω μέρος του μυαλού, για 

να μας δίνουν κουράγιο να φέρνουμε 
εις πέρας όλα τούτα που αποσκοπούν 
στη διατήρηση και ανάπτυξη του δικού 
μας πολιτισμού.  
Είναι χαρά να συναντούμε ανθρώπους 

σαν τον Πόλυ Πολυκάρπου τον νέο δι-
ευθυντή του Ελληνικού Παροικιακού 
σχολείου εκεί στην εκκλησία της Πανα-
γίας, και να μας λέει με περηφάνια ότι…  
άφησε την προηγούμενη δουλειά του, 
εκπαιδεύτηκε και απέκτησε πτυχίο κα-
θηγητή, όπου και διδάσκει σε Αγγλικό 
σχολείο, αλλά ταυτόχρονα τα κατάφερε 
να επιστρέψει εκεί όπου μαθήτευσε , 
εκεί όπου έμαθε για την Ελλάδα και την 
ιστορία της, εκεί που έμαθε την Ελληνική 
γλώσσα, και να αναλάβει καθήκοντα δι-
ευθυντή, για να περάσει στα νέα παιδιά 
της παροικίας τα απαραίτητα για να αγα-
πήσουν και αυτά με τη σειρά τους την 
Ελλάδα και την Κύπρο, και να γνωρί-
σουν τον δικό μας πολιτισμό. 

«Εδώ διδάχθηκα όλα όσα ξέρω για 
την Ελλάδα και την Κύπρο, έμεινα εδώ 
και πάντα βοηθούσα στη όλη προσπά-
θεια, και σήμερα είμαι υπερήφανος που 
είμαι στη θέση του διευθυντή από όπου 
μπορώ να συνεχίσω να προσφέρω.»   
Εμείς αγαπητέ Πόλυ είμαστε υπερή-

φανοι για σένα που σε ζήσαμε σε όλη 
αυτή την διαδρομή σου, παιδί δικό μας, 
εγώ είχα την ευτυχία να συνεργαστώ 
μαζί του ραδιοφωνικά, καθώς και καλλι-
τεχνικά.  
Είναι αυτές λοιπόν οι καλές πραμά-
τειες της ζωής που οι άνθρωποι παίρ-
νουν στο ταξίδι τους προς την  οποι-
αδήποτε Ιθάκη τους!  
Είτε Ιθάκη την πούμε είτε ταξίδι ζωής 

το πούμε το σημαντικότερο από όλα εί-
ναι το τι θα συναντήσουμε και το τι θα 
μαζέψουμε ο καθένας από το δικό του 
ταξίδι. 
Και όχι μόνο, αλλά και το τι θα επιλέ-
ξουμε, και τι θα αποθηκεύσουμε στη 
μνήμη για να το μεταφέρουμε και να το 
μεταδίδουμε στις νέες γενεές.  
Εύχομαι λοιπόν και σε αυτό το σημε-
ρινό ταξίδι που κάνουμε μαζί να βρείτε 
καλές πραμάτειες και καλά ιδανικά μυ-
ρωδικά, να τα πάρετε, και να τα κρατή-
σετε στο πάνω μέρος του μυαλού, με 
την ελπίδα να τα μοιράσετε και εσείς με 
τη σειρά σας στους ανθρώπους γύρω 
σας, και ιδιαίτερα στους νέους. 
Εύχομαι σε τούτο τα σύντομο   ταξίδι 

που κάνουμε σήμερα μαζί, να βρήκατε 
τα σημαντικότερα αγαθά και να τα πά-
ρετε να τα κάνετε δικά σας!  
Οι Αθάνατες, η θαυμάσια αυτή θεα-
τρική παράσταση μας δίνει την ευκαιρία 
να βρεθούμε. Θα χαρούμε να σας δούμε 
από  κοντά! 
Το θέατρο είναι ένα μεγάλο και σημα-
ντικό κομμάτι του πολιτισμού μας! Το 
θέατρο το γέννησε η Ελλάδα!  Σε αυτή 
την περίπτωση έχουμε ένα πακέτο γε-
μάτο με καλές πραμάτειες, και ιδανικά 
μυρωδικά. Ιστορία του Έθνους, εορτα-
σμοί 200 χρόνια απελευθέρωσης, θέα-
τρο, υποκριτική, μουσική, και ταυτό-
χρονα ενημέρωση και διασκέδαση! 
Ελάτε να συναντηθούμε και να τα πούμε 
από κοντά. Η παρουσία σας  βοηθά στη 
διατήρηση της μνήμης, στη μετάδοση 
της γνώσης, και στη προώθηση των πο-
λιτιστικών αξιών! 
Η δίκη μας ανταμοιβή είναι η δίκη σας 

παρουσία! 
Θα σας περιμένουμε! 

Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας 
πηγαίνουν στις τεθλιμμένες οικογένειες 
του μακαριστού ιερέα Ανδρέα Χατζησαββή 
που απεβίωσε τη περασμένη Παρασκευή. 
Παιδικός μου φίλος,   από τότε που ήμα-
σταν στους Αγίους Πάντες και μας δίδασκε 
Βυζαντινή Μουσική ο αείμνηστος Πανα-
γιώτης Τσαλδάρης.  Αιωνία του ας είναι η 
Μνήμη.   Για τον μακαριστό π. Ανδρέα  θα 
γράψουν και θα μιλήσουν άλλοι,  ποιο  ει-

δικοί από εμένα. Η περασμένη Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 
2021 μας έφερε και άλλα κακά μαντάτα με τον άγριο φόνο 
του Βουλευτή Sir David Amess  ενός δημοφιλούς και αφο-
σιωμένου βουλευτή,  που σκοτώθηκε ενώ εκτελούσε τα 
καθήκοντα του ενός αφοσιωμένου πολιτικού.  
Είναι ο δεύτερος βουλευτής σε 3 χρόνια που δολοφο-

νείτε. Η πρώτη ήταν η   Jo Cox και πυροβολήθηκε και μα-
χαιρώθηκε. 
Δεν πρόλαβαν οι πολιτικοί να αρχίσουν τις   προσωπικές 

τους συναντήσεις με τους κατοίκους της περιοχής  τους, 
μετά από 18 μήνες απουσία  λόγω κορονοϊού, και να ο 
δράστης που σχεδίαζε για καιρό τώρα να εκτέλεση αυ,τόν 
το φόνο. Κατά την διάρκεια του Covid-19  οι πολιτικοί  
έπαιρναν τα διάφορα θέματα από τους πολίτες μέσο email 
η τηλεφώνου η ακόμη και  μέσον text. 
Μετά από το συμβάν αυτό, όλοι  ανεξαιρέτως είτε Βου-

λευτές  η  και  Δημοτικοί Σύμβουλοι  έχουν πάρει οδηγίες 
να    αναστείλουν  το face to face   συναντήσεις  μέχρι πε-
ραιτέρω οδηγίες. Παρακαλώ όλους να απευθύνονται για 
τα  προσωπικά η  άλλα  θέματα που επιθυμούν να φέρουν 
εις γνώση  του Βουλευτή η Δημοτικού Συμβούλου της πε-
ριοχής τους να απευθύνονται σε αυτούς που αντιπροσω-
πεύουν την περιοχή όπου μένουν. Ασχέτως πολιτικών 
χρωμάτων, κάθε κακόβουλη  πράξη εις βάρος οποιανδή-
ποτε  πολιτικού  είναι καταδικαστέα.  
Οι περισσότεροι, εάν όχι όλοι, εργάζονται για το καλό 
του τόπου. Τα  πολιτικά θέματα έχουν και τα καλά και τα 
κακά και όλοι μας κάνουμε λάθη από καιρού εις καιρό.   
Μιλούμε και διαφωνούμε λέμε κάποτε και καμμιά βαρετή 

κουβέντα  μεταξύ μας αλλά πάλι φίλοι είμασταν και θα πι-

ούμε και ένα καφέ μαζί.  Ετσι είναι η πολιτική  και έτσι μά-
θαμε  να δουλεύουμε.  Κακία δεν υπάρχει ούτε και μίσος.  
Ο πολίτης έχει την διάνοια  να καταλάβει ποιος λέει την 
αλήθεια η όχι  και έχει το Δημοκρατικό Δικαίωμα να δώσουν 
την ψήφον τους σε όποιον νομίζουν  ότι θα κάνει  καλή 
δουλειά. Είναι  λυπηρό και συνάμα  τραγικό  το γεγονός 
που πολλοί πολιτικοί που εργάζονται για το καλό όλων, 
να είναι στόχος άδικης κριτικής, έτσι για χάριν  στο  να θέ-
λουμε να κρίνουμε σώνει και καλά. 
Αφού μερικοί νομίζουν ότι  μπορούν να κάνουν καλύτερα 

τότε “ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.”  
Με άλλα λόγια “όποιος εν έξω του χορού πολλά τραούδ-

κια ξέρει.” Διότι ο Sir David Amess  δεν ήθελε άλλα αξιώ-
ματα,  αλλά αρκείτο στη θέση που είχε ως ένας απλός 
βουλευτής  (back bencher) που ήταν πλησίον και βοη-
θούσε τους συμπολίτες του όσο μπορούσε, kai συνεχώς 
για 4 δεκαετίες.  Δεν έχει σημασία σε ποιο κόμμα ανήκε  η 
Jo Cox  η  ο Sir   David Amess. Το τι πρέπει πάντοτε να 
λογαριάσουμε είναι στο να δούμε τον άνθρωπο και την 
αφοσίωση  για τα κοινά.Τα κτυπήματα σε αυτούς τους 
βουλευτές  είναι ταυτόχρονα κτυπήματα και  στην Δημο-
κρατία, και ίσως να αλλάξουν για πάντα μερικά συνηθι-
σμένα πράγματα  που είμαστε μαθημένοι.  “Πάμε να δούμε 
τον βουλευτή η τον δημοτικό μας σύμβουλο” Αυτό ίσως 
να μην ισχύει πλέον, αλλά μέσον τηλεφώνου  η άλλων 
μέσων,  αλλά όχι προσωπική επαφή.  
Αν και εκεί που έρχονται οι κάτοικοι  να με δούνε  υπάρ-

χουν 14 CCTV όπως και για πολλούς άλλους πολιτικούς 
μας έχουν απαγορεύσει  να λειτουργούμε advice surgeries. 
Ετσι  να μας συγχωρούν οι κάτοικοι αλλά πρέπει να ακο-
λουθούμε  τις οδηγίες που δίδονται από την αστυνομία. 
Γίνονται τώρα προσπάθειες  να διεξάγονται συναντήσεις 
με τους κατοίκους μέσον zoom. Οι πολιτικοί θα προτιμού-
σαν να δουν τους κάτοικούς προσωπικά. Ο κορονοϊός 
έχει αλλάξει για πάντα πολλά συνηθισμένα πράγματα, το 
φονικό της περασμένης Παρασκευής, δεν πρόκειται να 
σκοτώσει την   Δημοκρατία, αλλά μάλλον θα αλλάξει τον 
τρόπο που εργάζεται η Δημοκρατία.     
Ναι στην Δημοκρατία και Ελευθερία λόγου, όχι όμως 
στην Τρομοκρατία.    

 13 | Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Του Βασίλη 
Παναγή

Ένα πακέτο γεμάτο με καλές πραμάτειες!  

Φθινοπωρινή μελαγχολία

Τα κακά  μαντάτα της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου 2021 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Του Γιώργου 
Α. Σάββα



Νέα  
Κυπριακή 
Αποστολή 
στο Λονδίνο, 

1918 
 
Με τη λήξη 

του Α΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου 
όπου έχασαν τη 
ζωή τους δέκα 
εκατομμύρια άν-

θρωποι, οι λαοί (προδομένοι 
όπως πάντα), πίστεψαν ότι θα 
ακολουθούσαν γι αυτούς καλύ-
τερες μέρες. Με  τη νίκη των 
συμμαχικών δυνάμεων, οι Κύ-
πριοι πίστεψαν ότι η Βρετανία, 
που τρία χρόνια πιο μπροστά 
(1915)  είχε προσφέρει την Κύ-
προ στην Ελλάδα,  θα τηρούσε 
τώρα την υπόσχεση της. Έτσι 
το Δεκέμβριο του 1918 μια νέα 
αντιπροσωπεία με επικεφαλής 
τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλλο Γ’ με 
8 Έλληνες- μέλη του Νομοθετι-
κού Συμβουλίου πήγε στο Λον-
δίνο να πιέσει ακόμη μια φορά 
τη Βρετανική κυβέρνηση για το 
ίδιο θέμα, δηλ. την Ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα. Οι Κύ-
πριοι αντιπρόσωποι μάταια 
«εκλιπαρούσαν» τους Βρετα-
νούς οι οποίοι τώρα κώφευαν 
στα αιτήματα τους για την 
Ένωση. Οι Βρετανοί  εφάρμο-
ζαν τώρα την πολιτική..... «στου 
κωφού την πόρτα όσο θέλεις 
βρόντα!» 

 
Υποσχέσεις από τον νέο 
ηγέτη του Εργατικού  

Κόμματος 
 
Δύο μήνες αργότερα, το Φε-
βρουάριο του 1919, ο ηγέτης 
του Εργατικού Κόμματος Ράμ-
σεϋ Μακτόναλτ απευθυνόμε-
νος σε 102 αντιπροσώπους 
από 28 χώρες στο Συνέδριο της 
Σοσιαλιστικής Διεθνούς που 
έγινε στη Βέρνη της Ελβετίας, 
δήλωνε ότι το Εργατικό Κόμμα 
υποστήριζε το δικαίωμα των 
Κυπρίων για αυτοδιάθεση και 
υποσχέθηκε ότι αν το κόμμα 
του έβγαινε στην εξουσία θα 
ικανοποιούσε αυτή τη δέ-
σμευση.  

 
Οι δηλώσεις του Εργατικού 

ηγέτη αναπτέρωναν για άλλη 
μια φορά τις ελπίδες των Ελλη-
νοκυπρίων.  Πέντε χρόνια αρ-
γότερα, στις Γενικές εκλογές του 
1924, οι Εργατικοί κέρδισαν τις 
εκλογές και ο Μακτόναλτ είχε 
εκλεγεί ως ο πρώτος βρετανός 
Εργατικός πρωθυπουργός. Η 
υπόσχεση του όμως ότι θα πα-
ραχωρούσε αυτοδιάθεση στους 

Κυπρίους είχε ήδη ξεχαστεί !!  

 
Η Συνθήκη των Βερσαλιών 

1919 
Με το τέλος του Α’ Παγκο-

σμίου Πολέμου και την ήττα της 
Γερμανίας και των συμμάχων 
της, άρχισε «η μοιρασιά» και η 
επιβολή «τιμωριών» των νικη-
φόρων συμμάχων. Οι ηγέτες 
της Γαλλίας, Βρετανίας και Αμε-
ρικής (Κλεμανσώ, Λόιντ Τζωρτζ 
και Γούτροου Γουίλσον) συνα-
ντήθηκαν στο Παρίσι, στο Πα-
λάτι των Βερσαλιών τον Ιούνιο 
του 1919 και ανάγκασαν τη Γερ-
μανία να υπαγράψει μια ταπει-
νωτική  γι αυτούς Συνθήκη. Η 
αυτοκρατορία της Αυστο-ουγγα-
ρίας διαλύθηκε και δημιουργή-
θηκαν τέσσερα ξεχωριστά 
κράτη: της Αυστρίας, της Ουγ-
γαρίας, της Τσεχοσλοβακίας και 
της Γιουγκοσλαβίας. 

 
Η Συνθήκη των Σεβρών 

1920 
Στις 10 Αυγούστου 1920, υπο-

γράφτηκε η Συνθήκη των Σε-
βρών (κοντά στο Παρίσι). Τα 
τρία ειδικά άρθρα που αφορούν 
την Κύπρο είναι τα Άρθρα 115, 
116 και 117 και προβλέπουν τα 
εξής:  
Άρθρο 115: ‘‘Οι υψηλοί συμ-

βαλλόμενοι αναγνωρίζουν την 
προσάρτηση της Κύπρου η 
οποία ανακηρύχθηκε από τη 
βρετανική κυβέρνηση στις 5 
Νοεμβρίου 1914.’’ 
Άρθρο 116: ‘‘Η Τουρκία πα-

ραιτείται παντός δικαιώματος 
και τίτλου κυριότητας επί της 
Κύπρου περιλαμβανομένου του 
δικαιώματος είσπραξης φόρου 
που προηγουμένως ‘‘καταβαλ-
λόταν’’ στον Σουλτάνο.’’  
Άρθρο 117: ‘‘Οι τούρκοι υπή-

κοοι που γεννήθηκαν  ή κατοι-
κούν στην Κύπρο θα αποκτή-

σουν τη βρετανική υπηκοότητα 
και θα χάσουν την τουρκική 
υπηκοότητα.’’ 

 
Το Πρώτο Δημοψήφισμα 

για την Ένωση 25 Μαρτίου 
1921 

Στις 25 Μαρτίου 1921, ακρι-
βώς εκατό χρόνια μετά την Ελ-
ληνική επανάσταση του 1821 
έγινε το πρώτο δημοψήφισμα  
στην Κύπρο για την Ένωση. Το 
Δημοψήφισμα το ετοίμασε η 
Εθναρχία και οι τόμοι με τις 
υπογραφές δόθηκαν στον Κυ-
βερνήτη. Ο Κυβερνήτης το 
απέρριψε. 

Η Συνθήκη της Λωζάνης 
1923 

Ακολούθησε η ταπεινωτική 
ήττα της Ελλάδας από τις δυ-
νάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ  στη 
Μικρά Ασία (1922-23). Οι 
πρώην σύμμαχοι της Ελλάδας 
αφού πρώτα  ενθάρρυναν την 
ελληνική κυβέρνηση να στείλει 
στρατεύματα στη Σμύρνη, στη 
συνέχεια υποστήριζαν τον 
ανερχόμενο ηγέτη Κεμάλ Ατα-
τούρκ για να διατηρήσουν τα 
δικά τους συμφέροντα στην πε-
ριοχή, ιδιαίτερα τις πετρελαι-
οπηγές της Μοσούλης. Στις 24 
Ιουλίου 1923 υπογράφτηκε  η 
Συνθήκη της Λωζάνης (στην Ελ-
βετία) από τη Βρετανία, Γαλλία, 
Ιταλία, Ιαπωνία, Ελλάδα, Ρου-
μανία και Τουρκία.  
Τα Άρθρα 16, 20 και 21 έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ορί-
ζουν τα εξής: 

 
Άρθρο 16:  ‘’ Η Τουρκία πα-

ραιτείται από κάθε δικαίωμα και 
τίτλο πάνω στα εδάφη που βρί-
σκονται έξω από τα  σύνορα 
που  ορίζει η παρούσα Συνθήκη 
και τα νησιά εκτός από εκείνα 
στα οποία η ηγεμονία της ανα-
γνωρίζεται από τη Συνθήκη.’’  
Άρθρο 20:   ‘‘Η Τουρκία ανα-
γνωρίζει την προσάρτηση της 
Κύπρου, που ανάγγειλε  η βρε-
τανική κυβέρνηση στις 5 Νοεμ-
βρίου 1914.’’ 
Άρθρο 21: ‘‘Οι Τούρκοι υπή-

κοοι που ήταν μόνιμοι κάτοικοι 
Κύπρου στις 5 Νοεμβρίου 1914 
θα αποκτήσουν τη βρετανική 
υπηκοότητα με τους όρους που 
αναφέρονται στους τοπικούς 
νόμους και θα χάσουν έτσι την 
τουρκική τους υπηκοότητα. 
Ωστόσο θα έχουν το δικαίωμα 
να επιλέξουν την τουρκική υπη-
κοότητα μέσα σε δύο χρόνια 
από την έναρξη της  ισχύος της 
παρούσας Συνθήκης, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εγκαταλεί-
ψουν την Κύπρο μέσα σε δώ-
δεκα μήνες  μετά από σχετική 

δήλωση τους.’’ 
Η τουρκική κυβέρνηση άνοιξε 

Προξενείο στη Λάρνακα και το-
ποθέτησε τον Ασσάφ-Μπέη 
Πρόξενο με σκοπό να βοηθήσει 
εκείνους τους τουρκοκύπριους 
οι οποίοι επιθυμούσαν να με-
τακινηθούν προς την ηπειρω-
τική Τουρκία. Στην πραγματικό-
τητα έως το 1927 μόνον 3,000 
Τούρκοι επέλεξαν την τουρκική 
υπηκοότητα.  
Η ίδια συνθήκη (Άρθρο 15) 

είχε στην πραγματικότητα προ-
δώσει τις προσδοκίες του Βενι-
ζέλου και γενικά τις ελληνικές 
εθνικιστικές φιλοδοξίες αφού 
παραχωρούσε τη Ρόδο και τα 
λοιπά Δωδεκάνησα στην Ιταλία. 

 
Η Κύπρος Αποικία του 
Στέμματος 1925 

Το 1925 η Κύπρος έγινε 
Αποικία του Στέμματος  και ο 
Σερ Μάλκολμ Στήβενσον, ο 
οποίος ήταν βρετανός Ύπατος 
Αρμοστής από το 1920, έγινε ο 
πρώτος Βρετανός Κυβερνή-
της. Το Φεβρουάριο του 1925 
ο αριθμός των μελών του Νο-
μοθετικού Συμβουλίου αυξή-
θηκε από 19 σε 25. Ο αριθμός 
των ελλήνων αυξήθηκε από 9 
σε 12, οι βρετανοί μη εκλεγό-
μενοι (διοριζόμενοι) αυξήθηκαν 
από 6 σε 9 και ο αριθμός των 
εκλεγόμενων τούρκων μελών 
παρέμεινε ο ίδιος, στα τρία 
μέλη. Υπήρχε επίσης και μια 
ακόμη θέση, αυτή του Κυβερ-
νήτη.  

 
Νέο αίτημα για την Ένωση 

1925 
Το Νοέμβριο του 1925, οι 12 

έλληνες, Μέλη του Νομοθετικού 
Συμβουλίου κατέθεσαν αίτημα 
στον Κυβερνήτη Στήβενσον 
ζητώντας την ένωση της Κύ-
πρου με την Ελλάδα. Τους δό-
θηκε η απάντηση ότι το θέμα 
της Ένωσης είχε κλείσει. Η κυ-
βέρνηση στην Ελλάδα δεν ήταν 
προετοιμασμένη να αναλάβει το 
θέμα της Ένωσης επειδή οι 
βρετανοί ασκούσαν ισχυρότατη 
επιρροή στην ελληνική εξωτε-
ρική πολιτική και συνεπώς δεν 
επιθυμούσε να  διαταράξει τις 
αγγλο-ελληνικές «εγκάρδιες  
σχέσεις» όπως τις αποκαλού-
σαν.  Επιπλέον, η πρόσφατη 
τρομερή καταστροφή στη Μι-
κρά Ασία το 1922 με την εισροή 
σχεδόν ενάμισι  εκατομμυρίου 
προσφύγων αποτελούσε πρό-
σθετο παράγοντα για την ελλη-
νική κυβέρνηση να μην εμπλα-
κεί σε μια ριψοκίνδυνη πολιτική 
που πολύ πιθανό  θα οδηγούσε 
σε επιπρόσθετες  καταστροφές. 

  
Νέος Κυβερνήτης ο Σερ 
Ρόναλτ Στορς 1926 -1932 
Τον Νοέμβριο του 1926, ο Σερ 
Ρόναλντ Στορς αντικατέστησε 
το Μάλκολμ Στήβενσον ως Κυ-
βερνήτη της Κύπρου. Ο Στορς 
περιέγραφε τον εαυτό του στο 
βιβλίο του, ‘‘Orientations’’ ως 
‘‘φιλέλληνα’’.  Έγραφε:  ‘‘Η ελ-
ληνικότητα των Κυπρίων, 
κατά την άποψή μου, είναι 
αδιαμφισβήτητη. Ένας άν-
θρωπος ανήκει στη φυλή 
στην οποία με πάθος ο ίδιος 
αισθάνεται ότι ανήκει.’’   
Παρόλο που  θεωρούσε τον 
εαυτό του «λάτρη της κλασσι-
κής Ελλάδας» και συχνά απάγ-
γελλε στίχους από τον Όμηρο 
σε εξέχοντες Ελληνοκυπρίους, 
πάντα δήλωνε ότι δεν είχε διο-
ριστεί Κυβερνήτης για να...... « 
παραχωρήσει τμήματα της βρε-
τανικής αυτοκρατορίας!» 

 
Αγγλική διπλωματία:  

ο Μουφτής και  
ο Αρχιεπίσκοπος 

Κατά τη διάρκεια των επίση-
μων τελετών ο Μουφτής, 
οποίος ήταν ο ηγέτης της μου-
σουλμανικής κοινότητας (τουρ-
κοκυπρίων), σαν ένδειξη της 
μεγάλη σημασίας του, καθόταν 
πάντοτε στα δεξιά του Κυβερ-
νήτη (σύμφωνα με το πρωτό-
κολλο και το έθιμο που επικρα-
τούσε ως τότε). 

 
Ο ελληνοκύπριος Αρχιεπίσκο-

πος που θεωρείτο λιγότερο ση-
μαντικός  καθόταν στα αριστερά 
του Κυβερνήτη. Ο Στορς ‘‘αντέ-
στρεψε’’ αυτό το «παραδοσιακό 
έθιμο»  με σκοπό να αντανα-
κλάται η σημασία του εθνικού 
ηγέτη της μεγαλύτερης κοινότη-
τας (των ελληνοκυπρίων). 
Όμως για να μην ενοχλήσει το 
Μουφτή γι’αυτή τη νέα ‘‘διαρ-
ρύθμιση’’  ο Στορς του είπε  με 
μεγάλη μαεστρία τα εξής:  

 
‘‘Σε όλες τις μελλοντικές  επί-

σημες τελετές θα σας έχω στα 
αριστερά μου επειδή εκεί βρί-
σκεται και η καρδιά. Ακόμη και 
το Κοράνι αναφέρει ότι η καρδιά 
είναι το σημαντικότερο μέρος  
του σώματος!’’  

 
Ο Στορς ήταν ένας φανατικός 

αντικομμουνιστής και το 1928 
έκανε χρήση του Νόμου περί  
Εντύπων Προτροπής σε Εξέ-
γερση του 1921 για να απαγο-
ρεύσει 15 έντυπα. Το Κομμου-
νιστικό Κόμμα Κύπρου (Κ.Κ.Κ.) 
το οποίο ιδρύθηκε το 1926 τέ-
θηκε εκτός νόμου και η εφημε-

ρίδα του Νέος Άνθρωπος υπο-
χρεώθηκε να κλείσει το 1929. 
Τα 50-χρονα της Βρετανι-
κής Κατοχής 1878 - 1928 
Το 1928 ο Στορς θέλησε να 

γιορτάσει την 50η επέτειο της 
βρετανικής κατοχής (1878 -
1928) και προγραμματίστηκαν 
διάφορες εκδηλώσεις για τους 
γιορτασμούς. Ο Ελευθέριος Βε-
νιζέλος, ο φιλο-βρετανός έλλη-
νας πολιτικός συμβούλευσε 
τους Ελληνοκυπρίους να συμ-
μετάσχουν στις  εκδηλώσεις.  

 
Το δημοσιογραφικό όργανο 

του ΚΚΚ Νέος Άνθρωπος σε 
ένα κύριο άρθρο του τον Ια-
νουάριο του 1928 καλούσε τους 
Κυπρίους να μποϋκοτάρουν 
αυτούς τους επετειακούς γιορ-
τασμούς και κατέληγε: ‘‘Ο κα-
τακτητής αρμέγει για πενήντα 
χρόνια την κυπριακή αγε-
λάδα η οποία κατά συνέπεια 
έπαψε να αποδίδει.’’   Η τε-
ράστια  πλειοψηφία του κυπρια-
κού λαού που υπέφερε από τη 
φτώχεια και τη μιζέρια και  σκε-
φτότανε πρώτα απ’ όλα την επι-
βιώση του δεν είχε κανένα 
λόγο, ούτε κέφια για κανένα 
γιορτασμό για να  «τιμήσουν τα 
50-χρονα της Αγγλοκρατίας».   

 
Το Δεύτερο  Δημοψήφισμα 
για την Ένωση 25 Μαρτίου 

1930 
Στις 25 Μαρτίου 1930, ακρι-

βώς εκατό χρόνια μετά την 
ίδρυση του Ελληνικού κράτους 
έγινε το δεύτερο δημοψήφισμα 
για την Ένωση. Το Δημοψήφι-
σμα το ετοίμασε η Εθναρχία και 
οι τόμοι με τις υπογραφές δό-
θηκαν στον Κυβερνήτη. Ο Κυ-
βερνήτης το απέρριψε. Τόσο 
στο πρώτο όσο και στο δεύτερο 
δημοψήφισμα πολλοί που το 
υπέγραψαν ήταν αναλφάβητοι 
και χρησιμοποιούσαν ένα ση-
μάδι με σταυρό. 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η Κύπρος από το 1918 μέχρι το 1928 - οι Συνθήκες Σεβρων και Λωζάνης
Μέρος 4ον 

Ο ηγέτης του Εργατικού 
Κόμματος  Ράμσεϋ Μακτό-

ναλτ (1866-1937)

Ο Βρετανός Κυβερνήτης 
Σερ Ρόναλντ Στορς  

1926 - 1932
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ΠΕΜΠΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:35 Δύο Αγάπες Δύο Κό-
σμοι (1958). Αισθηματική ται-
νία με την Γκέλλυ Μαυροπού-
λου, Λάμπρο Κωνσταντάρα. 
Η φτωχή και συμμαζεμένη 
υπάλληλος Καίτη, γνωρίζεται 
σε μια εκδρομή με ένα νεαρό 
πολιτικό μηχανικό, τον Παύλο, 
τον ερωτεύεται και η σχέση 
τους μετά κι από τις πιέσεις 
του αδελφού και της μαμάς, 
καταλήγει σε γάμο. Ο Παύλος 
αναλαμβάνει την κατασκευή 
μιας πολυκατοικίας, έργο που 
του αναθέτει η σύζυγος του 
επιχειρηματία Βέρτη, η 
όμορφη Λίλιαν.  ΠΕΜΠΤΗ 21 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:50 Θανάση, 
Σφίξε κι Άλλο το Ζωνάρι 
(1980). Κοινωνική σάτιρα με 
τους Θανάση Βέγγο, Άννα 
Ματζουράνη.. Ο Θανάσης εί-
ναι ένας φτωχός αλλά τίμιος 
υπάλληλος που εργάζεται 
στην εφορία. Όταν θα ενημε-
ρώσει το διευθυντή του για μια 
μεγάλη φοροδιαφυγή που 
ανακάλυψε, αυτός θα τον με-
ταθέσει στα σύνορα...    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 21:25 28η Οκτω-
βρίου 1940 ώρα 5.30 (1971). 
Πολεμική περιπέτεια με τους 
Χρήστο Πολίτη, Βέρα Κρού-
σκα, Λάκη Κομνηνό, Δημήτρη 
Μπισλάνη και Φερναντο Σά-
ντσο. Η κήρυξη του πολέμου 

βρίσκει τους κατοίκους ενός 
μικρού μακεδονικού χωριού 
σε γλέντι, αλλά τα παλικάρια 
σταματούν αμέσως το χορό 
και ξεκινούν για τον πόλεμο. 
Με την κατάρρευση του μετώ-
που, οι Γερμανοί μπαίνουν 
στο χωριό και ο διοικητής τους 
μετατρέπει το εργοστάσιο ξυ-
λείας σε εργοστάσιο κατα-
σκευής πολεμοφοδίων. Υπο-
χρεώνει τους κατοίκους να 
δουλεύουν σ’ αυτό.   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 22:40 Κατάσκοπος 
Νέλλη (1981). Πολεμική Πε-
ριπέτεια με την Αλίκη Βουγι-
ουκλάκη, Φαίδωνα Γεωργί-
τση. Στο Βερολίνο του 1936, 
η Νέλλη, μια Ελληνίδα που 
σπουδάζει κλασικό τραγούδι, 
γίνεται διάσημη τραγουδίστρια 
σε όλη τη Γερμανία, με τη βοή-
θεια του καλού της φίλου Βίλι. 
Ένα βράδυ ο Βίλι εξομολογεί-
ται στην Νέλλη ότι είναι 
Εβραίος, ενώ το ίδιο βράδυ, 
χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, 
θα γίνουν μάρτυρες του ξυλο-
δαρμού ενός νεαρού άνδρα 
από του Γερμανούς. ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:50 
Οι Τελευταίοι του Ρούπελ 
(1971). Πολεμική ταινία με 
τους Χρήστο Πολίτη, Βέρα 
Κρούσκα, Fernando Sancho 
και Δημήτρη Μπισλάνη. Η 
πλοκή ξεκινά με την ανάθεση 

αποστολής αντικατασκοπίας 
στη Βουλγαρία, όπου στέλ-
νουν τον Αλέξανδρο που 
παίρνει βοηθό τον πιο μισητό 
και μοναχικό φαντάρο του τά-
γματος. Μια ωραία φιλία ξεδι-
πλώνεται. Στη Βουλγαρία ο 
Αλέξανδρος συναντά την 
Όλγα- σύντροφο ενός Γερμα-
νού αξιωματικού. ΣΑΒΒΑΤΟ 
23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 22:25 Η Με-
σόγειος Φλέγεται (1970). 
Πολεμική Περιπέτεια με τους 
Κώστα Πρέκα, Λυκούργο Καλ-
λέργη, Όλγα Πολίτου.. Ο Παύ-
λος Δελλής είναι παιδικός φί-
λος του Έρικ Φονούερ. Τώρα 
υπηρετούν στο πολεμικό ναυ-
τικό της Ελλάδος και της Γερ-
μανίας, αντίστοιχα. Ο Έρικ εί-
ναι ερωτευμένος με την 
αδελφή του Παύλου, την Μα-
ρίνα, όμως η σχέση τους είναι 
διακριτική, καθώς ο πόλεμος 
έχει ξεσπάσει στην Βόρεια Ευ-
ρώπη και πλησιάζει προς την 
Ελλάδα. Οι Γερμανοί καταλαμ-
βάνουν την Ελλάδα. Ο Έρικ 
πλησιάζει για μια ακόμη φορά 
την Μαρίνα, αυτή όμως τον 
διώχνει. Ο Παύλος ακολουθεί 
τον ελληνικό στόλο και πολεμά 
στην Ανατολική Μεσόγειο. ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:30 Το Κόκκινο Τραίνο 
(1985). Πολεμική ταινία με 
τους Λάκη Κομνηνό, Σπύρο 
Καλογήρου. Μια ομάδα 

ανταρτών του ΕΛΑΣ  στην 
οποία συμμετέχουν έμπειροι 
δυναμιτιστές, αναλαμβάνει μια 
πολύ επικίνδυνη αποστολή. 
Πρέπει να φτάσουν στο κέ-
ντρο της πόλης των Αθηνών 
που βρίσκεται υπό τον έλεγχο 
των Άγγλων και του Ελληνικού 
τακτικού στρατού, και να ανα-
τινάξουν το αγγλικό στρατη-
γείο που εδρεύει στο ιστορικό 
ξενοδοχείο της «Μεγάλης 
Βρετανίας».  ΔΕΥΤΕΡΑ 25 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21:00 Πολεμι-
στές της Ειρήνης (1973). 
Κοινωνική ταινία με τους 
Γιάννη Κατράνη, Στέφανο 
Στρατηγό. Η ταινία αφηγείται 
τις περιπέτειες και τις προσω-
πικές ιστορίες μιας διμοιρίας 
Ελλήνων στρατιωτών. Η συ-
γκεκριμένη μονάδα, κατά τη 
διάρκεια του Ελληνο-ιταλικού 
πολέμου, μάχεται πίσω από 
τις γραμμές του εχθρού, ανα-
λαμβάνοντας επικίνδυνες 
αποστολές. ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 20:30 Επιστροφή 
(1965). Μελόδραμα με τους 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Έλλη 
Φωτίου, Μέμα Σταθοπούλου. 
Ο εφοπλιστής Δημήτρης Βα-
λέντης αφήνει για λίγο την 
κόρη του και τους καλεσμέ-
νους του και καταφεύγει σε 
ένα κοντινό ταβερνάκι με διά-
θεση αναπόλησης. Οι μνήμες 
τον κατακλύζουν και η ζωή του 

ξετυλίγεται μέσα από οδυνη-
ρές εικόνες. Η κήρυξη του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η 
αιτία αναβολής του γάμου του 
με την Άννα. ΤΡΙΤΗ 26 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 21:55 17 Σφαί-
ρες για ένα Άγγελο (1981). 
Δράμα βασισμένο σε πραγμα-
τική ιστορία με την Μαίρη Βι-
δάλη, Γιώργο Φούντα, Νίκο 
Απέργη. Η Ηρώ Κωνσταντο-
πούλου ήταν δεκατριών ετών 
όταν οι Γερμανοί μπήκαν στην 
Ελλάδα και παρά την ηλικία 
της αναπτύσσει έντονη αντι-
στασιακή δράση, βάζοντας 
τον εαυτό της σε κίνδυνο να 
συλληφθεί από τα ες-ες.  ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:55 Αγάπη και Θύελλα 
(1961)  Αισθηματική ταινία με 
την Ξένια Καλογεροπούλου, 
Μάρθα Βούρτση, Γιάννη 
Φέρτη.. Μελοδραματική πρα-
γμάτευση του θέματος «έρω-
τας σε καιρό πολέμου». Δυο 
φίλοι στρατιώτες επιστρέφουν 
στην Αθήνα από το αλβανικό 
μέτωπο. Συναντούν μια κο-
πέλα με την οποία ο ένας από 
τους δύο είχε γνωριμία και αλ-
ληλογραφούσε από πριν. Τα 
πράγματα περιπλέκονται κα-
θώς η κοπέλα δείχνει ενδια-
φέρον για τον δεύτερο στρα-
τιώτη, κι έτσι ανάμεσα στους 
δύο φίλους μοιραία επέρχεται 
κάποια ρήξη. 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 21/10 
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 22/10 
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 23/10 
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 24/10 
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 25/10 
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 26/10 
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 27/10 
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) 

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

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 #ThursdayThoughts 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 Laiko 
Apogevma 14:00  
Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 #SaturdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-
munityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 
Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run, 19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ  21 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: Δύο Αγάπες 
δύο Κόσμοι (1958) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Θανάση, 
Σφίξε κι Άλλο το Ζωνάρι (1980) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22 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:  28η Οκτω-
βρίου 1940 ώρα 5.30 (1971) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Κατάσκοπος 
Νέλλη (1981) 
00:40  Ελληνική Ταινία: Η Πρόκληση 
(1971) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 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: 
Μεγάλη έκθεση αμυντικού εξοπλισμού 
στο εκθεσιακό κέντρο Excel του  
Λονδίνου. 
20:50 Ελληνική Ταινία: Οι Τελευταίοι 
του Ρούπελ (1971) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Η Μεσόγειος 
Φλέγεται (1970) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 

20:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
 Ελευθερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Το Κόκκινο  
Τραίνο (1985) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  25 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: Πολεμι-
στές της Ειρήνης (1973) 
22:35 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
16:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:30 Ελληνική Ταινία: Επιστροφή 
(1965) 
21:55 Ελληνική Ταινία: 17 Σφαίρες 
για Έναν Άγγελο (1981) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  27 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: Αγάπη και 
Θύελλα (1961) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Η Μάχη της 
Κρήτης (1970)
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«Βόμβα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες σκέφτονται να φύγουν από τη FIFA!
Η Ευρώπη είναι αντί-

θετη στη διοργάνωση 
του Μουντιάλ ανά δύο 
χρόνια, η FIFA επιμένει 
στο πλάνο της και δη-
μοσίευμα κάνει λόγο 
για μποϊκοτάζ ή ακόμα 
και για αποχώρηση 
από την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία! 

Η Παγκόσμια Ομο-
σπονδία Ποδοσφαίρου 
προχωράει στο σχέδιό 
της για την διεξαγωγή 
του Μουντιάλ κάθε δύο 
χρόνια, παρά το γεγο-
νός ότι υπάρχουν 
πάρα πολλές αντιδρά-

σεις.   Σύμφωνα με 
όσα αναφέρει ρεπορ-
τάζ του Associated 
Press, υπάρχουν ευ-
ρωπαϊκές εθνικές ομά-
δες που εξετάζουν το 
ενδεχόμενο του μποϊ-
κοτάζ με Ομοσπονδίες 
να είναι έτοιμες να φύ-
γουν από τη FIFA!  

 
Θα πρόκειται, φυ-

σικά, για εξέλιξη που 
θα συνταράξει το πα-
γκόσμιο ποδόσφαιρο.  
Αναφέρεται συγκεκρι-
μένα ότι 12 από τις 55 
Ομοσπονδίες της 

UEFA είναι έτοιμες για 
το μεγάλο... μπαμ. 
Πρόκειται κυρίως για 
Ομοσπονδίες της Βό-
ρειας Ευρώπης, όπως 
σημειώνεται.  

 
«Αν μια πλειοψηφία 

της FIFA αποφασίσει 
να υιοθετήσει την πρό-
ταση για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο ανά διετία, 
τότε οι Ομοσπονδίες 
θα πρέπει να σκεφτούν 
περισσότερες δράσεις 
και σχέδια που θα είναι 
πιο κοντά στις βασικές 
αξίες του αντί για την 

πρόταση της FIFA» 
ανέφεραν πριν από με-
ρικές ημέρες σε κοινή 
ανακοίνωσή τους η Δα-
νία, η Σουηδία, η Νορ-
βγηγία, η Ισλανδία και 
οι Νήσοι Φερόε.  

 
Ενδεχόμενη αποχώ-

ρησή τους από τη FIFA 
δεν επηρεάζει την πα-
ρουσία τους στην 
UEFA. Εξάλλου, και η 
Ευρωπαϊκή Ποδοσφαι-
ρική Συνομοσπονδία 
αντιτίθεται στα πλάνα 
της FIFA. 

Super League 2: Σέντρα στις 31/10  –  
Συνάντηση με Αυγενάκη για τα τηλεοπτικά

Νιούκαστλ: Τέλος κι επίσημα ο Στιβ Μπρους

Οι εκπρόσωποι της Super 
League 2 έθεσαν το θέμα του 
τηλεοπτικού συμβολαίου στον 
υφυπουργό Αθλητισμού – Τι 
έχει προτείνει η ΕΡΤ 

Έπειτα από αναβολές επί 
αναβολών, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Super League 2 επι-
σημοποίησε ότι το πρωτάθλημα 
αρχίζει στις 31 Οκτωβρίου. 

Το βράδυ της Τρίτης πραγμα-
τοποιήθηκε συνεδρίαση, στην 
οποία πάρθηκε οριστική -κατά 
τα φαινόμενα- απόφαση για την 
έναρξη της Λίγκας. 

Νωρίτερα το απόγευμα αντι-
προσωπεία της SL2 βρέθηκε με 
τον Λευτέρη Αυγενάκη με τον 
οποίο συζήτησαν τα προβλή-
ματα που υπάρχουν, και δη στο 
τηλεοπτικό, και ο Υφυπουργός 
τους είπε ότι θα σταθεί στο 

πλευρό τους. 
Το τηλεοπτικό 
Ουσιαστικά οι εκπρόσωποι 

της Super League 2 έθεσαν το 
θέμα του τηλεοπτικού συμβο-
λαίου (μέσω της ΕΡΤ) και του 
ποσοστού από τη φορολόγηση 
του στοιχήματος. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του 
gazzetta.gr η δημόσια τηλεό-
ραση όχι μόνον πρότεινε για τη 
μετάδοση του πρωταθλήματος 
να καταβάλει φέτος το ίδιο ποσό 
που κατέβαλε και πέρσι στις 
ομάδες της Super League 2 
(3,1 εκ ευρώ), αλλά δέχθηκε να 
συμπεριλάβει στα φετινά δι-
καιώματα της ίδιας κατηγορίας 
και το ποσό που κατέβαλε 
πέρσι για την μετάδοση της 
Football League (1,2 εκ ευρώ). 
Να καταβάλει δηλαδή στο νέο 

πρωτάθλημα της SL2 συνολικά 
4,3 εκατομμύρια ευρώ, όσα δη-
λαδή έδωσε πέρσι και στις δύο 
κατηγορίες (SL2 και FL). 
Ωστόσο οι επιτελείς της Δημό-
σιας Τηλεόρασης ξεκαθάρισαν 
ότι το επιπλέον 1,2 εκ ευρώ δεν 
θα δοθεί ισόποσα σε όλες τις 
ομάδες, αλλά θα λάβουν τα 
χρήματα αυτές που θα πρωτα-
γωνιστήσουν στους δύο ομί-
λους του νέου πρωταθλήματος. 

Επιπλέον η ΕΡΤ διευκρίνισε 
ότι είναι στην απόλυτη διακρι-
τική ευχέρεια της διαχειρίστριας 
και διοργανώτριας Αρχής της 
SL2 το πώς θα κατανεμηθεί το 
ποσό των 3,1 εκατ. ευρώ στις 
ομάδες των δύο ομίλων, όπως 
και το αν στο μπόνους θα συ-
μπεριληφθούν και οι τέσσερις 
«μεγάλοι» (οι Β’ ομάδες του 
Ολυμπιακού, του Παναθηναϊ-
κού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ) οι 
οποίοι ούτως ή άλλως δεν μπο-
ρούν από τη Νομοθεσία να ανέ-
βουν στη μεγάλη κατηγορία. 

Η ανακοίνωση 
Αποφάσεις Διοικητικού Συμ-

βουλίου 19.10.2021 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Super League 2, μετά τη συνε-
δρίασή του που ολοκληρώθηκε 
πριν λίγα λεπτά έλαβε τις εξής 
αποφάσεις: 

1) Να σταλεί επιστολή στην 
ΕΡΤ Α.Ε όπου θα επαναδια-
πραγματεύεται τους όρους της 
συνεργασίας των δυο πλευρών. 

2) Να ξεκινήσει το πρωτά-
θλημα της SL2, αγωνιστικής πε-
ριόδου 2021-2022 στις 31 
Οκτωβρίου.

Ο Στιβ Μπρους έπειτα από κάτι περισσότερο 
από δυο χρόνια και έχοντας καταφέρει να καθίσει 
σε πάγκο ομάδας για 1.000η φορά στην καριέρα 
του, αποτελεί πλέον παρελθόν από τις «καρακά-
ξες». 

Ο πολύπειρος προπονητής, το απόγευμα της 
περασμένης Κυριακής βρέθηκε σε πάγκο συλ-
λόγου για 1.000η φορά στην καριέρα του, 
ωστόσο, η Τότεναμ πέρασε από το St. James' 
Park με το τελικό 3-2. 

 
Η κάτοχος του 10% των μετοχών της Νιούκαστλ, 

Αμάντα Στέιβλι, ανέφερε πως οι νέοι ιδιοκτήτες 
χρειάζονταν χρόνο για ομαλή μετάβαση στη νέα 
εποχή με νέα πρόσωπα στην ομάδα και ο Στιβ 
Μπρους, αποτελεί πλέον παρελθόν από το 
κλαμπ. 

 
Βρέθηκε στον πάγκο της ομάδας για κάτι πε-

ρισσότερο από δυο χρόνια, κατέλαβε την 13η και 
τη 12η θέση του πρωταθλήματος, είχε μια πα-
ρουσία στα προημιτελικά του Κυπέλλου και του 

Λιγκ Καπ, αλλά αυτά φυσικά δεν είναι αρκετά για 
το μέγεθος της Νιούκαστλ. 

"Καθάρισε" ο Μέσι για Παρί - "Πάρτι" Ρεάλ και Άγιαξ - 
Τεράστιο διπλό Λίβερπουλ στη Μαδρίτη

Ο Αργεντινός σταρ πέτυχε δύο γκολ για την 
Παρί στο αγχωτικό 3-2 με Λειψία, ενώ η Λίβερ-
πουλ νίκησε με το ίδιο σκορ την Ατλέτικο. Ρεάλ 
και Άγιαξ διέσυραν Σαχτάρ και Ντόρτμουντ αντί-
στοιχα. "Λύγισε" τη Σέριφ του Κολοβού η Ίντερ, 
τρίτη σερί ήττα για τη Μίλαν (1-0 από την Πόρτο) 

Παίζοντας με παίκτη παραπάνω για αρκετή 
ώρα, η Λίβερπουλ πήρε σπουδαίο διπλό με 3-2 
στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης και έκανε το 

3x3, ενώ για τον ίδιο όμιλο η Πόρτο νίκησε 1-0 τη 
Μίλαν και την υποχρέωσε στην τρίτη ήττα της σε 
ισάριθμα παιχνίδια.  Ο Άγιαξ συνέτριψε με 4-0 τη 
Ντόρτμουντ στην Ολλανδία, τη στιγμή που η Ρεάλ 
Μαδρίτης πέρασε άνετα με 5-0 από την έδρα της 
Σαχτάρ. Με τον Δημήτρη Κολοβό να αγωνίζεται 
βασικός, η Σέριφ έχασε 3-1 από την Ίντερ αλλά 
παραμένει στην κορυφή του ομίλου της, ούσα 
ισόβαθμη με τη Ρεάλ.

"Ζημιά" τριών εκατ. για Ολυμπιακό 
Το "stop" από τον Πορτογάλο και η σεζόν που 

δεν κυλάει όπως περίμενε. Ποιος είναι ο παίκτης 
που παρότι ψάχνει το restart στην καριέρα του, 
δεν βρίσκει χρόνο και μάλλον ήδη ψάχνει για νέα 
ομάδα. Ο κόουτς πάντως δεν τον θέλει στο Λιμάνι 
και το έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους. 

 
Ολυμπιακός: Μπορεί πολλοί να τον έχουν... ξε-

χάσει, αλλά ο Λεονάρντο Κούτρης ανήκει ακόμα 
στον Ολυμπιακό και παίζει ως δανεικός στη Φορ-
τούνα Ντίσελντορφ. Ο Έλληνας διεθνής παρα-
χωρήθηκε στη γερμανική ομάδα το καλοκαίρι του 
2020, με διετή δανεισμό και οψιόν αγοράς. 

 
Ο δανεισμός του παίκτη θα κοστίσει στη Φορ-

τούνα συνολικά 1.000.000 ευρώ, ενώ σε περί-
πτωση που ο σύλλογος θελήσει να αγοράσει τον 
Κούτρη θα πρέπει να καταβάλλει 3.000.000 ευρώ 
στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς 
ότι οι Ερυθρόλευκοι έχουν κάθε λόγο να θέλουν 
να προχωρήσει η μεταγραφή του 26χρονου μπακ, 
μετά το πέρας του δανεισμού του. Ωστόσο, τα 
πράγματα κάθε άλλο παρά ιδανικά δείχνουν να 
εξελίσσονται στη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς 
ο Κούτρης δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα του 
προπονητή του. Για την ακρίβεια, ο πρώην άσος 
του ΠΑΣ Γιάννινα μετρά πλέον πέντε συνεχόμενα 
παιχνίδια χωρίς συμμετοχή, έχοντας μείνει στον 
πάγκο της Φορτούνα.  Το πολυπόθητο "restart" 
που ψάχνει ο Κούτρης στην καριέρα του δεν φαί-
νεται να έρχεται στη Γερμανία, αφού ο παραγκω-
νισμός του έχει ως αποτέλεσμα ο παίκτης να χά-
σει και τη θέση του στην Εθνική Ελλάδας. 
Συνολικά, οι μετοχές του είναι εμφανώς πεσμένες, 
κάτι που εκτός από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, 
έχει επίπτωση και στον Ολυμπιακό. 

Εάν ο Κούτρης δεν πείσει ότι αξίζει μια θέση 
στο ρόστερ της Φορτούνα, οι Γερμανοί δεν θα 
πληρώσουν το buy-out που προβλέπεται και ο 
παίκτης θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Οι πι-
θανότητες να πάρει ακόμα μια ευκαιρία στο Λιμάνι 
θεωρούνται ελάχιστες, αφού ο Πέδρο Μαρτίνς 
δεν τον υπολογίζει στα αγωνιστικά πλάνα του. 
Το συμβόλαιο του Κούτρη με τον Ολυμπιακό ολο-
κληρώνεται τον Ιούνιο του 2023, συνεπώς το κα-
λοκαίρι του 2022 είναι το πλέον κρίσιμο για την 
πώληση του διεθνούς άσου. Αν δεν βρεθεί αγο-
ραστής, οι Ερυθρόλευκοι θα τον χάσουν ως ελεύ-
θερο...
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Anastasiades: Position for two 
separate states unacceptable

Cyprus President, Nicos 
Anastasiades, reiterated 
on Tuesday his will and 

determination to engage in a 
constructive dialogue for a 
settlement of the Cyprus prob-
lem on the basis of the UN 
resolutions and the EU acquis, 
stressing that the position for 
two separate states in Cyprus 
is unacceptable. 

Anastasiades remarks were 
made in the framework of state-
ments he delivered to the media 

along with the Greek Prime 
Minister, Kyriakos Mitsotakis, 
and the President of Egypt, 
Abdel Fattah al-Sisi, after the 
conclusion of the Trilateral Sum-
mit among Greece Cyprus and 
Egypt that took place in Athens. 

The President of Cyprus noted 
that "the position for two separate 
states is unacceptable," noting 
that during the Trilateral Summit 
he briefed his counterparts about 
the results of the recent meet-
ing he had in New York with the 

UNSG, Antonio Guterres, and 
the Turkish Cypriot leader, Ersin 
Tatar. 

Anastasiades said that during 
the meeting the Turkish Cypriot 
side reiterated the position       
that dialogue will not resume if 
sovereign equality is not recog-
nised for the puppet regime in 
Cyprus’ Turkish occupied areas.  

Moreover, the President said 
that the UNSG’s proposal for the 
appointment of a special envoy 
who would have the responsibi-
lity to create the appropriate 
conditions for the resumption of 
the talks has not implemented 
and as a result "we are now at 
a deadlock." 

Anastasiades underlined that 
the basis for a Cyprus settle-
ment is determined by the UN 
resolutions, the high level agree-
ments and the EU acquis, and 
reiterated that  the aim is to      
establish a European state that 
will respect the human rights      
of Greek Cypriots and Turkish 
Cypriots. 

Referring to the joint               
diplomatic initiatives of Greece 
and Cyprus and to the support 
of both Greece and Egypt to       
efforts for a Cyprus settlement, 
Anastasiades noted that the aim 
is still to achieve by diplomatic 
means to have dialogue with 

Turkey. 
"Turkey must realise that it       

is in her interest to solve the 
Cyprus problem on the basis of 
principles and not on the basis 
of a revisionist expansive policy," 
he added. 

He noted that unfortunately 
Turkey follows a revisionist and 
expansive policy and as a result 
constitutes a troublemaker in 
the region. 

He referred to Turkey’s           
violations in the Cypriot EEZ,  
to the violation of the status of 
the fenced off part of the Turkish 
occupied city of Famagusta 
known as Varosha and the illegal 
allocation of Greek Cypriot land 
to Turkey to establish a military 
air base for drones or for the 
construction of a military port in 
Bogazi area.  

Referring to the significance of 
the trilateral scheme of Greece, 
Cyprus and Egypt, Anastasiades 
noted that this cooperation 
makes the three countries a       
pillar of stability and peace in 
the region.  

He underlined that no country, 
including Turkey, is excluded 
from the trilateral schemes that 
Cyprus and Greece are estab-
lishing in the region, as long as 
it respects the international law 
and the other states’ sovereignty.

The National Health 
Service is close to the 
edge of being over-

whelmed in many parts of 
Britain and pressure is only 
going to increase as winter 
approaches, the head of a 
healthcare system body said 
on Wednesday. 

Britain reported 223 deaths 
from Covid-19 on Tuesday, 
the highest daily figure since 
March, and cases are the 
highest in Europe. 

Prime Minister Boris Johnson 
has lifted almost all Covid-19 
restrictions in England, and is 
keeping measures such as 
mandatory mask-wearing – 
common in much of Europe – 
in reserve only as a “Plan B”. 

But doctors have expressed 
concern an increase in numbers 
going into hospitals, combined 
with pressures on the NHS 
from seasonal viruses, could 
lead to a “perfect storm” which 
would leave hospitals unable 

to deal with long waiting lists 
and function normally. 

Matthew Taylor, Chief Exe-
cutive of the NHS Confedera-
tion, called for Plan B measures 
such as mask-wearing and 
working from home, which would 
only be minor inconveniences 
and could avoid stumbling into 
a crisis. 

“I talk to health leaders every 
day, and I have literally not 
spoken to any leader who 
doesn’t say that their service 
is under intense pressure now. 
This is the middle of October. 
Things are only going to get 
worse,” he told BBC radio. 

“The health service is right 
at the edge… if you push much 
further we will not be able to 
provide the level of service 
that people need to have.” 

Johnson’s government has 
said that it is relying on vacci-
nations, including booster shots 
for the vulnerable, to avoid 
lockdowns this winter. 

NHS facing growing 
winter pressures

Villiers speaks up for Cyprus to new Foreign Secretary

Theresa Villiers, MP for 
Chipping Barnet in north 
London, has written to the 

newly appointed UK Foreign 
Secretary Liz Truss, to highlight 
the importance of freedom for 
Cyprus. 

She forwarded on to Ms Truss 
a letter written on behalf of       
the Board of British Cypriots by 
Elias Dinenis, Doros Partasides, 
Elissa Ellina, Stella Protopapa 
and Antonis Savvides.  

The letter was highlighting and 
condemning Turkey’s negative 
stance and provocative actions 
regarding the Cyprus issue. 

Ms Villiers urged the Foreign 
Secretary to take seriously the 
concerns expressed in the letter 
from the five British Cypriots. 

“I want the new Foreign       
Secretary to understand how 
important Cyprus is to many of 
my constituents,” the pro-Cypriot 
Conservative MP said. 

She added: “I am emphasizing 
how important it is that the       
principles for a settlement set 
out UN resolutions are respected. 
A fair solution in Cyprus must 
involve a bizonal, bicommunal 
federal state with a single citizen-
ship and a single international 
personality. Any move towards 
partition would be completely 
unacceptable.” 

Ms Villiers commented that 
just a few days ago, Minister 
Wendy Morton attended a          
reception she hosted at the 
Conservative Party Conference 
for Conservative Friends of      
Cyprus. The minister reiterated 
the UK Government’s support 
for the UN approach.  

“So this marks a good start 
to Liz Truss’s tenure as Foreign 
Secretary,” noted Ms Villiers. 

“I have highlighted to Secre-
tary of State Truss that I and 
Conservative colleagues in   
Parliament are worried about 
Turkey’s activity in blocking a 
successful conclusion to the 
Crans Montana talks. We believe 

that Turkey’s insistence on         
retaining a military presence in 
Cyprus is the main stumbling 
block to a negotiated settlement. 
There should be no place for 
third country guarantees in a 
new settlement in Cyprus. We 
condemn Turkish incursion into 
the EEZ of the Republic of       
Cyprus and we condemn Presi-
dent Erdogan’s provocative 
decision to re-open the beach-
front at Famagusta. We also  
demand that Turkey tells the 
truth about what happened to 
the Missing who are still un-      
accounted for after the horrors 
of the 1974 invasion,” stressed 
the Conservative MP. 

In conclusion, she reminded 
everyone that Nicosia is           
Europe’s last divided capital 
and expressed the hope that 
“as a former colonial power, the 
UK Government will continue      
to take very seriously its respon-
sibility to give every support to 
Cypriots in their efforts to reach 
a just balanced and last solution 
to reunite their island.

Fully vaccinated passen-
gers arriving in England 
from low-risk countries 

from October 24 will no longer 
have to take expensive COVID-
19 tests. 

Last month the government 
simplified the rules for inter-
national travel to England in a 
boost to the tourism industry, 
which has blamed the testing 
and complicated rules for the 
slowness of a recovery in air 
travel over the summer. 

The government said that from 
October 24, the start of school 
half-term holidays across much 
of England, fully vaccinated 
passengers and most under 18s 
arriving from countries not on 
the red list could take a lateral 
flow test on or before day two 
of their arrival, rather than a 
PCR lab test. 

Lateral flow tests are cheaper 

and provide a faster result. 
“Taking away expensive man-

datory PCR testing will boost the 
travel industry and is a major 
step forward in normalising       
international travel and encoura-
ging people to book holidays 
with confidence,” Secretary of 
State for Transport Grant Shapps 
said in a statement. 

The government said passen-
gers must use lateral flow tests 
purchased from a private provider 
listed on the government’s 
website, rather than free ones 
available as part of the govern-
ment Test and Trace scheme, 
and passengers must upload      
a photo of their test and book-
ing reference to verify the      
result. 

Anyone with a positive lateral 
flow test will be provided with a 
free confirmatory PCR test 
through the NHS. 

England eases testing rules 
for vaccinated passengers



By Yannis Andritsopoulos 
 
The news of Sir David         

Amess' death shocked Britain. 
The 69-year-old is the second 
serving MP to be killed in the past 
five years, following the murder 
of Labour MP Jo Cox in 2016. 

Sir David’s death has triggered 
reflection on the role of politicians 
and their importance to democracy. 
It has also thrown a spotlight on 
the risks faced by politicians and 
the dilemmas MPs now face over 
security at their surgeries. 

Politicians from across the       
political spectrum have reacted 
with sadness and resilience over 
the horrific incident. Speaking       
exclusively to Parikiaki, nine MPs 
paid tribute to Sir David, who was 
killed at his constituency surgery 
in Leigh-on-Sea. 

 
Sir Roger Gale, Conservative 

MP for North Thanet, Chair of the 
All-Party Parliamentary Group 
(APPG) for Cyprus: Sir David 
Amess and I entered the House 
together on the same day following 
the General Election on 9th June 
1983. We have been parliamen-
tary friends for 38 years and have 
supported many causes together. 
In addition to our shared passion 
for animal welfare, we have both 
been patrons of the Conservative 
Animal Welfare Foundation, we 
have also both been staunch 
Friends of Cyprus, campaigning for 

the reunification of the island on 
the basis of ‘the three freedoms’ 
and as a fully united and indepen-
dent state. 

Knowing David as I have for so 
long, I am certain that we will do      
no service to his memory by over-
reacting to his murder and by 
seeking to wrap British Members 
of Parliament in cotton wool. Our 
constituents rightly expect us to be 
available to them, and in a modern 
democracy, that is right. It is simply 
not possible to protect elected 
representatives from all harm, and 
although we all have received good 
advice and try to take sensible 
precautions, it is inevitable that we 
are at risk – as are police officers, 
doctors, nurses, teachers and 
others in public life. 

David’s tragic death demon-
strates, as did the murder of Jo Cox 
in the street five years ago, that an 
unanticipated and rapid attack can 
take place at any time and in any 
place. The regular and well-adver-
tised constituency ‘advice surgery’ 
is a feature of parliamentary life and 
an integral part of our democratic 
process. Without being foolhardy, 
we cannot and must not abandon 
it. There is no doubt in my mind that 
the growth in the use of social media 
has enabled those with ill-intent to 
radicalise and to incite violence, 
and that specific is an issue that 
we have to address but we have 
to continue to go about our daily 
business in an accessible manner 
as possible. 

Theresa Villiers, Conservative 
MP for Chipping Barnet, Vice-
Chair of the All-Party Parliamen-
tary Group (APPG) for Cyprus:  

I would like to pay tribute to Sir 
David Amess MP. He was a loyal 
friend, a kind and good man, and 
an energetic, enthusiastic and  
assiduous constituency MP. I am 
horrified by what has happened. 

We worked together for many 
years on animal welfare and other 
matters. For example, we had a 
shared interest in human rights and 
democratic reform in Iran. We also 
both campaigned for freedom for 
Cyprus. Sir David visited the island 
several times and was a member 
of Conservative Friends of Cyprus. 
He came along to many events I 
hosted on Cyprus in Parliament. 

This terrible tragedy means I will 
redouble my efforts to campaign 
on these issues which mattered so 
much to my late colleague. David 
will be greatly missed. He was      
always very kind and supportive to 
me. It is appalling that his life has 
been cut short in this brutal and 
vicious attack. To murder an MP 
at their constituency advice surgery 
is truly an attack on democracy. 

We must always remember 
David's dedicated service to his 
constituency and his country. He 
always had a beaming smile and 
a cheery comment. He was a real 
gentleman and a fine Parliamen-
tarian. My thoughts and condolen-
ces go to all of his friends and 
family. 

This terrible crime is a reminder 
of the vulnerability of MPs and their 
staff. Whilst thankfully attacks of 
this kind are very rare, it is impor-
tant that all MPs review their      
security arrangements. It is not just 
MPs in the front line, but their staff 
too. So we need to do all we can 
to keep our staff safe. We all have 
security measures in place already, 
but I will be taking further advice 
from the police on additional steps 
I can take. I am determined to con-
tinue face to face contact with my 
constituents. This is a key part of 
our democracy. But I will carry out 
those meetings in as safe a way 
as possible. 

Alberto Costa, Conservative 
MP for South Leicestershire, 
Chairman of the All-Party        
Parliamentary Group (APPG) 
for Greece: 

The killing of Sir David Amess 
MP on Friday afternoon was       
horrific and devastating, and a 
profound attack on our democracy. 
Discussions will take place in the 
coming days and weeks about 
improving security for MPs and 
their staff, and I welcome such 
discussions and will be contributing 
to them. It is crucial however that 
MPs remain open and accessible 
to their constituents, and as the 
Home Secretary has rightly said, 
we as Parliamentarians should not, 
and will not be cowed by Sir David’s 
death. Clearly a balance will need 
to be struck in improving the safety 
of MPs, their staff and their families, 
while ensuring we maintain the 
open and accessible nature of our 
democratic system. I know the 
Government and the Speaker of the 
House of Commons are looking at 
this as a matter of priority, and I 
will continue to follow developments 
closely, and will keep Sir David, 
his family and his friends in my 
thoughts. 

 
Stuart Anderson, Conserva-

tive MP for Wolverhampton 
South West: 

I'm devastated – words can't 
express the anger of why some-
one can do this. I feel for his family 
and the community. David was 
doing his job and doing his job well 
and it's cost him his life. As a soldier, 
you knew when you went overseas 
there was a chance you wouldn't 
come back – but he's an MP and 
this in the UK. I'm very concerned 
this happened with Jo Cox and it's 
still happening today. I'm still getting 
threats myself and it's a regular 
part of what we deal with as MPs. 
It's become a toxic part of politics. 

 
Mike Wood, Conservative MP 

for Dudley South: 
I really don't know what to say, 

it's shocking. This shouldn't be 
happening. I've worked with David 
over several years and I can't     

remember anyone, from both sides 
of the House, saying anything bad 
about him. No MP gets everything 
right but David was doing this job, 
doing this advice surgery and was 
trying to help his constituents. And 
for this to happen, it's hard to make 
any sense of it at all. I think political 
language has become less tolerant 
and more aggressive over the last 
few years or so and there's a big 
difference between criticising some-
one's politics and this violence. 

I think some of the way that      
political arguments are conducted, 
particularly on social media, does 
escalate and creates an environ-
ment where this is sadly more 
likely to happen but thankfully, it's 
extremely unlikely. I've been there 
six-and-a-half years, I was elected in 
2015, and there's been two MPs 
killed in this time at their surgeries 
trying to help the people they rep-
resent. 

 
Fabian Hamilton, Labour MP 

for Leeds North East, Shadow 
Minister for Peace and Disarm-
ament: 

This was an utterly horrific crime 
and an attack on a thoroughly      
decent man who was killed while 
helping his constituents. Sir David 
was a man of great principle and 
a parliamentary veteran. I’m heart-
broken by his death and would 
like to send my condolences to 
his family, friends, staff and the 
Southend community that have 
been affected. 

 
Kate Osamor, Labour MP for 

Edmonton: 
We’ve all been horrified by Sir 

David’s death in such a horrific 
and senseless attack and all our 
thoughts must be with his family 
and friends at this incredibly difficult 
time. By all accounts he was a kind 
man who cared above all about 
serving his constituents. Two of our 
colleagues have now lost their lives 
in similar circumstances over the 
past five years, as well as there 
being numerous other foiled plots 
against MPs lives. While a balance 
must be struck between constituents’ 
access to representatives and our 

safety, security arrangements 
must urgently be reconsidered. 

 
Catherine West, Labour MP 

for Hornsey and Wood Green: 
This evening I attended the 

service at St Margaret’s by West-
minster Abbey for Sir David, who 
was a great friend of Cyprus and 
an active member of Parliament’s 
Cross-Party group. Sir David       
encouraged a collegial approach 
to the trickiest political questions 
of the day, including the reunifi-
cation of Cyprus. I hope Sir David’s 
legacy will be a renewed support 
for an enduring peace plan for a 
united Cyprus and that UK parlia-
mentarians will be inspired to  
support Cyprus and be friends to 
all Cypriots. 

 
Margaret Ferrier, Independent 

MP for Rutherglen and Hamilton 
West: 

Like many of my parliamentary 
colleagues, and the British public, 
I was devastated to hear the news 
about my friend Sir David Amess 
MP on Friday. He was a support-
ive, kind, and likeable man who 
worked across political lines and 
his death brings a great loss to the 
House of Commons. He was a 
perfect example of an outstanding 
and hardworking constituency MP, 
one to emulate. The loss to his 
constituents will be immense. My 
thoughts are with his wife and 
children during this terribly sad 
time. 

Regardless of party or personal 
politics, there is no place for        
violence in our society. I and many 
of my colleagues are determined 
to remain accessible to our       
constituents – Sir David took great 
pleasure in meeting his constitu-
ents in person, and I am sure he 
would want to see that engage-
ment continue in a way that is safe 
for everyone. The Home Secretary 
has announced a review into        
security measures for MPs in the 
wake of this tragedy and I hope 
assurances can be given so that 
future candidates are not dissuaded 
from pursuing the great privilege 
of public office.
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MPs from across the political spectrum react with 
‘shock’ and ‘resilience’ to killing of Sir David Amess MP
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John Christodoulou visits Nicosia Special 
Needs School and Kaimakli Primary School

The Founder of the Yianis 
Christodoulou Foundation, 
Mr. John Christodoulou, 

on Monday 11th October, visited 
Nicosia Special Needs School. 
The Foundation responded imme-
diately to the school’s needs, 
following the vandalism that took 
place last August which resulted 
in the theft and destruction of 
important school equipment for 
children with disabilities and 
special needs. The Foundation 
covered the cost of replacing gym 
equipment, a video projector and 
other equipment that the school 
urgently needed. It is noted that 
the Foundation supported the 
school during the last academic 
year by covering the cost of      
renovating the kitchen which is 

used as a space for the promo-
tion of social / life skills of children 
through a relevant educational 
program. 

The children welcomed           
Mr. Christodoulou with Tsiatista, 
while the school headteacher 
thanked him for his support and 
donation to the school. He was 
guided around the school and 
informed about the work being 
done, as well as about the       
projects planned with the support 
of the Foundation for the next 
academic year.  

As announced, in addition to 
the above, the Foundation will 
also donate €33,000 to Nicosia 
Special Needs School to upgrade 
its infrastructure and purchase 
new educational resources. A 

total donation of €300,000 will 
be granted to all 9 public special 
schools as a result of the Charity 
Gala Dinner that was organised 
last July 2021 by the Foundation. 

On Tuesday 12th October,   
Mr. Christodoulou visited the 3rd 
Primary School of Kaimakli and 
attended an event organised by 
the Nicosia School Board and its 
teaching staff, on the occasion 
of the completion of the shelter 
at the school's outdoor basketball 
court; the Yianis Christodoulou 
Foundation contributed greatly to 
its construction. The shelter was 
deemed necessary to ensure the 
continuous provision of physical 
education and sports to the   
children during the summer and 
winter months, especially within 

the all-day and summer school 
programme.  

In 2019, the Foundation funded 
the upgrade of the basketball 
court with the installation of a 
multi-sporting flooring and the 
purchase of equipment for P.E. 

The shelter is the third project 
in this school; the Foundation 
has previously covered the full 
cost of creating a multimedia and 
high tech computer lab complete 
with modern equipment, laptops, 
tablets, interactive touch screens, 
as well as installing air condition-
ing and special furniture. 

The event was attended by the 
Minister of Education, Culture, 
Sports and Youth Mr. Prodromos 
Prodromou, and other high level 
officials of the Directorate of   
Primary Education, the President 
and members of the Nicosia 
School Board and the President 
and members of the Parents’ 
Association. 

Accompanying Mr Christodou-
lou was UK Cypriot singer Eleni 
Christofi, who is an Ambassador 
of the Yianis Christodoulou 
Foundation.  

For further information regard-
ing the Foundation, please visit 
www.yianischristodoulou-
foundation.com or follow on        
Facebook: @YCFoundationCy 
Instagram: @ycf_cyprus

The Cyprus High Commis-
sion in the UK is proud to 
present the multi-award 

winning Cypriot trio Monsieur 
Doumani for a live concert at the 
prestigious Rich Mix in London.  

Monsieur Doumani return with 
a thrilling fourth album, Pissourin, 
pushing their trademark Mediter-
ranean sonics into a deep psyche-
delic and avant-folk direction. A 
danceable fever storm of stringed 

instruments, multi-layered sing-
ing and trombone-driven low end.  

The album Pissourin was       
released in September by                  
acclaimed German label Glitter-
beat Records. On Thursday 21 
October 2021, the band is       
presenting this highly acclaimed 
album in the UK for the first 
time, as well as selected music 
from their previous discography.  

Monsieur Doumani were 
awarded as Best Group in the 
Songlines Music Awards 2019 
and have received the prestigious 
German Records Critics Awards 
as well as the Critics Award in 
the Andrea Parodi World Music 
Awards. 

Reviews of Pissourin include 

five-stars and Top of the World 
album from Songlines magazine, 
as well as four-stars from the 
Guardian (“one of the most  enter-
taining, confident and inventive 
groups in the scene”) and from the 
Financial Times (“impressive”).  

Free entrance. Doors open: 
8:15pm, Concert starts: 9:00pm 

Book at: https://richmix.org.uk/ 
events/monsieur-doumani-live-
in-london 

For further information, please 
visit www.culturalchc.co.uk 

The event is organised by the 
Cyprus High Commission –   
Cultural Section, and sponsored 
by the Cyprus Ministry of Educa-
tion, Culture, Sports and Youth 
– Cultural Services.

London’s ULEZ zone is 
expanding on 25 October

London's ULEZ is expanding 
from Central London to the 
North Circular (A406) and 

South Circular (A205) roads 
from October 25, 2021. 

ULEZ stands for Ultra Low 
Emission Zone, and refers to a 
defined area in London which 
has tighter regulations on vehicle 
emissions. Launched in 2019, the 
scheme is designed to reduce air 
pollution in the capital. 

Vehicles that do not meet the 
ULEZ emission standards need 
to pay a £12.50 charge, which 
operates 24 hours a day, seven 
days a week (excluding Christ-
mas Day). For heavier vehicles, 
including lorries, buses and 
coaches, that charge is £100.  

Failure to pay the £12.50 fee 
will result in a maximum fine of 
£160 - reduced to £80 if paid 
within a fortnight - for every day 
you drive in the zone.  

Drivers of older polluting petrol 
and diesel cars will be forced 
to pay the charge each day they 
drive their vehicles, with the zone 
enforced by automatic number 
plate recognition (ANPR) camera 
scattered across the capital's 
road network.  

According to official estimates, 
the expansion will impact an 
additional 100,000 cars, 35,000 
vans and 3,000 lorries and is set 
to hit the pockets of the capital's 
poorest residents who cannot  
afford to replace their ageing cars. 

London Mayor Sadiq Khan  
introduced a £60million scrappage 

scheme in February 2019 to help 
low-income families with cars that 
do not meet ULEZ restriction to 
switch to greener, fee-avoiding 
vehicles. However, TfL says only 
enough funds remain to support 
a further 1,500 applications just 
days ahead of the ULEZ expan-
sion.  

The scheme is only available 
to those who receive one of a 
number of benefits including 
universal credit, child tax credit, 
pension credit and working tax 
credit. It is only available to those 
who live in one of the 32 London 
boroughs and the vehicle being 
scrapped must be insured, have 
an up-to-date MOT certificate and 
be taxed. Only vehicles that are 
not ULEZ compliant are eligible 
for the scheme. 

Drivers who meet all the      
necessary criteria can apply for 
a grant of £2,000 to replace a 
car that doesn't meet the required 
emission standard criteria with 
one that does. Motorcyclists will 
receive £1,000. The scheme will 
continue to be available until      
all funds are used beyond the       
expansion date of 25 October, 
but with only enough remaining 
for 1,500 drivers it is likely to 
run dry as Londoners scramble 
to offload their older motors.  

Revelation of limited funds 
comes as many Londoners face 
financial hardship in the wake of 
Covid, including those who are 
unemployed following the termi-
nation of the furlough scheme.

Arachne Greek-Cypriot 
Women's Group has an 
exciting opportunity for 

the right person.  
Post: Chief Executive 
Full Time: 35 hours per week 
Salary: £40,000 + Private 

Pension p.a. 
Term: Fixed term contract for 

3 years 
Arachne is a well-established 

women’s organisation based in 
Islington. We are seeking a 
committed, well-motivated and 
enthusiastic woman for the above 
post. The post holder must have 
at least three years’ experience 
of paid work within business  
development or management 
within the public or charity       

sector. 
Closing date: 8th November 

2021 
For more information or to apply 

please contact 020 7263 6261 
or email info@arachne-group.org   

Women only under the 
Equality Act 2010, schedule 9, 
part 1.

Arachne Greek Cypriot 
Women’s Group is recruiting

Monsieur Doumani live in London

Night Tube returns to Central and Victoria lines 

Saturday 27th November 
marks the return of the 
Night Tube for the busiest 

Central and Victoria lines in time 
for the Christmas period 

Since March 2020, Night Tube 

services have been suspended 
due to the coronavirus pandemic 
and the demand for drivers to 
work on daytime services.  

Central and Victoria line ser-
vices will recommence running 

right through the night on Fridays 
and Saturdays and will mean 
better travel options and also 
improved safety for those travel-
ling through London at night either 
for work or leisure. 

The Mayor of London, Sadiq 
Khan, said: “The reason why I 
was so keen to be the first Mayor 
in London’s history to start the 
Night Tube in 2016 and to restart 
it now, after the Covid pause, is 
because I know how important 
this is to London’s thriving  
night-time economy, to London’s 
recovery and to the confidence 
and safety of everyone travelling 

home at night, particularly women 
and girls. I am determined to 
make our city as safe as possible 
for all Londoners. 

“That’s why I’m delighted to 
see the return of the Victoria and 
Central Night Tube lines next 
month, which will make a huge 
difference to people travelling 
around our city at night and 
making their way home, offering 
them an additional safe, reliable 
transport option. I will continue to 
work with TfL and the Govern-
ment to do everything we can 
to bring back the full Night Tube 
network as soon as possible.” 
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Brave New Money: The world of Cryptocurrency

“Civilisation is a race between 
education and catastrophe”  

– H.G. Wells 
 
The strength of the US Dollar, 

for over one hundred years, has 
been built on the trust that the 
world had in American institutions 
and in American democracy. We 
are not in that place anymore.  

The industry, entrepreneurial 
spirit, speed, security and strength 
of the USA was undeniable. It’s 
the only vote on the UN Security 
Council that everyone covets, 
courts and counts on.  

The US Dollar has been         
the dominant currency and is 
the world’s most traded and             
exchanged “marker of value.” 
However, over the next decades,      
we will see an inevitable rise in 
cryptocurrency and Bitcoin. 

Nobody really understands this 
phenomenon today. It’s too early. 
But ‘crypto’ has advantages over 

government money. It’s incorrupt-
ible, secure, transparent, safe, 
apolitical and global.  
 
What is money? 

 
Money has five essential 

properties: it is divisible, durable, 
recognisable, portable, and 
scarce. 

With Bitcoin comes individual 
freedom, sovereignty and control. 
The point of money, its value, is 
that its demand exceeds its 
supply. We always want more. But 
once government central bankers 
become involved, then disruption 
appears.  

Gold was once the measure of 
value. For 2,500 years. Then the 
US Dollar was pegged to gold 
after WWII. Gold is virtually in-
destructible, and its value was 
greater than the cost of mining 
it, refining it, and selling it. This 
dollar-gold pegging gave the 

U.S. the “exorbitant privilege” to 
print money and receive goods 
and services in exchange (so 
said French President Giscard 
d’Estaing).  

But since the Dollar was        
removed from this ‘Gold Standard’ 
by President Nixon in 1971, 
central government bankers have 
intervened by printing money and 
causing inflation. When more 
money is printed, it becomes less 
valuable. It reduces purchasing 
power. It’s effectively theft.  

There’s a convincing argument 
that, since 1971, we’ve been in 
a 50 year experiment. An explo-
sion of obesity, addiction, personal 
debt, debt to GDP growth, mental 
illness, divorce, broken families, 
increased slavery, income          
inequality, sex trafficking, and 
deficits in affordable housing – 
all being due to inflation.  

Bitcoin takes us away from 
that – it’s a digital, democratic 
denomination that is devoid of 
bureaucratic blindness, and 
every week, more enterprises 
accept it. But we’re in the Stone 
Age still.  

The word cryptocurrency is 
actually a misnomer. It is only 
secure to keep it away from the 
meddling central bankers. It is 
actually open, evident, manifest, 
apparent. So we need the         
opposite word, Fanero-currency, 
which means ‘visible.’  

What is Bitcoin? 
 
Bitcoin is a like shared Excel 

spreadsheet. It shows who owes 
what to whom. It’s a list of   
transactions, like a computerised           
accountant recording every       
exchange ever made. That log 
is unchangeable and auditable: 
the single source of truth. No-one 
can corrupt it. It is an intricate 
dance of computers around the 
world, free from intervention or 
regulation. Cryptocurrency is the 
distributed computing model of 
the free market.  

Critics and sceptics argue that 
Bitcoin is a con, not to be trusted, 
and that its current valuations 
(£35,000+) are the result of the 
idle rich investing excess money 
in cryptocurrency and property.  

Place your bets. I personally 
favour the least government pos-
sible. We do need governments 
to perform certain functions – 
keep us afloat during pandemics, 
disasters and wars, administer 
justice and the due process of 
law, to pay soldiers, teachers, 
doctors, nurses and to look after 
the very young, the elderly, the 
infirm and the disabled. And 
maybe a Universal Basic Income, 
for those who need it. After that, 
things are better left to the inno-
vation and resilience of free      
enterprise.   

James Neophytou

Shoppers can now spend 
up to £100 through the tap 
of a card after the limit      

for contactless card payments        
increased on Friday (16 October) 
from £45 to £100. 

However, retailers will have to 
update their terminals to allow 
for the changes. This will mean 
the higher sum will not be avail-
able everywhere immediately. 

The British Retail Consortium 
have said that it may take 
"days, weeks, or even months" 
for some retailers to make the 
required changes. It is best for 
customers to check with indivi-
dual stores to see if the option 
is available.  

The limit for contactless spen-
ding was raised last year in 
April from £30 to £45. This was 
done as a response to the pan-

demic, allowing more people to 
make payments without handling 
cash or having to input their pin 
on a card terminal. 

Plans to move to a £100 limit 
were first suggested by Mr Sunak 
in the budget back in March. He 
said the change would provide 
an additional 'boost' for shops 
as the country tries to recover 
from the economic effects of the 
pandemic. 

The £100 limit increase also 
comes a reminder to households 
about the importance of budget-
ing and not losing track of spend-
ing now that more can be bought 
with a single tap. 

The Financial Conduct Autho-
rity says the contactless thres-
hold for multiple transactions 
will also increase from £130 to 
£300.

Contactless card payment 
limit increased to £100



Kristen Stewart premieres Princess 
Diana film Spencer in London  

American actress Kristen Stewart premiered drama Spencer 
at the London Film Festival last Thursday, saying she was         
excited to bring her portrayal of the late Princess Diana to British 
audiences. 

The 31-year-old has won rave reviews for her performance in 
the movie. Set over three days, it follows Diana as she reluctantly 
heads to Sandringham House for a Christmas gathering with 
the British royals as her marriage to Prince Charles crumbles. 

Directed by Chilean filmmaker Pablo Larrain, Spencer first 
screened at the Venice Film Festival last month, with some 
critics touting Stewart, who rose to global fame in The Twilight 
Saga movies, for a best actress Oscar nomination. 

Spencer paints Diana as increasingly isolated from members 
of the royal family and desperate to free herself from stifling       
traditional rules. It also shows her close relationship with her 
sons, Princes William and Harry. 

Ahead of the 25th anniversary of Princess Diana's death, 
Spencer is scheduled for release in the UK on 5 November 
2021. The late princess passed away in 1997 in a car crash and 
next year marks quarter of a century since her death.  
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Andrea Georgiou 

Cyprus teams up 
with Panik Records 
for Eurovision 2023 

 
Eurovision 2022 is not even 

upon us, but Cyprus is already 
working full steam for 2023! 

Cypriot broadcaster RIK       
announced it has teamed with 
Greek record label Panik Records 
and will hold a televised talent 
show in its quest to find the       
island’s Eurovision hopeful for 
2023. 

Giorgos Arsenakos, CEO of 
Panik Records, revealed in an 
interview with Ok Magazine: “I 
can say that we as Panik have 
talked to RIK, the state channel 
of Cyprus, and we will take over 
the representation of the country 
in Eurovision in 2023. So whoever 
wins in the new talent show, which 

we are preparing, will represent 
Cyprus in Eurovision in 2023.        
I consider it a very strong prize, 
which will bring very good entries.” 

Panik Records, one of the 
biggest record labels in Greece, 
works with some of the most 
sought after Greek and Cypriot 
artists in the music industry        
including Anna Vissi, Antonis 
Remos, Konstantinos Argiros, 
Keti Garbi, Despina Vandi, Eleni 
Foureira, Melisses and many 
others. 

The record label has previously 
co-operated with RIK on a 
number of Eurovision entries - 
in 2018, 2020 and 2021. This is 
the first time that Cyprus will 
hold a national selection for  
Eurovision since 2015. 

In this year’s contest, Cyprus 
was represented by Elena      
Tsagrinou with the controversial  
El Diablo, finishing 16th place.

London's famous New Year's 
Eve fireworks have been       
cancelled for the second year  
in a row because of continued  
uncertainty caused by Covid. 

A spokesperson for London's 
Mayor said a number of "exciting 
new options" were being consi-
dered, but the usual spectacle 
would not go ahead. 

Last year's scaled back display 
included tributes to the NHS and 

notable figures from 2020, inclu-
ding Captain Sir Tom Moore. 

Normally tens of thousands 
of people congregate on the 
banks of the River Thames on 
December 31 to watch the spec-
tacular display centred around 
the London Eye.  

The revised event, details of 
which will be announced soon, 
is expected to take place in  
Trafalgar Square.

London’s New Year's Eve fireworks 
cancelled again 
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Why you should consider 
a building survey

Andy Patikis 
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What is a building 
survey?  

A building survey is an in 
depth inspection of a property 
and will provide a detailed eva-
luation of a property’s condition. 
A building survey is typically 
carried out when moving house 
to make the buying party aware 
of any potential issues. Some 
issues can be incredibly costly 
and time consuming to repair so 
it is ideal to be aware of these 
problems prior to committing to 
a purchase.   

Traditionally household insurers 
will offer surveys as part of the 
insurance policy and free of 
charge. This can either be done 
in person or via a desktop 
analysis. Once surveyed, most 
insurers will then provide addi-
tional cover called ‘Extended 
Replacement’. This means your 
insurer pays for your home to 
be rebuilt or repaired to its     
current condition even if the loss 
amount is above your policy 
coverage. 

 
What types of issues can a 
building survey spot? 
 

A building survey can uncover 
all manner of issues including 
common problems you would 
expect in any house through to 
more serious, and costly, com-
plications. Examples of some 
potential issues include: 

- Damp (rising or penetrating) 
- Dry rot 
- Wood worm 
- Subsidence 
- Lack of insulation 
- Breach of building regula-

tions 
- Asbestos 
- Electrical issues 
Whilst your building surveyor 

may identify some of these       
issues, they will often recom-

mend that you speak to a      
specialist in that particular area 
to establish the potential extent 
of damage and repair costs. 
Don’t do guess work! 

In some cases, house buyers 
try to estimate the problems 
with a property before buying 
to save costs. This is never a 
good idea as more often than 
not, you will end up paying more 
for various repairs to the build-
ing over time. The results of a 
building survey may massively 
impact your decision in buying 
your next home so we would 
always recommend you have a 
survey carried out. 

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

 
Don't be caught out  
this Winter! 

 
With winter fast approaching 

it is time to start thinking about 
safeguarding our homes so 
that we are fully prepared and 
equipped for the cold winter 
months. It is very easy to ignore 
potential risks that may occur 
due to the change in weather 
but it is always worth checking 
on a few vital things before it’s 
too late. 

 
Check your water pipes 
 

If you can physically see the 
water pipes, be sure to check 
there are no leaks or cracks 
which cold atmospheric tempe-
ratures can find their way into 
and possibly lead to bursting a 
pipe causing a huge escape of 
water. Also check the lagging 
and insulation around the pipes, 
if it is thin or perished look to 
replace with a denser material 
particularly to any outside pipes 
or taps. 

Familiarise yourself with the 
location of the stop cock 
 

Escape of water claims are 
costly and can quickly cause 
rapid damage to your property. 
If you are unfortunate to suffer 
a burst pipe then it is essential 
you already know the location 
of your stop cock to ensure  
you can switch off the water      
as soon as possible and help 
minimise the damage to your 
property and possessions. They 
are usually found within the 
kitchen and underneath the 
sink. 

 
Check drains and gutters 
 

As well as escape of water 
claims at this time of the year 
we tend to see a lot of ingress 
of water claims, these are 
usually caused by gutters or 
drains being blocked and so it 
is a good idea to check these 
areas and remove any debris. 
It may be worth speaking to a 
local contractor to come out and 
do this as it may involve the 
use of ladders. This is also a 
chance to inspect the roof       
ensuring PVC or lead fascia 
and flashings are intact along 
with not having any missing     
or cracked tiles, again this will 
help protect against ingress of 
water. 

 
Arrange a boiler inspection 

 
If you haven’t had your boiler 

checked in the last 12 months 
then now would be a good time 
to do it. The last thing you need 
is a boiler failure with the winter 
weather predicted! 

 
For a free review of your     

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

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

George Sifonios 

How to reduce the Inheritance 
Tax you pay on your property

Inheritance tax can be a      
sensitive and hot topic as 
many believe that the money 

you inherit has most likely         
already been taxed once, and 
should therefore be free of tax 
once it is passed on. However, 
inheritance tax is a reality many 
of us will have to face at some 
stage in our lives, and even if the 
inheritance we receive comes 
in the form of a property, it is by 
no means exempt. That said, 
there are some ways to avoid 
paying inheritance tax or reduce 
what you pay. 

 
What is Inheritance Tax? 

In a nutshell, Inheritance Tax 
(IHT) is the tax paid on the estate 
of someone who has died. This 
includes all your money, property 
and possessions. IHT is charged 
at 40% of whatever is over your 
IHT threshold. 

Not everyone pays IHT, though. 
The nil rate band (NRB) is 
£325,000. So, if the total value of 
your estate is below this, you 
won’t pay anything. Additionally, 
if you leave everything above the 
NRB threshold to a spouse/civil 
partner or an exempt beneficiary, 
such as a charity, you will not 
pay IHT. 

 
What is the Nil Rate Band 
and how does it work? 

If the entire value of your estate 
amounts to more than the NRB 
threshold of £325,000, then any-
thing over this may be liable for 
40% tax! For example, if your 
estate is worth £700,000 and the 
threshold is £325,000, you will be 
charged 40% on the £375,000 
that your estate value goes over 
the threshold. So, your estate  
will be taxed £150,000. That is 
£150,000 that will go to the      
taxman rather than your family, 
friends or chosen charity. 

 
How much is Inheritance Tax 
in the UK? 

The nil rate band is currently 
fixed at £325,000 and has been 
frozen at that amount until at 
least the 2025/26 tax year. When 
a spouse or civil partner passes 
away, their unused NRB can be 
passed on to the surviving part-
ner, potentially doubling the NRB 
to £650,000. This is known as the 
transferable nil rate band (TNRB). 

The RNRB is additional to the 
NRB and TNRB. To be eligible 
for the RNRB, you must leave 
your home to your children or 
grandchildren directly. With the 
NRB and RNRB you could have 
a combined allowance of up to 
£500,000. Because of the ability 
to transfer your allowance to the 
living spouse/partner, the total 
potential IHT allowance would 
be £1,000,000. 

 
How to avoid Inheritance Tax 
on property in the UK 

 
Leave your home to your 

spouse - The most effective way 
of avoiding inheritance tax on 
property is leaving your home to 
your surviving spouse in the first 
instance. Homeowners do not pay 
IHT on property left to a surviving 
spouse. This way, if you’d like 
to eventually leave it to children, 
stepchildren or grandchildren 
after your surviving spouse passes 
away, you have a combined RNRB 
tax allowance of £350,000. This 
is explained in more detail below. 

With the RNRB mentioned 
earlier, homeowners are entitled 
to an extra £175,000 tax allow-
ance if their home is left to their 
direct family. Like the NRB and 
TNRB, the RNRB is transferable 
to a spouse if you pass away, 
making it a £350,000 allowance. 
So, as a homeowner, you can rest 
assured that your home can be 
left within the family without the 
worry of IHT causing unnecessary 
expense. 

There are restrictions on 
claiming the RNRB, such as if 

your estate exceeds £2 million 
or the property is left on trusts, 
so it is worthwhile planning care-
fully to secure the valuable relief 
wherever possible. 

Gift to charity - This is a 
popular way of keeping below 
the threshold. In addition, if you 
gift 10% of your estate to charity, 
you will be charged a reduced 
IHT rate on the rest. 

Life Insurance that covers 
your Inheritance Tax - This is 
an indirect but effective way of 
covering the tax bill when your life 
insurance pays out. This will mean 
that you can leave your estate to 
your loved ones without concern 
over IHT bills. Always ensure 
that your life insurance policies 
are written in trust. If not, they 
will be classed as part of your 
estate value and taxed at 40%. 

Pension investments - Money 
in a pension is generally IHT-free. 
They are also relatively easy to 
pass on to beneficiaries after 
your death. This can be compli-
cated as there may be taxes to 
be paid when the beneficiary 
wants access to the funds, so it 
is important to ask for advice 
before doing so. 

Gift excess income -  To 
prevent money from building up 
in your bank account as you get 
older and spend less, give monthly 
gifts out of income - which are 
IHT-free - to your beneficiaries. 
You are also entitled to gift £3,000 
per year and a small gift relief 
of £250 per person. Out of your 
capital. 

When you are considering 
estate planning it is important to 
get the right advice, the team at 
David Astburys Estate Agents 
in Crouch End can be trusted to 
give you honest and transparent 
advice for your individual situation. 
Contact them on 020 3000 6787 
for guidance on how to save or 
avoid inheritance tax. 

www.davidastburys.com
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Dune in IMAX 
 
Frank Herbert’s popular novel 

was first brought to the screen 
by David Lynch back in 1984 - 
a grand production in 70mm but 
sadly a totally incomprehensible 
experience. Now Denis Ville-
neuve, the celebrated Canadian 
director of ARRIVAL, BLADE 
RUNNER 2049 and SICARIO, 
turns his deft hands to Herbert’s 
novel and makes this impossibly 
difficult project perfectly acces-
sible.  

The epic story of Paul Atreides 
(Timothee Chalamet), a gifted 
young man who, in order save the 
future of his family and people, 
needs to travel to the most  
dangerous planet of the universe 
and confront evil forces… 

The cinematic event of the year 
is finally here and Villenueve’s 
masterly vision is perfectly   
complimented by Greig Fraser’s 
superb cinematography and 
Patrice Vermette’s breathtaking 
designs which look absolutely 
splendid on the giant IMAX 
screen.  

The ubiquitous Chalamet 
makes a perfectly credible young 
hero and is well supported by 
Rebecca Ferguson as his mother 
Lady Jessica, who inspires this 
young man to explore and fulfil 
his destiny. The stellar cast also 
includes Oscar Isaac in one of 
his most satisfying roles as Duke 
Leto, while an unrecognisable 
Stellan Skarsagard relishes his 
lines as Baron Vladimir Harkom-
men: “This is my desert, this is 
my Dune. Kill them all.”  

Give yourself a treat and see 
this on the largest screen pos-
sible! 

 

Dear Evan Hansen 
 

Ben Platt created the role of the 
eponymous hero on Broadway 

before he starred in THE POLI-
TICIAN for Ryan Murphy on 
Netflix opposite Jessica Lange. 
He now repeats his celebrated 
performance for this terrific, big 
screen adaptation of the award 
winning musical by Steven   
Levenson, Beni Pasek and  
Justin Paul.  

Evan is a high school senior 
suffering with Social Anxiety 
disorder. His therapist advises 
him to write letters to himself in 
order to overcome his troubles 
but accidentally one of his letters 
falls into the hands of one his 
classmates who later commits 
suicide… 

Platt is superb as the awkward 
teenager and.is well supported 
by Juliane Moore as his hard 
working mother and Amy Adams 
as the dead boy’s grieving 
mother. Platt sings like an angel 
and deserves awards for his 
sensitive performance in this 
deeply moving musical. 

 

The French  
Dispatch 

A Wes Andersen project is  
always an eagerly awaited event 
and his latest, which comes      
via the London Film Festival, 
doesn’t disappoint.  

“The French Dispatch” is an 
American magazine published 
in France and its staff begin to 

celebrate their final issue by 
recollecting past memories and 
a series of anecdotes Best of  
all is the story of “The Concrete 
Masterpiece” introduced by re-
nowned art critic J.K.L Berensen 
(Tilda Swinton) about the remark-
able work of Moses Rosenthaler 
(a magnificent Benicio Del Toro), 
an imprisoned, unhinged painter 
who finds his inspiration by      
observing the naked body of his 
guard (Lea Seydoux).  

It is a hysterically funny seg-
ment that deserves a full length 
feature but makes the other 
stories look pale by comparison. 
One of the most original and 
delightful comedies of the year 
with an eclectic cast to die for! 

 

Venom Let There 
Be Carnage 

This sequel is much better than 
the original with a fun script 
written by Tom Hardy and Kelly 
Marcel. The story follows Eddie 
Brock (Tom Hardy), the host of 
the alien Venom, who begins to 
regret deeply his decision to 
meet with Cletus Kasady (Woody 
Harrelson) in a high security 
prison. Their meeting turns into 
a disaster of epic proportions 
after the dangerous serial killer 
inhabits Carnage… 

Director Andy Serkis delivers 
the goods in big, spectacular 
fashion in a well-acted, super-
hero adventure. 

 
The Boss Baby 2: 
Family Business 
 

This animated sequel is more 
or less a repeat of the original 

with a plethora of silly and      
confused ideas but with terrific 
voice work from the actors. The 
Templeton brothers Tim (James 
Marsden) and his baby brother 
Ted (Alec Baldwin) are now 
adults. Tim is now a family man 
with two little girls while a new 
baby boss enters the scene  
determined to ignite the family 
business… 

It is loud with OTT set pieces 
lacking in subtlety! 

 

I Am Belmaya 
 

A truly inspirational documen-
tary about Belmaya, a Nepali 
woman married at a young age 
with a small daughter in a small, 
remote village by the mountains. 
Belmaya despite her circum-
stances she decides to educate 
herself, study photography and 
make a film about her life.  

A brilliant document, which 
spans 14 years, on the life of 
this remarkable woman and 
eloquent filmmaker. Essential 
viewing!  

 
THE VELVET UNDER-

GROUND: Todd Haynes’ brilliant 
documentary about one of        
the most influential rock groups 
arrives direct from its London 
Film Festival premiere. Lou Reed, 
Nico, Andy Warhol and many 
more are featured in this illumi-
nating film which celebrates 
their music as well as their       
legacy for being utterly original 
and truly innovative!  

 
THE MEDIUM: A creepy film 

from Thailand which was also 
screened at last week’s London 
Film Festival. A documentary 
team interviews Nim, a shaman 
based in Northern Thai, the Isan 
area, who speaks passionately 
about her powers of healing, 
but when her young niece Mink 
begins to show strange symp-
toms the team change direction 
and follow her around documen-
ting her extreme and dangerous 
behaviour…Truly horrific stuff! 
(SHUDDER) 

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

George Savvides 

Margaret Thatcher and 
Edward Heath were 
of working class stock 

and during their political lives, 
they both served as Prime 
Minister, they also did much for 
the working class. Ok that piece 
of political cynicism does not 
feature in Michael McManus’s 
entertaining if somewhat shallow 
Maggie & Ted (Yvonne Arnaud) 
but lots more does. If you 
thought the recent BBC Blair 
and Brown documentary was a 
political drama these two polar 
opposite titans provided almost 
twenty years of one of the most 
bitter feuds in recent British 
politics. The 70’s and 80’s were 
dominated by their mutual      
hatred especially when it came 
to the question of Europe. Ted 
was a Europhile and Maggie 
ignited the fuse that eventually 
led to 23 June 2016, the vote for 
Brexit. Writer McManus should 
know having worked for both 
including at one point being 
Private Secretary to Heath.  

It begins on the day Ted 
(Martin Jarvis) died but even 
in death he would not be defied 
so McManus allows him his 
‘Lazarus’ moment and Ted is 
back on the road campaigning, 
a neat theatrical trick which 
gives him an opportunity to 
continue to be a thorn in 
Maggie’s (Clare Bloomer) side. 
Being an ‘Iron Lady’ she marches 
on inexorably with a political 
agenda that was to change the 
face of Britain. Not only was 
she the first female leader but 
‘Thatcherism’ became a political 
philosophy, loved and despised 
in equal measure. There was 
no equivalent ‘Heathism’ unless 
“Ted Talks” are based on his 
thinking. Not likely, he was prob-
ably more well known for his 
love of sailing. Joanna Read’s 
production, set in a radio studio 
with actors holding scripts, is 
a two hour microcosm of their 
relationship and what comes 
across most strongly is his      
resentment and envy. 

Glimpses into their childhood, 
the influence of their parents, 
especially his mother and her 
father, give us an insight to 
their differing outlooks on life 
and go some way to explaining 
how they conducted their affairs. 
Unfortunately it sometimes 
becomes too much of a parody 
and although both Bloomer and 
Jarvis are very adept performers 
the script lapses into passages 
that are trite and uninteresting. 
Ted’s decent into becoming        
a seemingly curmudgeon old 
grump is well portrayed as is 
her ruthlessness but the political 
seriousness is diluted by what 
sounds more like an episode 
of Radio 4’s Dead Ringers. The 
excellent supporting cast give 

us a number of influential people 
in their lives but are little more 
than comical vignettes. An  
opportunity missed. 

Meanwhile Athasha Lyonnais 
enjoys an eclectic couple of 
evenings…  

Darkfield Radio's Eulogy is 
an ambitious blend of radio play 
and 'Immersive Experience'. A 
maybe-real maybe-imaginary 
definitely malevolent hotel is 
where the action takes place, 
but more unnerving than the 
location of the story is the        
location of the production itself: 
audience members are ferried 
into a shipping container, hand-
ed a pair of sound-insulating 
headphones and experience 
the story in total darkness.  
However, the story itself is 
where things fall apart - as well 
as the 'immersive' part of the 
play. Using voice recognition 
technology, audience members 
are able to respond to questions 
asked of them by the characters, 
taking them through a uniquely 
tailored story. This, of course, 
makes it extremely difficult to 
review anything but my own 
experience, because it's possi-
ble that someone else in the 
container had a totally different 
story unfold around them.      
However, this is unlikely - the 
much touted interactivity, as 
far as I could make out, was 
rarely more noticeable than a 
character talking about me, and 
then pausing while the word 
'she' was spliced into a line of 
dialogue. Overall a fun demon-
stration of ways that emergent 
technology can be incorporated 
into the landscape of modern 
storytelling. 

Storytelling of a different type 
and on a whole other level is 
Martin McDonagh’s The Beauty 
Queen of Leenane (Lyric, 
Hammersmith). Fifteen years 
after its original staging this 
pitch black tragicomedy has 
lost none of its edge. Maureen, 
40, lives with her elderly mother, 
in a remote Irish village where 
everyone has left for work in 
London or Boston. What follows 
is a hilarious, horrific journey 
into the lives of two people 
who stopped feeling anything 
but spite for each other about 
a decade before the play       
begins, with plenty to laugh      
or gasp about in McDonagh's 
2-act debut play. Performances 
and direction are top drawer. 
Totally unmissable. 

 
Maggie & Ted –  

run complete 
 

Eulogy –  
run complete 

 
The Beauty Queen of 

Leenane – www.lyric.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Iron lady,  
sad sailor 
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After losing our Father  
Andreas from St John the 
Baptist Church, I wanted 

to write about a person who has 
had such an impact on so many 
peoples’ lives, in such an effective 
way. As I expressed my sadness 
for the loss, I heard such enlight-
ening stories by others. I had not 
been amongst our community for 
many years, and therefore only 
rediscovered what greatness it 
has to offer, particularly our own 
Churches, in recent years. We 
have been fortunate and blessed 
to have great guidance at times 
of need, to always restore faith. 

As our theatre group often held 
its rehearsals in the church hall, 
many of us would also get to light 
a candle in the church, and appre-
ciate the kind words of wisdom 
often spoken in conversation by 
such a knowledgeable person 
of life itself. There would be joyous 
laughter and also the apprecia-
tion of the varied creative talents 
in arts; it was said that all should 

be appreciated, that song and 
dance in good form was a 
blessed gift. These were the 
words spoken, that were also 
inspiring when many failed to 
see the power everything in life 
has to offer.  

Speaking with others and      
listening to their indebtedness, 
it seems so many of peoples’ 
lives have been transformed by 
kind words or kindness shared 
whenever possible. I would like 
to think that many of us try to live 
right, as best we can, after all, 
most of us are brought up in our 
faith, to know right from wrong. 
Of course no one is perfect, we 
all have our flaws, but doing the 
best we can, to be kind to others, 
to look out for one another,  
help each other, to empathise 
and have compassion, surely is  
what stops us from being self-
ish, thoughtless, arrogant and          
inhumane, like some that cause 
destruction in the world.  

The art of kindness and giving 

can be done in so many ways - 
it does not have to be financial. 
Giving time is the most precious 
gift of all, as it cannot ever be 
recycled. Share time with those 
you love and those in need. 
Simple, thoughtful gestures of 
caring can mean far more and 
go further than just buying the 
most luxurious items, as it is the 
thought that one listens to 
another’s needs and appreciates 
you as a person. 

Offer your time to aid and      
assist whenever possible, don't 
knock yourself out to burn out, 
but a little time spent to help out 
in a community centre, particular 
charity or shop, can be a way of 
helping. Regularly visiting that 
elderly neighbour or relative with 
a freshly baked cake or meal, 
just sitting and having a coffee 
and chat, can mean a lot to them 
when they spend every evening 
alone at home. 

As a child, I would go to church 
with my grandparents; of course 

I didn't really understand much, 
especially as I was brought up 
speaking English as a first       
language - even my Grandma 
spoke fluently and we would 
converse in English. Therefore 
she would translate as much as 
possible and I would always ask 
her the questions of a curious 
child in need of answers. Even 
in my teen years I would go with 
her and spend time arranging 
flowers throughout the evening 
for our festivals - it was quality 
time with my precious Grandma 
in a Holy place of tranquillity. It 
was what shaped my beliefs of 
morals and standards to get me 
through life. 

It can often appear easier       
to lose faith and hope entirely 
when things go wrong and not 
according to our own plan, or 
we think we have been cut the 

raw deal, but we cannot see  
the bigger picture and what is 
planned or mapped out for us, 
that everything is meant to 
happen for a reason, and it just 
makes us the person we are. 
Hopefully that person that we are 
is the strong determined person, 
with courage to work through all 
the trials and tribulations and 
still be the best we can be, with-
out bitterness, maliciousness or 
anger towards another. 

As we grow us up and some 
of us rebel, we may go off track 
a little occasionally, but let's hope 
that we always return to the right 
path to find our way. Let's always 
try to be a better person, non-
judgmental, kind, responsible 
person to our fellow human      
beings that we share the planet 
and co-exist with. It can be      
difficult at times with some 

people that we just don't seem 
to adhere to very well but the 
art is not to hate one another! 
One can merely hate their bad 
behaviour only, and just pity that 
one has to behave in such a bad 
manner. It is easier to remove or 
limit oneself from the proximity 
of such toxicity. However if such 
person comes into contact, there 
is no reason to be hostile,       
remaining polite for the limited 
time in contact is our humble 
option. 

Life is short enough in itself, 
it really is no dress rehearsal. 
Live, Laugh, Love, Be Kind! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Faith, Hope and Kindness

Cooking with Loulla Astin 
Vermicelli soup / Σούπα Φιδέ 

Another soup - it’s that 
time of the year! Here is 
my simple, comforting 

Cypriot and Greek Σούπα Φιδέ 
/ Vermicelli Soup.  

When we were young and 
unwell, our mum or grandma 
would make it for us as it is       
regarded a cure for all ailments! 
It is also easily digested.  

You can even add grated 
Halloumi cheese at the end to 
make it quintessentially Cypriot. 

 
Ingredients: 

2 litres (3-1/2 pints) or more, 
chicken broth   

Juice of half a lemon  
40g (1½ oz) butter 

125g (4¼ oz) vermicelli or 
angel hair pasta, broken up 

Sea salt  
Freshly ground white pepper  
 

Topping:  
Grated Halloumi, Myzithra      

or Parmesan  
Fresh mint leaves, chopped 

or dried (optional) 
 

Method:  
Put the stock, butter and a   

little salt in a medium sauce-
pan.  

Bring to the boil and add the 
broken vermicelli.  

Cook the pasta for no more 
than 10 minutes as it will      
continue cooking in the hot 
broth. Add the lemon juice and 
remove from the heat. If too 
thick, add hot water. 

Ladle into warm bowls,     
sprinkle with Halloumi or Myzi-
thra, and scatter over some 
mint. 

Serve immediately. 
Enjoy! 
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 22nd October 2021 
Premier League 
Arsenal v Aston Villa 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Olympiakos v Doxa  
Saturday 23rd October 2021 
Chelsea v Norwich 12.30pm BT Sports 
C Palace v Newcastle 15:00pm  
Everton v Watford 15:00pm  
Leeds v Wolves 15:00pm  
Southampton v Burnley 15.00pm 
Brighton v Man City 17.30pm 
League Two 
Stevenage v Leyton Orient 15.00pm 
National League 

Barnet v Wrexham 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG 
Isthmian League 
Haringey Borough v Carshalton 15.00pm White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
Norwich United v New Salamis 15.00pm  
Combined Counties League 
St Panteleimon v Virginia Water 15.00pm Enfield FC The Queen 
Elizabeth Stadium, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL 
Cyprus Football 
Ethnikos v AEL 
Apollon v Pafos 
Sunday 24th October 2021 
KOPA League 

Omonia v Olympia 11.30am Edmonton County School, Enfield, 
EN1 1HQ 
Nissi v Omonia Youth 12.00pm Enfield Playing Fields, Great Cam-
bridge Road, Enfield EN1 3SD 
LFA Cup 
City East v Komi Kebir 10.30am Hackney Marshes 
Premier League 
Brentford v Leicester 14.00pm  
West Ham v Spurs 14.00pm Sky Sports 
Man Utd v Liverpool 14.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Aris v Apoel 
Monday 25th October 2021 
Anorthosis v AEK 
PAEEK v Omonia

Omonia lead KOPA League
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Omonia are top of the 
table after beating Apoel 
3-0 with their goals 

coming from Anthony Georgiou 
2 and an own goal. One of them 
extra special when Anthony 
Georgiou from outside the box 
beat two players and slotted the 
ball from outside the box and a 
acute angle to shoot the ball 
over the goalie into the top far 
corner of the net. His second 
was a penalty. 

Omonia have a big game      
this Sunday at home to second 
placed Olympia. 

Komi Kebir had a very com-
fortable win on Sunday over 
Nissi they led from as early as 
the second minute when Alex 

Georgiou scored with a 30 
yarder blaster, the second came 
when Mike Melanarkitis shot 
from outside the box and went 
straight through to the net.  

In the 30th minute Savva from 
Nissi saw the Komi Keeper out 
and managed a shot from the 
half way line to just go over the 
bar. Late in the second half a 
Mike Melanarkitis cross led to 
a Nissi player sliding the ball 
into his own net. 

And with minutes to go Shaf 
Ibrahim scored Komi’s fourth 
when one to one with the Nissi 
Keeper he slotted it into an 
empty net. 

Omonia Youth recorded their 
first win of the season against 

Pantel a team that beat them 
heavily last season. The result, 
and more importantly the perfor-
mance, was further evidence of 
the positive development of the 
team.  

There were solid performan-
ces all over the pitch, the 
players listened and carried      
out instructions in what was a        
perfectly executed tactical dis-
play to come out 2-1 winners.  

Goalscorers were Donaldo 
Ndoj and Steven Wright. Man 
of the Match was awarded to 
Marco Geremia who bossed the 
midfield from start to finish. 

In the LFA Sunda Challenge 
Cup Panathinaikos lost to Ball 
Tarks 5-3. 

Photos from Komi Kebir v Nissi

Cyprus Football

HelloIn a bottom of the 
table clash Apoel second 
from bottom beat bottom 

of the table Ethnikos Achna 2-1 
took the lead in the the first half 
added time with a goal from  
Okriashvilli.  

Ethnikos equalised in the 81st 
minute through an Elia penalty 
and Apoel scored with three      
minutes to go with a goal from 
Karo in the 87th minute. 

AEK go top of the table after 

beating PAEEK 3-0 their goals 
coming from Trickovski, Gyurcso 
and Abraham in added time. 

Aris are second in the table 
after beting Doxa 2-1 Doxa led 
from the 8th minute through a 
goal from Anne and in the last 
ten minutes Aris scored twice 
with goals from Stepinski and 
Sikorski to give them a 2-1 win. 

Limassol team AEL beat       
Anorthosis 2-1 and are in 4th 
place with a game in hand on 

the three teams above them.  
AEL’s goals came from Euller 

17th and 26th minute and A 
Warda in the 23rd minute. 

Omonia beat Apollon 1-0 with  
their goal coming in the 15th   
minute. Omonia have a Europa 
Conference league game this 
week, so it puts them in the  
right mood. Pafos drew 1-1 with 
Olympiakos Valakari scoring for 
Pafos and last minute equaliser 
for Olympiakos from Eftychidis.

Greece Super League
Olympiakos has returned 

to the top of the Super 
League after it survived 

the PAS Giannina while PAOK 
and Volos canceled each other 
out.The Reds have reached up 
to 14 points from six games after 
beating PAS 2-1 on Sunday. 
Aguibou Camara and Youssef 
El-Arabi were on target for the 
champion; Rodrigo Erramuspe 
had equalized for the Ioannina 
team. 

PAOK wasted a three-goal 
lead at home against Volos, as 
its 4-1 advantage early in the 
second half ended up in a 4-4 
draw, in one of the season’s 
most spectacular matches.  

Volos opened the score with 
Tom van Weert, but the Thessa-
loniki club turned things around 
with a Fausto Grillo own goal, 
followed by a brace by Andrija 

Zivkovic and a Chuba Akpom 
strike. All was not lost for Volos 
though, that scored three times 
in 30 minutes via Julian Bartolo, 
Kevin Rosero and Jean-Pierre 
Rhyner to claim an unlikely 
point. Volos keeper Boris Klai-
man saved an Adelino Vieirinha 
penalty with the score at 4-3. 

AEK beat Atromitos 1-0 at 

home. Panathinaikos moved up 
to fifth, on 10, with a 4-1 home 
win over Ionikos on Saturday. 
The league’s top scorer Carlitos 
scored a hat trick and Sebastian 
Palacios added a spot kick.  

In other games, OFI defeated 
Panetolikos 2-1 on the road and 
Asteras Tripolis saw off host 
Apollon Smyrnis 1-0.
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Community Youth Football
Mohamed Salah set up Sadio 
Mane’s 100th Premier League 
goal and scored a brilliant goal 
of his own, while Roberto Fir-
mino bagged a hat-trick as Liv-
erpool reclaimed top spot with 
a 5-0 win over Watford in Clau-
dio Ranieri’s first game in 
charge. 
Ranieri, who took over as Wat-
ford boss on Oct. 4 following the 
sacking of Xisco Munoz, was 
left in no doubt about the size 
of the task he faces as Watford 
came up woefully short,  
Portuguese midfielder Ruben 
Neves’ deflected free-kick gave 
Wolverhampton Wanderers a 3-
2 comeback win in stoppage 
time at Aston Villa on Saturday 
with all five goals coming in the 
second half of a thrilling Mid-
lands derby in the Premier 
League. 
Neves’ strike from outside the 
area hit Matt Targett to go past 
goalkeeper Emiliano Martinez, 
sending the away fans into de-
lirium as most of the 41,961 
Villa Park crowd fell silent. 
After a tight first half with 
chances at both ends, Villa had 
cruised into a 2-0 lead in the 
second period. Striker Danny 
Ings scored his first goal since 
August with a powerful close-
range header from John 
McGinn’s cross in the 48th mi-
nute. Twenty minutes later, 
McGinn saw his low strike de-
flect off Neves into the net. 
But Wolves clawed themselves 
back with goals from Romain 
Saiss, who swept in an 80th mi-
nute cross, and then from fellow 
defender Conor Coady, . 
Leicester City fired on all cylin-
ders late on to beat Manchester 
United 4-2 at home in the Pre-
mier League on Saturday, end-
ing a four-match winless run 
and piling more pressure on vis-
iting manager Ole Gunnar 
Solskjaer. The result also ended 
United’s record 29-game un-
beaten away run in the league 
as they collapsed in a frantic 
five-minute spell in the closing 
stages, having taken an early 
lead and then pulled them-
selves back to 2-2. 
United had made a perfect start 
as Mason Greenwood fired 
them into a 19th-minute lead 
when he unleashed a thunder-
bolt from 20 metres that flew 
into the far corner as it shaved 
the inside of the post.But the 
visitors were punished for 
sloppy passing in the danger 
zone in the 31st as Kelechi 
Iheanacho robbed Harry Ma-
guire of the ball and squared it 
for Youri Tielemans to hit the top 
corner with a looping shot over 
goalkeeper David De Gea. 
It was rip-roaring action from 

there on as Caglar Soyuncu 
turned the tide with a close-
range effort in the 78th minute 
before Marcus Rashford, return-
ing after shoulder surgery in Au-
gust, levelled for United in the 
82nd. Less than 60 seconds 
later, however, substitute Ayoze 
Perez chipped the ball into 
Vardy’s path and the striker 
gave De Gea no chance with a 
superb volley with the outside 
of his foot, delighting the home 
fans in the King Power stadium. 
Substitute Patson Daka put the 
icing on the cake for Leicester 
in stoppage time.. 
Bernardo Silva and Kevin De 
Bruyne were on target as Man-
chester City beat Burnley 2-0 at 
the Etihad Stadium on Saturday  
Armando Broja said scoring a 
goal on his first Premier League 
start was a “dream come true” 
as his neat finish against a lack-
lustre Leeds gave Southampton 
their first league win of the cam-
paign. 
Norwich earned their second 
point of the season, but failed 
to take advantage of a host of 
chances to punish a below-par 
Brighton at Carrow Road. 
Ben Chilwell says Chelsea 
showed the mentality they will 
need for success this season 
as they held off an intense late 
push from Brentford to return to 
the top of the Premier League. 
England left-back Chilwell’s 
first-half goal – his third in three 
games for club and country – 
was enough to win the west 
London derby, Harry Kane 
scored his first Premier League 
goal of the season as Totten-
ham Hotspur overcame New-
castle United 3-2 at St James’ 
Park on Sunday to prolong the 
hosts’ winless run in a match 
that was briefly halted after a 
fan collapsed in the crowd. 
Newcastle, spurred on by a 
buoyant atmosphere in their first 
game since being taken over by 
a Saudi Arabia-led consortium, 
flew out of the traps and went 

ahead after just 108 seconds 
when Callum Wilson headed in 
from a Javi Manquillo cross. 
But the bright start soon fizzled 
out as Spurs hit back in the 17th 
minute through Tanguy Ndom-
bele, who lashed home from the 
edge of the box after being 
played in by Sergio Reguilon. 
Things got worse for the hosts 
five minutes later when Pierre-
Emile Hojbjerg played an excel-
lent ball over the Newcastle de-
fence and Kane beat the offside 
trap to smartly dink it over Karl 
Darlow. 
Son Heung-min added a third 
from close range in first-half 
stoppage time before Newcas-
tle were reduced to 10 men in 
the 83rd minute when Jonjo 
Shelvey saw red for a second 
booking. An own-goal from Eric 
Dier set up a tense finish but 
Spurs held on. 
Not for the first time, David 
Moyes’ name echoed around 
Goodison Park to savour the 
sweetest of victories. Painfully 
for Everton, the jubilation was 
exclusively in the away stand 
as the former manager main-
tained West Ham’s impressive 
upward trajectory.  with them 
courtesy of Angelo Ogbonna’s 
74th minute header. 
. The Gunners started brightly 
and led deservedly through 
Pierre-Emerick Aubameyang 
after Vicente Guaita’s diving 
save to deny Nicolas 
Pepe.Thomas Partey was 
caught in possession by Jordan 
Ayew and Benteke drilled a shot 
into the bottom corner. Palace 
again stole the ball off Arsenal 
to go ahead, as this time Conor 
Gallagher dispossessed Albert 
Sambi Lokonga in his own half, 
and the visitors broke quickly, 
with Odsonne Edouard ham-
mering in a shot via the under-
side of the bar. And it looked as 
if they were going to fall short 
before substitute Lacazette 
steered home a loose ball from 
close range.

Dissapointing weekend for some 
of our community teams
After seven wins on the trot 
New Salamis lost to the top 
team at the moment in the Spar-
tan South Midlands League Ris-
borough United 3-0. 
said A great win against a very 
good side. Interesting to note 
that New Salamis Twitter 
stopped tweeting on the game 
after the second goal went in 
and the Facebook page has no 
mention of the result. Pity, be-
cause they played well and as 
Rangers manager Mark Eaton 
said after the game, they are 

probably the best team we have 
played so far this season. 
In the Combined Counties 
League third spot St Pantelei-
mon lost to second from bottom 
Tadley Cavella who won their 
first game of the season 6-1. 
In the Isthmian League Premier 
League Haringey Borough lost 
to Merstham 5-0. Haringey 
were blitzed by a five star and 
five goal performance by the 
Moatsiders. All of the goals 
came in an incredible first-half, 

which left the home fans rub-
bing their eyes in disbelief and 
the visitors shell-shocked. 
In the FA Cup qualifying round  
Barnet lost at home to local ri-
vals Boreham Wood 1-0.. 
Leyton Orient wqho have three 
UK Cypriots playing for them 
drew blanks when they drew 
with Walsall.Orient started the 
better of the two teams and had 
the opening chance of the game 
after three minutes. fell at the 
feet of Hector Kyprianou..

Premier League
AEK Youth are flying

AEK Eagles 4 – 3 London Col-
ney Tigers U13s 
AAEK came back from being 3-
1 down at half time to win 4-3 
against London Colney Tigers. 
London Colney opened the 
scoring with a well worked cor-
ner after 10 minutes. Within five 
minutes Sami Safdar equalised 
with a brilliant solo goal. London 
Colney came back strongly and 
earned another corner which 

they headed home to make it 
2-1 to them. Just before half-
time AEK conceded a penalty 
and London Colney slotted 
home to make it 3-1. At halftime 
a few changes were made tac-
tically and the AEK boys came 
out fired up and ready to prove 
a point. Lucca Chrysostomou 
scored two very good goals to 
mark an excellent second half 
performance. With a few sec-

onds on the clock remaining the 
ball broke out to left back 
George Ioannou who shot first 
time from outside the box into 
the roof of the net to claim vic-
tory for AEK. The crowd went 
wild and the AEK remain un-
beaten for another week. 
Goals – Lucca Chrysostomou 
(2), Sami Xafdar, George Ioan-
nou.MoM – Lucca Chrysosto-
mou

Five goal thriller. Omonia Youth U18 derby

Omonia Youth FC Under 18 White prevailed in the derby after a pulsating  
encounter which they beat Omonia Silver 3-2. 

Omonia Youth U18 Captains before the Derby: 

Steve Bruce leaves Newcastle
Manager Steve Bruce has left Newcastle United 
by mutual consent just 13 days after the Saudi 
Arabia-backed £305m takeover of the club was 
completed. 
The 60-year-old took charge of his 1,000th match 
as a manager in Sunday's 3-2 defeat by Totten-
ham - his only game as Magpies boss under the 
new owners. 
Bruce said there had been "highs and lows" and 
that he hoped the new owners could "take the 
club forward". 
Graeme Jones will take interim charge of the Pre-
mier League side. Newcastle said the appoint-
ment of a new manager "will be announced in 
due course".The Tyneside club have made a win-
less start to the Premier League season and sit 
second from bottom after three draws from their 
opening eight game. Steve Bruce with our Michael Yiakoumi
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Andreas Stylianou Chimonas 
(from Xylotymbou, Cyprus) 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Kyriakos (Charlie) Tsangarides 

(from Nicosia, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Ανδρέας Στυλιανού Χειμώνας 

(από Ξυλοτύμπου, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  
Κυριάκου (Τσάρλι) Τσανγγαρίδης 

(από Λευκωσία, Κύπρος) 

09.08.1948 - 03.10.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our  
beloved Kyriakos (Charlie) Tsangarides on Sunday 3 October 2021,  
at the age of 73. He came to England in the 1960’s with his mother, 
father and brother Dino, where he later married Ellie and had three 
children Michael, Androulla and Maria. He later returned to Cyprus 
where he lived. For those who knew Charlie, they will know he was 

a larger-than-life character with the most generous heart and helped 
so many people. He will always be remembered by his children, 

grandchildren, family and friends. He will be missed but will always 
live on in our hearts.  

The funeral will take place on Monday 1st November 2021  
at 11:30am at St. Katherine’s Church, Friern Barnet Lane,  

London N20 0NL.  
Followed by the cremation at New Southgate Crematorium,  

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. Followed by the wake at  
Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Brunswick 

Park Road, London N11 1GN.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
Κυριάκου (Τσάρλι) Τσανγγαρίδη την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021,  
σε ηλικία 73 ετών. Ήρθε στην Αγγλία την δεκαετία του 1960 με τη  

μητέρα, τον πατέρα και τον αδελφό του Ντίνο.  
Αργότερα παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Έλλη και μαζί  

απέκτησαν τρία παιδιά, τον Μάικλ, την Ανδρούλλα και την Μαρία. Στην 
συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο όπου και έζησε για το υπόλοιπο της 

ζωής του. Για όσους είχαν την ευκαιρία να τον συναντήσουν θα  
γνωρίζουν ότι ήταν ένας χαρακτήρας που δεν περνούσε  

απαρατήρητος, είχε την πιο γενναιόδωρη καρδιά και βοηθούσε όσους 
είχαν ανάγκη. Θα τον θυμούνται για πάντα τα παιδιά, τα εγγόνια,  

η οικογένεια και οι φίλοι του. Θα μας λείψει πολύ και θα ζει για πάντα 
στις καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 
στις 11:30 π.μ. στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet 

Lane, London N20 0NL. Ακολουθεί η αποτέφρωση στο New Southgate  
Crematorium, Brunswick Park Road, London N11 1JJ και η αφύπνιση 
θα γίνει στο Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, 

Brunswick Park Road, London N11 1GN.

It is with great sadness that we announce the death 
of Andreas Stylianou Chimonas on Saturday 9th 
October 2021, at the age of 77. He leaves behind 

his beloved wife Anna Chimonas, son Stelios, 
daughter Elena, grandchildren Sophia, Andrew, 

Alanna, Savanna, daughter in law Helen and son in 
law Dasos. Andreas came to England in 1966 with 
his new wife Anna to study Electronic Engineering. 
Andreas had a huge passion for education and in 

1975 he became involved with the UK Greek 
Schools. In subsequent years his commitment and 

involvement grew enormously, this included  
becoming a Teacher, a Headteacher, Chairman of 
the GPA, President of OESEKA and was integral in 

the establishment of EFEBE.  
He dedicated 40 years of his life to this cause with 

thousands of children benefiting over this time.  
The impact of his dedication will live on within our 

community for many generations. Above all,  
Andreas was a loving family man who lived for his 
family and would do anything for them. He was a 

true gentleman. Andreas will be missed immensely 
but will remain forever in our hearts and in our 

thoughts.  
The funeral service will take place at 10am on 
Thursday 28th October at St Mary’s Church,  
Wood Green. Followed by his burial at New  

Southgate Cemetery at 12.30pm. Thereafter, there 
will be a chance to celebrate his life with  

refreshments at Christ Church hall, Cockfosters 
(opposite the tube station), Chalk Lane EN4, 9JQ. 

There will be a donation box supporting North  
London Hospice and Radiomarathon.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Ανδρέα Στυλιανού Χειμώνα το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 
2021, σε ηλικία 77 ετών. Αφήνει πίσω την αγαπημένη 
του σύζυγο Άννα Χειμώνα, τον γιο του Στέλιο, την 
κόρη του Έλενα, τα εγγόνια του Σοφία, Ανδρέα, 

Αλάννα, Σαβάνα, την νύφη του Χέλεν και τον γαμπρό 
του Τάσο. Ο Ανδρέας ήρθε στην Αγγλία το 1966 με τη 

σύζυγό του Άννα για να σπουδάσει Electronic  
Engineering. Ο Ανδρέας είχε τεράστιο πάθος για την 
εκπαίδευση και το 1975 ασχολήθηκε με τα Ελληνικά 

Παροικιακά Σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου.  
Τα επόμενα χρόνια η ενασχόληση και η συμμετοχή 

του αυξήθηκαν πάρα πολύ: έγινε Δάσκαλος,  
Διευθυντής, Πρόεδρος της GPA, Πρόεδρος της  
ΟΕΣΕΚΑ και ήταν βασικό και ιδρυτικό μέλος του 

ΕΦΕΠΕ. Αφιέρωσε 40 χρόνια της ζωής του σε αυτόν 
τον σκοπό με χιλιάδες παιδιά να επωφελούνται σε 
αυτό το διάστημα. Ο αντίκτυπος της αφοσίωσής του 
θα παραμείνει στην κοινότητά μας για πολλές γενιές. 
Πάνω από όλα, ο Ανδρέας ήταν ένας αγαπημένος σε 
όλους οικογενειάρχης που ζούσε για την οικογένειά 
του και θα έκανε τα πάντα για αυτούς. Ήταν ένας  
πραγματικός κύριος. Ο Ανδρέας θα λείψει σε όλους 
πάρα πολύ, αλλά θα παραμείνει για πάντα στις  

καρδιές μας και στις σκέψεις μας.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10 π.μ. τη Πέμπτη 28  

Οκτωβρίου στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood 
Green και η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate στις 

12.30 μ.μ.  Στη συνέχεια, θα υπάρχει η ευκαιρία να  
τιμήσουμε τη μνήμη του με αναψυκτικά στην αίθουσα 
Christ Church, Cockfosters (απέναντι από τον σταθμό 

του μετρό), Chalk Lane EN4, 9JQ04.04.1944 - 09.10.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ανδρούλλα Κυριακού
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της   

Ανδρούλλας Κυριακού από τον Καραβά της Κύπρου η 
οποία το τελευταίο διάστημα ζούσε στο   
AUTUMN GARDENS CARE HOME.  

Ήταν λατρεμένη και πιστή μητέρα του Κυριάκου και του  
Γιώργου. Πεθερά της Τζίλι και της Ανδρούλλας.  

Ήταν μια υπέροχη γιαγιά για τα 6 εγγόνια της, Ιωάννα, 
Ντμίτρι, Ναταλία, Αλέξη, Μιράντα, Κάτια.  

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10.30 π.μ., στις 2 Νοεμβρίου 
2021 στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, London, 

N22 8LB και η ταφή στις 1.30μμ στο κοιμητήριο του Hither 
Green Cemetery, Verdant Lane, London, SE6 1TP.  

Εάν χρειάζεστε μεταφορά στο κοιμητήριο,  
επικοινωνήστε με τον Ken Kyriacou στο 07827666112.  
Οι δωρεές στην εκκλησία είναι ευπρόσδεκτες με όλα τα 

έσοδα να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.  

† 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.

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Paraskevas Georgiou Eleftheriou (Katsiaounis) 

(from Milia, Ammochostou) 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Xenoulla Vrahimis  
(from Limassol, Cyprus)  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Παρασκευάς Ελευθερίου (Κατσιαούνης) 

(από Μηλιά, Αμμοχώστου) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ξενούλλα Βραχίμη 

(από Λεμεσό, Κύπρος)
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Καλομοίρα Αλεξάνδρου 
(από Αγριδάκι Κερύνειας) 

It is with deep sadness that we announce Paraskevas Eleftheriou 
(Katsiaounis) reposed in the Lord on 13th October 2021 aged 83.  

He leaves behind his wife Eftichia, children, Andreas, Georgios, Sotiris, 
Eleni, Kostandinos and Alexandros, 4 daughters in law, 15  

grandchildren, 3 great grandchildren as well as a huge family and friends 
who loved him dearly. Paraksevas came to the UK from Cyprus in 1958 

where he worked as a hairdresser in London and later moved to Birmingham 
where in May 1964, he married Eftichia. Through hard work and a great  

reputation, he soon established himself, however, like many Cypriots at the 
time the chip shop beckoned, and he gave up his  

beloved hairdressing. In 1987 he moved his family to Derbyshire and soon 
became part of the local community by carrying out charitable deeds.  

Paraskevas was extremely kind and generous with his life  
centring around his family and the Church.  Through the strong values he  

instilled in his children, his legacy will live on.  Memory Eternal!  
The funeral will take place on Tuesday 26th October at St. Constantine  

& Helen's Cathedral, Station Rd, Erdington, Birmingham, B236UB at 12pm.  
The burial will follow in the Church grounds.  

Donations to the Church would be appreciated. 

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Παρασκευάς Ελευθερίου  
(Κατσιαούνης) απεβίωσε στις 13 Οκτωβρίου 2021 σε ηλικία 83 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ευτυχία, τα παιδιά του, Ανδρέα, Γεώργιο,  
Σωτήρη, Ελένη, Κωσταντίνο και Αλέξανδρο, 4 νύφες, 15 εγγόνια, 3  
δισέγγονα καθώς και μια τεράστια οικογένεια και φίλους που τον  

αγαπούσαν πολύ. Ο Παρασκευάς ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 
Κύπρο το 1958 όπου εργάστηκε ως κομμωτής στο Λονδίνο και αργότερα  

μετακόμισε στο Μπέρμιγχαμ και τον Μάιο του 1964 παντρεύτηκε την  
Ευτυχία. Μέσα από σκληρή δουλειά και την εξαιρετική φήμη που  

απέκτησε, σύντομα καθιερώθηκε. Ωστόσο, αργότερα εγκατέλειψε την  
αγαπημένη του κομμωτική. Το 1987 μετακόμισε με την οικογένειά του  

στο Derbyshire και σύντομα έγινε μέρος της τοπικής κοινότητας  
πραγματοποιώντας φιλανθρωπικές πράξεις. Ο Παρασκευάς ήταν  

εξαιρετικά ευγενικός και γενναιόδωρος, με τη ζωή του να επικεντρώνεται στην 
οικογένειά του και στην Εκκλησία. Μέσα από τις ισχυρές αξίες  

που ενστάλαξε στα παιδιά του, η παρακαταθήκη του θα μείνει ζωντανή. 
Αιωνία του η μνήμη! Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 26 Οκτωβρίου στο  

Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Station Rd,  
Erdington, Birmingham, B236UB, στις 12μμ όπου θα ακολουθήσει και  

η ταφή. Δωρεές στην εκκλησία θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. 22.02.1938 – 13.10.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον  
θάνατο της Καλομοίρας Αλεξάνδρου τη  
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 73 

ετών. Αφήνει πίσω τα παιδιά της 
 Αλέξανδρο και Νικόλα, 2 αδελφές την  

Τασούλα και την Γιαννούλα, 5 εγγόνια και 
πολλούς συγγενής και φίλους.   

 Ήταν μια υπέροχή μητέρα, πάντα  
χαμογελαστή, ευδιάθετη και πρόθυμη να 

βοηθήσει όλους όσοι είχαν ανάγκη.   
Η κηδεία θα τελεσθεί στο Λιοπέτρι της  

Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλώ πολύ επικοινωνήστε με τον γιο 

της Αλέξανδρο στο 0746867289118.05.1948 – 14.10.2021 11.08.1940 – 07.10.2021

It is with deep sadness that we announce the passing 
of Xenoulla Vrahimis on Saturday 16 October 2021. 

She leaves behind her son John, daughters Thalia and 
Helena, son-in-law jimmy, daughter-in-law Froso and 

grandchildren as well as family and friends  
She came to London in 1947.  

She was married to Nicos Vrahimis  
The funeral will be held at St Mary’s church, Wood 

Green on Friday 29 October 2021, at 1pm  
and the burial at New Southgate Cemetery. 

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
Ξενούλλας Βραχίμη το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021. 

Αφήνει πίσω τον γιο της Γιάννη, τις κόρες της Θάλεια και 
την Ελένη, τον γαμπρό  της Τζίμι, την νύφη της Φρόσω 

και τα εγγόνια της, συγγενείς και φίλους.  
Ήρθε στο Λονδίνο το 1947 και ήταν παντρεμένη με τον 

Νίκο Βραχίμη. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στην Εκκλησία της Παναγιάς στο 

Wood Green την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, στη 1 
μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.19.02.1927 -16.10.2021
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 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Tελούμε την προσεχή Κυριακή 24.10.2021 στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 
Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 6ον ετήσιο μνημόσυνο 

του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, παππού, γιού και αδελφού 

Γιώργου Ιακώβου (Χιντή)  
(από Κώμη Κεπήρ, Κύπρος) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
 

Η σύζυγος του Ανδρούλλα, ο γιός του Ιάκωβος, η νύφη του Ελένη, τα εγγόνια  
Γεωργία, Χριστόφορος,  Άγγελος, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Helen Michael 

(from London) 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

John Stylianou 

(from Nicosia, Cyprus)
 

 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

George Panayiotou  
(from Dhavlos, Cyprus) 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ελένης (Χέλεν) Μιχαήλ 

(από Λονδίνο)
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ιωάννης Στυλιανού 

(από Λευκωσία, Κύπρος)  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Γεωργίου Παναγιώτου
 

(από Δαυλό, Κύπρος) 
 

 

It is with great sadness that we announce the death of Helen 
Michael, who passed away on 11th October 2021 at the age 

of 49. Ultimately, she died from heart failure. 
Helen was loving, fair, and honest,  

and demonstrated this in her roles as daughter, mother, 
wife, aunt, godmother and friend. 

Her funeral will be held at St Mary’s Church  
(Panagia) in Wood Green on 27th October 2021 

 at 10.00 a.m., and her burial will be in Edmonton Cemetery 
at 12:00. The wake will be held at 13:00 p.m. in Forty Hall, 

Forty Hill Enfield EN2 9HA.

Με άκρατη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της Ελένης (Χέλεν) Μιχαήλ 
η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 49 ετών στις 11ης 
Οκτωβρίου 2021 στο Νοσοκομείο St. Bartholomew από καρδιακή  

ανεπάρκεια. Πάλεψε πολύ σκληρά όσο λίγοι με διάφορα προβλήματα 
υγείας περιλαμβανομένου και όχι μόνο καρκίνου,  σε νεαρή ηλικία και 

έκτοτε υπέφερε με την καρδιά της η οποία  
τελικά την νίκησε. Η Ελένη ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, δίκαιη, 
έντιμη και όλες αυτές οι χάρες της αντικατοπτρίζονταν στους ρόλους της 
ως μητέρα, σύζυγος, θεία, νονά και φίλη. Αφήνει πίσω τον τεθλιμμένο 
της σύζυγο Κρις, τη θυγατέρα της  Στεφανία, την αδελφή της Άρτεμις  
και αδελφοτέχνια,  τον αδελφό της Σταύρο, τους γονείς της Μαρία και  

Στέφανο και υπόλοιπους στενούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία της θα τελεστεί στον Καθεδρικό Ναό Παναγίας  στο Wood 
Green στις 27 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ.  και η ταφή στο  
κοιμητήριο του Edmonton. Η παρηγοριά θα δοθεί  στις 12.00μ.μ.  

στο Forty Hall, Forty Hill Enfield EN2 9HA.17.02.1972 – 11.10.2021

It is with great sadness that we announce the passing of 
our beloved husband, father, grandfather and brother 

John Stylianou who passed away  
on Wednesday 22 September 2021, at the age of 79.  

He leaves behind wife Athena, sons Michael & Stavros, 
daughters-in-law Tina & Sarah, grandchildren Yana,  

Stephan, Alexander, Ffion, Athena, Carys.  
Brothers Stelios, Loucas, Andros, Sisters, Victoria,  

Maro & Kassiani. 
He was a kind, gentle, loving and gentleman. 
Ηe will be greatly missed by all his family.  

The funeral will be held on Wednesday 27th of October 
2021, at 11am, at New Southgate Cemetery N11 1JJ. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 

 Ιωάννη Στυλιανού, ο οποίος απεβίωσε  
την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, σε ηλικία 79 ετών. Αφήνει 

πίσω τη σύζυγό του Αθηνά, τους γιους του  
Μιχάλη & Σταύρο, τις νύφες Τίνα & Σέρα, τα εγγόνια του 

Γιάννα, Στέφαν, Αλέξανδρο, Φιον, Αθηνά, Κάρις.  
Τα αδέλφια του Στέλιο, Λούκα, Άνδρο, τις αδελφές του  

Βικτώρια, Μάρω & Κασσιανή.  
Ήταν ένας ευγενικός, στοργικός και γενναιόδωρος άνθρωπος. 

Θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένειά του.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, στις 11 

το πρωί στο New Southgate Cemetery N11 1JJ. 16.08.1942 – 22.09.2021 

It is with great sadness that we are announcing the death of our 
 beloved father George Panayiotou on Thursday 30th September 

2021 in Worcester Park, Surrey at the age of 97. (Previously of  The 
Rhodos Steak House/The Step Inn, Clapham Common). He was a 

wonderful and loving father, grandfather and great-grandfather. 
We are all devastated by his passing and will be sadly missed by all. 

He leaves behind his children: Panayiotes, Mary, Katina and Tim, 
eight grandchildren and one great granddaughter. 

His funeral will be held on Thursday 4th of November at 12pm at  
St. Georges Greek Orthodox Church, Borough Rd. Kingston-Upon-

Thames, Surrey, KT2 6BD and the burial will be at Kingston  
Cemetery, Bonner Hill Rd, Kingston-Upon-Thames Surrey, KT1 3EZ. 

After the interment the family invites you all to join them at The  
Pottery, 20 Park Rd, Kingston-Upon-Thames, KT2 6BE. 

Face masks are required at the Church service. Instead of flowers 
we appreciate donations for Dementia and St. Georges Church. 

There will be donation boxes at the church and at the wake or you 
can donate online to Dementia UK @https://12d.live/7wb 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
πατέρα Γεωργίου Παναγιώτου την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 στο 
Worcester Park, Surrey, σε ηλικία 97 ετών. (Προηγουμένως κάτοικος 

του Rhodos Steak house / Step-Inn, Clapham Common). 
Ήταν ένας υπέροχος και αγαπητός πατέρας, παππούς και  

προπάππος. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από τον χαμό του και θα 
μας λείψει πολύ. Αφήνει πίσω τα παιδιά του Παναγιώτη, Μαίρη, 

 Κατίνα,Τιμ, οκτώ εγγόνια και μία δισέγγονη. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου στις 12:00 μ.μ. στην  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, Borough Road, 

Kingston-upon Thames Surrey KT2 6BD (απαιτούνται μάσκες  
προσώπου στην εκκλησία) και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του  

Kingston, Bonner Hill Rd, Kingston-upon Thames Surrey KT1 3EZ. 
Η οικογένεια θα δεχτεί συλλυπητήρια στο The Pottery, 20 Park Rd 

Kingston Upon Thames KT2 6BE.  
Αντί για λουλούδια, μπορείτε να κάνετε εισφορά στο Dementia UK και 

στην εκκλησία. 
 Οι δωρεές μπορούν να γίνουν και online στο  

Dementia UK @ https://l2d.live/7wb 
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01.06.1949 - 07.10.2021
It is with enormous sorrow that the devastated family of Costas 
Petevinos announce his death on 7th October 2021, aged 72.  

Costas came to the UK when he was 5 years old.  
He was always interested in auto mechanics and in 1972, aged just 

22, he started Tottenham Lane Service Station Ltd in Hornsey.  
The garage is still going strong and will be 50 years old next Spring. 

Costas was married to Lynn and they had two sons, John and  
Michael. He was an amazing husband, father and grandfather to 

four wonderful grandchildren. He adored his family and we adored 
him. Our love for him and the pain we feel at his passing will endure 

forever. 
His funeral will be held on October 28th near Knebworth in  

Hertfordshire and anyone wishing further information should contact 
Austin’s Funeral Directors on 01438 316623 or email 

funerals@austins.co.uk. 
Costas had for many years supported my AFK, a local charity  

helping disabled children and young people to live independent  
and fulfilling lives. In accordance with his wishes, please make any 

donations in his memory (in lieu of floral tributes)  
at www.justgiving.com/Costas-Petevinos

Με τεράστια θλίψη η συντετριμμένη οικογένεια του Κώστα Πετεβίνου  
ανακοινώνει τον θάνατό του στις 7 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 72 ετών.  

Ο Κώστας ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν 5 ετών.  
Πάντα ενδιαφερόταν για τη μηχανική αυτοκινήτων και το 1972 σε ηλικία 
μόλις 22 ετών άνοιξε το δικό του γκαράζ αυτοκινήτων, το Tottenham Lane 
Service Station Ltd, στο Hornsey. Το γκαράζ είναι ακόμα εν λειτουργία και 

θα κλείσει 50 χρόνια την επόμενη Άνοιξη. 
Ο Κώστας ήταν παντρεμένος με τη Λιν και απέκτησαν δύο γιους, τον Τζον 
και τον Μάικλ. Ήταν ένας καταπληκτικός σύζυγος, πατέρας και παππούς 
τεσσάρων υπέροχων εγγονιών. Λάτρευε την οικογένειά του και εμείς τον 
λατρεύαμε ακόμα περισσότερο. Η αγάπη μας για αυτόν και ο πόνος που 

νιώθουμε για τον θάνατό του θα διαρκέσουν για πάντα. 
Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 28 Οκτωβρίου κοντά στο Knebworth στο 

Hertfordshire και όποιος επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες μπορεί να 
επικοινωνήσει με το γραφείο κηδειών Austin’s Funeral Directors 

 01438 316623 ή να στείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  
funerals@austins.co.uk. 

Ο Κώστας υποστήριζε για πολλά χρόνια το AFK, μια τοπική  
φιλανθρωπική οργάνωση που βοηθούσε παιδιά και νέους με ειδικές  
ανάγκες να ζήσουν ανεξάρτητες και γεμάτες ζωές. Σύμφωνα με τις  
επιθυμίες του, κάντε οποιαδήποτε δωρεά στη μνήμη του (αντί για  

λουλουδάτα αφιερώματα) στη διεύθυνση  
www.justgiving.com/Costas-Petevinos

DEATH ANNOUNCEMENT  

 Costas Petevinos 
 

(from Nicosia, Cyprus)
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16.12.1952 – 15.10.2021
It is with great sadness that we announce the passing of a beloved  

husband, father and grandfather,  
Protopresbyter Andreas Hadjisavvis on Friday 15 October 2021, aged 

68. He leaves behind, his wife Presbytera Maria, daughter’s Elizabeth and 
Joanna, son’s Stavros and Pavlos, sons-in-law,  Barry and Tony,  

daughters-in-law, Georgia and Carolina and  
grandchildren Mary, Peter, Michael, Andrew and Christian. 
For 40 years, he tirelessly and self-sacrificially served his  

parishioners and fellows, being continuously on the side of all those who 
needed the help and support of a priest in every aspect and  

trialling circumstance of their lives. 
The funeral service will take place at St John the Baptist Church,  

Wightman Road, N8 0LY at 10am Saturday 23rd October.  
The burial will take place at the New Southgate Cemetery, at 2pm.   

A wake will follow at St John the Baptist Church Hall. 
The family instead of flowers would like you to donate money to Pater  

Andreas beloved Church of St John The Baptist, North London Hospice 
and Moorfields Eye Hospital. 

 
‘’In life don't be a great person, but someone who does great things 

for many people! Live life to the fullest, love the life you live and  
always make people happy! That is how you will be remembered!"  

Goodbye Father 

MAY HIS MEMORY BE ETERNAL
 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
Πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Χατζησαββή την Παρασκευή 15  

Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 68 ετών. 
Αφήνει πίσω την σύζυγό του, Πρεσβυτέρα Μαρία, τις κόρες του  

Ελισάβετ και Ιωάννα, τους γιούς του Σταύρο και Παύλο, 
 τους γαμπρούς του Παρασκευά και Αντώνιο, τις νύφες του  

Γεωργία και Καρολίνα και τα εγγόνια του Μαίρη, Πέτρο, Μιχαήλ, Ανδρέα 
και Χριστιανό. Επί 40 χρόνια ο πατήρ Ανδρέας υπηρέτησε ακούραστα και 

πιστά τους ενορίτες του και συνανθρώπους του.  
Πάντα ήταν στο πλευρό όλων εκείνων που χρειάζονταν βοήθεια και τους 

υποστήριζε για να ξεπεράσουν τις δοκιμασίες της ζωής. 
Η κηδεία του θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του  

Βαπτιστού στο Wightman Rd, N8 OLY το Σάββατο 23 Οκτωβρίου στις 
10:00 πμ και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2:00 μ.μ.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στο St John the Baptist Wightman Rd, Church 
Hall. Για όσους επιθυμούν, αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί  

δωρεάς για την εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, 
 το North London Hospice και το Moorfields Eye Hospital. 

 
‘’ Στη ζωή μην είσαι σπουδαίος άνθρωπος, αλλά κάποιος που κάνει  

σπουδαία πράγματα για πολλούς ανθρώπους! Ζήστε τη ζωή στο έπακρο, αγαπή-
στε τη ζωή που ζείτε και κάντε πάντα τους ανθρώπους  

ευτυχισμένους! Έτσι θα σας θυμούνται!’’  
ΑΝΤΙΟ ΠΑΤΕΡ 

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Very Rev Andreas Hadjisavvis  
(from Akanthou, Cyprus)
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