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Ανησυχίες για διαρροή κυβερνη-
τικών σχεδίων στο Facebook

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, 
 η οικογένεια, οι σύντροφοι, οι φίλοι 
και απλός κόσμος από ολόκληρη 
την Ελλάδα, είπαν την Τετάρτη το 
τελευταίο αντίο...                   Σελ.7                

Θρήνος για τoν θάνατο της Φώφης 
Γεννηματά:  το τελευταίο «αντίο» 

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα 
ρολόγια μας μια ώρα πίσω;

Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021, 
λήγει η εφαρμογή του μέτρου της 
θερινής ώρας. Οι δείκτες των ρο-
λογιών πρέπει να μετακινηθούν 
μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 
π.μ. σε 03:00 π.μ.

Δεκάδες κυβερνητικά στελέχη και 
κρατικοί αξιωματούχοι στη Βρετα-
νία έχουν, τα τελευταία χρόνια, 
εγκαταλείψει τις θέσεις τους στο 
Δημόσιο για να κάνουν καριέρα 
στο Facebook.              Σελ. 10
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«Η Τουρκία είναι ταραξίας που θέλει να αναβιώσει το νεοοθωμανικό φάντασμα»

Ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της με το 
Λονδίνο στη μετά Brexit εποχή φιλοδοξεί 
να ανοίξει η Αθήνα, με το μνημόνιο διμε-

ρούς συνεργασίας που συνυπέγραψαν τη Δευ-
τέρα ο Νίκος Δένδιας και η βρετανίδα ομόλογός 
του Λιζ Τρας. Το «μενού» της συνάντησης στη 
βρετανική πρωτεύουσα περιελάμβανε, ακόμη, τα 
ελληνοτουρκικά, το Κυπριακό και τα Γλυπτά του 
Παρθενώνα – χωρίς όμως η Βρετανία να αναλά-
βει οποιαδήποτε δέσμευση. 
Το στρατηγικό πλαίσιο ενίσχυσης των ελληνο-
βρετανικών σχέσεων το οποίο συμφωνήθηκε 
αποτελεί, ουσιαστικά, το πρώτο μνημόνιο συνερ-
γασίας που υπογράφει η Βρετανία με ευρωπαϊκή 
χώρα έπειτα από την έξοδό της από την ΕΕ. Εχει 
προηγηθεί μόνο μία «κοινή δήλωση» συνεργα-
σίας μεταξύ Λονδίνου και Βερολίνου. Η συμφωνία 
περιγράφει δυνατότητες συνεργασίας σε ένα με-
γάλο εύρος τομέων: εξωτερική και περιφερειακή 
πολιτική, διμερή αμυντική συνεργασία, εμπόριο 
και επενδύσεις, ψηφιοποίηση, τουρισμό, ναυτιλία, 
υγεία, εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία, πολιτισμό, 
επιβολή νόμου, μετανάστευση (με πρόβλεψη για 
ανταλλαγή πληροφοριών με στόχο την εξάρ-
θρωση δικτύων παράνομης διακίνηση μετανα-
στών), κλιματική αλλαγή και περιβάλλον. 
Κατά τις συναντήσεις του με τη βρετανίδα ομό-
λογό του, αλλά και με την υφυπουργό Εξωτερι-
κών Γουέντι Μόρτον, ο Νίκος Δένδιας έθιξε το 
ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, υπογράμμισε την ανάγκη εξεύ-
ρεσης δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό 
και επανέλαβε το πάγιο αίτημα της Ελλάδας για 

επιστροφή των Γλυπτών. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, η Λιζ Τρας «άκουσε προσεκτικά» τον έλ-
ληνα ομόλογό της, χωρίς να κάνει συγκεκριμένες 
τοποθετήσεις. Είναι, άλλωστε, πολύ «φρέσκια» 
στο Φόρεϊν Οφις: μετρά κάτι περισσότερο από 
πέντε εβδομάδες, έχοντας μετακινηθεί από το 
υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου στον ανασχημα-
τισμό που έκανε ο Μπόρις Τζόνσον στα μέσα 
του Σεπτεμβρίου. 
Εξερχόμενος του Φόρεϊν Οφις, ο Δένδιας έκανε 
λόγο για «εξαιρετικά σημαντικές» συναντήσεις. 
Όπως δήλωσε, είχε εκτενή συζήτηση με την ομό-
λογό του για θέματα άμυνας, την κατάσταση στα 
Βαλκάνια, τις επενδύσεις, μορφωτικά θέματα και 
γενικά το σύνολο των διμερών σχέσεων, ενόψει 
και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη στο Λονδίνο στα μέσα Νοεμβρίου. 

«Είδαμε από κοινού τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε στο Κυπριακό, τα προβλήματα 
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα προβλή-
ματα εφαρμογής του Δικαίου της Θάλασσας», τό-
νισε. Είχαμε, ανέφερε, «την ευκαιρία να υπογρά-
ψουμε μία ελληνοβρετανική συμφωνία που 
καλύπτει το σύνολο των τομέων, άμυνα, εμπόριο, 
μορφωτικές σχέσεις, οτιδήποτε μπορεί κανείς να 
φανταστεί ότι είναι ενδιαφέρον για τις δύο χώρες. 
Αυτό που θα ήθελα να γίνει από δω και πέρα 
είναι να μπορέσουμε να προσθέσουμε ουσία σε 
αυτή τη συμφωνία με το να την εφαρμόσουμε, 
να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας ακόμα περισ-
σότερο και να αποδείξουμε ότι η έξοδος του Ηνω-
μένου Βασιλείου από την ΕΕ δε σημαίνει με κα-
νέναν τρόπο ελάττωση των σχέσεών του με την 

Ελλάδα - αντίθετα, μια ευκαιρία για στενότερες, 
βαθύτερες, ειλικρινέστερες διμερείς σχέσεις», 
πρόσθεσε ο κ. Δένδιας. «Το πλαίσιο που υπο-
γράψαμε με την Ελλάδα θα δημιουργήσει νέες 
ευκαιρίες για το εμπόριο και τις επενδύσεις στις 
δύο χώρες, επιτρέποντας καλύτερη συνεργασία 
μεταξύ επιχειρήσεων, επενδυτών και βιομηχα-
νίας. Αξιοποιεί, επίσης, την ισχυρή μας συνεργα-
σία στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, 
καθώς επιδιώκουμε να αντιμετωπίζουμε κακό-
βουλους παράγοντες που απειλούν να διαταρά-
ξουν τις ελευθερίες μας και τον τρόπο ζωής μας», 
δήλωσε η Τρας. Αξιωματούχος του Φόρεϊν Οφις 
είπε στην «Παροικιακή» ότι «οι δύο χώρες δε-
σμεύονται να συνεργαστούν για την προώθηση 
της σταθερότητας και της ασφάλειας ως σύμμαχοι 
στο ΝΑΤΟ και να ενισχύσουν την αντοχή της Ευ-
ρώπης απέναντι σε απειλές για την ασφάλεια». 
Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η Βρετανία επι-
θυμεί να συσφίξει τις σχέσεις της με την Ελλάδα 
μετά το Brexit λόγω της γεωστρατηγικής της θέ-
σης. Παράλληλα, όμως, συνεχίζει να ακολουθεί 
πολιτική ίσων αποστάσεων σε ό,τι αφορά την 
τουρκική προκλητικότητα. 

 
«Συμφωνία-ομπρέλα» 
Διπλωματικές πηγές τόνιζαν τη σημασία της ευ-
ρείας «συμφωνίας-ομπρέλα» που υπεγράφη με 
το Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία αυτή δημι-
ουργεί το πλαίσιο, ή αλλιώς τη «ραχοκοκκαλιά», 
επί της οποίας θα μπορέσουν να βασιστούν συ-
μπράξεις σε σχεδόν όλους τους τομείς που συν-
θέτουν το κάδρο των διμερών σχέσεων, με συ-
νεργασία των εκάστοτε αρμοδίων υπουργείων 
και φορέων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο συ-
γκεκριμένες αναφορές στην παρούσα φάση έγι-
ναν στους τομείς της άμυνας και την επενδύσεων, 
με μια συζήτηση επί πιθανών κοινών δράσεων 
στο μέλλον. Ως προς τα ζητήματα που άπτονται 
της τουρκικής προκλητικότητας, όπως το Κυ-
πριακό και η Ανατολική Μεσόγειος, ο κ. Δένδιας 
εξέθεσε τις ελληνικές θέσεις αναδεικνύοντας τα 
σημεία κοινής αντίληψης με τη βρετανική κυβέρ-
νηση, όπως τη σημασία των κανόνων του διε-
θνούς δικαίου της θάλασσας. Οι διπλωματικές 
πηγές σημείωσαν ότι η Αθήνα δεν παραγνωρίζει 
τη θερμή σχέση της Βρετανίας με την Τουρκία, 
λόγω εμπορικών και άλλων συμφερόντων, αλλά 
η Αθήνα θεωρεί μεγάλης σημασίας την τακτική 
επικοινωνία με το Λονδίνο ως υπενθύμιση του 
σταθεροποιητικού ρόλου που παίζει η Ελλάδα 
στην περιοχή, σε αντίθεση με την Άγκυρα. Ο 
υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε, επίσης, με 
τους προέδρους των επιτροπών Εξωτερικών και 
Αμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων, Τομ Τάγκε-
ντχατ και Τομπάιας Ελγουντ, αντίστοιχα. 

 
«Περιφερειακός ταραξίας» 
Σε ομιλία του στη διάσημη δεξαμενή σκέψης 

RUSI, αναφέρθηκε στη συστηματική αμφισβή-
τηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας 
και της Κύπρου από την Τουρκία, την οποία πε-
ριέγραψε ως έναν «περιφερειακό ταραξία» που 
επιχειρεί να αναβιώσει το «νεοοθωμανικό φάντα-
σμα» και που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο αν 
εξασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Ο 
υπουργός εξήγησε στο ακροατήριο το περιεχό-
μενο του casus belli, τονίζοντας κατ' αντιδιαστολή 
ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει έναν διαφορετικό 
δρόμο. Αναφέρθηκε στις συμφωνίες με την Ιταλία, 
την Αίγυπτο, τη Γαλλία, τα ΗΑΕ, τη Σαουδική 
Αραβία και τις ΗΠΑ. Σημείωσε ότι η πολιτική της 
χώρας περιστρέφεται γύρω από πέντε αμοιβαία 
ενισχυόμενους ομόκεντρους κύκλους, με τον 
πρώτο να καλύπτει την Ευρώπη, τον δεύτερο τη 
Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, τον τρίτο τα 
δυτικά Βαλκάνια, τον τέταρτο τις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ και τον πέμπτο τον ευρύτερο κόσμο, με 
προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, το μετα-
ναστευτικό, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η 
ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Αναφερόμενος στη συμ-
φωνία-πλαίσιο που υπέγραψε, είπε ότι επιδιώκει 
την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία. 

 
Συνάντηση με Νικήτα 
Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε και με τον Αρχιεπί-
σκοπο Νικήτα, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στις 
προκλήσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η Εκκλησία, όσο και στο έργο που επιτελείται με 
τη συνδρομή των πιστών της Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων. Αναφέρθηκε επίσης στην επέτειο συ-
μπλήρωσης 100 ετών από την ίδρυση της Αρ-
χιεπισκοπής το επόμενο έτος και στη σειρά εκ-
δηλώσεων που προγραμματίζονται.
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Τη θέση της βρετανικής 
κυβέρνησης υπέρ μίας 
λύσης διζωνικής, δικοι-

νοτικής ομοσπονδίας στην  
Κύπρο επαναβεβαίωσε η νέα 
Υπουργός Εξωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας, 
στην πρώτη δημόσια τοποθέ-
τησή της επί του ζητήματος. 
Η κ. Τρας, η οποία τη Δευτέρα 
είχε την ευκαιρία να ακούσει τις 
θέσεις της Ελλάδας για το  
ζήτημα από τον ομόλογό της 
Νίκο Δένδια, δέχθηκε το μεση-
μέρι της Τρίτης σχετικό ερώ-
τημα κατά τη διάρκεια της συ-
νεδρίασης της Βουλής των 

Κοινοτήτων με ερωτήσεις επί 
θεμάτων εξωτερικής πολιτικής. 
Ο βουλευτής του Εθνικού 
Κόμματος Σκωτίας (SNP) Άλιν 
Σμιθ ανέφερε λαμβάνοντας τον 
λόγο ότι η συνέπεια στο διεθνές 
δίκαιο είναι ζωτικής σημασίας 
για την αξιοπιστία και την οικο-
δόμηση εμπιστοσύνης, «κάτι 
που δεν ισχύει πουθενά περισ-
σότερο από όσο στην Κύπρο, 
όπου τμήμα του νησιού παρα-
μένει υπό παράνομη κατοχή». 
Ως εκ τούτου ο κ. Σμιθ ρώτησε 
τη βρετανίδα Υπουργό Εξωτε-
ρικών κατά πόσο συμφωνεί ότι 
«η μόνη βάση για ειρήνη στην 

Κύπρο είναι μια διζωνική δικοι-
νοτική ομοσπονδία» και ότι ει-
κασίες όπως κάποιες που έχουν 
ακουστεί τελευταία περί του 
αντιθέτου θα ήταν «βαθιά μη 
εξυπηρετικές» και θα συνιστού-
σαν οπισθοδρόμηση. 
Η Λιζ Τρας απάντησε ότι δεν 
συμφωνεί με τη βάση του ερω-
τήματος περί εικασιών, καθώς 
«το Ηνωμένο Βασίλειο υποστη-
ρίζει μία περιεκτική λύση βασι-
σμένη στις προηγούμενες πα-
ραμέτρους όπως εκτίθενται στα 
ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών». 

Σημειώνεται ότι ο κ. Σμιθ  
συγκαταλέγεται μεταξύ των 
Βρετανών βουλευτών από όλα 
τα κόμματα που το τελευταίο 
διάστημα έχουν ενημερωθεί για 
τις συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί στο Κυπριακό στο πλαί-
σιο πρωτοβουλιών της οργανω-
μένης παροικίας. 
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν και 
επαφές βουλευτών με τον  
Επίτροπο Προεδρίας Φώτη 
Φωτίου και τον Πρόεδρο της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας ΗΒ Χρίστο Καραολή κατά 
την πρόσφατη επίσκεψη του 
Επιτρόπου στο Λονδίνο.

Στηρίζουμε λύση εντός των παραμέτρων των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών



Ο υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ ανα-
κοίνωσε ένα τριετές πρόγραμμα δαπανών για τη  
βελτίωση των δημοσίων μέσων μεταφοράς, τη  
βελτίωση του προγράμματος απόκτησης δεξιοτή-
των για τους εργαζόμενους, αλλά και για την επέ-
κταση άλλων προγραμμάτων, ώστε να προωθήσει 
το σχέδιο της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον 
για την αναβάθμιση των φτωχότερων περιοχών 
στη χώρα.      

“Μία  νέα εποχή αισιοδοξίας μας”, αναφέρει  
η Daily Express (27/10/2021) - επικαλούμενη τη 
δέσμευση του υπουργού των Οικονομικών να οι-
κοδομήσει μια οικονομία μετά το Brexit που μπορεί 
να ανακάμψει από την πανδημία. 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, κατά την  

κατάθεση του προϋπολογισμού ο κ. Σούνακ θα 
επικεντρωθεί στο να βοηθήσει τις οικογένειες να 
ξεπεράσουν την κρίση του κόστους ζωής και να 
εκπληρώσει προηγούμενες υποσχέσεις της κυβέρ-
νησης πριν τις επόμενες εκλογές. 
Η Daily Mirror δεν φαίνεται να έχει εντυπωσιαστεί 

από την εικόνα του υπουργού των Οικονομικών 
να  προετοιμάζει την ομιλία του για τον προϋπολο-
γισμό φορώντας ένα ζευγάρι σαγιονάρες που  
κοστίζουν £ 95. 

“Οι σχετικές φωτογραφίες είναι άκρως αποκαλυ-
πτικές", υποστηρίζει η εφημερίδα, επειδή κάνουν 
εμφανή “την απόσταση μεταξύ ενός προνομιούχου 
πολυεκατομμυριούχου και  των εργαζομένων που 
αντιμετωπίζουν μια κρίση κόστους ζωής που οι  
Συντηρητικοί έχουν επιδεινώσει". 
Η Sun σημειώνει ότι οι επικεφαλής των επιχει-

ρήσεων αναρωτιούνται “τι συνέβη με τον ισχυρισμό 
των Τόρις ότι είναι το κόμμα των χαμηλών φόρων”.  
Η στήλη – γνώμης των Times προτρέπει τον 

υπουργό των Οικονομικών να προχωρήσει σε 
 φορολογικές ελαφρύνσεις για τα υψηλά εισοδή-
ματα - επιμένοντας ότι "ο ρόλος της κυβέρνησης 
είναι να εξασφαλίσει ότι η ανάπτυξη με σταθερές 
τιμές μπορεί να συνεχιστεί". 
Η Βρετανία "δεν μπορεί να φορολογήσει το δρόμο 

της προς τον πλούτο", γράφουν οι Times, "και ο  
κ. Σουνάκ το γνωρίζει αυτό". 

 
Αύξηση των μισθών για τους εργαζόμενους 

του δημόσιου τομέα  
Εκατομμύρια εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα 

πρόκειται να δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται 
το επόμενο έτος, μετά την απόφαση της κυβέρνη-

σης να προχωρήσει στο “ξεπάγωμα” των μισθών.  
Μια “προσωρινή παύση” στην αύξηση των  

μισθών είχε αποφασιστεί τον περασμένο Νοέμβριο 
ως αντίδραση στις προκλήσεις της πανδημίας 
Covid-19.    
Το Εργατικό Κόμμα έσπευσε να σημειώσει ότι οι 

αυξήσεις φόρων και τιμών σημαίνουν ότι πολλές 
οικογένειες αντιμετωπίζουν “κρίση κόστους ζωής”. 
Ξεχωριστά, οι ακτιβιστές για πάγωμα του φόρου 

καυσίμων έχουν ενημερωθεί να αναμένουν πά-
γωμα του φόρου για δωδέκατο συνεχόμενο έτος 
στον προϋπολογισμό της Τετάρτης. 
Σύμφωνα με το BBC ο ΦΠΑ για το κόστος της 

ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά δεν 
πρόκειται να μειωθεί με το υπουργείο Οικονομικών 
να υποστηρίζει ότι η σχετική πρόταση ήταν ανε-
παρκώς στοχευμένη και ότι τα νοικοκυριά χαμηλό-
τερου εισοδήματος θα μπορούσαν να βοηθηθούν 
καλύτερα μέσω άλλων προγραμμάτων. 
Αρκετά πρωτοσέλιδα (26/10/2010) αναδεικνύουν 

την απόφαση του υπουργού των Οικονομικών Ρίσι 
Σουνάκ  να τερματίσει το πάγωμα των μισθών του 
δημόσιου τομέα. 
Η Daily Telegraph σημειώνει ότι η απόφαση  

ενισχύει την πρόθεση του πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον να καταστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο μια 
οικονομία "υψηλών δεξιοτήτων και υψηλών  
μισθών" - αλλά έχει επίσης εντείνει τις προειδο-
ποιήσεις για τον κίνδυνο του πληθωρισμού. 

"Πώς θα το αντέξει η οικο-
νομία;", διερωτάται η Daily 
Mail - η οποία σημειώνει ότι 
το υπουργείο των Οικονομι-

κών έχει ήδη κάνει δεσμευτεί για  δαπάνες πολλών 
δισεκατομμυρίων, επιπλέον του ποσού των 400 
δισεκατομμυρίων λιρών για την αντιμετώπιση της 
κρίσης του Covid. 
Ο Guardian παραθέτει τα  σχόλια του γενικού 

γραμματέα της Ένωσης Βρετανικών Συνδικάτων 
(TUC) , Φράνσις Ο' Γκρέιντι, ο οποίος έσπευσε να 
τονίσει ότι πολλοί προϋπολογισμοί νοικοκυριών θα 
έχουν ήδη "επιβαρυνθεί σημαντικά" μέχρι να τεθεί 
σε ισχύ η αύξηση των μισθών το επόμενο έτος. 

 
Ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζαβίντ αποκλείει 

νέους περιορισμούς Covid   
Ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζαβίντ δήλωσε ότι 

δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω περιορισμούς 
covid "αυτή την περίοδο" και εκτίμησε ότι το  
Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει "κανονικά Χριστούγεννα" 
Ο κ Τζαβίντ  σημείωσε επίσης ότι το εμβόλιο 

Covid θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτικό για το 
προσωπικό του NHS - αλλά ο ηγέτης των Εργατι-
κών σερ Κιρ  Στάρμερ έσπευσε να εκφράσει την 
αντίθεση του σε μια τέτοια προοπτική.  
Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του υγειονομικού 

προσωπικού κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος 
κορονοϊός θα βοηθήσει στην προστασία των ασθε-
νών, υπογράμμισε σε δηλώσεις που έκανε στο 
Sky News ο κ. Τζαβίντ, προσθέτοντας ότι δεν τον 
αποθαρρύνει το γεγονός ότι ήδη αντιμετωπίζονται  
ελλείψεις προσωπικού στο σύστημα υγείας. 

Ο ιατρικός διευθυντής του NHS 
Στίβεν Πόουις στο μεταξύ προ-
έτρεψε τους Βρετανούς να  
“τρέξουν να εμβολιαστούν”  

καθώς το NHS έχει στείλει δύο 
εκατομμύρια επιπλέον προσκλήσεις για την τρίτη 
ενισχυτική δόση αυτή την εβδομάδα 
Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι 

έχουν ήδη εμβολιαστεί με την τρίτη αναμνηστική 
δόση από τότε που ξεκίνησε το πρόγραμμα του 
ενισχυτικού εμβολιασμού τον περασμένο μήνα, 
ανακοίνωσε το NHS England 
Σημειώνεται ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην 

Αγγλία πρόκειται να λάβει από την κυβέρνηση επι-
πλέον 5,9 δισ. λίρες    
Την Δευτέρα (25/10/2021) οι Times έγραφαν 

στο πρωτοσέλιδό τους : “Δισεκατομμύρια στο ΕΣΥ 
με στόχο να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις” 
με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ότι ο υπουργός 
Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ θα ενισχύσει το NHS με 
5,9 δισ. λίρες προκειμένου να ορθοποδήσει από 
την πανδημία. Μέρος του ποσού θα χρησιμοποι-
ηθεί προκειμένου να αγοραστεί υλικό και προσλη-
φθούν γιατροί και νοσηλευτές ώστε να μειωθεί η 
πολύμηνη αναμονή που απαιτείται σήμερα για τη 
διεξαγωγή χειρουργείων, μαγνητικών αξονικών  
τομογραφιών και άλλων εξετάσεων. 
Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας θα επιτρέψει 

να περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος αναμονής για 
τους ασθενείς που είναι στις λίστες αναμονής και 
έχουν ανάγκη από άμεση ιατρική φροντίδα για να 
ξεπεράσουν τα προβλήματα υγείας που αντιμετω-
πίζουν. Ο χρόνος αυτός λόγω των προβλημάτων 
που προκάλεσε η πανδημία έφθασε σε επίπεδα 
ρεκόρ, επισημαίνουν στελέχη του NHS.  

 
Ανησυχία για τη βασίλισσα Ελισάβετ! 
Ακυρώθηκε η συμμετοχή της βασίλισσας Ελισά-

βετ στην διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26), 
η οποία αρχίζει την 1/11 στη Γλασκώβη και αμέσως 
φούντωσαν οι φήμες. 
Σύμφωνα με την Daily Mail (27/10/2021), πηγές 

του Παλατιού επέμειναν ότι η κίνηση αποτελεί  
"λογική προφύλαξη" και η Βασίλισσα παραμένει 
αποφασισμένη ότι η σύνοδος για το κλίμα να στε-
φθεί με επιτυχία. 
Η Mirror μας ενημερώνει  ότι αξιωματούχοι  

"κινήθηκαν για να μετριάσουν τους φόβους για την 
υγεία της" δημοσιεύοντας φωτογραφίες της  
Βασίλισσας να χαμογελά καθώς πραγματοποιούσε 
βιντεοκλήσεις την Τρίτη κατά την επανάληψη των 
καθηκόντων της μετά την παραμονή της στο  
νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα. 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Πρόγραμμα δαπανών για την αναβάθμιση των φτωχότερων περιοχών  

Τζόνσον: «Από μια κλωστή» κρέμεται η συμφωνία για το κλίμα στην COP26

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι 
είναι «επισφαλές» πως η επικείμενη διάσκεψη των  
Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP26 θα διασφαλίσει 

τις συμφωνίες που χρειάζονται για να την αντιμετώπιση της  
κλιματικής αλλαγής. 
Η Βρετανία ελπίζει πως η διάσκεψη στη Γλασκώβη, που ξεκινά 

στις 31 Οκτωβρίου, θα υιοθετήσει σχέδια που θα βοηθήσουν να 
περιοριστεί η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας στον πλανήτη στο 
1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να 
πετύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. 

«Θα είναι πολύ, πολύ δύσκολη, αυτή η διάσκεψη. Ανησυχώ πολύ 
διότι μπορεί να πάει στραβά και ίσως να μην πετύχουμε τις συμ-
φωνίες που χρειαζόμαστε και είναι επισφαλές, είναι πολύ, πολύ 
δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει», δήλωσε ο Τζόνσον σε 
συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο εκδήλωσης με παιδιά. 

Ο Τζόνσον, ως οικοδεσπότης της διάσκεψης, έχει χαρακτηρίσει 
τη συνάντηση μια από τις τελευταίες μεγάλες ευκαιρίες για  
επιβράδυνση της αύξησης της θερμοκρασίας. 
Πλήγμα στις ελπίδες για σημαντική συμφωνία στη διάσκεψη  

αποτέλεσε και το γεγονός ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως ο  
Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα ταξιδέψει στη Σκωτία 
για τις συνομιλίες. Επικρατεί επίσης αβεβαιότητα για το εάν θα 
παρευρεθεί ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ. 
Ο πρόεδρος της COP26, ο Βρετανός Αλόκ Σάρμα, εκτίμησε το 

Σάββατο ότι θα είναι «πιο δύσκολο» να επιτευχθεί μια συμφωνία 
στη Γλασκώβη συγκριτικά με το Παρίσι. 
Αυτή η διάσκεψη αποτελεί «ίσως την πλέον σημαντική σύνοδο 

σε αυτή τη χώρα σε όλη μας τη ζωή», είπε ο Τζόνσον, προσθέτο-
ντας ότι μια συμφωνία απαιτεί οι ηγέτες «να κάνουν θυσίες».

O Εντ Σίραν αποκάλυψε ότι είναι θετικός στην COVID-19

Ο Βρετανός ποπ σταρ Εντ Σίραν βρέθηκε  
θετικός στην COVID-19 και ανακοίνωσε την  
είδηση στον λογαριασμό του στο Instagram. 

«Γεια σας παιδιά. Γρήγορη ενημέρωση για να 
σας πω ότι δυστυχώς βρέθηκα θετικός στην 
COVID-19, επομένως βρίσκομαι τώρα σε απο-
μόνωση και ακολουθώ τις κυβερνητικές οδηγίες» 
ο τραγουδιστής - τραγουδοποιός σε ανάρτησή 
του απευθυνόμενος στους ακόλουθούς του, που 
ανέρχονται σε 35 εκατομμύρια.   
Αν και ο Εντ Σίραν δεν κοινοποίησε λεπτομέ-

ρειες για την κατάστασή του, φαίνεται ότι είτε είναι 
ασυμπτωματικός είτε έχει ήπια συμπτώματα, κα-
θώς σχεδιάζει να συνεχίσει να προωθεί το νέο 
του άλμπουμ, προς το παρόν όμως από από-
σταση. «Θα κάνω όσες προγραμματισμένες συ-
νεντεύξεις/εμφανίσεις μπορώ από το σπίτι μου» 
σημείωσε.  

«Να είστε όλοι ασφαλείς» πρόσθεσε.  
Ο 30χρονος  καλλιτέχνης έκανε πολλές εμφανί-
σεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης τον τελευταίο 
καιρό για να προωθήσει το νέο του άλμπουμ και 
πρόσφατα εθεάθη να μοιράζεται τη σκηνή με τους 
Coldplay στη συναυλία του συγκροτήματος στο 
O2 Arena του Λονδίνου. Τον περασμένο μήνα, ο 
Εντ Σίραν ανέβηκε, επίσης, σε σκηνή στο Παρίσι, 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας συναυλίας Global 
Citizen Live.
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 Έλτον Τζον: Έξι δεκαετίες στην κορυφή

Λήψη μέτρων για Covid συστήνουν οι επιστήμονες της κυβέρνησης 

Να ενεργοποιήσει εγκαίρως τα μέτρα 
κατά της διασποράς του κορω-
νοϊού, που προβλέπονται στο Σχέ-

διο Β της βρετανικής κυβέρνησης έχουν συ-
στήσει στον Πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον τα μέλη της συμβουλευτικής επι-
στημονικής επιτροπής SAGE. 
Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης 
της επιτροπής στις 14 Οκτωβρίου, οι επι-
στήμονες τόνισαν ότι «παρεμβάσεις νωρίς 
θα μειώσουν την ανάγκη για πιο αυστηρά 
και με μεγαλύτερη διάρκεια μέτρα που θα 
προκαλέσουν αναστάτωση» στην καθημε-
ρινότητα των πολιτών. 
Οι επιστήμονες μέλη της SAGE προειδο-
ποίησαν ότι πλέον έχουν μειωθεί οι ατομικές 
συμπεριφορές που προστατεύουν τον πο-
λίτη από τον κορωνοϊό, επομένως απαιτού-
νται σαφέστερες οδηγίες για τήρηση προ-
στατευτικών μέτρων. 
Ως μέτρο με τον μεγαλύτερο θετικό αντί-
κτυπο στον περιορισμό της μετάδοσης του 
ιού επισημαίνεται η επαναφορά της οδηγίας 
για τηλεργασία. 
Παρά τη σημαντική αύξηση των κρουσμά-
των, η κυβέρνηση ανθίσταται στις πιέσεις 

για εφαρμογή του Σχεδίου Β, που προβλέ-
πει μεταξύ άλλων επαναφορά της υποχρέ-
ωσης για χρήση μάσκας και για τήρηση 
αποστάσεων, λέγοντας ότι η πίεση στο σύ-
στημα υγείας είναι ακόμα αντιμετωπίσιμη. 
Εν τω μεταξύ, όπως αποκάλυψε η Daily 
Telegraph, υπολογιστικά μοντέλα που έχουν 
παρουσιαστεί στην κυβέρνηση από επιστη-
μονικούς συμβούλους προβλέπουν μείωση 

των κρουσμάτων ακόμα και στα 5.000 ημε-
ρησίως πριν από τα Χριστούγεννα, ακόμα 
και χωρίς επαναφορά στοιχειωδών μέτρων 
όπως η χρήση μάσκας και τήρηση αποστά-
σεων. 
Η πρόγνωση της Σχολής Υγιεινής και Τρο-
πικής Ιατρικής του Λονδίνου αναφέρει πως 
η μείωση θα οφείλεται στην εμβολιαστική 
κάλυψη και στα μεγάλα ποσοστά λοιμώ-
ξεων των παιδιών. Σημειώνεται, ωστόσο, 
ότι μπορεί να υπάρξει έξαρση την άνοιξη, 
λόγω φθίνουσας προστασίας από τα εμβό-
λια.  

 
Ανεμβολίαστοι δύο στους τρεις νέους 

που νοσηλεύθηκαν λόγω COVID  
 
Το 66% των 300 κατοίκων της Αγγλίας 
ηλικίας από 18 έως 29 ετών που χρειάστηκε 
να νοσηλευθούν στην Αγγλία λόγω κορω-
νοϊού τις τελευταίες εβδομάδες δεν είχαν 
κάνει καμία δόση του εμβολίου κατά 
COVID, κάτι που αποδεικνύει την αποτελε-
σματικότητα των εμβολίων κατά της σοβα-
ρής νόσησης. 

Συνολικά από τους 7.400 νοσηλευθέντες 
φορείς του ιού περίπου οι 2.500, δηλαδή 
σχεδόν ένας στους τρεις, ήταν ανεμβολία-
στοι. Ακόμα 400 είχαν κάνει μόνο την πρώτη 
δόση του εμβολίου. 
Στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 80 ετών 
από τους 1.553 νοσηλευθέντες το 88% ήταν 
πλήρως εμβολιασμένοι και στην ηλικιακή 
ομάδα 70-79 ετών το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν 85%.  
Για αυτές τις ηλικίες, με την πολύ υψηλή 
εμβολιαστική κάλυψη, θεωρείται αναμενό-
μενο ένα μεγάλο ποσοστό των νοσηλευθέ-
ντων να αφορά πλήρως εμβολιασθέντες. 
Τα μεγάλα ποσοστά αποδεικνύουν επίσης 
τη σημασία της αναμνηστικής δόση του εμ-
βολίου για την προστασία των πιο ηλικιω-
μένων που έκαναν τη δεύτερη δόση πριν 
από περισσότερο από έξι μήνες και επομέ-
νως έχουν φθίνουσα προστασία έναντι του 
ιού. 
Ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας των 
εμβολίων είναι ότι στις ηλικίες 70-79 η ανα-
λογία των πλήρως εμβολιασθέντων που νο-
σηλεύθηκαν ήταν 25,3 άτομα ανά 100.000. 
Η αντίστοιχη αναλογία για τους ανεμβολία-
στους ήταν 67,9 ανά 100.000 άτομα. 
Αντιστοίχως, μόνο 3,2 πλήρως εμβολια-
σθέντες ανά 100.000 πολίτες ηλικίας 30-40 
ετών χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ η 
αναλογία για τους ανεμβολίαστους νοση-
λευθέντες αυτής της ηλικιακής ομάδας ήταν 
13,4 ανά 100.000. 

 
Πάνω από 165.000 τα θύματα του  

κορωνοϊού βάσει πιστοποιητικών 
 
Συνολικά 165.213 θάνατοι στο Ηνωμένο 
Βασίλειο αποδίδονται στην COVID-19, με 
βάση την αναγραφή της αιτίας θανάτου στα 
ληξιαρχικά πιστοποιητικά. 
Τα στοιχεία αυτά, από το Γραφείο Εθνικής 
Στατιστικής (ONS), αποκλίνουν σημαντικά 
από τον επίσημο απολογισμό των 139.571 
θυμάτων του κορωνοϊού που παρουσιάζει 
το Υπουργείο Υγείας. Η απόκλιση οφείλεται 
στο ότι η κυβέρνηση προσμετρά μόνο τους 
θανάτους επιβεβαιωμένων φορέων που κα-
τέληξαν εντός 28 ημερών από τη θετική διά-
γνωση. 
Οι περισσότεροι θάνατοι σε μία ημέρα κα-
ταγράφηκαν στο αποκορύφωμα του δεύτε-
ρου κύματος της πανδημίας, συγκεκριμένα 
1.484 θάνατοι στις 19 Ιανουαρίου. Μεταξύ 
των θυμάτων περιλαμβάνονται 43.675 φι-
λοξενούμενοι σε οίκους ευγηρίας σε Αγγλία 
και Ουαλία. 
Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, κατά 
την εβδομάδα έως τις 15 Οκτωβρίου κατα-
γράφηκαν 713 θάνατοι που αποδίδονται 
στον κορωνοϊό στην Αγγλία και στην Ουα-
λία. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 7% 
σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. 
Εξάλλου, επί του συνόλου των θανάτων 
από όλα τα αιτία που σημειώθηκαν σε Αγ-
γλία και Ουαλία την ίδια εβδομάδα, το 6,4% 
οφειλόταν στην COVID-19. 
Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε πως 

4.547.927 κάτοικοι του Ηνωμένου Βασι-
λείου άνω των 50 ετών έχουν κάνει την 
τρίτη αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά 
Covid. Μαζί με τους πιο ευάλωτους πολίτες 
που επίσης δικαιούνται την τρίτη δόση, πε-
ρισσότεροι από 5 εκατομμύρια πολίτες 
έχουν εμβολιαστεί από τότε που άρχισε να 
χορηγείται η ενισχυτική δόση του εμβολίου. 
Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περισσό-
τερο από το 50% των πολιτών που θα μπο-
ρούσαν να έχουν ήδη κάνει την τρίτη δόση, 
εκείνων δηλαδή που έχουν κάνει τη δεύτερη 
δόση τουλάχιστον έξι μήνες νωρίτερα.

Ο Έλτον Τζον έγινε ο πρώτος 
καλλιτέχνης με 10 single στο 
UK Top 10 chart, σε έξι διαφο-
ρετικές δεκαετίες.  Το τραγούδι 
«Cold Heart» -συνεργασία του 
Έλτον Τζον με 
τη Dua Lipa 
σε remix 
από τους 
Α υ σ τ ρ α -
λούς Pnau -
που είναι 
μίξη των 
προηγού -
μενων επι-
τυχιών του 
«Sacrifice» 
(1990 Νο 
1), «Kiss 
the Bride», 
«Where ' s 
the Shoo-
rah» και 
« R o c k e t 
Man»- έφθασε 
στο Νο 4 τον Σεπτέμβριο και 
είναι στην πορεία για να εκθρο-
νίσει τον Εντ Σίραν από το Νο 
1. Το τελευταίο single στο Top 
10 του Ηνωμένου Βασιλείου 
του Έλτον Τζον ήταν το «Step 
Into Christmas», επιτυχία από 
το 1973 που επανέρχεται στο 
Top 40 κατά τη διάρκεια κάθε 
εορταστικής περιόδου από τότε 
που άρχισαν να συμπεριλαμ-
βάνονται στα charts και οι με-
τρήσεις από τις υπηρεσίες 

streaming. H επιτυχία έφθασε 
στο νούμερο 10 στο τελικό 
chart του 2020. Οι 10 κορυ-
φαίες επιτυχίες του Έλτον Τζον 
τη δεκαετία του 2000 ήταν κυ-

ρίως συνεργα-
σίες  -με 
τους Blue, 
Chipmunk 
και, μετά 
θάνατον, με 
τον Tupac- 
ή παλιά 
τραγούδια 
που επα-
νήλθαν στο 
προσκήνιο, 
επειδή απο-
τ έ λ ε σ α ν 
μ ο υ σ ι κ ή 
επένδυση 
σε διαφημί-
σεις. Το 

«Are You 
Ready for 

Love» έγινε το πέμπτο του Νο 
1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν 
αποτέλεσε το σάουντρακ του 
Sky Sports για την ποδοσφαι-
ρική σεζόν 2003-04. Με τη νέα 
επιτυχία του, ο Έλτον Τζον εί-
ναι μία θέση μπροστά από 
τους Έλβις Πρίσλεϊ, Σερ, Κλιφ 
Ρίτσαρντ, Μάικλ Τζάκσον και 
Ντέιβιντ Μπόουι που έχουν ο 
καθένας, τουλάχιστον, ένα sin-
gle στο Top 10, σε πέντε δια-
φορετικές δεκαετίες.

Απούσα από την COP26 η Ελισάβετ 

Η βασίλισσα Ελισάβετ δεν θα 
παραστεί τελικά στην έναρξη 
της μεγάλης κλιματικής συνό-
δου COP26 στη Γλασκώβη την 
ερχόμενη εβδομάδα. 
Ανακοίνωση του Παλατιού του 
Μπάκιγχαμ αναφέρει πως  
κατόπιν των ιατρικών συστά-
σεων για ξεκούραση, που οδή-
γησαν και στη ματαίωση του 
προγραμματισμένου ταξιδιού 
της στη Βόρεια Ιρλανδία την πε-
ρασμένη εβδομάδα, η βασί-
λισσα εκτελεί ελαφριά καθήκο-

ντα στο Κάστρο του Ουίνδσορ. 
«Η Αυτής Μεγαλειότητα με 
λύπη αποφάσισε ότι δε θα ταξι-
δέψει πλέον στη Γλασκώβη για 
να παραστεί στη Βραδινή Δε-
ξίωση της COP26 τη Δευτέρα 
1η Νοεμβρίου. Η Αυτής Μεγα-
λειότητα είναι απογοητευμένη 
που δε θα παραστεί στη  
δεξίωση, αλλά θα απευθύνει 
ομιλία στους συγκεντρωθέντες 
συνέδρους μέσω μαγνητοσκο-
πημένου βιντεομηνύματος», 
προσθέτει η ανακοίνωση  
του Παλατιού. 
Στη Γλασκώβη θα παρευρε-
θούν άλλα μέλη της βασιλικής 
οικογένειας. Νωρίτερα την Τρίτη 
η βασίλισσα εμφανίστηκε για 
πρώτη φορά μετά από την  
ακύρωση του ταξιδιού στη  
Βόρεια Ιρλανδία και τη διανυ-
κτέρευσή της σε νοσοκομείο του 
Λονδίνου την περασμένη  
Τετάρτη, παραχωρώντας ακρό-
αση μέσω βιντεοσύνδεσης 
στους νέους πρέσβεις της  
Νότιας Κορέας και της Ελβετίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
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Νίκος Αναστασιάδης: Δεν θα γίνει αποδεκτή λύση  
αντίθετη με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών

Την πολιτική βούληση για μια ειρηνική, 
έντιμη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του 
Κυπριακού, επανέλαβε ο Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σε 
ομιλία του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα γί-
νει αποδεκτή μια λύση, αντίθετη με τις Συμφωνίες 
Κορυφής, τα Ψηφίσματα των ΗΕ και το Ευρω-
παϊκό κεκτημένο, η οποία θα καθιστούσε την Κυ-
πριακή Δημοκρατία υποχείριο της Τουρκίας. 
Μιλώντας σε εκδήλωση του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου,  με θέμα «Οι αγώνες της Κύπρου 
για την εθνική παλιγγενεσία», ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης σημείωσε: «Αυτό που θα ήθελα με τη 
σημερινή ευκαιρία να διαμηνύσω, είναι πως όσο 
αποδεδειγμένα διαθέτουμε την πολιτική βούληση 
και αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε σε μια 
ειρηνική, έντιμη, λειτουργική και βιώσιμη λύση 
του Κυπριακού, άλλο τόσο δεν θα αποδεχτούμε 
όρους και αξιώσεις που θα οδηγούν σε μια λύση 
αντίθετη με τις Συμφωνίες Κορυφής, τα Ψηφί-
σματα των ΗΕ και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, κα-
θιστώντας την Κυπριακή Δημοκρατία υποχείριο 
της Τουρκίας». 
Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη 
του ιδίου και της κυβέρνησής του «για τον αδό-
κητο χαμό της μοναδικής φίλης, της εξαίρετου 
πολιτικού Φώφης Γεννηματά». «Εύχομαι αιωνία 
η μνήμη της αλλά και η σφραγίδα που άφησε 
μέσα από το πολιτικό της ήθος να κοσμεί όσους 
επιζούν», συμπλήρωσε. 
Σε σχέση με το θέμα της εκδήλωσης, που το-

ποθετείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 
200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, ανα-
φέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισαν η Κύπρος 
και η Μακεδονία, στην Ελληνική Επανάσταση. 

«Δεν μπορώ να μην σημειώσω τους δύο κύρι-
ους άξονες που χαρακτηρίζουν τις άμεσες συνέ-
πειες και τον απόηχο του 1821 στη Μακεδονία 
και στην Κύπρο. Ο πρώτος ήταν οι σφαγές των 
κληρικών, προκρίτων και του απλού λαού, συνέ-
πεια της “οργής του σουλτάνου” για το ξέσπασμα 
της Επανάστασης στη Μολδοβλαχία και στην Πε-
λοπόννησο. Προηγήθηκε η Θεσσαλονίκη, στις 
18 και 19 Μαΐου 1821 και ακολούθησε η Κύπρος 
με τη φρίκη της 9ης Ιουλίου. Και ο δεύτερος άξο-
νας ήταν η αθρόα συμμετοχή Μακεδόνων και Κυ-
πρίων αγωνιστών που συμμετείχαν στον κοινό 
απελευθερωτικό αγώνα της Παλιγγενεσίας», ανέ-
φερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. 

«Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ ο Ελληνικός 

πληθυσμός της Κύπρου την περίοδο εκείνη ανερ-
χόταν σε μόλις 80 χιλιάδες, ο αριθμός των αγω-
νιστών που έλαβαν μέρος στον Εθνικό ξεσηκωμό, 
εκτιμάται πως ανερχόταν στους 1000. Την ίδια 
στιγμή, ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η υλική 
συνεισφορά των Κυπρίων, με την αποστολή προ-
μηθειών και οικονομικής βοήθειας παρά τη φτώ-
χεια και τις όποιες κακουχίες αντιμετώπιζαν», 
πρόσθεσε, εκφράζοντας την υπερηφάνεια που 
«ο Κυπριακός Ελληνισμός συνέβαλε, στο μέτρο 
του δυνατού, στη δημιουργία του ανεξάρτητου 
ελληνικού κράτους». 
Αναλύοντας τους ιστορικούς δεσμούς που ένω-

σαν τη Μακεδονία με την Κύπρο και τα επόμενα 
χρόνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρ-
θηκε και στους αγώνες του Ελληνισμού για την 
επίλυση του Κυπριακού. 

«Εδώ και 47 χρόνια, αυτό που καταγράφεται 
είναι οι αδιάλλακτοι και αμετάβλητοι στόχοι της 
Τουρκίας, μέσα από τις αξιώσεις που προβάλλει, 
να επιτύχει λύση που θα της επιτρέπει τον πλήρη 
έλεγχο και την μετατροπή της Κύπρου σε δικό 
της προτεκτοράτο», είπε. 
Όπως σημείωσε, «αποκορύφωμα των διαχρο-
νικών στόχων της Τουρκίας, αποτελούν οι νέες 
της αξιώσεις, με εγκατάλειψη της βάσης λύσης 
και την αξίωση της δημιουργίας δύο ανεξαρτήτων 
κρατών, τη δημιουργία νέων τετελεσμένων επί 
του εδάφους με την αλλοίωση του καθεστώτος 
της περίκλειστης πόλης της  Αμμοχώστου, τη πα-
ραχώρηση 145 τετραγωνικών χιλιομέτρων Ελ-
ληνοκυπριακής γης στον τουρκικό στρατό για πε-
ραιτέρω στρατικοποίηση, αλλά και τις συνεχείς 
παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης 
με παράνομες επεμβάσεις στην Αποκλειστική Οι-
κονομική  Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας». 
Παράλληλα, επανέλαβε τη βούλησή του για 

«την επίτευξη μιας λύσης που θα οδηγεί σε ένα 
κράτος πλήρως απαλλαγμένο από εξαρτήσεις 
τρίτων ή/και την όποια κηδεμόνευση μέσα από 
πρόνοιες που δεν συναντώνται σε κανένα σύ-
νταγμα κράτους – μέλους των Ηνωμένων 
Εθνών». 

«Μιας λύσης που θα σέβεται την αξιοπρέπεια 
και την ταυτότητα και των δύο κοινοτήτων και θα 
τους δίδει το δικαίωμα, ελεύθεροι και ανεξάρτητοι 
να καθορίζουν την μοίρα τους, σε συνθήκες 
ασφάλειας, σταθερότητας και αρμονικής συμβίω-
σης, όπως επιτάσσει και η Ευρωπαϊκή μας ταυ-
τότητα», συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας.

Μετέωρες οι προσπάθειες για 
απεσταλμένο στο Κυπριακό
Μετέωρες είναι οι προσπάθειες για διορισμό 

απεσταλμένου στο Κυπριακό. Το κλειδί, σύμφωνα 
με πληροφορίες του ΡΙΚ, φαίνεται ότι μπορεί να 
αποτελέσει η αποφυγή προσδιορισμού του τίτλου 
του. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες του σταθ-
μού, στο παρασκήνιο που είναι σε εξέλιξη, γίνο-
νται βολιδοσκοπήσεις για απεσταλμένο ο οποίος 
δεν θα είναι ούτε ειδικός, όπως είχε συμφωνηθεί 
στην τριμερή συνάντηση της Νέας Υόρκη, ούτε 
προσωπικός, όπως ζητεί επίμονα η τουρκική 
πλευρά. Εμφαση, δίδεται στο περιεχόμενο των 
όρων εντολής του, οι οποίοι να αφορούν σε συ-
γκεκριμένο χρονικό διάστημα να φέρει τις δυο 
πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Από πλευράς κυβέρνησης αναφέρεται ότι ο διο-
ρισμός απεσταλμένου θεωρείται δεδομένος και 
είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί.

Τατάρ: Το Βαρώσι θα ανοίξει 
σιγά-σιγά για εγκατάσταση

Το Βαρώσι θ’ ανοίξει σιγά σιγά για εγκατάσταση 
κι αυτό χρειάζεται χρόνο, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ 
λέγοντας πως σ’ εκείνο το σημείο χρειάζεται 
έντονη προετοιμασία και θεωρεί ωφέλιμο να εντα-
τικοποιηθούν αυτές οι εργασίες που γίνονται σε 
συνεργασία με την «κυβέρνηση». Μιλώντας με 
αφορμή τον ένα χρόνο στη θέση του «προέδρου» 
του ψευδοκράτους ο Τατάρ είπε ότι στον ένα 
χρόνο που έχει ανοίξει μέρος του Βαρωσιού, το 
επισκέφθηκαν πάνω από 250.000 άτομα.  
Οι «επενδύσεις» που έγιναν εκεί, είπε, έχουν 

μετατρέψει την περιοχή σε ένα άλλο Βαρώσι. 
Στα κατεχόμενα ανακοινώθηκε από τις «δυνά-
μεις ασφαλείας» πως από την 1η Νοεμβρίου  
οι ώρες που η περιοχή του Βαρωσίου που έχει 
ανοίξει, θα αλλάξουν. Οι ώρες επίσκεψης θα είναι 
από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, αντί 
στις 8 το βράδυ που είναι τώρα. Ο Τατάρ, μιλώ-
ντας σε τηλεοπτική εκπομπή. επανέλαβε τον ισχυ-
ρισμό ότι η ε/κ πλευρά έχει στόχο την εξάλειψη 
της «τδβκ» - όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος 
– και το να γίνουν οι Τ/κ μπάλωμα στην ΚΔ,  
κι αυτό – συνέχισε – επιβεβαίωσε στην συνά-
ντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ. «Εμείς λέμε δύο κράτη. 
Υπάρχει μια βόρεια Κύπρος που ζει με την ΕΕ. 
Μπορούν να υπάρξουν δύο κράτη εντός της ΕΕ». 
Ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία στηρίζει τις απόψεις 
του και πλέον στην Κύπρο άρχισε μια νέα περίο-
δος και μια τέτοια πολιτική δίνει ελπίδα για το μέλ-
λον. Στο Κυπριακό, συνέχισε, η στάση της ΕΕ και 
των ΗΠΑ είναι γνωστές. Σημείωσε δε ότι εάν  
αρχίσουν διαπραγματεύσεις θα πρέπει πρώτα να 
εξεταστεί εάν υπάρχει ή όχι κοινό έδαφος. Μπορεί 
να συζητηθεί πρόσθεσε, ότι απαιτείται ψήφισμα 
του ΟΗΕ για να γίνει αποδεκτή η κυριαρχική  
ισότητα. Ο Τατάρ δήλωσε πως ποτέ δεν είπε ότι 
θα αναγνωρισθεί το ψευδοκράτος, υποστηρίζο-
ντας ότι δεν υπάρχει άλλη φόρμουλα από  
αυτή των δύο κρατών που θα ζούνε πλάι πλάι.

Απόφαση σταθμός: Ένοχοι 
3 εκ των 4 για τον θάνατο 
του 16χρονου Παναγιώτη

Απόφαση -σταθμό- έλαβε χθες το επαρχιακό 
Δικαστήριο Λάρνακας σχετικά με τον θάνατο του 
14χρονου μαθητή Παναγιώτη Στεφανή από τους 
Τρούλλους, το βράδυ της 14ης Απριλίου 2019, 
ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια 
πάρτι με άλλους νέους. 
Σύμφωνα με το δικαστήριο το οποίο συνε-

δρίασε κεκλεισμένων των θυρών, οι τρεις από 
τους τέσσερις κατηγορουμένους κρίθηκαν ένοχοι, 
ενώ ο ένας αθωώθηκε. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες οι τρεις είναι ένοχοι για το αδίκημα της πρό-
κλησης θανάτου εξ αμελείας, ενώ ο τέταρτος 
ύποπτος, κρίθηκε αθώος για το συγκεκριμένο 
αδίκημα. Συγκεκριμένα οι τρεις νεαροί σήμερα 
ηλικίας 20 ετών, 20 ετών και 19 ετών αντίστοιχα 
κρίθηκαν ένοχοι με την κατηγορία της αλόγιστης, 
απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, αφού ανά-
γκασαν τον Παναγιώτη να καταναλώσει μεγάλη 
ποσότητα αλκοόλης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
ο άτυχος νεαρός  σύμφωνα με τη νεκροτομή να 
χάσει τη ζωή του από αλκοολική δηλητηρίαση. 
Η ποινή και τα γεγονότα θα ανακοινωθούν στις 

3 Νοεμβρίου. 
 
Το χρονικό της υπόθεσης 
Βράδυ 14ης Απριλίου 2019. Ο 16χρονος  
Παναγιώτης Στεφανή πέφτει νεκρός σε πάρτι  
γενεθλίων σε σπίτι στους Τρούλους. Αποτέλεσμα 
της νεκροψίας, αλκοολική δηλητηρίαση. Στο αίμα 
του ανιχνεύτηκαν 340mg αλκοόλης. Το μαρτύριο 
του είχε αρχίσει πολύ πιο πριν. Ο Παναγιώτης 
ήταν θύμα bullying. Αυτό που διερευνούσαν  
οι Αρχές είναι αν ο θάνατος του ήταν αποτέλεσμα 
του bullying που υπέστη. Μάλιστα, από τις πρώ-
τες μέρες της τραγωδίας είχαν διαρρεύσει στη 
δημοσιότητα τρία – τέσσερα βίντεο που τραβή-
χτηκαν από κινητά τηλέφωνα και στα οποία απει-
κονίζονταν σκηνές που επιβεβαίωναν ότι το θύμα 
αποτελούσε συστηματικά θύμα bullying στο σχο-
λείο του, αλλά και εκτός σχολείου. Ο 16χρονος 
Παναγιώτης Στεφανή, το μοναδικό παιδί της  
οικογένειας του, φοιτούσε στην Τεχνική Σχολή 
Λάρνακας.  Καταρτίζεται ένας πολυσέλιδος  
φάκελος για την υπόθεση του. Αποτέλεσμα ήταν 
η άσκηση ποινικών διώξεων εναντίον τεσσάρων 
νεαρών ηλικίας 16-18 ετών, οι οποίοι οδηγούνται 
ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας 
για το αδίκημα της πρόκλησης θανάτου  
εξ αμελείας.



Η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ έριξε τη 
χώρα στο βούρκο με 

τους διεθνείς οργανισμούς να 
την κατατάσσουν στα κράτη με 
θεσμική εμπλοκή σε υποθέσεις 
διαπλοκής και διαφθοράς. Οι 
αποκαλύψεις που ήλθαν στο 
φως της δημοσιότητας με το νέο 
σκάνδαλο των Pandora Papers 
και την αναφορά στο  δικηγο-
ρικό γραφείο με το όνομα του 
Προέδρου Αναστασιάδη, σείουν 
συθέμελα το Λόφο του Προεδρι-
κού. Η ανυποληψία των κυβερ-
νώντων δεν είναι, δυστυχώς, 
χωρίς πολιτικό κόστος για τη 
χώρα. Η τουρκική πλευρά προ-
κλητικά διακηρύττει την εμμονή 
της σε λύση που συγκρούεται 
με τις αποφάσεις των Ηνωμέ-
νων Εθνών και προχωρεί στις 
προετοιμασίες για εποικισμό 
της Αμμοχώστου. Ο Τουρκοκύ-
πριος εθνικιστής ηγέτης Ερσίν 
Τατάρ, με τη στήριξη της τουρ-
κικής διπλωματίας αλωνίζει 
προωθώντας τις θέσεις του για 
επισημοποίηση της διχοτόμη-
σης με λύση δυο κρατών, χωρίς 
να συναντά διπλωματικό αντί-
λογο! Η κυπριακή διπλωματία, 
κάτω από το βάρος των καται-
γιστικών επιθέσεων από τα θε-
σμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης και άλλων διεθνών ορ-
γανισμών για την εμπλοκή της 
Κύπρου και του δικηγορικού 
γραφείου που φέρει το όνομα 
του Προέδρου της χώρας Νίκου 
Χρύσανθου Αναστασιάδη, 
«άφησε στην άκρη το Κυ-
πριακό», γεγονός που επιτρέπει 
στον Ερσίν Τατάρ να «παίζει μο-
νότερμα»! Ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης εμφανιζόμενος με συ-
μπεριφορά «Στρουθοκάμηλου»,  
στην κυριολεξία «έκρυψε το κε-
φάλι του στην άμμο» θεωρώ-
ντας ότι με αυτό τον τρόπο θα 
«περάσει η μπόρα» και θα ξε-
χαστούν κι αυτή τη φορά τα 
«άπλυτα» του. Ωστόσο και 
παρά την αρχική αντίθεση του 
κυβερνώντος κόμματος μετά και 
το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκου 
Κοινοβουλίου με αναφορές και 
στο όνομα του Προέδρου Ανα-
στασιάδη για τα Pandora 
Papers, το θέμα οδηγήθηκε και 
άρχισε να συζητείται και στην 
Επιτροπή Θεσμών της Βουλής 
των Αντιπροσώπων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 
Όπως αποκαλύφθηκε στη 

Βουλή, παρά το σάλο διεθνώς, 
ΚΑΝΕΝΑΣ θεσμός της Κυπρια-
κής Πολιτείας, δεν διερευνά το 
σκάνδαλο! Όπως δήλωσε ο 
βουλευτής του ΑΚΕΛ Αντρέας 
Πασιουρτίδης, αυτή τη στιγμή 
διεξάγεται έρευνα μόνο από 
τον Παγκύπριο Δικηγορικό 
Σύλλογο, που είναι η αρμόδια 
εποπτική αρχή, στο δικηγορικό 
γραφείο που φέρει το όνομα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Νίκου Αναστασιάδη. Κανένας 
άλλος θεσμός ή υπηρεσία του 
κράτους δεν ασκεί έρευνα, μετά 

και τη δημοσιοποίηση των Pan-
dora Papers.  Ο Παγκύπριος Δι-
κηγορικός Σύλλογος ανέφερε 

ότι σε περίπτωση που είναι συ-
νεργάσιμο το εν λόγω δικηγο-
ρικό γραφείο, αυτή η έρευνα 
μπορεί να τελειώσει σε 15 μέ-
ρες. Θα αναμένουμε την πλήρη 
συνεργασία του γραφείου που 
φέρει την επωνυμία του Προ-
έδρου, ούτως ώστε να τελειώσει 
η έρευνα του Παγκύπριου Δικη-
γορικού Συλλόγου το συντομό-
τερο. 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 2015! 
Ο πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Χρίστος Κληρίδης δή-
λωσε ενώπιον της Επιτροπής 
ότι στη Γενική Εισαγγελία 
υπήρχε φάκελος για τον  Λεμπέ-
ντεφ πολύ πριν τις διαρροές 
των Pandora Papers.  
Σημειώνεται ότι η Guardian, η 

οποία συμμετείχε στη μελέτη 
την Pandora Papers, αποκά-
λυψε ότι εταιρεία διαχείρισης 
υπεράκτιων εταιρειών με έδρα 
τον Παναμά είχε καταγγείλει το 
2015 στις οικονομικές αρχές 
των Βρετανικών Παρθένων ότι, 
το δικηγορικό γραφείο Anasta-
siades & Partners είχε δώσει 
παραπλανητικά στοιχεία για τον 
ιδιοκτήτη τεσσάρων offshore 
εταιρειών. Συγκεκριμένα, ως 
ιδιοκτήτες είχαν δηλωθεί μέλη 
του προσωπικού του γραφείου, 
αλλά ο πραγματικός ιδιοκτήτης 
και ωφελούμενος ήταν ο Ρώσος 
επιχειρηματίας και πρώην γε-
ρουσιαστής Λεονίντ Λεμπέντεφ. 
Όπως αποκάλυψε ο Χρ. Κλη-

ρίδης για τον Λεμπέντεφ 
υπήρχε φάκελος στη Γενική Ει-
σαγγελία πολύ πριν τις διαρ-
ροές των Pandora Papers. Ανέ-
φερε επίσης ότι υπάρχουν 
πολλά δημοσιεύματα στο εξω-
τερικό τα οποία συνδέουν τον 
Λεμπέντεφ με φυγάδευση 115 
εκατ. δολαρίων. Σημειώνεται ότι 
το γραφείο Anastasiades & 
Partners με δήλωση του στην 
Guardian απόρριψε την κατη-
γορία, ενώ ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης είπε ότι αν και ήταν κά-
τοχος μετοχών του γραφείου 
στο παρελθόν δεν είχε κανέναν 
ενεργό ρόλο από την εποχή 
που ανέλαβε την προεδρία του 
ΔΗΣΥ το 1997. «Δεν έχω 
γνώση και θα ήταν αδύνατο για 
μένα να γνωρίζω και να είμαι σε 
θέση να απαντήσω σε οποι-
αδήποτε κατηγορία αφορά το 
χειρισμό των υποθέσεων της 
πρώην εταιρείας μου», δήλωσε 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην 
εφημερίδα. Παραδέχθηκε 
ωστόσο ότι η σχέση του με τον 
Λεμπεντεφ ήταν «εγκάρδια» 
αλλά ποτέ σχέση δικηγόρου-πε-
λάτη.  
ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
 Ο πρόεδρος του Δικηγορικού 

Συλλόγου Χρίστος Κληρίδης 
ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη 
έρευνα στα γραφεία του δικη-
γορικού Anastasiades & Part-
ners. Ανέφερε επίσης ότι ζητή-
θηκαν στοιχεία από τον Παναμά 

καθώς και την εταιρεία η οποία 
είχε προβεί στην καταγγελία το 
2015 προς τις οικονομικές αρ-
χές των Βρετανικών Παρθένων. 
Επίσης ο Γενικός Διευθυντής 

του Συνδέσμου Λογιστών, Κυ-
ριάκος Ιορδάνου, είπε ότι προ-
γραμματίζεται επιτόπια έρευνα 
σε ένα γραφείο το οποίο φέρεται 
να εμπλέκεται έμμεσα στα Pan-
dora Papers, χωρίς να δώσει 
περισσότερες λεπτομέρειες. 

 ΜΟΚΑΣ: «Δεν θυμάμαι» 
 Εν τω μεταξύ – παρά τις πιε-

στικές ερωτήσεις των βουλευ-
τών – η εκπρόσωπος της Γενι-
κής Εισαγγελίας ούτε 
επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις 
καταγγελίες του Χρ. Κληρίδη ότι 
υπήρχε φάκελος για τον  Λεμπέ-
ντεφ πολύ πριν τις διαρροές 
των Pandora Papers. 
Επίσης η εκπρόσωπος της 

ΜΟΚΑΣ κληθείσα να απαντήσει 
κατά πόσο ερωτήθηκε ποτέ από 
την Γενική Εισαγγελία για τον 
Λεμπέντεφ, είπε «δεν θυμά-
μαι».Σημειώνεται πάντως ότι ο 
εκπρόσωπος της Αστυνομίας 
παραδέχθηκε ότι για τον Λεμπέ-
ντεφ έχει υποβληθεί αίτημα από 
άλλη χώρα για δικαστική συν-
δρομή, χωρίς ωστόσο να δώσει 
περισσότερες λεπτομέρειες. 
Κάτι το οποίο ειπώθηκε πολ-

λάκις τις τελευταίες μέρες, είναι 
ότι δεν προκύπτει τίποτα με-
μπτό για τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας, αναφορικά με τα 
Pandora Papers  και ότι το ανα-
φέρουν και τα ίδια τα δημοσιεύ-
ματα. Ακόμα και από την νομική 
πτυχή του θέματος να το δούμε, 
δήλωσε ο Α. Πασιουρτίδης, έχει 
ξεκαθαριστεί, κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης, ότι τα δικηγο-
ρικά γραφεία είχαν συγκεκριμέ-
νες νομικές υποχρεώσεις κατά 
την περίοδο που εξετάζουμε και 
εξεταζόταν ο συνεργάτης του 
συγκριμένου γραφείου κ. Λε-
μπέντεφ για ξέπλυμα παράνο-
μου χρήματος, οπότε θα ανα-
μένουμε να δούμε κατά πόσον 
υπήρχαν παρανομίες ή παρα-
τυπίες ή δεν ακολουθήθηκαν οι  
νόμοι και κανονισμοί που 
έπρεπε από το γραφείο που φέ-
ρει την επωνυμία του Προέδρου 
Αναστασιάδη. Κάτι άλλο που 
ακούγεται έντονα είναι ότι η πα-
ρούσα κυβέρνηση έκανε πά-
μπολλα πράγματα, όπως μας 
τονίζουν με κάθε ευκαιρία τα κυ-
βερνητικά στελέχη, για την κα-
ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
της φοροαποφυγής και του ξε-
πλύματος παράνομου χρήμα-
τος. Αξίζει να αναφερθεί στο ση-
μείο αυτό, δήλωση ο βουλευτής 
του ΑΚΕΛ, ότι η ψήφιση του νό-
μου για τους τελικούς δικαιού-
χους των εταιρειών που έγινε 
το 2021 και αποτελεί εναρμό-
νιση με ευρωπαϊκή οδηγία, κα-
θυστέρησε 2,5 χρόνια με βάση 
τις συστάσεις της Ε.Ε και ήρθε 
στη Βουλή εννιά μήνες μετά τη 
λήξη της προθεσμίας και αφού 
μας στάλθηκε σύσταση από την 
ΕΕ.  Άρα τα όσα περηφανεύεται 
αυτή η Κυβέρνηση ότι έκανε, όχι 
μόνο δεν ήταν δικές της πρω-
τοβουλίες, αλλά συστάσεις των 
ευρωπαϊκών θεσμών και εναρ-
μονίσεις με την ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία, αλλά περαιτέρω σε 
αυτή την περίπτωση καθυστέ-
ρησε και 2,5 χρόνια να φέρει 
στη Βουλή για ψήφιση τη συ-
γκεκριμένη νομοθεσία. 

 Τέλος, θα πρέπει να αναδει-
χθεί και το πιο ουσιώδες σημείο 
από αυτή τη συζήτηση, το οποίο 
δεν είναι άλλο από το ποια τε-
λικά είναι η ακριβής σχέση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας με 
το δικηγορικό γραφείο που φέ-
ρει το όνομά του, καθώς και το 
ότι είναι ξεκάθαρο ότι η σύ-

γκρουση συμφέροντος, η οποία 
υπάρχει είναι αυταπόδεικτη και 
δεν χρειάζεται καμία έρευνα 
από καμία αρμόδια αρχή και 
από κανένα ανεξάρτητο θεσμό 
για να την υποδείξει. 
ΖΗΤΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
Σε πολιτικό επίπεδο, ο νέος 

διασυρμός σε διεθνές επίπεδο 
της Κύπρου, με τα έργα και τις 
ημέρες της διακυβέρνησης του 
δίδυμου Νίκου Αναστασιάδη -  
Αβέρωφ Νεοφύτου και ΔΗΣΥ, 
ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε 
το ποτήρι! Η κοινωνία αντιδρά 
πλέον και με κάθε τρόπο εκδη-
λώνει την απαρέσκεια της και 
την απογοήτευση της για τις συ-
μπεριφορές των κυβερνώντων 
που ρεζιλεύουν διεθνών τη 
χώρα και πλήττουν την αξιοπι-
στία της. Σε μια συγκυρία μάλι-
στα που οργανωμένα επιχειρεί-
ται από τους εθνικιστές -  
ακροδεξιούς της Τουρκίας αλλά 
και τους ομοϊδεάτες τους στην 
Τουρκοκυπριακή και Ελληνοκυ-
πριακή Κοινότητα υλοποίηση 
των ΝΑΤΟϊκων σχεδιασμών για 
επιβολή διχοτομικής λύσης στο 
Κυπριακό και εκμετάλλευση του 
φυσικού πλούτου της χώρας 
από τους Δυτικούς πετρελαϊ-
κούς κολοσσούς. Με πρωτο-
βουλία του ΑΚΕΛ οργανώνεται 
το ερχόμενο Σάββατο μεγάλη 
εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω 
από το Προεδρικό Μέγαρο. «Ο 
Νίκος Αναστασιάδης έπρεπε να 
είχε ήδη παραιτηθεί» αναφέρει 
στην ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ, 
τονίζοντας πως η ονομαστική 
αναφορά στον κ. Αναστασιάδη 
από το χθεσινό ψήφισμα του 
Ευρωκοινοβουλίου ήρθε να 
προστεθεί σε όλες τις υποθέ-
σεις διαπλοκής και σύγκρουσης 
συμφέροντος που τον βαραί-
νουν όλα αυτά τα χρόνια». «Η 
Ευρώπη βοά», συνεχίζει το 
ΑΚΕΛ, προσθέτοντας πως «με 
την κυβέρνηση Συναγερμού 
αντί να είναι ο υπερασπιστής 
της χώρας στο εξωτερικό, έγινε 
η ντροπή της». Και έστρεψε τα 
πυρά του στον ΔΗΣΥ και τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου, αναφέρο-
ντας πως «έγιναν συνεργοί 
στον διασυρμό της χώρας προ-
σπαθώντας μάταια να μπλοκά-
ρουν τη συζήτηση. Οι ευρωβου-
λευτές του ΔΗΣΥ 
απομονώθηκαν απόλυτα και 
εξευτελιστικά χθες, αφού ήταν 
οι μόνοι, ακόμα και από το Ευ-
ρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που 
αποτόλμησαν να καταψηφίσουν 
το Ψήφισμα για τα Pandora 
Papers». Το κόμμα της αριστε-
ράς, διεμήνυσε ότι δεν θα αφή-
σει τα πράγματα ως εδώ και 
πως θα αναλάβει πρωτοβουλία 
για κινητοποίηση της κοινωνίας, 
των πολιτών και των οργανω-
μένων συνόλων, με στόχο 
οπως αναφέρει «να υπερασπι-
στούμε την αξιοπρέπεια της χώ-
ρας μας και το κράτος δικαίου». 

*Στο ίδιο μήκος κύματος και οι 
Οικολόγοι, οι οποίοι ζήτησαν 
παραίτηση Αναστασιάδη, δια 
του Προέδρου τους Χαράλα-
μπου Θεοπέμπτου. «Για πολ-
λοστή φορά στα οκτώ χρόνια 
διακυβέρνησης του Νίκου Ανα-
στασιάδη, τον καλούμε σε 
άμεση παραίτηση και άμεση κή-
ρυξη προεδρικών εκλογών. Για 
πολλοστή φορά η χώρα μας ρε-
ζιλεύεται και διασύρεται διε-
θνώς», ανέφερε ο κ. Θεοπέ-
μπτου. Πρόσθεσε επίσης, πως 
«αυτή τη φορά καλούμε τον 
Πρόεδρο σε παραίτηση με 
αφορμή τις νέες αποκαλύψεις 
των «Pandora Papers» και το 
χθεσινό ψήφισμα του Ευρωκοι-
νοβουλίου για το θέμα». Κατη-
γορώντας την Κυβέρνηση, ότι 

προσπαθεί να παρουσιάσει το 
θέμα ως μη σοβαρό, ο Πρό-
εδρος των Οικολόγων, αναφέρει 
ότι «υπάρχει ξεκάθαρη σύ-
γκρουση συμφέροντος και δια-
πλοκή του ιδίου του Προέδρου 
και της διακυβέρνησης του με 
το θέμα των παράνομων πολι-
τογραφήσεων ξένων μεγιστά-
νων». Διερωτάται ακόμη, πως 
ενώ ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τους 
πελάτες που πολιτογραφήθη-
καν από το δικηγορικό γραφείο 
των δύο θυγατέρων του, «πα-
ραδέχεται ότι τον Ιούλιο του 
2013 ταξίδεψε με το ιδιωτικό 
τζετ του Ρώσου μεγιστάνα και 
αναφέρει ο ίδιος πως είχαν στε-
νές φιλικές σχέσεις. Πως γίνεται 
να είχε στενές φιλικές σχέσεις 
με ένα μεγιστάνα εάν όντως δεν 
έχει καμία σχέση με το γραφείο 
του από το 1997 και μετά; Εξάλ-
λου, το γεγονός ότι το γραφείο 
του από το 2007 μέχρι και πρό-
σφατα έχει προχωρήσει σε πολ-
λές πολιτογραφήσεις ξένων 
επενδυτών είναι προβληματικό 
αφού ανήκει σε Πολιτικά εκτε-
θειμένα πρόσωπα. Γιατί αν οι 
θυγατέρες του Προέδρου του 
μεγαλύτερου πολιτικού κόμμα-
τος του τόπου και μετέπειτα 
προέδρου της Δημοκρατίας δεν 
είναι Πολιτικά εκτεθειμένα πρό-
σωπα, τότε ποιος είναι;».  
Προχωρώντας ένα βήμα πα-

ραπέρα, κατακεραυνώνει ολό-
κληρη την Κυβέρνηση, αναφέ-
ροντας ότι «ξεκάθαρη είναι και 
η σύγκρουση συμφέροντος με-
λών του Υπουργικού της κυβέρ-
νησης, καθώς εγκρίνονταν πο-
λιτογραφήσεις από δικηγορικά 
γραφεία συνδεδεμένα με συγ-
γενείς  πρώτου βαθμού. Συγκε-
κριμένα ο Μάριος Δημητριάδης, 
πρώην Υπουργός Συγκοινω-
νιών συμμετείχε με δικαίωμα 
ψήφου στις συνεδριάσεις του 
Υπουργικού Συμβουλίου από 
τις 14/3/14 μέχρι 28/2/2018 
εγκρίνοντας 137 πολιτογραφή-
σεις επενδυτών, οι οποίες προ-
ωθούνταν από το δικηγορικό 
γραφείο του πατέρα του». 
Τέλος αναφέρει πως, «αν εί-

μασταν σε μια κανονική χώρα 
που παραμένει πιστή στις αρ-
χές του κράτους δικαίου, μετά 
από τις αποκαλύψεις των Pan-
ama Papers, των Paradise 
Papers, μετά και από όλες τις 
αποκαλύψεις με το επίμαχο βί-
ντεο του Al Jazeera – την 
έρευνα που αποδεικνύει ότι το 
53% των πολιτογραφήσεων έγι-
ναν εκτός του νομικού πλαισίου 
άρα παράνομα- και τώρα με τα 
«Pandora Papers», η Κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη, αλλά και 
προσωπικά ο ίδιος, για λόγους 
ευθιξίας θα πρέπει άμεσα να 
παραιτηθεί και όσοι ευθύνονται 
να πάρουν το δρόμο της δικαιο-
σύνης. Η κοινωνία ζητά δικαιο-
σύνη. Η δική μας αγανάκτηση, 
και η αγανάκτηση των πολίτων, 
έφτασε στα ύψη».  

«ΣΩΣΤΗ» ΚΑΙ «ΑΞΙΟΤΙΜΗ» 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΛΥΣΗ ΔΥΟ ΚΡΑ-
ΤΩΝ, ΛΕΕΙ Ο ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ 
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, με τους 

Ελληνοκύπριους να πνίγονται 
από τη βρόμα και δυσωδία που 
προέρχεται από το Λόφο του 
Προεδρικού, ο εθνικιστής Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, 
εκμεταλλεύεται την κατάσταση 
επικοινωνιακά για προώθηση 
των διχοτομικών θέσεων του 
στο Κυπριακό.  
Η λύση θεσμικής συνεργασίας 

δύο ίσων κυρίαρχων κρατών, 
που βασίζεται στις πραγματικό-
τητες στην Κύπρο και είναι 
προς όφελος της περιοχής, δή-
λωσε ο Ερσίν Τατάρ, είναι η 
μόνη λύση και αυτή είναι μια νέα 

πολιτική, «σωστή, μια αξιότιμη 
πολιτική που μας δίδει ασφά-
λεια, εμπιστοσύνη». Ο Τ/κ ηγέ-
της έδωσε συνέντευξη στον τ/κ 
«πρακτορείο ειδήσεων» για τον 
ένα χρόνο μετά την εκλογή του 
στην «προεδρία» του ψευδο-
κράτους και αναφέρθηκε εκτε-
νώς στο Κυπριακό και τις εξελί-
ξεις στην περιοχή. 

  Ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι η 
κύρια αιτία μη επίλυσης του Κυ-
πριακού είναι η νοοτροπία της 
ε/κ πλευράς που βλέπει την Κύ-
προ ως ελληνικό νησί και θεω-
ρεί ότι οι Τ/κ δεν έχουν θέση στο 
νησί, λέγοντας ότι από τον 
πρώτο Βρετανό Κυβερνήτη 
στην Κύπρο, οι Ε/κ είχαν αίτημα 
την Ένωση και «έτσι άρχισε το 
Κυπριακό». 

 Ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι 
η ε/κ πλευρά είναι αυτή που 
«δυναμιτίζει κάθε φορά» το τρα-
πέζι των συνομιλιών στις εδώ 
και μισό αιώνα διαπραγματεύ-
σεις και συνεχίζει την προσπά-
θεια να μετατρέψει την Κύπρο 
σε ένα «ελληνικό νησί». 

 Κατά τους Ε/κ, πρόσθεσε, οι 
Τ/κ είναι μια μειονότητα και δεν 
μπορούν να πάρουν μέρος 
στην διοίκηση. «Αυτό σίγουρα 
δεν είναι δυνατόν να το αποδε-
χτούμε» είπε. 

 Επαναλαμβάνοντας την θέση 
του ότι η ομοσπονδιακή λύση 
δεν είναι εφικτή, ο Ερσίν Τατάρ 
αναφέρει ότι εκλέγηκε με την 
πολιτική θέση για λύση δύο 
ίσων κυρίαρχων κρατών, θέση 
που, όπως έιπε, στηρίζει και η 
μεγαλύτερη και πιο δυνατή 
χώρα στην περιοχή, που είναι 
η Τουρκία. Πρώτη φορά στην 
άτυπη πενταμερή της Γενεύης, 
δήλωσε ο κ. Τατάρ, η τ/κ 
πλευρά έθεσε με την πρόταση 
των 6 σημείων στο τραπέζι, την 
θέση για λύση που να βασίζεται 
στην θεσμική συνεργασία και 
την ύπαρξη δύο ίσων, ανεξάρ-
τητων και κυρίαρχων κρατών. 

 Η πρόταση των 6 σημείων, 
συνέχισε, έχει ως στόχο να ανα-
λάβει ο ΓΓ του ΟΗΕ την πρω-
τοβουλία και να περάσει ένα νέο 
ψήφισμα από τον ΟΗΕ που θα 
διασφαλίσει ότι οι Τ/κ έχουν ισό-
τιμο διεθνές καθεστώς και κυ-
ριαρχία με τους Ε/κ και στη συ-
νέχεια τι είδους θεσμική 
συνεργασία μπορεί να καθιερω-
θεί μεταξύ των δύο πλευρών, 
και ν’ αρχίσουν επίσημες δια-
πραγματεύσεις που θα στηρι-
χθούν από την Τουρκία, την Ελ-
λάδα και την Βρετανία και η ΕΕ 
μπορεί να συμμετάσχει ως πα-
ρατηρητής. 

 «Εάν τα δύο κράτη καταλή-
ξουν σε συμφωνία σε οποι-
οδήποτε πλαίσιο, θα αναγνωρί-
σουν το ένα το άλλο 
ταυτόχρονα, η Τουρκία, η Ελ-
λάδα και η Αγγλία θα το υπο-
στηρίξουν. Η όποια συμφωνία 
συναφθεί θα πάει σε ταυτό-
χρονα δημοψηφίσματα» είπε. 
Η ε/κ πλευρά, ανέφερε, ήταν 

αδιάλλακτη και αρνητική απένα-
ντι σε αυτή την πρόταση, όπως 
πάντοτε, και προσπαθεί να επι-
βάλλει το ‘ένα κράτος – μια κυ-
ριαρχία για να μπορέσει να με-
τατρέψει τους Τ/κ σε μειονότητα 
στην ΚΔ. Ο ΓΓ, είπε, δεν κήρυξε 
έναρξη επίσημων διαπραγμα-
τεύσεων εφόσον δεν υπάρχει 
κοινό έδαφος. Για τις εξελίξεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. 
Τατάρ είπε ότι η γεωπολιτική κα-
τάσταση έχει μετατραπεί σε 
έναν αγώνα για τους πόρους 
υδρογονανθράκων στην πε-
ριοχή.
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Έρευνα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για τα Pandora Papers 
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Θρήνος για τoν θάνατο της Φώφης Γεννηματά:  
Τελευταίο «αντίο» σε μια σπουδαία μαχήτρια

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, 
η οικογένεια, οι σύντροφοι, οι 
φίλοι και απλός κόσμος από 

ολόκληρη την Ελλάδα, είπαν την Τε-
τάρτη το τελευταίο αντίο στην πρό-
εδρο του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος 
Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, η οποία 
πέθανε από καρκίνο τη Δευτέρα σε 
ηλικία 56 ετών. 
Μόλις ολοκληρώθηκε το λαϊκό 

προσκύνημα, το φέρετρό της μετα-
φέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, 
με κόσμο να το ραίνει με λουλούδια. 
Συντετριμμένα ήταν τα μέλη της οι-
κογένειάς της, ο σύζυγός της, Αν-
δρέας Τσούνης και τα τρία της παι-
διά. Η σορός της έφτασε στη 
Μητρόπολη Αθηνών το πρωί. Οδη-
γήθηκε, με τη συνοδεία  της προ-
σωπικής της γραμματέως και του 
αστυνομικού που είχε δίπλα της τα 
τελευταία χρόνια  στο παρεκκλήσι 
της Μητρόπολης όπου τέθηκε σε 
λαϊκό προσκύνημα.  Πάνω στο φέ-
ρετρο ήταν η ελληνική σημαία, η ση-
μαία του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος 
Αλλαγής.  Λίγο μετά τις 09:30, στο 
παρεκκλήσι βρέθηκε σύσσωμη η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμμα-
τος, για να πουν οι βουλευτές το «τε-
λευταίο αντίο» στη πρόεδρό τους.  
Επικήδειους εκφώνησαν η Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου, ο πρόεδρος της 
Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας , ο 
γραμματέας του ΚΙΝΑΛ Μανώλης 
Χριστοδουλάκης και ο γιος της. 

 
Συλλυπητήρια μηνύματα 
Ως μια γενναία γυναίκα που έδωσε 

με αξιοπρέπεια όλες τις μάχες της 
ζωής της, χαρακτήρισε τη Φώφη 
Γεννηματά, η Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ-
λαροπούλου. «Αποχαιρετάμε την 
Φώφη Γεννηματά με βαθιά αισθή-
ματα συγκίνησης. Μια γενναία γυ-
ναίκα που έδωσε με αξιοπρέπεια 
όλες τις μάχες της ζωής της, τις πιο 

μικρές και τις πιο μεγάλες, χωρίς να 
χάσει ποτέ το φωτεινό της χαμόγελο. 
Υπηρέτησε με συνέπεια και πολιτικό 
ήθος τις αρχές της και τον δημόσιο 
βίο. Με μια ευγένεια ψυχής που θα 
λείψει σε όλους μας», αναφέρει το 
μήνυμα της κ. Σακελλαροπούλου. 

«Θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά της, στους δικούς της ανθρώ-
πους. Ο πόνος τους αυτές τις δύ-
σκολες ώρες είναι και δικός μας», 
καταλήγει η Κ. Σακελλαροπούλου. 
Τη βαθύτατη θλίψη του για την 

απώλεια της Φώφης Γεννηματά, εξέ-
φρασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. «Με θλίψη 
και συντριβή πληροφορήθηκα την 
απώλεια της Φώφης Γεννηματά. Την 
αποχαιρετώ με σεβασμό. Αλλά και 
πλημμυρισμένος από τις σκέψεις 
που προκαλεί ο τόσο άδικος και 
πρόωρος χαμός της. Γιατί η πολιτική 
υπάρχει για να είναι, πριν απ’ όλα, 
ανθρώπινη», ανέφερε στη δήλωσή 
του ο κ. Μητσοτάκης. «Η Φώφη 
υπήρξε ένας μαχητής της ζωής, πο-
λεμώντας με αξιοπρέπεια τις δυσκο-
λίες της υγείας της και τον εχθρό 
που χτύπησε την οικογένειά της. Και 
έμεινε όρθια ως το τέλος, υπηρετώ-
ντας το καθήκον της. Έγινε, έτσι, 
σύμβολο θάρρους για όλες τις γυ-
ναίκες, αλλά και τους άνδρες που 
δοκιμάζονται από σοβαρές ασθέ-
νειες», πρόσθεσε ο Έλληνας Πρω-
θυπουργός. «"Κι έναν πόντο πιο 
ψηλά να πάτε άνθρωποι, ευχαριστώ 
θα σας πει ο Θεός", έγραψε ο αγα-
πημένος της ποιητής Οδυσσέας 
Ελύτης. Και η Φώφη ήταν ένας άν-
θρωπος που με τη δράση και το πα-
ράδειγμά της, πράγματι, ανέβηκε 
πολύ ψηλά», ανέφερε. «Στα θερμά 
συλλυπητήρια όλων των Ελληνίδων 
και των Ελλήνων προς τα παιδιά, 
τον σύζυγο και τους δικούς της αν-
θρώπους, προσθέτω και τα δικά 
μου», κατέληξε ο Πρωθυπουργός. 
Την ευχή να υπάρξουν μιμητές της 

Φώφης Γεννηματά εξέφρασε ο Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης, κάνοντας 
λόγο για το ξεχωριστό πολιτικό ήθος 
και την πλούσια δράση της. Είπε ότι 
«είναι με ιδιαίτερη οδύνη που ακού-
σαμε για τον χαμό μιας εξαίρετης 
πολιτικού, μιας διακεκριμένης προ-
σωπικότητας, με ένα ξεχωριστό πο-
λιτικό ήθος και μια πλούσια δράση». 
«Έχω εκφράσει ήδη τα θερμά μου 
συλλυπητήρια στους οικείους, στα 
παιδιά της, αλλά και στο ΚΙΝΑΛ», 
πρόσθεσε. Ευχήθηκε «να υπάρξουν 
μιμητές σε αυτό που άφησε σαν 
σφραγίδα η Φώφη Γεννηματά». 
Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα 

τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά. 
Έδωσε με πείσμα και αξιοπρέπεια 

τη μάχη για τη ζωή μέχρι το τέλος, 
είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ-
ξης Τσίπρας. Και συμπλήρωσε: Η 
απώλειά της αφήνει πιο φτωχή την 
πολιτική ζωή της χώρας. Τα ειλικρινή 
μου συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους συντρόφους της. 
Το ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε: Με ανεί-

πωτη θλίψη, το Κίνημα Αλλαγής και 
το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν την Πρό-
εδρό μας, Φώφη Γεννηματά. Αυτήν 
την ώρα, τα λόγια είναι φτωχά για 
να περιγράψουν την απώλεια. Η 
Φώφη Γεννηματά συνδέθηκε με τον 
λαϊκό κόσμο, τους προοδευτικούς 
πολίτες, με όσους αγωνίζονται και 
ονειρεύονται μια δίκαιη κοινωνία, μια 
καλύτερη Ελλάδα. Το Κίνημα Αλλα-
γής και το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική 
Παράταξη θα τιμήσουν και θα συνε-
χίσουν στο δρόμο της πολιτικής της 
παρακαταθήκης. Η Φώφη Γεννη-
ματά ήταν μια αγωνίστρια της ζωής 
και της πολιτικής. Θα είναι για πάντα 
στις καρδιές μας. 

 
Ποια ήταν 
Η Φώφη Γεννηματά υπήρξε μία 

δυναμική Ελληνίδα. Γεννήθηκε το 
1964 στους Αμπελόκηπους της Αθή-
νας, κόρη του Γιώργου Γεννηματά. 
Η επιρροή του πατέρα της στην 
επαγγελματική της πορεία ήταν ση-
μαντική, αφού ο Γεννηματάς υπήρξε 
ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. 
Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο 
ΕΚΠΑ, όπου συμμετείχε ενεργά 
στην παράταξη της ΠΑΣΠ του ΠΑ-
ΣΟΚ για τις χρονιές 1982-1987. Η 
καριέρα της ξεκίνησε το 2000 όταν 
εξελέγη Βουλευτής Α΄ Αθηνών με το 
ΠΑΣΟΚ και μετέπειτα γραμματέας 
του Προεδρείου της Βουλής. Παρέ-
μεινε στο αξίωμα έως το 2002. Το 
2003 είχε χρηματίσει υπερνομάρχης 
Αθηνών-Πειραιώς για τέσσερα χρό-
νια. Στη συνέχεια, διετέλεσε υφυ-
πουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλ-ληλεγγύης (2009-2010) στην κυ-

βέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, 
αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερι-
κών (2011-2012) στην κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ του Λουκά Πα-
παδήμου, καθώς και αναπληρώτρια 
υπουργός Εθνικής Άμυνας (2013-
2015), στην κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-
ΔΗΜΑΡ του Αντώνη Σαμαρά. Το 
2014 τέθηκε επικεφαλής της Ελιάς 
– Δημοκρατικής Παράταξης, στην 
οποία δραστηριοποιήθηκε μέχρι το 
2019, ενώ παράλληλα ήταν επικε-
φαλής της Δημοκρατικής Συμπαρά-
ταξης. Το 2015 εκλέχτηκε βουλευτής 
της Β Αθηνών, ενώ την ίδια χρονιά 
ανέλαβε την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. 
Στις 28 Νοεμβρίου 2017, ανακοινώ-
θηκε το όνομα του Κινήματος Αλλα-
γής. Επρόκειτο να διεκδικήσει την 
επανεκλογή της στην ηγεσία του Κι-
νήματος Αλλαγής του Δεκέμβρη, 
ωστόσο στις 11 Οκτωβρίου μετά 
από υποτροπή της νόσου που δια-
πιστώθηκε έπειτα από συμπτώματα 
ατελούς ειλεού, κρίθηκε απαραίτηση 
η εισαγωγή της στο νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός.  
Όταν ήταν μόλις 20 ετών, η μητέρα 

της χτυπήθηκε από τον καρκίνο, με 
τον οποίο πάλεψε για δέκα χρόνια 
και τελικά νικήθηκε. Λίγους μήνες 
μετά τον θάνατο της μητέρας της, η 
Φώφη Γεννηματά έχασε και τον πα-
τέρα της, Γιώργο Γεννηματά από την 
ίδια νόσο. Αυτά τα δυο τραγικά γε-
γονότα ήταν και ο μεγάλος της φό-
βος.  Η Γεννηματά πάντα φοβόταν 
ότι ο καρκίνος θα χτυπήσει και τη 
δική της πόρτα και πως τα παιδιά 
της δεν θα προλάβουν να μεγαλώ-
σουν μαζί της. Πράγματι, αυτό συ-
νέεβη το 2008. Τους τελευταίους μή-
νες ο καρκίνος επανήλθε, αυτή τη 
φορά πιο απειλητικός. Η Φώφη πά-
λεψε μέχρι την τελευταία στιγμή...

Μητσοτάκης με Κινέζο ΥΠΕΞ: 
Στην ατζέντα περαιτέρω 
ενίσχυση συνεργασίας
Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας 

– Πεκίνου βρέθηκε την Τετάρτη στην ατζέντα κατά 
τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο 
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε 
επισκόπηση των διμερών σχέσεων και διεθνών 
ζητημάτων. Εξετάστηκαν ακόμη οι προοπτικές 
περαιτέρω ανάπτυξης των οικονομικών και επεν-
δυτικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας σε συνέχεια της 
κύρωσης από τη Βουλή της συμφωνίας για πα-
ραχώρηση επιπλέον ποσοστού 16% των μετοχών 
του ΟΛΠ στην COSCO Shipping.Συζητήθηκαν, 
επίσης, οι πολιτιστικές σχέσεις στο πλαίσιο του 
Έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελλάδος - Κίνας 
2021-22. «Σας καλωσορίζουμε στην Αθήνα και 
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 2022 είναι 
και έτος Ολυμπιακών Αγώνων, θέλουμε να σας 
ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην οργάνωσή τους. 
Το Σεπτέμβριο έγιναν στην Αρχαία Αγορά τα 
εγκαίνια του έτους Πολιτισμού και Τουρισμού Ελ-
λάδος - Κίνας 2021 - 2022, κάτι που επιβεβαιώνει 
τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των κρατών μας. 
Προσδοκούμε και στον τομέα αυτό να ενισχύ-
σουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας», σημείωσε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίθεση με βιτριόλι: Κάθειρξη 
15 ετών για την απόπειρα  
ανθρωποκτονίας της Ιωάννας

Τη μέγιστη ποινή που προβλέπει ο Ποινικός 
Κώδικας επέβαλε στην 36χρονη Έφη Κακαρά-
ντζουλα, δράστιδα της επίθεσης με βιτριόλι σε 
βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, το Μικτό  
Ορκωτό Δικαστήριο. Δικαστές και ένορκοι της επέ-
βαλαν κάθειρξη 15 ετών για το αδίκημα της από-
πειρας ανθρωποκτονίας, με ομόφωνη απόφαση. 
Το δικαστήριο της επέβαλε ακόμη και ποινή φυ-
λάκισης έξι μηνών για το αδίκημα της απείθειας. 
Νωρίτερα, την ενοχή της Έφης Κακαράντζουλα 

για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας 
σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου αποφάσισε 
ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθή-
νας, έπειτα από οκτώ συνεδριάσεις. Δικαστές και 
ένορκοι ομόφωνα κήρυξαν ένοχη την 36χρονη 
για το συγκεκριμένο αδίκημα και όχι για αυτό της 
βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, όπως 
η ίδια είχε ζητήσει. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν 
πρέπει να χορηγηθεί στην κατηγορούμενη το ελα-
φρυντικό σύννομου βίου, το οποίο η ίδια ζήτησε 
διά του συνηγόρου της Σάκη Κεχαγιόγλου. Μάλι-
στα, στο ακροατήριο έκανε ήδη την πρότασή του 
και ο εισαγγελέας Χαρ. Μαστραντωνάκης επί της 
ποινής. Ζήτησε να επιβληθεί στην κατηγορούμενη 
κάθειρξη 15 ετών για την απόπειρα ανθρωπο-
κτονίας και έξι μηνών για την απείθεια.
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Μην Χάσεις το τρένο 

Γωνιά Ποίησης 

                        Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Εγώ ριάλλια δεν έχω, ούτε περιουσία, 
 Βαστώ, αξίες, αδρωπιά  χοθβαρταλλίκκει  

τζιαί καρκιά, 
 που έχουν σημασία! 

 Αρέσκουν μου τα ζωντανά, ταβέρνες τζιαί 
παρέα, 

 γλεντώ, χορεύκκω, αγαπώ - με φίλους πίνω, 
τραγουδώ, 

σιαίρουμαι τα ωραία! 
Όπου σταθώ, τζιόπου βρεθώ ο κόσμος σιαι-

ρετάμε 
ευπούμε άραγες καλός – όξα αθώος, τζιαί , 

για αυτό με αγαπάνε! 
Με σιέρκα πάντα ανοιχτά - Σαν Αετού πλαθ-

κιά φτερά, 
Τζιερνώ είς την χαρά μου, 

Δεν αγοράζω αγαθά - ούτε φιλάω τα λεφτά, 
 Ξοθκιάζω τον ππάρα μου? 

Όταν το χρήμα προσκυνάς - Θεός σου είναι 
Μαμωνάς 

Δούλος τζιαί σκλαβωμένος,  
Τα υλικά που αποκτάς – γίνονται, κουφοί 

τζιαί βραχνάς  
με άγχος φορτωμένος! 

Απλή λοιπόν η συνταγή – Νοιώσε σαν άν-
θρωπος στη Γη, 

 το τρένο μην το χάσεις, 
Γλέντησε,  Διασκέδασε - Όσο μπορείς τζιαί 

δύνεσε, 
το τέλος σου πριν φτάσεις! 

Μια είναι η αλήθεια - Σαν πιστεύκεις παρα-
μύθκια, 

 πίκρα θα μετανιώσεις, 
 Αντί χαρές, τες Ενοχές – τζιαιρούς, χαμένες 

Εποχές, 
 με κλάμα θα πληρώσεις! 

 Κανόνας απαράβατος, νυχτώνει, ξημερώνει, 
 Δεν αγοράζεται ζωή -  Ούτε σηκώνει ανα-

βολή, το χρήμα… δε μας σώννει! 
Τζιόταν κοντά του ασφαγιστείς - στην δύναμή 

του βαβιστείς αισθήματα σκοτώνει, 
Μονόδρομος καταστροφής - είναι παγίδα της 

ζωής  
 Μας αποτελειώνει!!!

Στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στο Cam-
den Town  χοροστάτησε και λειτούργησε 
ο Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, 
την Κυριακή ΣΤ' Λουκά. Στο τέλος της 
Θείας Λειτουργίας ετελέσθη δοξολογία 
για την Εθνική Επέτειο του "ΟΧΙ". Τον 
Θεοφιλέστατο καλωσόρισαν στην Κοινό-
τητα ο ιερατικώς Προϊστάμενος Πρωτο-
πρεσβύτερος Γεώργιος Ζαφειράκης και 
ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Αθανάσης.

Λειτουργία για την 28η Οκτωβρίου 
στους Αγ. Πάντες στο Camden

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε την περασμένη Παρα-
σκευή ο Υπουργός Επικρατείας της Ελλάδας κ. Γεώργιος Γερα-
πετρίτης στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρεταννίας κ. Νικήτα. 
Παρόντες στην συνάντηση ήταν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Μελιτηνής κ. Μάξιμος και ο Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής 
π. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος. 
Ο Σεβασμιώτατος ενημέρωσε τον κ. Υπουργό για θέματα που 
αφορούν στο ποιμαντικό και κοινωνικό έργο της Αρχιεπισκοπής 
και ο κ. Γεραπετρίτης με τη σειρά του εξέφρασε τις ευχαριστίες του 
για την συνάντηση και ευχήθηκε στον Σεβασμιώτατο για την τρια-
κοστή επέτειο εκλογής του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθο-
λομαίου στον Οικουμενικό Θρόνο.

Συνάντηση του Υπουργού Επικρατείας της 
Ελλάδας με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Η Κοινότητα του Ιερού Ναού Αγίων Παντελεήμονος και  
Παρασκευής, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην  

εκδήλωση εορτασμού της επετείου της συμπληρώσεως 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 
Βύρωνα στην Ελληνική Επανάσταση»,  
ο καθηγητής Ελληνικής 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  ▪

Λόρδου Βύρωνα στην Ελληνική Επανάσταση» 
 Παρουσίαση Ύμνων και παραδοσιακών τραγουδιών από ▪

την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & Μ.Β., υπό την διεύθυνση του  
πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα 

Χαιρετισμός εκπροσώπων της Ελληνικής και Κυπριακής  ▪
Κυβέρνησης 
Παρουσίαση ποιημάτων από μαθητές των παροικιακών  ▪

σχολείων  
Εγκαίνια έκθεσης των Ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης  ▪
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Λύκειο Ελληνίδων ▪

Λονδίνου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  

[1821- 2021) 

Εκδηλώσεις της Ελληνικής Πρεσβείας για την εθνική 
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Στο πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια 
από την Επανάσταση του 1821 
και με αφορμή την επέτειο της 
28ης Οκτωβρίου, η Πρεσβεία 
της Ελλάδος στο Ηνωμένο 
Βασίλειο διοργάνωσε την 
Τρίτη, σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου και το 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, έκ-
θεση με θέμα «Η Ιστορία έχει 
Πρόσωπο». Παρουσιάστηκαν 
15 προσωπογραφίες με ορι-

σμένα από τα 320 μοναδικά 
πρόσωπα που ζωγράφισε ο 
Benjamin Mary (1792-1846), δι-
πλωματικός αντιπρόσωπος του 
Βελγίου στην Ελλάδα. Ενδει-
κτικά εικονίζονται οι: Κολοκο-
τρώνης, Νικηταράς, Κουντου-
ριώτης, Μακρυγιάννης κ.ά. 
Παρεμβάσεις έκαναν η Gonda 
Van Steen, κάτοχος έδρας Κο-
ραή του Kings College London, 
η Jennifer Wallace, ακαδημαϊ-
κός και μέλος του London Hel-
lenic Prize και ο Alasdair Grant 
από το Πανεπιστήμιο του Εδιμ-
βούργου. Η ηθοποιός Αγγελική 
Πετροπετσιώτη απάγγειλε απο-
σπάσματα από τα Απομνημο-
νεύματα του Μακρυγιάννη και 
του Κολοκοτρώνη. 
Η Θεία Λειτουργία και η Δοξο-
λογία για την Εθνική Εορτή τε-
λέστηκε την Κυριακή στον Κα-
θεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας. 
Τον πανηγυρικό της ημέρας εκ-
φώνησε ο Πρέσβης κ. Ιωάννης 
Ραπτάκης (φωτογραφία).

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 
στο σχολείο Αγ. Νικολάου στο Acton

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε  η επέτειος 
της 28ης Οκτωβρίου στο Ελληνικό Πα-
ροικιακό Σχολείο Αγ. Νικολάου στο Acton 
το Σάββατο. Πλήθος κόσμου και ο πατήρ 
Σταύρος παρακολούθησαν τη μαθητική 
παρέλαση στο προαύλιο. Η γιορτή ξεκί-
νησε με ομιλία του Υποδιευθυντή Αν-
δρέα Χατζηγεωργίου. Κατόπιν, μαθητές 
απήγγειλαν ποιήματα, είπαν  πατριωτικά 
τραγούδια και έπαιξαν στο θεατρικό «Οι 
αγωνιστές φεύγουν για το μέτωπο». Συ-
ντονίστρια ήταν η Ελένη Ιακομπούτση.
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Πού οφείλεται το μπαράζ ομοφοβικών επιθέσεων στη Βρετανία;
Α πό την εποχή του Ερρίκου Η΄, όταν η ομο-

φυλοφιλία τιμωρούνταν διά νόμου με θά-
νατο, έχουν - ευτυχώς - αλλάξει πολλά. Η 

Βρετανία σήμερα θεωρείται μία από τις πιο προ-
οδευτικές χώρες της Δύσης, όπου ο σεβασμός 
στη διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα και η ελευ-
θερία της έκφρασης είναι αυτονόητα. Τότε, λοι-
πόν, γιατί τα εγκλήματα μίσους λόγω 
σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας 
φύλου πληθαίνουν;  Τους τελευταίους μήνες, ση-
μειώνεται μπαράζ ομοφοβικών επιθέσεων σε διά-
φορες πόλεις της χώρας. Τα ξημερώματα της 
16ης Αυγούστου, ο 50χρονος Ρόι Κανκαναμά-
λατζ βρέθηκε νεκρός με βαριά τραύματα στο κε-
φάλι σε πάρκο του Ανατολικού Λονδίνου. Η 
Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο φόνος, για τον 
οποίον συνελήφθη ένας 36χρονος, είχε ομοφο-
βικά κίνητρα. Μία ημέρα νωρίτερα, ένα γκέι ζευ-
γάρι, ο Ρομπ και ο Πάτρικ, δέχθηκε επίθεση με 
σπασμένα μπουκάλια στο Gay Village του  
Μπέρμιγχαμ. Ο δεύτερος σωριάστηκε στο έδα-
φος αναίσθητος, στον πρώτο προκλήθηκαν εκτε-
ταμένα τραύματα. Στις 30 Ιουλίου, τρία άτομα 
πλησίασαν δύο παντρεμένους μεταξύ τους  
άνδρες, ενώ περπατούσαν σε πολυσύχναστο  
κεντρικό δρόμο του Εδιμβούργου. Τους γρονθο-
κόπησαν, τους κλώτσησαν και του έφτυσαν. Στις 
αρχές του ίδιου μήνα, μια 20χρονη γυναίκα  
δέχθηκε βάναυση επίθεση σε πάρκο στο Ιλινγκ 
του Δυτικού Λονδίνου επειδή μπήκε μπροστά για 
να προστατέψει τη φίλη της από τρεις άνδρες 
που την παρενοχλούσαν κάνοντας ομοφοβικά 
σχόλια. Οι δράστες της έσπασαν τη μύτη, την 
κλώτσησαν και της έριξαν μπουνιές στο πρό-
σωπο. Στις 20 Ιουνίου, μια ομάδα ανδρών πλη-
σίασε ένα γκέι ζευγάρι σε μπαρ στο Σάτον του 
Νότιου Λονδίνου.  Αρχικά ήταν φιλικοί απέναντί 
τους, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να κάνουν 
 επιτιμητικά σχόλια για τον σεξουαλικό τους προ-
σανατολισμό. Αργότερα, γρονθοκόπησαν στο 

πρόσωπο τον έναν, ο οποίος χρειάστηκε να νο-
σηλευτεί. Μέσα στον Ιούνιο σημειώθηκαν τρεις 
ακόμη ομοφοβικές επιθέσεις εναντίον νεαρών αν-
δρών στο Λίβερπουλ. Οργανώσεις για τα δικαιώ-
ματα των ομοφυλόφιλων υποστηρίζουν ότι οι 
αλλεπάλληλες επιθέσεις φέρνουν στην επιφάνεια 
τον φόβο και την ανασφάλεια που βιώνουν καθη-
μερινά τα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας στη Βρε-
τανία. «Τα περιστατικά αυτά συνιστούν μια 
επώδυνη υπενθύμιση ότι εν έτει 2021 οι λεσβίες, 
οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι, τα trans και 
τα queer άτομα δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν 
είναι ο εαυτός τους», δήλωσε στην «Παροικιακή» 
η Σάσα Μίσρα, αναπληρώτρια διευθύντρια Επι-
κοινωνίας και Εκστρατειών της Stonewall, μιας 
οργάνωσης για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των ατόμων LGBTQ+. «Υπολογίζουμε ότι τέσ-
σερα στα πέντε περιστατικά ομοφοβικών επιθέ-
σεων δεν καταγγέλλονται ποτέ.  

 Γιατί; Διότι τα LGBTQ+ θύματα είναι απρόθυμα 
να απευθυνθούν στην αστυνομία», πρόσθεσε. 

Την τελευταία πενταετία, η εγκληματικότητα που 
σχετίζεται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και 
την ταυτότητα φύλου παρουσιάζει έξαρση. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία της κυ-
βέρνησης, από τον Μάρτιο του 2019 έως τον 
Μάρτιο του 2020, στην  Αγγλία και την Ουαλία οι 
επιθέσεις αυτές αυξήθηκαν κατά 19% (15.835), 
ενώ τα εγκλήματα μίσους κατά διεμφυλικών 
(trans) αυξήθηκαν κατά 16% (2.540). Κατά μέσον 
όρο, καταγράφονταν περισσότερες από 50 κα-
ταγγελίες την ημέρα. «Δεν υπάρχει χώρος για 
εφησυχασμό ή διχασμό», έγραψε στο Twitter ο 
βουλευτής των Εργατικών Ουές Στρίτινγκ, σχο-
λιάζοντας τα περιστατικά. «Μπορώ, δυστυχώς, 
να επιβεβαιώσω ότι οι επιθέσεις αυτού του είδους 
ανά τη χώρα έχουν αυξηθεί. Είμαι πολύ απογοη-
τευμένος με τη μειωμένη αστυνομική παρουσία.  
Εκείνο, όμως, που με σοκάρει είναι ο αριθμός 

όσων κάνουν ομοφοβικά σχόλια με περισσή  
ευκολία: φωνάζουν από τα παράθυρα των αυτο-
κινήτων τους και βρίζουν ομοφυλόφιλους καθώς 

περπατούν στον δρόμο», σχολίασε στην «Παροι-
κιακή» ο Λόρενς Μπάρτον, διευθυντής του Birm-
ingham Pride και ιδιοκτήτης καταστημάτων στο 
Gay Village της πόλης. «Αυτό, κατά τη γνώμη 
μου, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ορισμένοι 
τρέφουν αυταπάτες ότι ζούμε σε μια πολύ προ-
οδευτική κοινωνία που εγγυάται την ισότητα και 
τις ελευθερίες. Στην πραγματικότητα, έχουμε 
ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να κατακτήσουμε την 
πραγματική ισότητα». «Παραδοσιακά, τα ομοφο-
βικά και τρανσφοβικά εγκλήματα μίσους δεν  
καταγγέλλονται σε σημαντικό βαθμό», είπε στη 
«Γκάρντιαν» ο Μαρκ Χάμιλτον, επικεφαλής του 
Τομέα Εγκλημάτων Μίσους του Εθνικού Αστυνο-
μικού Συμβουλίου.  Εκπρόσωπος της Σκότλαντ 
Γιάρντ ανέφερε στην  «Παροικιακή» ότι οι περι-
πολίες στους δρόμους έχουν αυξηθεί το τελευταίο 
διάστημα. Παράλληλα, αστυνομικές διευθύνσεις 
σε όλη τη χώρα έχουν προσθέσει στον στόλο των 
περιπολικών τους οχήματα βαμμένα στα χρώ-
ματα του ουράνιου τόξου (φωτογραφία) με σκοπό 
να ενθαρρύνουν τα θύματα ομοφοβικής βίας να 
καταγγέλλουν τις επιθέσεις που δέχονται. 
Τα εγκλήματα μίσους κατά LGBTQ+ ατόμων 
δεν απασχολούν συχνά τα μίντια, είπε στη «Γκάρ-
ντιαν» η Ντιβίνα ντε Κάμπο, μια drag queen από 
το Μάντσεστερ, η οποία πρωτοστάτησε στην εκ-
στρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την απο-
κατάσταση των γκράφιτι που βανδαλίστηκαν τον 
Ιούνιο στην πόλη. «Η ατμόσφαιρα στον δρόμο 
είναι πολύ εχθρική. Αυτό συνδέεται με τον τρόπο 
που τα ΜΜΕ μιλούν για τα trans άτομα και με τη 
στάση της κυβέρνησης στη θεραπεία  
αλλαγής σεξουαλικού προσανατολισμού, την ανα-
τροπή της μεταρρύθμισης του νόμου περί  
αναγνώρισης φύλου και τη χρηματοδότηση της 
σχολικής εκπαίδευσης. Ολα αυτά στέλνουν σαφές 
μήνυμα στους μισαλλόδοξους που θέλουν να 
βλάψουν τα LGBTQ+ άτομα ότι οι συμπεριφορές 
αυτές είναι ανεκτές».

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ»: ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Εξαγγελίες για δαπάνες στον προϋπολογισμό εν μέσω φόβων για τον πληθωρισμό 

Τον προϋπολογισμό του κράτους 
για το νέο οικονομικό έτος και 
προγνώσεις για τους μελλοντι-

κούς οικονομικούς δείκτες παρουσίασε 
το απόγευμα της Τετάρτης στη Βουλή 
των Κοινοτήτων ο Υπουργός Οικονο-
μικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι 
Σούνακ. 
Ο 41χρονος τσάρος των δημοσίων 

οικονομικών είπε στην αρχή της πα-

ρουσίασης προς τους βουλευτές ότι ο 
προϋπολογισμός θα προσφέρει μία 
ισχυρότερη οικονομία, με υψηλότερους 
μισθούς, υψηλότερη ειδίκευση και αυ-
ξημένη παραγωγικότητα, παράλληλα 
με ενίσχυση των δημοσίων υπηρε-
σιών. Αν και όπως πρόσθεσε δεν κη-
ρύσσει το τέλος της πανδημίας, πα-
ρόλα αυτά προετοιμάζει την οικονομία 
για μια «νέα εποχή αισιοδοξίας» μετά 

από την Covid. 
Για πρώτη φορά μετά από χρόνια 

ένας Υπουργός Οικονομικών στη Βρε-
τανία έκανε ιδιαίτερη μνεία σε ανησυ-
χίες λόγω αύξησης του πληθωρισμού, 
που έχει ανεβεί στο 3,1% και τους επό-
μενους μήνες θα φτάνει το 4% κατά 
μέσο όρο. Στη συνέχεια παρουσίασε 
τις δημοσιονομικές προβλέψεις από το 
ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύνης Προϋπο-
λογισμού που μεταξύ άλλων έχει ανα-
θεωρήσει προς τα πάνω την εκτίμηση 
για το ρυθμό ανάπτυξης της βρετανι-
κής οικονομίας για φέτος από 4% στο 
6,5%. Η ταχύτερη του αναμενόμενου 
ανάκαμψη επιτρέπει μεγαλύτερες δα-
πάνες, είπε ο υπουργός, σημειώνοντας 
ότι οι κρατικές δαπάνες αυξάνονται 
κατά 3,8% κάθε χρόνο σε πραγματι-
κούς όρους. Από τις επιμέρους χρη-
ματοδοτικές εξαγγελίες του κ. Σούνακ 
ξεχωρίζει η δέσμευση για επαναφορά 
του ποσοστού δαπανών για τη διεθνή 
βοήθεια στο 0,7% του ΑΕΠ από το 
0,5% που έχει μειωθεί εν μέσω έντο-
νων αντιδράσεων. Αυτό θα γίνει πριν 
από το 2024, δηλαδή πριν από τις επό-

μενες προγραμματισμένες εκλογές. 
Επιβεβαίωσε επίσης την αύξηση του 
κατώτατου μισθού από 8,91 σε 9,50 
λίρες την ώρα, την άρση από τον Απρί-
λιο του παγώματος των αυξήσεων στο 
δημόσιο και ένα πρόσθετο κονδύλι 5,9 
δισεκατομμυρίων λιρών για το εθνικό 
σύστημα υγείας NHS ώστε να διαχει-
ριστεί τις τεράστιες λίστες αναμονής 
ασθενών που αυξήθηκαν λόγω παν-
δημίας. Οι εξαγγελίες για πρόσθετες 
δαπάνες, ωστόσο, έρχονται την ώρα 
που η κυβέρνηση δέχεται κριτική για 
την κατάργηση έκτακτου βοηθήματος 
λόγω πανδημίας σε δικαιούχους επι-
δομάτων και ενώ επίκειται αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών. Ο κ. Σούνακ 
εξήγγειλε επίσης μεταξύ άλλων πολυε-
τές πρόγραμμα οικοδόμησης νέων 
σπιτιών και βελτίωσης στεγαστικών 
συνθηκών ύψους 24 δισεκατομμυρίων 
λιρών, κονδύλια για ενίσχυση σχολείων 
και οικογενειών με μικρά παιδιά, χρή-
ματα για την αστυνόμευση και τη δι-
καιοσύνη με φιλοδοξία την πρόσληψη 
20.000 νέων αστυνομικών, ενίσχυση 
χρηματοδότησης για τις αποκεντρωμέ-

νες κυβέρνησης Σκωτίας, Ουαλίας και 
Βόρειας Ιρλανδίας αλλά και για τους 
δήμους στην Αγγλία, όπως και για τις 
υποδομές σε όλη την επικράτεια ώστε 
να υπάρξει εξίσωση όλων των περιο-
χών προς τα πάνω. Αίσθηση προκαλεί 
η εξαγγελία για μείωση του τέλους αε-
ροπορικών μεταφορών για τις πτήσεις 
εσωτερικού στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέ-
τρο που ήδη επικρίνεται ιδιαίτερα ενό-
ψει της μεγάλης διάσκεψης της Γλα-
σκώβης για το κλίμα (COP26) που 
αρχίζει τη Δευτέρα. 
Απών από τη συνεδρίαση της Βου-
λής για τον προϋπολογισμό ήταν ο 
ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης σερ Κιρ 
Στάρμερ, ο οποίος διαγνώστηκε θετι-
κός στον κορωνοϊό. 
Πολλά από τα μέτρα που ανακοινώ-

θηκαν είχαν γίνει γνωστά μέσω διαρ-
ροών, κάτι που έχει προκαλέσει την 
οργή του Προέδρου της Βουλής των 
Κοινοτήτων Λίντσεϊ Χόιλ, ο οποίος 
έκανε λόγω για «αγενή» συμπεριφορά 
των αρμοδίων υπουργών έναντι του 
νομοθετικού σώματος.
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Από κρατικοί αξιωματούχοι... υπάλληλοι στο Facebook: Ανησυχίες 
για διαρροή κυβερνητικών σχεδίων στον γίγαντα των social media
Την αρχή έκανε ο Νικ Κλεγκ. Ο άλλοτε ανα-

πληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας 
και αρχηγός των Φιλελεύθερων Δημοκρα-

τών έγινε τον Οκτώβριο του 2018 αντιπρόεδρος 
του Facebook. Το είχε, άλλωστε, ξεκαθαρίσει: 
μετά την πολιτική, δεν πρόκειται «να κάτσω στη 
γωνία», είχε πει. Παρόλα αυτά, η πρόσληψή του 
στον διαδικτυακό κολοσσό προκάλεσε έκπληξη 
– και πολλά αρνητικά σχόλια. Οπως αποδεικνύε-
ται σήμερα, δεν ήταν ο μόνος που έκανε αυτή 
την επαγγελματική στροφή. Δεκάδες κυβερνητικά 
στελέχη και κρατικοί αξιωματούχοι στη Βρετανία 
έχουν, τα τελευταία χρόνια, εγκαταλείψει τις θέσεις 
τους στο Δημόσιο για να κάνουν καριέρα στο 
Facebook. Ασφαλώς, καμία δουλειά δεν είναι 
ντροπή. Ωστόσο, κυβερνητικοί παράγοντες στο 
Λονδίνο εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι οι 
πρώην συνάδελφοί τους ξέρουν περισσότερα 
από ό,τι θα έπρεπε και ενδεχομένως χρησιμο-
ποιούν πληροφορίες και έγγραφα που έχουν στην 
κατοχή τους προς όφελος του γίγαντα της κοινω-
νικής δικτύωσης. Πρόσφατα, ένα ανώτερο στέ-
λεχος του Facebook έκανε σχόλια για το περιε-
χόμενο του βρετανικού σχεδίου νόμου για το 
Διαδίκτυο, το οποίο εισαγάγει κανόνες για τη ρύθ-
μιση των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης. Λε-
πτομέρεια: το νομοσχέδιο δεν είχε ακόμη δημο-
σιευθεί και μόνον ελάχιστοι αξιωματούχοι 
γνώριζαν την ύπαρξή του… 

«Είναι προφανές ότι το Facebook προσλαμβά-
νει ανθρώπους με άμεση γνώση της κυβερνητικής 
πολιτικής, οι οποίοι έχουν επαφές με αξιωματού-
χους που συμβουλεύουν τους υπουργούς για τα 
θέματα αυτά. Και το κάνει αυτό για να προσπα-
θήσει να αλλάξει την κυβερνητική πολιτική προτού 
αυτή εφαρμοστεί», δήλωσε στην «Παροικιακή» 
ο Ντέιμιαν Κόλινς, πρόεδρος της ειδικής επιτρο-
πής της Βουλής των Κοινοτήτων για το Νομο-
σχέδιο περί Ασφάλειας στο Διαδίκτυο. «Η Βρετα-
νία θα γίνει πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο 
στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 
για τη διαδικτυακή ασφάλεια» πρόσθεσε ο Κόλινς, 
προειδοποιώντας την εταιρεία του Μαρκ Ζάκερ-
μπεργκ: «Το Facebook δεν μπορεί να εμποδίσει 
την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να θεσπίσουν 

ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα καθιστά τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ασφαλέστερα. Η ρυθμι-
στική εποπτεία των social media από δημοκρα-
τικά εκλεγμένες κυβερνήσεις είναι απαραίτητη 
και, μάλιστα, επειγόντως». 
Μόνο την τελευταία διετία έχουν μεταπηδήσει 

στο Facebook δώδεκα βρετανοί κρατικοί αξιω-
ματούχοι με γνώση του ρυθμιστικού πλαισίου για 
τα social media. Ορισμένοι στο Ουέστμινστερ φο-
βούνται ότι τα σχέδια της κυβέρνησης για τη ρύθ-
μιση των κοινωνικών δικτύων θα διαρρεύσουν 
από εν ενεργεία κρατικούς λειτουργούς σε πρώην 
συναδέλφους τους οι οποίοι σήμερα εργάζονται 
στο Facebook. Τουλάχιστον δύο νεοπροσληφθέ-
ντα στελέχη της εταιρείας δούλευαν στη διεύ-
θυνση του υπουργείου Πολιτισμού που βοήθησε 
στη σύνταξη του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση των 
κοινωνικών δικτύων. «Το πρόβλημα είναι ότι οι 
αξιωματούχοι του υπουργείου Πολιτισμού πι-
στεύουν ότι η δουλειά τους είναι να εργάζονται 
στην κυβέρνηση για τέσσερα χρόνια και μετά να 
βρίσκουν δουλειά στο Facebook!», είπε στους 

«Τάιμς» κυβερνητική πηγή. «Πρόκειται για πολύ 
σοβαρές καταγγελίες που υποδηλώνουν ότι οι 
μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν προνομιακή 
πρόσβαση σε κρατικούς λειτουργούς και σε πλη-
ροφορίες από την πίσω πόρτα. Απαιτείται άμεσα 
πλήρης διερεύνηση», τόνισε στην «Παροικιακή» 
η Σου Χόλι, διευθύντρια της οργάνωσης Spotlight 
on Corruption που διερευνά υποθέσεις διαφθο-
ράς στη Βρετανία.  
Η Νίκολα Εϊτκιν, επικεφαλής του Τμήματος Απο-

τροπής Διαδικτυακής Χειραγώγησης του υπουρ-
γείου έως τον Φεβρουάριο του 2020, εντάχθηκε 
στο Facebook τον περασμένο Μάιο ως «υπεύ-
θυνη αντιμετώπισης παραπληροφόρησης». Στο 
προφίλ της στο LinkedIn αναφέρει ότι, ενόσω ερ-
γαζόταν για το κράτος, συνέταξε τμήματα της κυ-
βερνητικής λευκής βίβλου για το έγκλημα στο Δια-
δίκτυο. Η Φαρζάνα Νταντβάλα, η οποία 
εργάστηκε στο Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης 
του υπουργείου, και στη συνέχεια στο Κυβερνη-
τικό Κέντρο Ηθικής Δεδομένων και Καινοτομίας, 
προσλήφθηκε στο Facebook τον περασμένο Ια-

νουάριο. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι κά-
ποια από τις δύο χρησιμοποίησε κρατικές πλη-
ροφορίες στη νέα της δουλειά. Τα περισσότερα 
στελέχη του Δημοσίου που μεταπηδούν στον 
ιδιωτικό τομέα δεν υπόκεινται στον έλεγχο της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής Διορισμών στις Επι-
χειρήσεις (ACOBA), η οποία ελέγχει μόνον όσους 
κατείχαν θέσεις γενικού διευθυντή ή διοικητή. «Τυ-
χόν ‘’οικειότητα’’ μεταξύ του Facebook και δημο-
σίων λειτουργών θα μπορούσε να υπονομεύσει 
το νέο νομοσχέδιο για το Διαδίκτυο και το ρυθμι-
στικό πλαίσιο που θεσπίζουμε. Αυτό είναι πολύ 
σοβαρό. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα το λάβει 
σοβαρά υπόψη», δήλωσε ο Τζούλιαν Νάιτ, πρό-
εδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πολιτι-
σμού. «Η ομάδα μας για τη χάραξη πολιτικής δια-
δραματίζει κομβικό ρόλο στη σύνταξη και 
εφαρμογή των κανόνων λειτουργίας της κοινότη-
τάς μας, οι οποίοι καθορίζουν τι επιτρέπεται και 
τι όχι. Το γεγονός ότι έχουμε στις τάξεις μας αν-
θρώπους με ειδικές γνώσεις διασφαλίζει ότι αυτοί 
οι κανόνες είναι αποτελεσματικοί. Εχουμε ζητήσει 
τη θέσπιση κανονισμών που θα θέτουν υψηλές 
προδιαγραφές στο Διαδίκτυο, ούτως ώστε οι ιδιω-
τικές εταιρείες να μην παίρνουν μόνες τους αυτές 
τις σημαντικές αποφάσεις», ανέφερε εκπρόσω-
πος του Facebook. 
Οι αποκαλύψεις αυτές γίνονται σε μία περίοδο 

βαθιάς κρίσης που διέρχεται το Facebook εξαιτίας 
των αποκαλύψεων της Φράνσις Χάουγκεν, 
πρώην υψηλόβαθμου στελέχους της εταιρείας, 
σύμφωνα με την οποία το κοινωνικό δίκτυο δεν 
προστατεύει τους χρήστες από επιβλαβές περιε-
χόμενο και, ενώ γνωρίζει ότι μέσω της πλατφόρ-
μας του διακινείται υλικό παραπληροφόρησης και 
ρητορικής μίσους, δεν το εμποδίζει. Περισσότεροι 
από 50 βουλευτές των Τόρις έστειλαν επιστολή 
στο Facebook, το Twitter, το Snapchat, το Reddit 
και το TikTok προειδοποιώντας ότι «η απροθυμία 
των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης όπως η δική 
σας να λάβουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώ-
πιση του διαδικτυακού εκφοβισμού σας καθιστά 
συνυπεύθυνους για αυτή την κατάσταση που 
πριονίζει τα θεμέλια της κοινωνίας μας».

Σοκάρει ο θάνατος κινηματογραφίστριας από το όπλο του Άλεκ Μπάλντουιν

Από το μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρ-
χών θα περάσει κάθε λεπτομέρεια στο 
τραγικό περιστατικό των πυροβολισμών 

στο γύρισμα της ταινίας «Rust» από τους οποίους 
σκοτώθηκε μια κινηματογραφίστρια και τραυμα-
τίστηκε ένας ακόμη τεχνικός. Κάθε λεπτομέρεια 
έχει σημασία, ενώ φαίνεται να υπάρχουν περισ-
σότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. 
Τι ακριβώς συνέβη εκείνη την ημέρα; Με βάση 

το ένταλμα έρευνας στο σημείο και τις κλήσεις 
στην άμεση δράση που έγιναν την περασμένη 
Πέμπτη χτίζεται διεξοδικά το σκηνικό του δυστυ-
χήματος που σόκαρε όχι μόνο τις ΗΠΑ αλλά και 
τον κόσμο, δεδομένης της προσωπικότητας του 
ηθοποιού Άλεκ Μπάλντουιν, που άθελά του σκό-
τωσε μια νεαρή μητέρα καθώς δεν γνώριζε ότι το 
όπλο που είχε στα χέρια του για τις ανάγκες του 
γυρίσματος περιείχε αληθινές σφαίρες. Το γύρι-
σμα της ταινίας γουέστερν έγινε στο ράντσο Μπο-
νάντσα Κρικ, έξω από τη Σάντα Φε, στην πολιτεία 
του Νέου Μεξικού. Στην ταινία ο Μπάλντουιν παί-
ζει έναν παράνομο που έχοντας μαζί του τον 
13χρονο εγγονό του προσπαθεί να αποφύγει τη 
σύλληψη. Το σκηνικό έχει στηθεί για να παραπέ-
μπει στη δεκαετία του 1880 στο Κάνσας. Το γύρι-
σμα συνήθως ξεκινά στις 6.30 το πρωί, ωστόσο 
την περασμένη Πέμπτη υπάρχει μια καθυστέ-
ρηση. Ένα εξαμελές κινηματογραφικό συνεργείο 
έχει προσφάτως παραιτηθεί παραπονούμενο για 
την πληρωμή και τις συνθήκες του καταλύματός 
τους, οπότε έχει έρθει νέο συνεργείο. Παρά την 
καθυστέρηση πάντως όλα φαίνεται να κυλούν 

ομαλά, όπως τουλάχιστον κατέθεσε ο σκηνοθέτης 
Τζόελ Σοόυζα στην αστυνομία της Σάντα Φε. Ο 
Μπάλντουιν και οι υπόλοιποι άρχισαν τις πρόβες 
μπροστά σε μια ξύλινη εκκλησία, διέκοψαν για 
μεσημεριανό και επέστρεψαν στο σκηνικό. 
Ντυμένος με ρούχα της Δύσης του 19ου αιώνα, 

ο Μπάλντουιν ήταν μαζί με τον Σόουζα, την κινη-
ματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς και μερικούς άλ-
λους μέσα στην ξύλινη κατασκευή. Είχε στηθεί 
μια κάμερα, αλλά επειδή ήταν σε πρόβα, τίποτα 
δεν καταγραφόταν. Ο βοηθός σκηνοθέτη Ντέιβ 
Χολς φέρνει ένα όπλο από ένα καρότσι έξω από 
την εκκλησία και φωνάζει «cold gun!», δηλαδή 
άδειο όπλο. Το δίνει στον Μπάλντουιν, που κά-
θεται σε στασίδι στην εκκλησία με μέτωπο προς 
την κάμερα και το συνεργείο. Ο έμπειρος Αμερι-
κανός ηθοποιός δείχνει το «διαγώνιο τράβηγμα 
όπλου», κατά το οποίο με το καλό του χέρι ανα-
σύρει το πιστόλι από τη θήκη στην άλλη πλευρά 
του σώματός του. Η σκηνή που θα γυριστεί προ-
βλέπει να σημαδέψει με το όπλο την κάμερα. Η 
ώρα είναι 2 παρά 10 το απόγευμα και ο Σόουζα 
παρακολουθεί τη σκηνή μέσω της κάμερας και 
των οθονών στο πλάι, όπως κατέθεσε στην αστυ-
νομία. Ακούει «κάτι σαν μαστίγιο και μετά έναν 
δυνατό κρότο». Η Χάτσινς πισωπατά και πέφτει 
στο πάτωμα, πιάνοντας το στομάχι της και λέγο-
ντας ότι δεν νιώθει τα πόδια της. Ο Σόουζα, που 
στεκόταν δίπλα της, βλέπει αίμα στον ώμο του. 
Τα μέλη του συνεργείου τρέχουν πανικόβλητα. 
Ένας γιατρός προσπαθεί να σταματήσει την αι-
μορραγία από το τραύμα της Χάτσινς όταν άλλοι 

καλούν την Άμεση Δράση. Η τηλεφωνήτρια ακούει 
μια γυναίκα που είπε ότι είναι επιτηρήτρια του 
σεναρίου. «Δύο άνθρωποι έχουν πυροβοληθεί 
κατά λάθος σε σκηνικό κινηματογράφησης από 
πιστόλι, χρειαζόμαστε αμέσως βοήθεια», λέει η 
γυναίκα, «έχουν πυροβοληθεί ένας σκηνοθέτης 
και μια οπερατέρ». Η τηλεφωνήτρια ρωτά εάν το 
όπλο περιείχε αληθινές σφαίρες. «Δεν μπορώ να 
ξέρω, έχουμε πάντως δύο τραυματισμούς από 
πυροβολισμό. Εγώ καθόμουν, κάναμε πρόβα και 
εκπυρσοκρότησε. Όλοι τρέξαμε έξω. Αυτοί πέ-
σανε κάτω, η οπερατέρ και ο σκηνοθέτης». Η γυ-
ναίκα συνεχίζει βρίζοντας κάποιον απροσδιόριστο 
σχετικά με την ασφάλεια των όπλων στο σκηνικό. 
Μετά έρχεται άλλο τηλεφώνημα, από άνδρα. Η 
τηλεφωνήτρια τον ενημερώνει ότι έχει ήδη ξεκι-
νήσει ασθενοφόρο, ενώ του προσφέρει και οδη-
γίες πώς θα ανασχέσει την αιμορραγία των τραυ-
ματιών. Ο άνδρας απαντά ότι υπάρχει γιατρός 
που παρέχει τις πρώτες βοήθειες ενώ από πίσω 
ακούγονται φωνές. Σε λίγο καταφθάνουν αστυ-
νομικοί από το γραφείο του Σερίφη. Η 42χρονη 
Χάτσινς μεταφέρεται από αέρος σε νοσοκομείο 
90 χιλιόμετρα μακριά, στην Αλμπουκέρκη, όπου 
πιστοποιείται ο θάνατός της. Ο Σόουζα, που έχει 
πλήγμα από σφαίρα στον δεξιό του ώμο, συνέρ-
χεται. Συντετριμμένος ο Μπάλντουιν δίνει το αι-
ματοβαμμένο του ρούχο που φορούσε στις Αρ-
χές. Δίνει και το πιστόλι στην υπεύθυνη όπλων 
της ταινίας, η οποία παραδίδει τον άδειο κάλυκα 
στις Αρχές. Οι ερευνητές της αστυνομίας εντοπί-
ζουν δύο ακόμη όπλα, μια ζώνη όπλου τύπου 
γουέστερν και κάποια πυρομαχικά. Παραμένει 
ασαφές τι υπήρχε μέσα στο πιστόλι με το οποίο 
πυροβόλησε ο Μπάλντουιν. Οι ντετέκτιβ έμαθαν 
ότι η υπεύθυνη όπλων, Χάνα Γκουτιέρεζ, είχε 
αφήσει σε καρότσι τρία πιστόλια για τον Χολς, 
τον βοηθό σκηνοθέτη, και πήρε το ένα δίνοντάς 
το στον Μπάλντουιν. Ο Σόουζα είπε ότι θεωρούσε 
πως το όπλο ήταν άδειο και ασφαλές. Η κινημα-
τογραφική βιομηχανία θρηνεί πλέον τη Χαλίνα 
Χάτσινς, που θεωρείτο ανερχόμενο ταλέντο στο 
Χόλιγουντ. Ο Μπάλντουιν νιώθει σαν χαμένος. Η 
ομάδα παραγωγής της ταινίας αναφέρει ότι έχει 
ανασταλεί το γύρισμα του «Rust», τουλάχιστον 
ώσπου να ολοκληρωθεί η έρευνα.

Αυξάνονται τα προβλήματα 
υγείας που συνδέονται με την 
υπερθέρμανση του πλανήτη

Τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την 
κλιματική αλλαγή και την υπερθέρμανση του πλα-
νήτη επιδεινώνονται, σύμφωνα με δύο εκθέσεις 
που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο. Οι ετήσιες εκ-
θέσεις που ανατέθηκαν από το ιατρικό περιοδικό 
Lancet παρακολούθησαν 44 παγκόσμιους δείκτες 
υγείας που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, 
συμπεριλαμβανομένων των θανάτων λόγω θερ-
μότητας, των μολυσματικών ασθενειών και της 
πείνας. Όλοι οι δείκτες γίνονται πιο σκοτεινοί, είπε 
η διευθύντρια έρευνας του προγράμματος Lancet 
Countdown, Μαρίνα Ρομανέλο, βιοχημικός, με 
την καθηγήτρια περιβαλλοντικής υγείας του Πα-
νεπιστημίου της Ουάσιγκτον, Κρίστι Εμπι, και 
συγγραφέα της έκθεσης να συμπληρώνει πως 
«η άνοδος της θερμοκρασίας έχει συνέπειες».  Οι 
ευάλωτοι πληθυσμοί, ηλικιωμένοι και πολύ νέοι, 
πέρασαν περισσότερο χρόνο με επικίνδυνη ζέστη 
πέρυσι. Ειδικά για τα άτομα άνω των 65 ετών, οι 
ερευνητές υπολόγισαν ότι υπήρχαν 3 δισ. περισ-
σότερες «ατομικές» εκθέσεις σε ακραία ζέστη από 
τον μέσο όρο το 1986 έως το 2005. Ευαίσθητες 
στο κλίμα ασθένειες ευδοκιμούν σε ορισμένα 
μέρη, ενώ τα βακτήρια Vibrio αυξήθηκαν στη Βαλ-
τική, στις Βορειοανατολικές ΗΠΑ και στον Βορει-
οδυτικό Ειρηνικό την τελευταία δεκαετία. Σε φτω-
χότερες χώρες, τα κουνούπια που εξαπλώνουν 
την ελονοσία έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 1950. 



Όταν τα κρούσματα 
Covid-19  και οι θάνα-
τοι έχουν φθάσει  ή και  

ακόμη ξεπεράσει τον αριθμό, όχι 
μόνο κρουσμάτων, αλλά και θα-
νάτων, εν συγκρίσει  με τον 
αριθμό που είχαμε   στα ύψη  της   
πανδημίας,  για ακόμη μία φορά 
διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα του 

κου Johnson δεν ήταν σωστά  (θα μου πείτε: μα 
πότε ήταν σωστές οι αποφάσεις ή τα μέτρα που 
ελάμβανε από καιρού εις καιρό και τι καλό έκανε 
για την χώρα μέχρι σήμερα;) και τα αποτελέσματα 
μιλούν από μόνα τους.  Από κρίση σε κρίση, από 
το ένα πρόβλημα στο άλλο, είναι το τι συμβαίνει 
για καιρό τώρα  κάτω από τον BOJO.  
Οι πράξεις του κου Βoris Johnson και οι απο-
φάσεις του είχαν και έχουν ως επί το πλείστο άλ-
λους σκοπούς,  και που όπως φαίνεται  τόσο  μα-
κριά από την ασφάλεια των κατοίκων. 
Αργησε να πάρει τα μέτρα για το lockdown,  
πίσω στον Φεβρουάριο  2021  και βιάσθηκε περί 
τα μέσα του χρόνου 2021 να χαλαρώσει τα μέτρα 
εναντίον του κορωνοϊού. 
Ακόμη και οι  εμπειρογνώμονες που ανάδειξε 
μας συστήνουν  σήμερα  να φορούμε μάσκες να 
πλένομε τα χέρια μας για 9 δευτερόλεπτα, να 
κρατάμε αποστάσεις. Τα εμβόλια εναντίον του κο-
ρωνοϊού  είναι απαραίτητα. Όταν μας λένε οι επι-
στήμονες πάρτε τα εμβόλιά σας τότε δεν έχουμε 
άλλη εκλογή πάρα να κάνουμε τι μας λενε οι επι-
στήμονες. Περιφρονάτε τον κον Johnson διότι με 
τα λόγια του ή και τα έργα του όπως φαίνεται δεν 
γνωρίζει τι λέει ή τι κάνει.  Αυτός θα οδηγήσει την 
χώρα σε χειρότερες καταστροφές και εύχομαι να 
είμαι λανθασμένος.  
Κυριολεκτικά  έχει  περιφρονήσει  κάθε καλή 
και λογική εισήγηση από τους εμπειρογνώμονες, 
μα και  ξεροκέφαλος όπως τυγχάνει να είναι,  
έκανε και συνεχίζει να  κάνει του μυαλού του. 
Από την μια μεριά έχουμε αυτούς που (νομί-
ζουν) πως τα γνωρίζουν όλα να λένε του κόσμου  

τις ανοησίες τους, μην βάλετε το εμβόλιο, από 
την  άλλη τον Mr know it all  Boris  Johnson   να 
μας λέει έχουμε χαλαρώσει  τα μέτρα έναντι του 
κορωνοϊού, και αν προτιμάτε και θέλετε να  φο-
ράτε τις μάσκες τότε να τις φοράτε τις μάσκες.   
Τέτοια “αχάπαρη” κυβέρνηση ας μας λείπει. Συ-
γκρατιέμαι να μην πω περισσότερα διότι ο διευ-
θυντής θα  μου κάνει παρατήρηση αν πω καμμιά  
λέξη παραπάνω! 
Τα έκανε “μαλλιά κουβάρια”  και τα ανακάτεψε 
τόσο  πολύ που όποια Κυβέρνηση αναλάβει  τα 
ινία  θα χρειασθεί αρκετός καιρός να επανέλθει 

κάποια ομαλότητα. 
Έλλειψις οδηγών και βενζίνης, έλλειψις προ-
σωπικού στα σφαγεία  και στον γεωργικό τομέα, 
( εκεί που χθες έφτυνε, τρέχει τώρα στην Ευρώπη 
και ζητά  βοήθεια)   η αύξηση τιμών, και  οι αυξή-
σεις φόρων συνεχίζονται  να αυξάνονται  και τώρα 
αφού θύμωσε τον πληθυσμό και αυτούς ακόμη 
που ψήφισαν Brexit στα βόρεια της χώρας, θα 
τους φέρει καινούρια τραίνα. Μα, χωρίς δουλειές 
που όλο και λιγοστεύουν τι χρειάζονται τα τραίνα;  
Είναι η πλέον ακριβότερή χώρα να ταξιδεύσει κα-

νείς με τραίνο η Βρετανία. Ακόμη και οι αερο-
γραμμές έχουν λιγοστεύσει τις εσωτερικές τους 
πτήσεις. Μας λένε είναι γιατί θέλουν να  βοηθή-
σουν στους σκοπούς της καθαρότερης ατμόσφαι-
ρας.  Ο λόγος είναι ότι ο αριθμός  επιβατών εχει 
μειωθεί τόσο πολύ που δεν το βρίσκουν οι εται-
ρίες επικερδές. 
Σε ένα καπιταλιστικό κράτος ας μην περιμέ-
νουμε λοιπό τίποτα το καλύτερο. Περισσότερη 
φτώχεια, ανεργία  πληθωρισμό που αν αυτά γι-
νόντουσαν κάτω από μία Εργατική κυβέρνηση 
θα ακούγαμε και θα είχαμε ένα σορό κριτική από 

τα  περιβόητα  τηλεοπτικά κανάλια ή και ραδιο-
σταθμούς ή και τις καθημερινές φυλλάδες που 
ανυμνούν το όνομα της καταστρεπτικής κυβέρ-
νησης και εξακολουθούν όλο και να  κτυπούν την 
εργατιά, το δίκαιο του εργάτη και του φτωχού, 
εκεί που ξετυλίγονται μπροστά μας ένα σωρό φυ-
λετικές διακρίσεις, ρατσιστικά συνθήματα στους 
δρόμους στα γήπεδα ποδοσφαίρου και σε άλλους 
αθλητικούς στίβους  και συναντήσεις. Ετσι, αν 
πούμε  και  καμμιά αλήθεια  έρχονται με τα κρο-
κοδείλια δάκρυα  να μας πουν να μην λέμε τέτοια. 

Κούνια που σας κούναγε!    
     Τι μέτρα έλαβε ο κάθε ένας από εμάς;  ▪

 Διερωτώμαστε.  Μα, γιατί αυξάνονται τα κρού-
σματα του κορωνοϊού; Kαι τίθετε το ερώτημα. Τι 
μέτρα έλαβε ο κάθε ένας από εμάς  να μην εξα-
πλωθεί και πάλι ο κορωνοϊός;      
Γεμίζουν τα νοσοκομεία, από ασθενείς εξαιτίας 
κορωνοϊού, και το αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί  που 
περιμένουν για χρόνια έστω και για μία εξέταση 
(να μην πούμεν και για εγχείρηση)  θα περιμένουν 
ακόμη.Tο δίλημμα τίθεται ποιους θα περιθάλψεις 
πρώτα, αφού  και η ουρά αυξάνεται μέχρι και  6 
εκατομμύρια να περιμένουν έστω και για ένα ρα-
ντεβού. 
Εχω βάλει τα εμβόλια εναντίον του COVID-19 
και το  πρώτον και το δεύτερον και το Booster   
μα και το εμβόλιο του Flu Jab. Θα υπάρχει επι-
δημία του χειμερινού κρύου η πιο σοβαρού φλού.  

   Μην γίνεις η αιτία να χαθούν άλλες ζωές!  
Εσύ τα έχεις πάρει. Δεν θα φταίω εγώ αν  χα-
θούν ζωές, διότι έκανα ό,τι είναι λογικό, κρατάω 
αποστάσεις έχω την μάσκα και πλένω τα χέρια 
μου. Είναι χρέος μου να βοηθήσω να πάρουν οι 
άλλοι ιατρική περίθαλψη που περιμένουν και με 
πόνο πολλοί, για ένα ραντεβού στο νοσοκομείο. 
Η απροσεξία μας και έλλειψη ανευθυνότητας μου 
( μη γένοιτο) ίσως να στοιχίσουν σε άλλους την 
ζωή τους.    
Οι καιροί που περνούμε χρειάζονται προσοχή  
μεγάλη προσοχή για να σωθούν ζωές. Ας αφή-
σουν μερικοί τις “φιλοσοφίες” τους ότι “δεν είναι 
ανάγκη το εμβόλιο.” Πρέπει πάντοτε να φοράμε 
μάσκες.   
Είναι απαράδεκτο να χαθούν τόσες ζωές, άνω 
των 160 χιλιάδων λόγω απροσεξίας ή και ανικα-
νότητας, συμπεριλαμβανομένης και της σημερι-
νής αδέξιας κυβέρνησης που κατά την γνώμη 
μου  όσο πιο γρήγορα δώσει την παραίτηση της, 
τόσο το καλύτερο για όλους μας.  

Το1940, ελέω 
μεγέθους δα-
νείων, η τερά-
στια οικονομική 
επιρροή της 
Βρετανίας στην 
Ελλάδα ήταν 
α ν αμφ ι σ β ή -

τητη. Αναμφισβή-
τητη ήταν και η 

πολιτική επιρροή της και δεν 
ήταν καθόλου τυχαία που σε 
υπόμνημά του το 1937, ο Βρε-
τανός  υφυπουργός Βάνσιταρτ 
έγραψε: «Σε ό,τι αφορά τις ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις βρή-
καμε ότι το καθεστώς Μεταξά 
είναι πολύ πιο συνεννοήσιμο 
από πολλά από τα προϋπάρ-
χοντα καθεστώτα». 
Σε συνέντευξή του στον αντα-
ποκριτή της αγγλικής εφημερί-
δας «Daily Telegraph», Μάρτον, 
το Μάη του 1940, ο επικεφαλής 
του δικτατορικού καθεστώτος 
της 4ης Αυγούστου, Μεταξάς, 
μεταξύ άλλων, είπε: «Είμεθα 
ουδέτεροι εφ' όσον χρόνον η 
Βρετανία θέλει να είμεθα ουδέ-
τεροι. Τίποτα δεν κάνομε χωρίς 
συνεννόησιν με τη Βρετανία και, 
τις περισσότερες φορές, ό,τι κά-
νομε γίνεται κατά σύστασιν ή 
παράκλησιν της Βρετανίας.  
Η Ελλάς είναι ζωτικόν τμήμα της 
βρετανικής  αυτοκρατορικής 
αμύνης». 
Η ιδεολογική συγγένεια του 
Μεταξά και του καθεστώτος της 
4ης Αυγούστου με τα φασιστικά 
κινήματα της Ευρώπης, ιδιαί-
τερα με το ιταλικό φασιστικό κί-
νημα του Μουσολίνι, δεν τον 
εμπόδισε να πει «όχι» στις 28 
Οκτώβρη 1940, στην απαίτηση 
της Ιταλίας να καταλάβει διά 
των ενόπλων δυνάμεών της 
στρατηγικά σημεία του ελληνι-
κού εδάφους, κατά τη διάρκεια 

της πολεμικής σύγκρουσής της 
με τη Βρετανία , αποδεικνύο-
ντας ότι σε τέτοιες στιγμές τις 
αποφάσεις δεν τις επιβάλλουν 
οι ιδεολογικές προτιμήσεις των 
ηγετών, αλλά τα γενικότερα οι-
κονομικά και πολιτικά συμφέρο-
ντα στην εσωτερική και διεθνή 
τους διάσταση. 
Το «όχι» του Μεταξά δεν ήταν 

«κεραυνός εν αιθρία», όπως πι-
στεύουν όσοι αποκόπτουν την 
ιδεολογία κλπ. από τα οικονο-
μικά συμφέροντα. 
Ο Μεταξάς ήταν ξεκάθαρος 

πολύ πριν από το ξέσπασμα 
του ελληνοϊταλικού πολέμου. 
Στις 3 Μάρτη 1934, μιλώντας 
στο Συμβούλιο των Πολιτικών 
Αρχηγών, είπε κατά λέξη: «Αν 
και είναι βεβαίως παράτολμον 
εις την πολιτικήν να δημιουργή 
κανείς δόγματα, η Ελλάς δύνα-
ται να θέση ως δόγμα πολιτικόν 
ότι εν ουδεμία περιπτώσει δύ-
ναται να ευρεθή εις στρατόπε-
δον αντίθετον εκείνου εις το 
οποίον θα ευρίσκετο η Βρετανία 
. Δυνάμεθα τούτο να το θεωρή-

σωμεν ως δόγμα. 
Εγώ τουλάχιστον το ασπάζο-
μαι». 
Ο Μεταξάς δεν ήταν υπεράνω 
των κοινωνικών τάξεων της  
Ελλάδας. Ο ίδιος και το καθε-
στώς του εκπροσωπούσαν τα 
συμφέροντα της άρχουσας τά-
ξης. Αν όμως το «όχι» του Με-
ταξά ήταν υποχρεωτικό στο 
πλαίσιο των διεθνών ανταγωνι-
σμών της εποχής και των ιδιαί-
τερων δεσμών και εξαρτήσεων 
που είχε με το ξένο κεφάλαιο, 
κυρίως το βρετανικό , η τάξη 

βασικά  που αυτός εκπροσω-
πούσε, το ΟΧΙ του ελληνικού 
λαού πήγαζε από τις παραδό-
σεις, την ιστορία του, το ανα-
φαίρετο δικαίωμά του και τον 
πόθο του να ζήσει ελεύθερος 
και ανεξάρτητος, χωρίς αφέντες, 
ντόπιους ή ξένους. 
Παρατίθεται πιο κάτω το ιστο-
ρικό «Ανοιχτό γράμμα προς το 
λαό της Ελλάδας» του Γραμμα-
τέα της Κεντρικής Επιτροπής 
του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας, Νίκου Ζαχαριάδη, 

που αποτέλεσε την υψηλότερη, 
σημαντικότερη εθνική-πολιτική 
πράξη του ως Έλληνα αντιφα-
σίστα, πατριώτη, αγωνιστή και 
λαϊκού ηγέτη.Με αυτό το ιστο-
ρικό γράμμα του της 31ης του 
Οκτώβρη του 1940 για παλ-
λαϊκή αντίσταση στον επιτιθέ-
μενο φασισμό του Μουσολίνι,ο 
Νίκος Ζαχαριάδης έφτασε στο 
απόγειο της προσφοράς του 
στο εργατικό-λαϊκό κίνημα της 
Ελλάδας. Η απόφασή του να 
πάρει τολμηρή και ξεκάθαρη 
πατριωτική θέση ανέβασε τους 

Έλληνες κομμουνιστές στη συ-
νείδηση του λαού και φώτισε το 
δρόμο της κατοπινής Εθνικής 
Αντίστασης, όπου πρωτοστάτη-
σαν οι κομμουνιστές. 
▪�Προς το λαό της Ελλάδας 
Ο φασισμός του Μουσολίνι 
χτύπησε την Ελλάδα πισώ-
πλατα, δολοφονικά και ξετσί-
πωτα με σκοπό να την υποδου-
λώσει και εξανδραποδίσει. 
Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλαί-
βουμε για τη λευτεριά, την τιμή, 
την εθνική μας ανεξαρτησία. Η 

πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και 
πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος 
που θέλει να ζήσει πρέπει να 
παλαίβει, αψηφώντας τους κιν-
δύνους και τις θυσίες. Ο λαός 
της Ελλάδας διεξάγει σήμερα 
έναν πόλεμο εθνικοαπελευθε-
ρωτικό, ενάντια στο φασισμό 
του Μουσολίνι. Δίπλα στο κύριο 
μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, 
Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ 
ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑ-
ΛΥΒΑ, Η ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ 
ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΑΠΕ-

ΛΕΥΘΕΡΩΤΙ-
ΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. 
Κάθε πράκτο-
ρας του φασι-
σμού πρέπει 
να εξοντωθεί 
αλύπητα. Στον 
πόλεμο αυτό 
που τον διευ-
θύνει η κυβέρ-
νηση Μεταξά, 
όλοι μας πρέ-
πει να δόσουμε 
όλες μας τις δυ-
νάμεις, δίχως 
ε π ι φ ύ λ α ξ η .  
Έπαθλο για τον 
ε ρ γ α ζό μ ε ν ο 
λαό και επιστέ-
γασμα για το 

σημερινό του αγώνα, πρέπει να 
είναι και θα είναι, μια καινούργια 
Ελλάδα της δουλιάς, της λευτε-
ριάς, λυτρωμένη από κάθε ξε-
νική ιμπεριαλιστική εξάρτηση, 
μ’ ένα πραγματικά παλλαϊκό 
πολιτισμό. 
Όλοι στον αγώνα, ο καθένας 
στη θέση του και η νίκη θάναι 
νίκη της Ελλάδας και του λαού 
της. Οι εργαζόμενοι όλου του 
κόσμου στέκουν στο πλευρό 
μας. 
Αθήνα 31 του Οχτώβρη 1940. 

Νίκος Ζαχαριάδης 
 
Γραμματέας της ΚΕ του 
ΚΚΕ 
Ο Νίκος Ζαχαρίαδης έδειξε το 
σωστό δρόμο... Με τις ξεκάθα-
ρες θέσεις του αρχηγού τους 
και την ηρωική αντίστασή τους 
στη συνέχεια, οι κομμουνιστές 
της Ελλάδας κέρδισαν άλλο ένα 
τίτλο τιμής. Τα ψέματα και οι συ-
κοφαντίες ότι το ΚΚΕ δεν ενδια-
φερόταν για την Ελλάδα και 
αγωνιζόταν μόνο για τα συμφέ-
ροντα του διεθνούς κομμουνι-
σμού κατέρρευσαν σαν χάρτινοι 
πύργοι. Το ΚΚΕ, εμπράκτως 
υπερασπίστηκε την τιμή, την 
αξιοπρέπεια και την εδαφική 
ακεραιότητα της Ελλάδας ενά-
ντια στους ξένους εισβολείς και 
κατακτητές. Το ΚΚΕ ποτέ δεν 
ζήτησε πατριωτικά εύσημα και 
κορώνες από κανένα, γιατί τους 
τίτλους της εθνικής περηφάνιας 
και αξιοπιστίας τούς κέρδισε 
στα πεδία των μαχών με θυσίες 
και αίμα. Οι γραικύλοι της «εθνι-
κοφροσύνης», που παρέδωσαν 
τον Ελληνα κομμουνιστή Νίκο 
Ζαχαριάδη στη Γκεστάπο, μετά 
την κατάληψη της Αθήνας από 
τους Γερμανούς ναζί το 1941, 
δεν ανήκαν στο ΚΚΕ, ούτε στον 
ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, 
αλλά στις δυνάμεις εκείνες που 
κατηγορούσαν τους κομμουνι-
στές ότι ήταν ανθέλληνες, πρά-
κτορες της Ρωσίας, της Σερ-
βίας, της Βουλγαρίας, 
πράκτορες του διεθνούς κομ-
μουνισμού, όργανα των ξένων! 
Το γράμμα του Νίκου Ζαχα-
ριάδη αποτελεί φωτεινό ιστο-
ρικό ντοκουμέντο αγωνιστικής 
αντίστασης, που τιμά κάθε Έλ-
ληνα πατριώτη ανεξαρτήτως 
πολιτικής τοποθέτησης.
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Του Βασίλη 
Κωστή

28 Οκτωβρίου 1940

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Ξεχάσαμε τα μέτρα ασφαλείας και μας θυμήθηκε ο κορωνοϊός



Κο υ β ε -
ν τ ι ά ζο -
ντας με 

κάποιους φί-
λους για πολλά 
και διάφορα, 
ήρθε στη 
μνήμη μου ένα 
περ ισ τα τ ι κό 
που το αποτέλεσμα του 
ήταν να με φέρει μακριά 
από ένα καλό μου φίλο. 
Σκέφτηκα ότι αν οι άν-
θρωποι είχαμε υπομονή 
, και αν δεν βιαζόμασταν 
να παίρνουμε αποφά-
σεις, ίσως να καταλήγαμε 
σε καλύτερο αποτέλε-
σμα. 
Αν δηλαδή δίναμε τόπο 
στην οργή, θα μπορού-
σαμε να επωφεληθούμε 
του αποτελέσματος και 
τα πράγματα θα ήταν 
τόσο διαφορετικά.  
Οι βεβιασμένες αποφά-
σεις καμιά φορά μας χω-
ρίζουν από ανθρώπους 
που αγαπάμε, και με τις 
αποφάσεις μας τους 
αφήνουμε μακριά μας.  
Μετά ανακαλύπτουμε ότι 
είχαμε πάρει λάθος από-
φαση.  
Οι άνθρωποι είμαστε 
φτιαγμένοι όλοι με τα ίδια 
συστατικά. Ερχόμαστε 
στη ζωή με τον ίδιο 
τρόπο, και χρειαζόμαστε 
όλοι τα ίδια συστατικά για 
να συνεχίσουμε να βρι-
σκόμαστε εν ζωή, και 
χρειαζόμαστε όλοι τα ίδια 
αγαθά - υλικά για να  ικα-
νοποιήσουμε τις ορέξεις 
μας και τις επιθυμίες μας. 
Αναπνέουμε τον ίδιο 
αέρα, χρειαζόμαστε το 
οξυγόνο και το νερό για 
να συνεχίζουμε να ζούμε, 
και χρειαζόμαστε να κα-
ταναλώνουμε τροφή,  και 
πάλι για να κρατηθούμε 
στη ζωή. 
Μεγαλώνουμε σιγά - σιγά 
και αρχίζουμε να διαμορ-
φώνουμε τον χαρακτήρα 
μας, και ανάλογα με το τι 
συμβαίνει γύρω μας, 
ανάλογα με το περιβάλ-
λον μας, φτιάχνουμε τον 
οργανισμό μας και ανά-
λογα με τα όσα μας πα-
ρουσιάζονται στις καθη-
μερινές στιγμές της ζωής 
μας, ανάλογα με τις πα-
ραστάσεις ζωής, τότε κτί-
ζουμε την εσωτερική μας 
υπόσταση. Φτιάχνουμε 
δηλαδή τον χαρακτήρα 
μας!  
Ενεργούμε ανάλογα με 
τους δρόμους που ανοί-
γονται μπροστά μας, και 
ακολουθούμε τα όσα μας 
οδηγούν προς τα ενδια-
φέροντα που το μυαλό 
μας και οι σκέψεις μας, 
μας χαράζουν και μας 
παροτρύνουν να κά-
νουμε.  
Όλοι μας είμαστε φτια-
γμένοι με τα ίδια υλικά, 
και όλοι μέσα μας κρύ-
βουμε όλα τα αισθήματα 
που θα μπορούσαμε να  
βάλουμε σε ενέργεια,  και 
ανάλογα με το ποια από 
αυτά τα αισθήματα, που 
και πάλι εξαρτάται από 
τις παραστάσεις της 
ζωής, εμφανίζονται 

μπροστά μας. 
Τα πάντα είναι θέμα του 
μυαλού και τα πάντα 
εμείς τα αποφασίζουμε, 
και εμείς τα ελέγχουμε! 
Στην καθημερινότητα μας 
θα αντιμετωπίσουμε 
όπως έχω πει τα όσα 
φέρνουν οι παραστάσεις 
ζωής, δηλαδή όλα όσα 
διαδραματίζονται γύρω 
μας.  
Εμείς λοιπόν θα πρέπει 
να ενεργήσουμε ανάλογα 
βασίζοντας τις ενέργειες 
μας στα όσα έχουμε απο-
θηκεύσει διαβαίνοντας τη 
πορεία της ζωής, και 
ανάλογα με το πως ενερ-
γήσαμε, τότε που  από 
αυτές τις ενέργειες, πή-
ραμε και κρατήσαμε στα 
κύτταρα της μνήμης που 
πάνω σε αυτά θα στηρί-
ξουμε τις οποιεσδήποτε 
ενέργειες της καθημερι-
νότητας! 
Τα αναφέρω όλα τούτα 
για να σας πω ότι όπως 
φτιαχτήκαμε, τα  υλικά 
που μαζέψαμε και απο-
θηκεύσαμε, πάνω σε 
αυτά θα βασιστούμε για 
να αναπτύξουμε τα συ-
ναισθήματα μας. 
Από εμάς εξαρτάται αν 
θα βγάλουμε έξω τον 
θυμό μας, ή αν θα τον 
συγκρατήσουμε, αν θα 
γελάσουμε ή αν θα κλά-
ψουμε. 
Όλα τούτα είναι μέσα 
μας, και μπορούμε να 
αντιδράσουμε ανάλογα 
με την κάθε περίπτωση! 
Το σημαντικότερο στην 
περίπτωση αντίδρασης, 
είναι να έχουμε τη δυνα-
τότητα αυτοελέγχου και 
αυτοσυγκράτησης! 
Μόνο έτσι μπορούμε να 
έχουμε ποιότητα στη ζωή 
μας, εάν εφαρμόσουμε 
τις δυνατότητες που 
έχουμε, δηλαδή να ελέγ-
χουμε και να συγκρα-
τούμε τα συναισθήματα 
μας! 
Αν τα καταφέρουμε,  τότε 
πετύχαμε την αποφυγή 
πράξεων που θα μας φέ-
ρουν σε δύσκολη θέση, 
και με ανεπιθύμητα απο-
τελέσματα. 
Είναι πολλές οι περιπτώ-
σεις που χάνουμε τον 
έλεγχο του εαυτού μας, 
με αποτέλεσμα να ενερ-
γήσουμε φτιάχνοντας κα-
ταστάσεις που μας φέρ-
νουν σε δύσκολη θέση, 
και σε αδιέξοδο. 
Ας προσπαθήσουμε να 
εφαρμόσουμε τον αυτοέ-
λεγχο έχοντας υπομονή, 
και αυτοσυγκράτηση, ού-
τως ώστε να αγγίξουμε 
τα κύτταρα της μνήμης 
βρίσκοντας τις κατάλλη-
λες στιγμές και βάζοντας 
σε εφαρμογή τα συναι-
σθήματα εκείνα που θα 
μας βοηθήσουν να ενερ-

γήσουμε ανάλογα, απο-
φεύγοντας οτιδήποτε 
που θα επιφέρει το απο-
τέλεσμα που δεν θα επι-
θυμούσαμε! 
Να έχουμε πάντα υπο-
μονή! 
Οι βεβιασμένες αποφά-
σεις δεν είναι αποτελε-
σματικές!  
Πολλές φορές παίρνο-
ντας βεβιασμένες απο-
φάσεις φτάνουμε σε ανε-
πιθύμητη κατάληξη. 
Προτρέχω στις παραστά-
σεις ζωής του παρελθό-
ντος, για να μπορέσω να 
βάλω σε εφαρμογή το 
σχέδιο αυτοελέγχου και 
αυτοσυγκράτησης! 
Θυμάμαι πριν αρκετά 
χρόνια σε περιπτώσεις 
αυξημένης δραστηριότη-
τας, που ο προϊστάμενος 
μου με διέκοπτε πάντα 
όταν βρισκόμουν σε κα-
τάσταση έξαψης και θυ-
μού, να βγω από το γρα-
φείο, και ακόμα να βγω 
έξω από το κτήριο, να 
σκεφτώ λίγο, και όταν 
ηρεμήσω, τότε να επα-
νέλθω για να συνεχίσω 
το ότι άφησα στη μέση. 
-Ήθελα λίγο να ξεφύγω 
από τα συνηθισμένα και 
να μιλήσω λίγο για τα συ-
ναισθήματα, που λόγω 
των δύσκολων αυτών 
ημερών που διανύουμε, 
καμιά φορά δυσκολευό-
μαστε να τα αντιμετωπί-
σουμε με το σωστό 
τρόπο, και ενεργούμε με 
το αποτέλεσμα να μην εί-
ναι επιθυμητό! 
Εύχομαι να μπορέσουμε 
οι άνθρωποι να έχουμε 
αυτοέλεγχο, και αυτοσυ-
γκράτηση, που είναι 
απαραίτητα για να 
έχουμε καλύτερη ποι-
ότητα των καθημερινών 
παραστάσεων της ζωής 
μας! 
Μόνο έτσι πραγματοποι-
ούμε τα όνειρα και τις κα-
θημερινές ευχές που όλοι 
απευθύνουμε ο ένας 
στον άλλο! 
Ποιότητα ζωής, ηρεμία, 
υγεία, χαρά, ευτυχία, 
αγάπη! 
Απαραίτητο να έχουμε 
αυτοέλεγχο, αυτοσυ-
γκράτηση, ..... για να 
αποκτήσουμε…. καλή 
ποιότητα ζωής! 
Αν συνέβη κάτι στη ζωή 
σας που σε στιγμές ανα-
βρασμού, οι ενέργειες 
σας φέρανε ανεπιθύμητα 
αποτελέσματα, δώστε 
τόπο στην οργή. Κάνετε 
μια προσπάθεια να επα-
νακτήσετε τη σχέση σας. 
Αξίζει τον κόπο.  
Σας μιλάω εκ πείρας! Θα 
δείτε το αποτέλεσμα γιατί 
θα είναι σαν μια πληγή 
που επουλώθηκε και θα 
νιώσετε ανακούφιση, 
χαρά και ευτυχία!

Εί ν α ι 
αρκετά 
δ ύ -

σκολο να 
βρεις έναν άν-
θρωπο που να 
μπορείς να 
εμπιστευτείς 
τα πολύ προ-
σωπικά μυ-
στικά σου.  
Έτσι τουλά-

χιστον πι-
στεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι. 
Γι΄αυτό θα ρωτούσα απευθείας όλους 
και τον καθένα ξεχωριστά: «Σε ποιον 
θα εκμυστηρευόσουν  εσύ ένα πρό-
βλημα που έχεις στη σχέση σου, στη 
δουλειά, μία μεγάλη σου φοβία, ένα 
θέμα υγείας που σε ταλαιπωρεί, μία 
κρυφή σου επιθυμία; Στην κολλητή 
σου; Στην αδερφή σου; Στην μητέρα 
σου; Ή μήπως θα το μοιραζόσουν με 
το σύντροφό σου;» Οι πιο πολλοί άν-
θρωποι θα έλεγαν ότι θα εμπιστεύο-
νταν εκείνους στο οικείο περιβάλλον 
τους, αλλά αν ρωτηθούν με ποιον εί-
χαν μοιραστεί τελευταία τις ανησυχίες 
τους, θα έλεγαν ότι το μοιράστηκαν 
με ένα τυχαίο άτομο, άγνωστο θα 
έλεγα σε μια αίθουσα αναμονής, σε 
αεροπλάνο, στο κομμωτήριο τους 
κ.λ.π. 
Σκέφτομαι κάποιες φορές,  αυτά τα 

μυστικά που σκοτώνουν τη σχέση. 
Αυτά που είναι σκοτεινά και σκοτώ-
νουν τη ζωή μας. Πoλλές φορές νομί-
ζουμε ότι τα μυστικά είναι καλά αλλά 
τελικά δεν είναι.  Υποθέστε ότι λέτε 
ένα μυστικό σε κάποιο ή κάποια φίλη. 
Αυτό ίσως το θεωρείς ότι είναι καλό 
και γιατί το μοιράζεσαι ή τέλος πά-
ντων θέλεις να το μοιραστείς με ένα 
δικό σου άνθρωπο. Να βγει από 
πάνω σου ή να γίνει αφορμή να  συ-
ζητήσεις  αυτό το συγκεκριμένο μυ-
στικό με αυτό τον  άνθρωπο που για 
μας είναι μοναδικός γιατί βασικά τον 
εμπιστευόμαστε και θέλουμε να γνω-
ρίζει τι γίνεται στη ζωή μας… Πολλές 
φορές όμως δεν είναι καν αυτό. Θέ-
λουμε να κάνουμε τον άλλο, κοινωνό 
της δικής μας ψυχής. Θέλουμε να μοι-
ραστεί αυτό που μας απασχολεί, αυτό 
που  μας ζορίζει, αυτό που μας αγ-
χώνει, φοβίζει ή ακόμα ένα μυστικό 
δικό μας κατάδικο μας που ονειρευό-
μαστε τόσο πολύ και θα θέλαμε να 
γίνει πραγματικότητα μας.  Άρα λέμε 
σε αυτόν τον κάποιον ένα μυστικό μας 
γιατί πρώτο  θέλουμε  να το κρατήσει 
και δεύτερο   να μας συμβουλεύσει 
και να έχει να μας πει κάτι καλό. Θα  
υπολογίζουμε ίσως να μας δείξει κά-
ποιο δρόμο ή κάποια κατεύθυνση 
ώστε να πάρουμε μια ανάσα. Πολλές 
φορές μπορεί εμείς ίδιοι δεν ξέρουμε 
προς τα πού θέλουμε να πάμε και θέ-
λουμε να το βγάλουμε από μέσα μας 
και να ανακουφιστούμε και να κατα-
φέρουμε κάτι καλύτερο.  
Πολλές φορές όμως τι συμβαίνει νο-

μίζετε; Αυτός ο άλλος πάει και το λέει 
το μυστικό  μας. Και λέει σε άλλο πρό-
σωπο: «Θα σου πω το μυστικό της 
Μαρίας αλλά μην το πεις πουθενά…
» Όμως ξέρετε τι λέει ο σοφός λαός: 
«Μυστικό που το ξέρουν δύο δεν είναι 
πλέον  μυστικό!» 

 Αυτό το δήθεν μυστικό θα διαδοθεί 
κατά κάποιο λόγο και θα πάψει βα-
σικά να είναι μυστικό γιατί θα το ξέ-
ρουν όλοι. Όμως το μεγάλο πρό-

βλημα με τα μυστικά ξέρετε πότε προ-
κύπτει; Όταν ξεκινάει  να έχει κάποιος  
μυστικά μέσα στις σχέσεις του. Εκεί 
ξεκινάνε πάρα πολλά προβλήματα 
διότι το  μυστικό δημιουργεί ένα πρό-
βλημα εμπιστοσύνης. Μιλάω για ένα 
άλλο μυστικό τώρα για το μυστικό 
που δεν το λες. Μιλάμε για τον άν-
θρωπο που δεν φανερώνει κάτι στο 
σύντροφό του το κρατάει μέσα του 
μυστικό. Και είναι μυστικά πολλές φο-
ρές που είναι μυστικά μεγάλης σημα-
σίας. 
Είναι ένα ζευγάρι για παράδειγμα 

που βγαίνει  και περνάει καλά και ο 
ένας  δεν λέει στον άλλο για παράδει-
γμα ότι οικονομικά του είναι πάρα 
πολύ χάλια, ότι χρωστάει  αρκετά και 
είναι στις μαύρες λίστες και δεν μπο-
ρεί να κάνει τίποτα γι αυτό. Να λοιπόν 
μια πολύ σημαντική πληροφορία που 
δεν μοιράζεται με τον σύντροφο του 
η  οποία είναι όχι μόνο σημαντική 
αλλά και σχετική. Δεν  γίνεται να πα-
ντρευτείς ένα άνθρωπο που έχει ένα 
άσχημο οικονομικό παρελθόν για πα-
ράδειγμα. Ή όταν ο άνθρωπος αυτός 
κρατάει  ένα μυστικό ότι έχει μια ασθέ-
νεια ή ότι δεν μπορεί να κάνει παιδιά. 
Ένας άνθρωπος όταν δεν πει στον 
σύντροφό του ότι δεν μπορεί να κάνει 
παιδιά ή ότι έχει μια χρόνια ασθένεια 
η οποία χρειάζεται παρακολούθηση 
ή  ότι υπάρχει ένα πολύ βαρύ ψυχια-
τριακό ιστορικό στην πατρική οικογέ-
νεια του ή κάτι  άλλο σοβαρό που θα 
επηρεάσει και την καινούρια του ζωή 
δεν είναι ότι κρατάει ένα μυστικό αλλά 
λέει ψέματα.   Όταν έχουμε αυτού του 
τύπου μυστικά είναι εκεί που η σχέση 
διαλύεται, υπονομεύεται. 
Ας πούμε και το άλλο. Τα μυστικά 

μέσα στην οικογένεια. Αποφασίζουν 
οι γονείς να κρατήσουν μυστικά από 
τα έφηβα παιδιά τους ότι υπάρχει κά-
ποιο πρόβλημα μέσα στην οικογένεια. 
Ότι για παράδειγμα πρόκειται να με-
τακομίσουν ή άλλαξε η οικονομική 
τους κατάσταση. Παίζουν λοιπόν ένα 
θέατρο, το θέατρο του παραλόγου, 
προσπαθώντας να προστατέψουνε 
τα παιδιά τους και ξέρετε τι γίνετε εκεί; 
Όχι μόνο δεν τα προστατεύουν αλλά 
και τα παιδιά τους αντιλαμβάνονται  
ότι οι γονείς τους τούς λένε ψέματα 
και όχι την αλήθεια  κι  έτσι δεν νοι-
ώθουν σιγουριά και ασφάλεια και 
αυτό αρχίζει και γίνεται πρόβλημα με-
γάλο.  
Πολλές φορές πάλι μέσα στην οικο-

γένεια ακούς τη γιαγιά να λέει: « Αυτό 
είναι μυστικό και μην το πεις πουθενά. 
Σε αγαπάω εσένα περισσότερο από 
όλα τα εγγόνια μου!» Κι αυτό είναι λά-
θος είναι! Γιατί έτσι δημιουργούνται 
δίπολα στην σχέση και σε κάποια στι-
γμή τα εγγονάκια θα ανακαλύψουν ότι 
σε όλα τα εγγονάκια έχει πει το ίδιο. 
Είναι πολύ βασικό να λέμε από την 
αρχή εμείς στην οικογένεια  μας δεν 

κρατάμε  μυστικό! Τέλος! Ούτε τέτοια 
μυστικά πλέον! 
Κι συνεχίσουμε στο χειρότερο είδος 

απόκρυψης μυστικών. Όταν κάποιος 
για παράδειγμα απατήσει τον ή την 
σύντροφο του. Ας τοποθετήσουμε εκεί 
το θέμα. Εκεί κι αν είναι το μεγάλο 
πρόβλημα. Το θύμα σίγουρα θα πει: 
«Αφού το έκανε μια φορά γιατί να μην 
το ξανακάνει;» Και άντε πέστε ότι ο 
άλλος ορκίζεται και λέει «δεν θα το 
ξανακάνω», ποιος παρακαλώ τον ή 
την πιστεύει πλέον. Αστείο και τραγικό 
μαζί!  «Ήπια μωρό μου. Ήτανε μια 
στιγμή αδυναμίας!» ή «ήταν  μια στι-
γμή αδυναμίας καλέ μου!». Ε! τότε σί-
γουρα ο άλλος δεν μπορεί να το πι-
στέψει γιατί έσκασε το μυστικό κι  
έγινε μια μεγάλη έκρηξη και ο πονε-
μένος και προδομένος λέει: «Μα δεν 
μου το είπες από την αρχή, εγώ το 
ανακάλυψα...Τώρα δεν σε πιστεύω!» 
Γι αυτό σας λέω είναι 
πρόβλημα!!!Κρύβεις πράγματα από 
τους δικούς σου… 
Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος σας έχει 

προδώσει ένα δικό σας μυστικό ή αν 
εσείς έχετε βρεθεί σε θέση να πείτε 
το μυστικό του άλλου. Αν βρεθήκατε 
σε κάποια στιγμή στη θέση να πρέπει 
να πείτε το μυστικό του άλλου γιατί 
πιστεύετε ότι θα βοηθήσετε κάποιο. 
Όταν δηλαδή μπαίνετε σε ηθικά δι-
λήμματα. Δεν μιλάμε γι΄αυτά που 
πήγα στην αγορά κι αγόρασα ένα ζευ-
γάρι παπούτσια πολλών λιρών και αλ-
λάζω την τιμή για να μην δημιουρ-
γήσω ανησυχία. Αυτό το  μυστικό δεν  
θα διαλύσει μια σχέση! 
Γι΄αυτό όταν είστε με κάποιον άν-
θρωπο θα πρέπει να μην έχετε μυ-
στικά. Αν δεν θες να πεις τα άλφα 
βήτα μυστικά σου θα ήταν καλό από 
την αρχή να το πεις ότι « κάποια πρά-
γματα δεν σε αφορούν γι΄αυτό δεν 
θέλω να σου πω». Όμως λέω και πάλι 
ότι στις σχέσεις πρέπει να υπάρχει 
διαφάνεια. Δεν  μπορεί να υπάρχει 
ένα μαύρο πέπλο που να σκεπάζει 
κάποια πράγματα. Ποια μυστικά λέμε 
και ποια δεν λέμε; Εμείς αποφασί-
ζουμε. Όμως δεν θα πούμε ψέματα 
στα βασικά. Τα κατά συνθήκη ψέματα 
όπως δεν μας άρεσε το χρώμα του 
αυτοκινήτου του ή το χρώμα του πα-
ντελονιού του σίγουρα αυτά, δεν είναι 
τα βαριά μυστικά. 

 
Να θυμάστε ότι όταν   συμβιώνεις με 

ένα άτομο πρέπει να μην υπάρχουν 
μυστικά. Δεν πρέπει να γίνεται παρα-
κράτηση της αλήθειας. Άρα  εκείνο 
που θέλουμε να πούμε είναι ότι τα 
μυστικά πονάνε πάρα πολύ κι επη-
ρεάζουν τις σχέσεις μας γιατί κατα-
κρατούν με κάποιο τρόπο την πλη-
ροφορία από τον άλλο. Στην ουσία 
δηλαδή δεν λέω την αλήθεια! Προ-
σοχή λοιπόν στα μυστικά μας όποια 
κι αν είναι αυτά!
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Του Βασίλη 
Παναγή

Ποιότητα ζωής! Έχω ένα μυστικό!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου
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 2 Νοεμβρίου 1911 γεννιέται ο κορυφαίος 
ποιητής Οδυσσέας Ελύτης
Ο Οδυσσέας Ελύτης, φιλολογικό ψευ-

δώνυμο του Οδυσσέα Αλεπουδέλη, γεν-
νήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, είχε όμως 
καταγωγή από τη Μυτιλήνη. Μαθητής 
ακόμα εκδήλωσε τα πρώτα πνευματικά 
του ενδιαφέροντα. Δεκαέξι ετών γνωρίζει 
την ποίηση του Καβάφη. Σπούδασε Νο-
μικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Φι-
λολογία στο Παρίσι. 
Το 1929 είναι η χρονιά που πραγμα-

τοποιείται η μεγάλη του στροφή στην 
ποίηση. Διαβάζει Ελυάρ και Λόρκα και 
ανακαλύπτει τον υπερρεαλισμό. Ο 
υπερρεαλισμός έδρασε απελευθερωτικά 
στην αρχή της ποιητικής του δημιουρ-
γίας. Το 1934 γράφει τα Πρώτα 
ποιήματα που αργότερα θα 
παρουσιαστούν στους Προ-
σανατολισμούς (1939).  
Την επόμενη χρονιά, το 

1935, θα γνωρίσει τον 
Ανδρέα Εμπειρίκο και 
θα ταξιδέψουν μαζί στη 
Μυτιλήνη. Εκεί θα ανα-
καλύψει τη ζωγραφική 
του Θεόφιλου, από την 
οποία θα επηρεαστεί 
ιδιαίτερα. Την ίδια χρο-
νιά, μέσω του ποιητή 
Σαραντάρη, συναντά 
τους Σεφέρη, Κατσί-
μπαλη, Θεοτοκά και Καρα-
ντώνη που εκδίδουν το πε-
ριοδικό Νέα Γράμματα. Στο 11ο 
τεύχος του περιοδικού αυτού, που 
φιλοξένησε στις σελίδες του τους περισ-
σότερους λογοτέχνες της Γενιάς του 
Τριάντα, θα δημοσιεύσει μια σειρά ποι-
ημάτων με το ψευδώνυμο «Ελύτης». 
Από το 1935 ως το 1940 ο Οδυσσέας 

Ελύτης δημοσίευσε κείμενα που ανακι-
νούσαν το ζήτημα του υπερρεαλισμού 
στην Ελλάδα, ζήτημα που είχε προκύψει 
με την «Υψικάμινο» του Ανδρέα Εμπει-
ρίκου. Η ιδιαιτερότητα της ποιητικής του 
φωνής, θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση 
της συλλογής Ήλιος ο πρώτος (1943). 
Ο ποιητής, που υπηρέτησε ως έφε-

δρος αξιωματικός στον ελληνοϊταλικό 
πόλεμο, το 1945 δημοσίευσε στο περιο-
δικό Τετράδιο το Άσμα ηρωικό και πέν-
θιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της 
Αλβανίας. Ο νεκρός ήρωας ανασταίνεται 
μέσα στην ανοιξιάτικη ελληνική φύση. 
Ο πόλεμος συγκλονίζει τον ποιητή, ο 

οποίος μεταφέρει την ποίησή του πε-
ρισσότερο από το εγώ στο εμείς και εν-
διαφέρεται όλο και περισσότερο για το 
ελληνικό ιστορικό παρελθόν. Από το 
1948 έως το 1952 διέμεινε στο Παρίσι 
και συνδέθηκε με σημαντικούς διανοού-
μενους και καλλιτέχνες, όπως ο Μπρε-
τόν, ο Ελυάρ, ο Πικασσό, ο Ματίς. 
Το έργο όμως που απασχόλησε πε-

ρισσότερο την ελληνική αλλά και την 
ξένη κριτική, ένα έργο που μεταφρά-
στηκε σε πολλές γλώσσες και έγινε ιδι-
αίτερα αγαπητό στο κοινό με τη βοήθεια 
και της μελοποίησης αποσπασμάτων 
του από τον Μίκη Θεοδωράκη, είναι 

αναμφίβολα το Άξιόν εστί (1959). 
Το σημαντικότερο γνώρισμα 
του Άξιον εστί είναι η μελε-
τημένη αρχιτεκτονική που 
διακρίνει τα τρία μέρη του 
έργου (Η Γένεσις – Τα 
Πάθη – Το Δοξαστικόν), 
όπου αφθονούν εκφρα-
στικοί τρόποι από την 
ορθόδοξη εκκλησια-
στική παράδοση και γί-
νεται φανερή η σύνδεση 
του ιστορικού παρελθό-
ντος του ελληνισμού με 
το παρόν. Η τραυματική 
εμπειρία του πολέμου και 

της Κατοχής μεταμορφώνε-
ται, μέσα από τη συνειδητο-

ποίηση της δύναμης της γλώσ-
σας, σε ελπίδα για ένα καλύτερο 

μέλλον. Η προσέγγιση του παρελθόντος  
στον Ελύτη δεν γίνεται μέσα από τους 
μύθους ή τα κείμενα, όπως στο Σεφέρη, 
αλλά μέσα από τη γλώσσα και τη δια-
χρονικότητά της.  
Ο Ελύτης στη συνέχεια δημοσίευσε μι-

κρότερες ποιητικές συλλογές. Οι μετα-
φράσεις του ξένων ποιητών (Ρεμπώ, 
Ελυάρ, Μαγιακόφσκι κ.α) συγκεντρώ-
θηκαν σε τόμο με τίτλο Δεύτερη γραφή 
(1971) και τα πεζά του δοκίμια στον τόμο 
Ανοιχτά χαρτιά (1971) και Εν λευκώ 
(1992). Εδώ περιέχονται οι μελέτες του 
για τον Κάλβο, τον Παπαδιαμάντη, τον 
Θεόφιλο κ.ά. Η αναγνώριση του ποιητή 
σε διεθνές επίπεδο έγινε το Δεκέμβριο 
του 1979, όταν του απονεμήθηκε το 
βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Τα ποι-
ήματά του μεταφράστηκαν στις περισ-
σότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.

28 Oκτωβρίου 1940 

“Τιμή και Δόξα στο Έπος της 28ης Οκτωβρίου 1940” 
 

 
Σαν σή-

μερα πριν 81 χρόνια, η Ελλάδα ανηφόριζε στον 
δρόμο του μεγαλείου, που έμεινε στη νεότερη 
Ιστορία σαν "έπος του «40». Ήταν η πιο φωτεινή 
ώρα των νεότερων χρόνων, μετά την καταστροφή 
της Μικράς Ασίας και στο μέσο μιας επονείδιστης 
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Ο Ιταλός δικτά-
τορας Μπενίτο Μουσολίνι ονειροπολούσε την 
αναβίωση της μεγάλης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, 
αρχίζοντας τη επίθεσή του κατά της Ελλάδας.  
Η επίθεση του ιταλικού φασισμού είχε όλα τα χα-
ρακτηριστικά της αθλιότητας. Ήταν πράξη προ-
δοσίας καθώς παραβίαζε τις κρατικές σχέσεις κα-
λής γειτονίας και συμβίωσης. Ήταν πράξη δειλίας, 
καθώς εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς καμία 
προειδοποίηση και καλύπτονταν πίσω από  
εκδηλώσεις φιλίας και εμπιστοσύνης. Άγγιζαν το 
βαθύ αίσθημα της ελληνικής φιλοπατρίας του, 
αλλά και το ρωμαίικο φιλότιμο, που είναι ξεχωρι-
στό, μοναδικό και σε κάθε περίπτωση αδιαπρα-
γμάτευτο. Η απάντηση ήταν μεγαλειώδης και 
 κατέπληξε τους πάντες. Ήταν ένα παράδοξο φαι-
νόμενο: να βαδίζει ένας λαός με το "χαμόγελο 
στα χείλη" της Σοφίας Βέμπο, στον πόλεμο απέ-
ναντι σ' έναν πολύ ισχυρότερο αντίπαλο, συγκρι-
τικά άοπλος, αδύναμος, με ανοιχτά τεράστια κοι-
νωνικοοικονομικά προβλήματα, χωρίς ίχνος 
φόβου, με μια τεράστια θέληση να ταπεινώσει 
αυτόν που τόλμησε αυτήν τη θανάσιμη ύβρη και 
να νικήσει. Ο Αδόλφος Χίτλερ πίστευε στην «ανω-
τερότητα» της Αριανής φυλής και ήθελε τον κόσμο 
να είναι κάτω από την Γερμανική μπότα για … 
τουάχιστον χίλια χρόνι! Έτσι, οι Γερμανοί ναζί  
εισέβαλαν μερικούς μήνες αργότερα στα Βαλκά-
νια και χτύπησαν με όλη τους τη δύναμη τα 
 Ελληνικά σύνορα, για να σώσουν τους Ιταλούς, 
που είχαν ηττηθεί στην Αλβανία.  

Εκεί ζωντάνεψε ο βιβλικός μύθος του Δαυίδ και 
του Γολιάθ. Οι Γερμανοί σκόνταψαν σε μια αντί-
σταση που δεν είχαν γνωρίσει ως τότε στην  
Ευρώπη. Οι Κρητικοί κράτησαν τους Γερμανούς 
έξι ολόκληρες εβδομάδες. Έτσι έχασαν χρόνο για 
την επίθεσή τους στη Ρωσία, χρόνος που τους 
κόστισε πολύ γιατί, στο μεταξύ. έφτασε ο βαρύς 
ρωσικός χειμώνας. Ο κόσμος ολόκληρος ανά-
σανε. Η ναζιστική Γερμανία δεν ήταν ανίκητη.  
Τον πόλεμο θα τον έκριναν, όχι μόνο τα όπλα, 

αλλά και η ψυχή και το τίμημα της δημοκρατίας, 
και της ελευθερίας! Το «έπος του 40» πυροδότησε 
την μεγαλειώδη εθνική αντίσταση. Ο αγώνας  
μεταφέρθηκε στις πόλεις και τα χωριά. Οι Έλλη-
νες φαντάροι και οι αξιωματικοί είχαν το αίσθημα 
και τον αέρα του νικητή. Και ο λαός, που τους 
θαύμαζε ένοιωθε περήφανος και αδούλωτος.  
Όνειρο του Χίτλερ ήταν να υψώσει τη γερμανική 

σημαία πάνω στην Ακρόπολη. Και το έκανε.  

Η μεγάλη ντροπή των αιώνων – το σύμβολο της 
βαρβαρότητας πάνω στο σύμβολο του Πολιτι-
σμού. Λίγες μέρες αργότερα, στις 30 Μαΐου 
1941,μια νύχτα δύο νεαροί φοιτητές, ο Μανώλης 
Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, εκφράζοντας το  
αίσθημα όλων των Ελλήνων, κατέβασαν από το 
κοντάρι της Ακρόπολης τη σημαία - σύμβολο του 
γερμανικού ναζισμού και ύψωσαν τη γαλανό-
λευκη. Έστειλαν παντού το μήνυμα, ότι η Ελλάδα 
δεν έπεσε και το φρόνημα είναι υψηλό.  

Οι Γερμανοί κατακτητές άρπαξαν το βιός των 
Ελλήνων, τον καταδίκασαν σε μια εξοντωτική 
πείνα και επέβαλαν παντού τον τρόμο. Υπολογί-
ζεται ότι πάνω από 700.000 είναι τα θύματα της 
κατοχής, ενώ μνημεία της χιτλερικής θηριωδίας 
έμειναν τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, τα Ανώγεια, η 
Καισαριανή, η Κοκκινιά και άλλες πόλεις και χω-
ριά. Και η Κύπρος δεν έμεινε αδιάφορη στο  
κάλεσμα της Αντίστασης στο φασισμό. 30,000 

εθελοντές έτρεξαν να πολεμήσουν στο πλευρό 
της Βρετανίας πιστεύοντας ότι μια μέρα θα  
πάρουν την ελευθερία τους. 

 Πέρασαν χρόνια ολόκληρα, έως ότου αποκα-
τασταθεί ο φυσιολογικός ρυθμός της ζωής και να 
κλείσουν τα ψυχολογικά ρήγματα. Σήμερα ζούμε 
μιαν άλλη εποχή. Τις μέρες της θαυμαστής  
κοινωνικής αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, της 
αγωνιστικής έξαρσης, τις αντικατέστησε μια συ-
στηματική και "ενεργούμενη" ιδεολογία της  
ξέφρενης ατομικότητας, του καταναλωτισμού, της 
σχετικής αδιαφορίας για τα κοινά. Και τους  
τελευταίους 20 μήνες η κατάρα του κορωνοϊού 
μαστίζει ολόκληρη την ανθρωπότητα!  
Εκεί, στην Ελλάδα του ΄40, ξαναγεννήθηκε  

ο αληθινός πατριωτισμός, η σύνδεση του κοινω-
νικού προβλήματος με τα εθνικά. Η αδιαίρετη 
ενότητα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της 
προόδου με γνώμονα την ολότητα του έθνους. 

 Ο λαός μας όταν ήταν ενωμένος έγραψε τις 
λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία. Όταν ήταν  
διχασμένος έφερε ανείπωτη καταστροφή. Κι εδώ 
πρέπει να τονίσω τις αρετές της παροικίας μας 
που παραμένει μονοιασμένη κι αγαπημένη.  
Και ευχόμαστε τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο να λάβουν το παράδειγμα ενότητας και 
ομόνοιας του 40.  Και να μην ξεχνούμε τα λόγια 
του Βρετανού Πρωθυπουργού όταν πληροφορή-
θηκε την ηρωική πράξη του Μανόλη Γλέζου  
και του Απόστολου Σάντα εκείνο το βράδυ που 
κατέβασαν την λαομίσητη σβάστικα από την 
Ακρόπολη - Από σήμερα δεν θα λέμε ότι οι  
Έλληνες αγωνίζονται σαν ‘Ηρωες, αλλά οι Ήρωες 
αγωνίζονται σαν ‘Ελληνες! Το Έπος του 1940 ας 
διδάσκει όλους τους λαούς καθοδηγώντας τους 
στο δρόμο της Ειρήνης, της Ομόνοιας  και της 
Αλληλεγγύης.

Του Ζαννέτου Τοφαλλή

Σαν σήμερα την 28η Οκτωβρίου 1940: Την ημέρα αυτή 
η Ελλάδα γράφει ιστορία για το ηρωικό «ΟΧΙ» που είπε 
στην φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι. Φράση η οποία ει-
πώθηκε δια στόματος του τότε πρωθυπουργού Ιωάννη 
Μεταξά θα καθιερωθεί έκτοτε ως Εθνική επέτειος ή «Επέ-
τειος του ΟΧΙ». 
Ο εορτασμός της Ελληνικής Επανάστασης του 1840 γί-

νεται στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε κέντρα των Ελλήνων 
της διασποράς κάθε χρόνο. Η ημέρα αυτή είναι επίσημη 
αργία στην στις δύο χώρες. Συνήθως οι εκδηλώσεις εορ-
τασμού περιλαμβάνουν παρελάσεις και άλλες εορταστικές 
εκδηλώσεις την ίδια ημέρα ή την προηγούμενη. 
Εορτάζεται στην Ελλάδα και την Κύπρο κάθε χρόνο ως 

επίσημη εορτή και αργία. Επίσης, σε πολλές χώρες του 
κόσμου, ελληνικές κοινότητες γιορτάζουν την Επέτειο του 
«ΌΧΙ». Η επέτειος του «ΟΧΙ» γιορτάστηκε για πρώτη 
φορά στα χρόνια της Κατοχής. Στο κεντρικό κτίριο και 
στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου Αθηνών πρα-
γματοποιήθηκε ο πρώτος εορτασμός στις 28  Οκτωβρίου 
1941.Ουσιαστικά μνημονεύει την άρνηση της Ελλάδας 
στις ιταλικές αξιώσεις που περιείχε το τελεσίγραφο που 
επιδόθηκε στις 28 Οκτωβρίου του 1940 στον Έλληνα Δι-
κτάτορα που έφερε τίτλο του Πρωθυπουργού Ιωάννη Με-
ταξά. Συνέπεια της άρνησης αυτής ήταν η είσοδος της 
Χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελλη-
νοϊταλικού πολέμου του 1940. 
Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της 28 

Οκτωβρίου του 1940 η τότε Ιταλική Κυβέρνηση απέστειλε 

στην Ελλάδα τελεσίγραφο, μέσω του Ιταλού Πρέσβη στην 
Αθήνα Εμανουέλε Γκράτσι, ο οποίος και το επέδωσε ιδιό-
χειρα στον Μεταξά. Με αυτό ο Μουσολίνι απαιτούσε την 
ελεύθερη διέλευση του Ιταλικού στρατού από την Ελλη-
νοαλβανική μεθόριο προκειμένου στη συνέχεια να κατα-
λάβει κάποια στρατηγικά σημεία του Βασιλείου της Ελλά-
δος, (λιμένες, αεροδρόμια κλπ.), για ανάγκες 
ανεφοδιασμού και άλλων διευκολύνσεών του, στη μετέ-
πειτα προώθησή του στην Αφρική. 
Όπως έχει καταγραφεί επισήμως, μετά την ανάγνωση 

του κειμένου ο Μεταξάς θα στρέψει το βλέμμα του στον 
Ιταλό Πρέσβη και θα του απάντησε στα γαλλικά (επίσημη 
διπλωματική γλώσσα τότε) την ιστορική φράση: «Alors, 
c’est la guerre», δηλαδή «Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο), 
βάζοντας φρένο στις «ορέξεις» των Ιταλών Μάλιστα ο 
ίδιος ο Γκράτσι στα απομνημονεύματά του, που εξέδωσε 
το 1945, δίνει χαρακτηριστική περιγραφή: «Έχω εντολή 
κ. πρωθυπουργέ να σας κάνω μία ανακοίνωση και του 
έδωσα το έγγραφο. Παρακολούθησα την συγκίνηση εις 
τα χέρια και εις τα μάτια του. Με σταθερή φωνή και βλέ-
ποντάς με κατάματα ο Μεταξάς μου είπε: “Αυτό σημαίνει 
πόλεμο”. Του απήντησα ότι αυτό θα μπορούσε να απο-
φευχθεί. Μου απήντησε ΟΧΙ. Του πρόσθεσα ότι αν ο στρα-
τηγός Παπάγος…, ο Μεταξάς με διέκοψε και μου είπε: 
ΟΧΙ! Έφυγα υποκλινόμενος με τον βαθύτερο σεβασμό, 
προ του γέροντος αυτού, που προτίμησε την θυσία αντί 
της υποδουλώσεως».

Το ηρωικό «ΟΧΙ» της Ελλάδας στην Ιταλία



Η οικονομική 
ύφεση η οποία 
επ ικρατούσε 
στις περισσότε-
ρες περιοχές 
του κόσμου είχε 
προκαλέσει ιδι-

αίτερα άσχημη 
οικονομική κατά-
σταση στην Κύ-
προ όπου οι κά-
τοικοι βασίζονταν 

στη γεωργία η οποία είχε πληγεί 
από τις μακρές περιόδους ξη-
ρασίας. Οι φτωχότεροι γεωργοί 
αναγκάζονταν να πουλήσουν τα 
χωράφια τους  στους δανειστές 
- τοκογλύφους. Σα να μην 
έφτανε η οικονομική ανέχεια, η 
Αποικιακή Κυβέρνηση θέλησε 
να επιβάλει επιπρόσθετους φό-
ρους. Αυτό μπορούσε να το κά-
νει μόνον με την έγκριση του 
Νομοθετικού Συμβουλίου. Το  
Συμβούλιο αυτό αποτελείτο από 
25 μέλη: 12 έλληνες, 3 τούρ-
κους και 9 μη εκλεγμένους βρε-
τανούς συν τον Κυβερνήτη. 

 
Οι νέοι φόροι και ο Νεγιατί 

Μπέης που ψήφισε με τους 
Έλληνες 

 
Το Σεπτέμβριο του 1931, ο 

Κυβερνήτης Σερ Ρόναλντ 
Στορς, αποφάσισε να επιβάλει 
νέους δασμολογικούς φόρους. 
Πίστευε ότι θα κέρδιζε την ψη-
φοφορία στο Νομοθετικό Συμ-
βούλιο, χρησιμοποιώντας τους 
9 μη εκλεγμένους βρετανούς 
(διορισμένους) καθώς και τους  
3 ψήφους των τούρκων,  μαζί 
με την δική του αποφασιστική 
ψήφο θα μπορούσε να έχει την 
πλειοψηφία (δηλ. 13 έναντι 12). 
Ωστόσο, ένας τούρκος , ο Νε-
γιατί Μπέης, που συμμεριζόταν 
και κατανοούσε  την οικονομική 
αθλιότητα που επικρατούσε και 
τα βάσανα του λαού, ψήφισε 
μαζί με τους 12 έλληνες.  

 
Ο Κυβερνήτης είχε εξοργιστεί 

που έχασε την ψηφοφορία και 
για να αυξήσει τους φόρους εξέ-
δωσε Νέo Διάταγμα έτσι ώστε 
να μπορεί να παρακάμψει την 
απόφαση του Συμβουλίου. Αρ-
γότερα στα απομνημονεύματά 
του με τίτλο Orientations (Προ-
σανατολισμοί) σελ. 590, ο Σερ 
Ρόναλντ Στορς περιέγραφε τον 
Νεγιατί Μπέη  πο ήταν μέλος 
του Νομοθετικού Συμβουλίου, 
και που ψήφισε μαζί με τους 12 
έλληνες ως ‘‘το τουρκάκι – που 
έγινε ο 13ος έλληνας και ψήφισε 
με τους παραδοσιακούς του 
εχθρούς.’’ Η απόφαση του Κυ-
βερνήτη να επιβάλει πρόσθε-

τους φόρους όχι μόνο εξόργισε 
το λαό αλλά επιδείνωσε την κα-
τάσταση. 
Στις 30 Μαΐου 1929 το Εργα-

τικό Κόμμα στη Βρετανία κέρ-
δισε τις γενικές εκλογές για δεύ-
τερη φορά (η πρώτη νίκη των 
Εργατικών ήταν το 1924) με 
πολύ μικρή πλειοψηφία. Τον 
Ιούνιο σχηματίστηκε κυβέρνηση 
μειοψηφίας με πρωθυπουργό 
τον Ράμσεϋ Μακντόναλντ. Η 
νίκη του Εργατικού Κόμματος 
αναπτέρωσε τις ελπίδες των ελ-
ληνοκυπρίων εθνικιστών οι 
οποίοι πίστευαν ότι η νέα βρε-
τανική κυβέρνηση θα είναι πε-
ρισσότερο ευμενής με τον 
αγώνα τους. 

 
Ο Μητροπολίτης Νίκοδημος 

Μυλωνάς 
 
Ένα από τα εξέχοντα μέλη του 

Κυπριακού Νομοθετικού Συμ-
βουλίου ήταν ο Νικόδημος Μυ-
λωνάς, ο Μητροπολίτης Κιτίου. 
Ο Μυλωνάς που καταγόταν 
από το χωριό Λιμνιά της επαρ-
χίας Αμμοχώστου, ήταν ένας 
φλογερός ρήτορας. Ήταν εξά-
δελφος του Αρχιεπισκόπου Κύ-
ριλλου Γ’. Ο Μητροπολίτης Νι-
κόδημος ήταν τόσο δεινός 
ρήτορας που ακόμα και ο ίδιος 
ο κυβερνήτης, ο Σερ Ρόναλντ 
Στορς αναγνώριζε την ευφυία 
του. Στα απομνημονεύματά του 
‘‘Orientations’’ έγραφε ότι «Το 
Νομοθετικό Συμβούλιο δεν θα 
ήταν το ίδιο χωρίς την παρουσία 
του Μητροπολίτη Νικόδημου 
Μυλωνά.’’  
Τον Οκτώβριο του 1929 ο Νι-

κόδημος Μυλωνάς ηγήθηκε τρι-
μελούς αντιπροσωπείας και 
πήγε στο Λονδίνο για να θέσει 
το θέμα της Κύπρου στη νέα 
Εργατική Κυβέρνηση. Η αντι-

προσωπεία συναντήθηκε με τον 
Υπουργό Αποικιακών Υποθέ-
σεων Λόρδο Πάσφιλντ και του 
είπε ότι η φιλοδοξία των Κυ-
πρίων ήταν να ενωθούν με την 
Ελλάδα, αφού έχουν την ίδια 
γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμό 
και παραδόσεις. Ο Υπουργός 
Αποικιών άκουσε τα αιτήματά 
τους και απάντησε ένα μήνα αρ-
γότερα ότι ‘‘Η Κυβέρνηση της 
Αυτού Μεγαλειότητας δεν μπο-
ρεί να αποδεχθεί αυτά τα αιτή-
ματα.’’  
Η συνάντηση στον Σαϊττά 
 
Όταν ο Κυβερνήτης Στορς 

επέβαλλε τους Δασμολόγικούς 
φόρους  και αγνόησε την επι-
θυμία της πλειοψηφίας του Νο-
μοθετικού Συμβουλίου, ο Νικό-
δημος Μυλωνάς κάλεσε τους 
έλληνες που ήταν μέλη αυτού 
του Συμβουλίου στον Σαϊττά, 
ένα χωριό στο Τρόοδος, με 
σκοπό να αποφασίσουν τι 
δράση θα αναλάβουν. Τα μέλη 
συναντήθηκαν ξανά στις αρχές 
Οκτωβρίου 1931.  Στις 17 
Οκτωβρίου 1931, ο Νικόδημος 
Μυλωνάς υπέβαλλε την παραί-
τησή του από το Νομοθετικό 
Συμβούλιο και εξέδωσε μια φλο-
γερή διακήρυξη με την οποία 
υποστήριζε αντίσταση στη βρε-
τανική εξουσία. Μεταξύ άλλων 
αναφέρονταν τα εξής: 

 
‘‘Πενήντα και τρία χρόνια 

αγγλικής κατοχής έπεισαν 
όλους και διεπίστωσαν περι-
τράνως: (α) ότι οι δούλοι λαοί 
δεν ελευθερούνται  με τας ικε-
σίας και τας παρακλήσεις και 
τας εκκλήσεις προς τα από-
ψεως  αισθήματα των τυρρά-
νων,   (β)  ότι η απάντησις 
των τελευταίων είναι η περι-
φρόνησις προς τους ικετεύο-
ντας ευτελείς δούλους και η 
αποθράσυνσις των, (γ)  ότι η 
μόνη σωτηρία μας από πά-
σης είναι  η εθνική απολύ-
τρωσις και ότι οι ξένοι  είναι 
εδώ δια να θεραπεύσουν τα 
γενικά και ειδικά συμφέροντά 
των, με κατάντημα βέβαιον 
την ηθικήν και υλικήν μας 
εξαθλίωσιν. Δια ταύτα με το 
βλέμμα υψωμένον σταθερώς 
προς τον φωτεινόν αστέρα 
Νέας Βηθλεέμ του Εθνικού 
Σωτήριου, ένα δρόμον έχομεν 
και μόνον να βαδίσωμεν, τον 
δρόμον που είναι στενός και 
τεθλιμμένος μεν, αλλ΄ οδηγεί 
προς την Σωτηρίαν. Να υψώ-
σωμεν υπό το φως της ημέ-
ρας την σημαίαν της Ενώ-
σεως και μέσα εις τας 
καμίνους των συνεχών προ-

σπαθειών, συσπειρωμένοι 
γύρω της, ομονοούντες και 
λησμονούντες τας διχονοίας, 
με παν μέσον να επιδιώξω-
μεν την εθνικήν μας λύτρωσιν 
δια την μετά της Μητρός Ελ-
λάδος Ένωσιν μας.»   
Στις 20 Οκτωβρίου 1931, ο Νι-
κόδημος μαζί με το Νικόλαο 
Λανίτη και  τον Ζήνωνα Ρωσ-
σίδη  έβγαλαν λόγους σε συλ-
λαλητήριο  3000 περίπου σε 
στάδιο της Λεμεσού.  Τα νέα για 
την φλογερή ομιλία του Μητρο-
πολίτη για τον αγώνα της Ένω-
σης και για ανυπακοή στους 
αποικιακούς νόμους, διαβιβά-
στηκαν με τηλεγράφημα στο 
Γραμματέα της Εθνικής Οργά-
νωσης στη Λευκωσία.  

 
Η πορεία προς το Κυβερ-

νείο  21 Οκτωβρίου 1931 
 
Τα μέλη της Εθνικής Οργά-

νωσης συνεδρίασαν στη Λευ-
κωσία στις 21 Οκτωβρίου 1931 
και παρότρυναν τον κόσμο να 
χτυπήσουν οι καμπάνες με 
σκοπό να καλέσουν τον κόσμο. 
Ο Διονύσιος Κυκκότης, ιερέας 
στην Εκκλησία της Φανερωμέ-
νης στη Λευκωσία, εκφώνησε 
μια ακόμη ομιλία υπέρ της Ένω-
σης και ύψωσε  την ελληνική 
σημαία. Παρότρυνε τους συγκε-
ντρωμένους να υπερασπιστούν 
την ελληνική σημαία. Στο σημείο 
αυτό το πλήθος φώναξε να κα-
τευθυνθούν προς το Κυβερνείο.  

 
Ο Ονούφριος Κληρίδης ο 

πρώτος νεκρός των Οκτω-
βριανών 

 
Στις 7 μ.μ. το πλήθος κρατώ-

ντας την ελληνική σημαία κα-
τευθύνθηκε προς το Κυβερνείο 
όπου σε λίγο έφτασαν επιπρό-
σθετες αστυνομικές ενισχύσεις. 
Το πλήθος φώναζε συνθήματα 
υπέρ της Ένωσης  και ζητούσε 
να δει τον Κυβερνήτη και αφού 
δεν υπήρχε ανταπόκριση, μερι-
κοί άρχισαν να ρίχνουν πέτρες 
στο κυβερνείο. Οι  αστυνομικές  
δυνάμεις ανταποκρίθηκαν με 
πυροβολισμούς και οι εξαγριω-
μένοι  διαδηλωτές έβαλαν φωτιά 
στο Κυβερνείο  στις 11 μ.μ. Το 
κυβερνείο που τότε ήταν  ένα 
ξύλινο μπανγκαλόου, σύντομα 
τυλίχτηκε στις φλόγες. Από τους  
πυροβολισμούς  της αστυνο-
μίας σκοτώθηκε  ο 18χρονος 
Ονούφριος Κληρίδης,  και 15 
άλλοι τραυματίστηκαν.   

 
Ο Βενιζέλος κατηγορείται 

σαν «Πόντιος Πιλάτος» 
 

 
Τα νέα της εξέγερσης στη Λευ-
κωσία διαδόθηκαν αμέσως σε 
όλη την Κύπρο  και πραγματο-
ποιήθηκαν διαδηλώσεις σε όλες 
τις άλλες πόλεις, ειδικά έξω από 
στρατώνες της αστυνομίας. Τα 
σχολεία έκλεισαν και διακόπη-
καν όλες οι εργασίες. Δύο ημέ-
ρες μετά την εξέγερση (23 
Οκτωβρίου 1931) ο έλληνας πο-
λιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος 
καταδίκασε τις ταραχές, δείχνο-
ντας έτσι ακόμη μια φορά τα 
προ-βρετανικά του αισθήματα. 
Σε μια δήλωση η οποία δόθηκε 
στη δημοσιότητα αμέσως μετά 
τα γεγονότα, ο Βενιζέλος δή-
λωνε ότι ‘‘δεν υπάρχει κυπριακό 
θέμα μεταξύ της βρετανικής και 
ελληνικής κυβέρνησης, αλλά 
μόνον μεταξύ της βρετανικής 
κυβέρνησης και του κυπριακού 
λαού.’’ 
Ο Βενιζέλος ήταν πολύ εξαρ-
τημένος από τη βρετανική εξω-
τερική πολιτική και δεν ήταν δια-
θετειμένος  να ακολουθήσει μια 
‘‘ριψοκίνδυνη’’ πολιτική στο 
θέμα της Κύπρου και έτσι να θέ-
σει σε κίνδυνο τους εξαιρετικούς 
δεσμούς τους οποίους διατη-
ρούσε με τη βρετανική κυβέρ-
νηση. Πολλοί Έλληνες εθνικι-
στές και ένθερμοι υποστηρικτές 
της Ένωσης  κατηγορούσαν τον 
Βενιζέλο σαν «έναν σύγχρονο 
Πόντιο Πιλάτο,  ο οποίος ένιπτε 
τας χείρας του» στο θέμα της 
Κύπρου. 

 
Δέκα Κύπριοι ηγέτες στη 

εξορία 
Ως αποτέλεσμα της εξέγερσης 

της 21ης Οκτωβρίου 1931 συλ-
λήφτηκαν  και δικάστηκαν 2, 
952 άτομα  από τα οποία  κατα-
δικάστηκαν 2, 679 και στάληκαν 
στην εξορία οι πιο κάτω δέκα 
ηγέτες:  

 
1. Νικόδημος Μυλωνάς, Μη-

τροπολίτης Κιτίου 
2. Μακάριος, Μητροπολίτης 

Κερύνειας (μετέπειτα Αρχιεπί-
σκοπος Μακάριος Β’) 

3. Διονύσιος Κυκκότης, ιερέας 
Λευκωσίας  4. Θεοφάνης Τσα-
γκαρίδης, συνδικαλιστής  

5. Θεόδωρος Κολοκασίδης, 
συνδικαλιστής   6. Σάββας Λοϊ-
ζίδης, συνδικαλιστής 

7. Γεώργιος Χατζηπαύλου, μέ-
λος του Νομοθετικού Συμβου-
λίου 

8. Θεοφάνης Θεοδότου, μέλος 
του Νομοθετικού Συμβουλίου 

9. Χαράλαμπος Βατυλιώτης 
(Βάτης), ηγετικό κομμουνιστικό 
στέλεχος 

10. Κώστας Σκελέας, ηγετικό 
κομμουνιστικό στέλεχος 

 
Το Νοέμβριο του 1931 ο Κυ-

βερνήτης κατάργησε το Νομο-
θετικό Συμβούλιο και επιβλήθη-
καν αυστηρότερα δικτατορικά 
μέτρα. Το 1932 ο Ρόναλντ 
Στορς αντικαταστάθηκε από τον 
Reginald Stubbs, και ο Stubbs 
με τη σειρά του αντικαταστά-
θηκε το 1933 από τον Herbert 
Palmer.  Ο Νικόδημος Μυλω-
νάς, ο φλογερός Μητροπολίτης 
και υποστηρικτής της Ένωσης 
αποφάσισε τελικά να εγκαταλεί-
ψει το Λονδίνο (από την εξορία 
του) και να πάει να αποσυρθεί 
στα Ιεροσόλυμα. Το πλοίο με το 
οποίο ταξίδευε έπιασε στον Πει-
ραιά και σύμφωνα με τον 
Πλουτή Σέρβα, θέλησε να απο-
βιβαστεί και να ‘’φιλήσει το 
χώμα της μητέρας πατρίδας’’ 
αλλά η προ-βρετανική ελληνική 
κυβέρνηση που ήταν τόσο υπο-
ταγμένη στα βρετανικά συμφέ-
ροντα, δεν θέλησε  να  ικανο-
ποίησει αυτή την πολύ  βασική 
του επιθυμία, από φόβο μήπως 
δυσαρεστήσει τη βρετανική κυ-
βέρνηση!  (Π. Σέρβας: Ευθύνες, 
τόμος 1ος , σελ. 92-93). 
Ο Νικόδημος ο οποίος με 
τόση θέρμη προσπαθούσε να 
ενώσει την Κύπρο με την Ελ-
λάδα, δεν έλαβε καν την άδεια  
να αποβιβαστεί ούτε για μερικά 
λεπτά!  Πέθανε στα Ιεροσόλυμα 
το 1937.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΤΑ «ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΑ» ΤΟΥ 1931
Μέρος 5ον 

Νικόδημος Μυλωνάς,   
Μητροπολίτης Κιτίου

Το Κυβερνείο στις φλόγες, 
Οκτώβριος 1931
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  ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
21:35 Εγκατάλειψη (1965). 
Μελόδραμα με τους Κώστα 
Παπαχρήστο, Ξένια Καλογε-
ροπούλου, Γιώργο Τζωρτζή.. 
Μετά την κατάρρευση του Αλ-
βανικού μετώπου, μια εθελό-
ντρια νοσοκόμα, η Ελένη, επι-
στρέφει στον τόπο της, την 
Καστοριά, μαζί με έναν πλη-
γωμένο στρατιώτη, τον Αλέξη, 
ο οποίος έχει πάθει αμνησία. 
Στα δύσκολα χρόνια που ακο-
λουθούν γεννιέται ανάμεσά 
τους ένας μεγάλος έρωτας. 
Εκείνη τον βοηθά και συμμε-
ρίζεται τα προβλήματά του, 
ψάχνοντας όμως το παρελθόν 
του, βρίσκει πως είναι παντρε-
μένος. ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ  23:00 Μια Γυναίκα 
στην Αντίσταση  (1970).  Πο-
λεμικό μελόδραμα με την 
Τζένη Καρέζη, Κώστα Καζάκο, 
Άγγελο Αντωνόπουλο. 28 
Οκτωβρίου 1940. Σε μια εξο-
χική βίλα της Καστοριάς, η 
Άννα Κωλέτη γιορτάζει τους 
αρραβώνες της με τον σμη-
ναγό Δημήτρη Ζορμπά. Ξα-
φνικά η φοβερή είδηση ότι οι 
Ιταλοί κήρυξαν τον πόλεμο 
στην Ελλάδα καταστρέφει την 
ευτυχία της. Την ίδια μέρα η 
οικογένεια σκορπίζεται. Ο πα-
τέρας πολεμά στην Αλβανία, 
ο αδελφός ντύνεται στο χακί, 

ο Δημήτρης πιλοτάρει ένα πο-
λεμικό αεροπλάνο και η ίδια η 
Άννα βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή ως εθελόντρια νοσο-
κόμα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  21:25 Το Τε-
λευταίο Αντίο (1969). Δράμα 
με την Έλντα Αθανασάκη, 
Τέλη Ζώτο, Λυκούργο Καλ-
λέργη. Ένας Ελληνοαμερικά-
νος γιατρός επιστρέφει στην 
Ελλάδα μαζί με την κόρη του 
Μίνα. Αυτή θα ερωτευτεί τον 
Αλέξη ο οποίος όμως αγαπά 
την Έλενα και θα της προτείνει 
γάμο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:45 Κον-
σέρτο για Πολυβόλα (1967). 
Πολεμική ταινία με την Τζένη 
Καρέζη, Μάνο Κατράκη και 
Κώστα Καζάκο. Η Νίκη, μια 
πολιτική υπάλληλος στο Γε-
νικό Επιτελείο Στρατού, παρα-
μονές του πολέμου του '40, 
παραδίδει στρατιωτικά έγ-
γραφα στους Ιταλούς, οι 
οποίοι την εκβιάζουν με τη 
ζωή του αδελφού της. Η 
πράξη της αποκαλύπτεται και 
κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 
θάνατο, αλλά ένας στρατηγός 
με το ψευδώνυμο Δαρείος της 
προτείνει να συνεχίσει να 
προμηθεύει τους Ιταλούς με 
έγγραφα, πλαστά όμως αυτή 
τη φορά. ΣΑΒΒΑΤΟ 30 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:50 Τα Χρό-

νια της Θύελλας (1984). Πο-
λεμική ταινία με τους Μιχάλη 
Σταματάκη, Κατερίνα Κου-
τρουβίδα, Μενέλαο Ντάφλο. 
Μετά την απελευθέρωση από 
τους Γερμανούς οι αριστεροί 
αντάρτες φεύγουν στα βουνά 
και οργανώνονται σε ΕΛΑΣ 
και ΕΑΜ με στόχο την απε-
λευθέρωση της Ελλάδος από 
τους ταγματασφαλίτες. Ο 
Οδυσσέας και ο Ανδρέας, στο 
τέλος του εμφυλίου,  αναπο-
λούν την ζωή τους πριν τον 
πόλεμο αλλά και  τους αγώνες 
τους στις τάξεις του ΕΑΜ και 
του ΕΛΑΣ. ΣΑΒΒΑΤΟ 30 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  22:35 Η Χα-
ραυγή της Νίκης (1971). Πο-
λεμική περιπέτεια με τους 
Λάκη Κομνηνό, Μπέττυ Αρβα-
νίτη, Νίκο Δαδινόπουλο. Το 
1943, μια ομάδα σαμποτέρ 
επιχειρεί να καταστρέψει το 
μεγαλύτερο αεροδρόμιο των 
Γερμανών στην Κρήτη. Ο επι-
κεφαλής της ομάδας είναι 
Κρητικός και ο πατέρας του 
συνεργάτης των Γερμανών.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
21:30 Υπολοχαγός Νατάσα 
(1965). Πολεμική ταινία  με την 
Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δη-
μήτρη Παπαμιχαήλ. Η Νατάσα 
Αρσένη λείπει πάνω από 20 
χρόνια από την Ελλάδα. Λίγο 
πριν επιστρέψει, επισκέπτεται 

το πρώην στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης. Στο τρένο για την 
πατρίδα αρχίζει να θυμάται τα 
χρόνια της κατοχής. Τότε που 
ανάμεσα στους Γερμανούς 
αξιωματικούς ήταν και ο συμ-
φοιτητής της, Μαξ Ρόιτερ, ο 
οποίος έγινε αξιωματικός των 
Ες Ες, παρόλο που η μητέρα 
του ήταν Ελληνίδα.. ΔΕΥ-
ΤΕΡΑ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  21:00 
Οι Γερμανοί Ξανάρχονται 
(1948). Κωμωδία ταινία με 
τους Βασίλη Λογοθετίδη, Νί-
τσα Τσαγανέα.  Ένας φιλήσυ-
χος οικογενειάρχης μετά τον 
Πόλεμο και την Κατοχή στην 
Αθήνα, βλέπει τα εμφύλια 
πάθη να θεριεύουν και όλοι να 
έχουν ξεχάσει το δράμα της 
Κατοχής. Μια νύχτα, στον 
ύπνο του, βλέπει ένα όνειρο 
πως ότι τάχα οι Γερμανοί ξα-
νάρχονται και καταλαμβάνουν 
την Ελλάδα και όλοι αρχίζουν 
να βλέπουν την αγριότητα την 
οποία ζούσαν, μέχρι πριν λίγα 
χρόνια.ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
20:35 Υποβρύχιο Παπανικο-
λής (1971). Περιπέτεια με 
τους Κώστα Καζάκο, Γιάννη 
Φέρτη, Αιμιλία Υψηλάντη. 
Οκτώβρης 1940. Η Ελλάδα 
δέχεται την Ιταλική επίθεση 
από ξηρά και αέρα. Το υπο-
βρύχιο" Παπανικολής" με κυ-
βερνήτη τον πλωτάρχη Μίλτο 

Ιατρίδη και καπετάνιο τον υπο-
πλοίαρχο Βασίλη Ασλάνογλου 
παίρνει εντολή να περιπολεί 
στον Πατραϊκό Κόλπο. Μετά 
τις νίκες του στρατού, το πο-
λεμικό συμβούλιο αποφασίζει 
ότι είναι καιρός να μπει και το 
ναυτικό στον πόλεμο και δια-
τάζουν το υποβρύχιο" Παπα-
νικολής" να περιπολεί στα 
στενά του Οτράντο.  ΤΡΙΤΗ 2 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:00 Αυτοί 
που Μίλησαν με τον Θάνατο 
(1970). Πολεμικό μελόδραμα 
με τους Ζωή Λάσκαρη, Γιάννη 
Φέρτη, Χρόνη Εξαρχάκο, Νι-
κηφόρο Νανέρη και Μάνο Κα-
τράκη. Η κοινή ζωή μιας ομά-
δας φίλων πριν τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο και η σύ-
γκρουσή τους, κατά τη διάρ-
κεια της κατοχής, όταν κά-
ποιος από αυτούς 
αποδείχτηκε προδότης.  ΤΕ-
ΤΑΡΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
20:55 Αντάρτες των Πόλεων 
(1972). Πολεμική περιπέτεια 
με την Έλενα Ναθαναήλ, 
Γιάννη Φέρτη. Ένας αξιωμα-
τικός των συμμαχικών δυνά-
μεων στη Μέση Ανατολή, ο 
Θέμης, πέφτει με αλεξίπτωτο 
στην κατεχόμενη Ελλάδα για 
να οργανώσει ένα σαμποτάζ 
στην περιοχή των Μετεώρων, 
αλλά προδίδεται στους Γερμα-
νούς και πέφτει σε ενέδρα.  
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ΠΕΜΠΤΗ 28/10 
07.00 Ντοκιμαντέρ «Οι Βετε-
ράνοι» (Ε)  
10.00 Μουσικό Πρόγραμμα 
«Τραγουδώντας το Μεγάλο 
«ΟΧΙ» (ΜΕ ΡΙΚ ΕΝΑ) 
11.00 Ιστορικό ντοκιμαντέρ 
«Ελ Αλαμέιν-Ήταν και η Κύ-
προς εκεί» (Ε) (ΜΕ ΡΙΚ 
ΕΝΑ) 
12.30  Εμείς κι ο Κόσμος 
μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Ντοκιμαντέρ «Προορι-

σμός Άουσβιτς» (Ε)  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10 
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)  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Teen Manifesto  
21.00 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/10 
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  
20.15 H Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31/10 
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 1/11 
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 2/11 
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  Art Café   
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 
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) 
21.05 Nostalgia  

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  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
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: Εγκατάλειψη 
(1965) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Μια Γυναίκα 
στην Αντίσταση  (1970) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία:  Το Τελευταίο 
Αντίο (1969) 
22:45 Ελληνική Ταινία: Κονσέρτο για 
Πολυβόλα (1967) 
00:00  Ελληνική Ταινία: Η Βίλα των 
Οργίων (1964) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Hellenic Showroom με την Ιφιγέ-
νεια Φρεν: Φιλοξενούμενη η Ελληνίδα 
Σίσσυ Λιγνού,  CEO της AFEA TRAVEL 
and CONGRESS SERVICES και Γε-
νική Γραμματέας της Ελληνικής Ένω-
σης Επαγγελματιών Διοργανωτών  συ-
νεδρίων, αλλά και μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της IAPCO. 
20:50 Ελληνική Ταινία: Τα Χρόνια της 
Θύελλας (1984) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Η Χαραυγή 
της Νίκης (1971) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 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: Υπολοχαγός 
Νατάσα (1965) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
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 Ελληνική Ταινία:  Οι Γερμανοί 
Ξανάρχονται (1948) 
22:25 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία: Υποβρύχιο 
Παπανικολής (1971) 
22:00 Ελληνική Ταινία: Αυτοί που Μί-
λησαν με τον Θάνατο (1970) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Αντάρτες των 
Πόλεων (1972) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Εγώ Ρεζίλεψα 
τον Χίτλερ (1970)
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  NBA: Κυρίαρχος Πελτλ στο Top 10 Στέφανος Τσιτσιπάς: Ψυχωμένο...  
ντεμπούτο στη Βιέννη

Champions League πόλο: Σαρωτική 
πρεμιέρα ο Ολυμπιακός 

Με σπουδαία ανατροπή στο 
πρώτο σετ και σταθερή από-
δοση στο δεύτερο, ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς μπήκε με το... δεξί 
στο Vienna Open, επικρατώ-
ντας με 2-0 σετ του Γκριγκόρ 
Ντιμιτρόφ. Στον β΄ γύρο του 
τουρνουά ο Έλληνας πρωτα-
θλητής θ΄ αντιμετωπίσει τον 
Φράνσις Τιαφό, ο οποίος με τη 
σειρά του νίκησε με 2-0 τον Λά-
γιοβιτς.   
Ο αγώνας ήταν απόλυτα 
ισορροπημένος στο πρώτο σετ 
με τους δύο μονομάχους να 
μην καταφέρουν να «σπά-
σουν» το σερβίς ο ένας του άλ-
λου. Το ματς πήγε στο 6-6, 
ωστόσο, στο τάι μπρέικ ο Ντι-
μιτρόφ εκμεταλλεύτηκε τα λάθη 

του Έλληνα πρωταθλητή και 
κατάφερε να πάρει σοβαρό 
προβάδισμα νίκης, προηγού-
μενος με 4-1. Ο 23χρονος, 
όμως, δεν το έβαλε κάτω, 
έβγαλε μεγάλα ψυχικά αποθέ-
ματα και αφού κατάφερε να 
σώσει τρία σετ πόιντ, ήταν 
εκείνος που στο φινάλε πανη-
γύρισε κάνοντας το 1-0 με 7-6. 
Με την ψυχολογία στα ύψη ο 
Τσιτσιπάς είχε τον απόλυτο 
έλεγχο του αγώνα στη συνέ-
χεια, κατάφερε να διατηρήσει 
το σερβίς του. Οι δύο αντίπα-
λοι βάδιζαν «χέρι-χέρι» στα 8 
πρώτα games (4-4), ωστόσο, 
το νο3 της παγκόσμιας με 
αντεπίθεση πήρε τα δύο επό-
μενα και τη νίκη με 6-4.

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπω-
σιακός στην πρεμιέρα του στο 
Champions League και 
«έπνιξε» την Ντιναμό Τιφλί-
δας. 
Μόνο σε μία περίοδο συνά-
ντησε «αντίσταση» ο Ολυ-
μπιακος από τη Ντιναμό Τιφλί-
δας στο πρώτο παιχνίδι του 
για τον Α' όμιλο του Cham-
pions League υδατοσφαίρι-

σης. 
Μετά το 5-5 του πρώτου 
οκταλέπτου, οι «ερυθρόλευ-
κοι» δεν.. κοίταξαν ποτέ πίσω 
τους κι έφτασαν στο άνετο 20-
9 επί των Γεωργιανών, μπαί-
νοντας με το δεξί στη διοργά-
νωση. Ο Ολυμπιακός δεν 
έδειξε διάθεση για... δώρα στο 
«Παπαστράτειο» στην πρε-
μιέρα του στο Champions 
League υδατοσφαρίσης. Πήρε 
εξαρχής προβάδισμα τεσσά-
ρων γκολ και δεν συνάντησαν 
κανένα πρόβλημα απέναντι 
στη Ντιναμό. Οι Πειραιώτες 

έφτασαν στο 4-0 στα 3:55 με 
δύο γκολ του Φουντούλη κι 
από ένα των Φιλίποβιτς και 
Κολόμβου, «τελειώνοντας» 
κάθε σκέψη των Γεωργιανών 
για ένα θετικό αποτέλεσμα. Το 
οκτάλεπτο έληξε με τον Ολυ-
μπιακό στο 5-1 χάρις στο τρίτο 
τέρμα του Φουντούλη, ενώ η 
ομάδα του Θοδωρή Βλάχου 
συνέχισε «γκαζωμένη» και στο 

δεύτερο οκτάλεπτο, ανεβάζο-
ντας το σκορ στο ημίχρονο στο 
9-4 με το επιμέρους 4-2. 
Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Φου-
ντούλης συνέχισε να βάζει 
«φωτιά» στα αντίπαλα δίκτυα, 
με τον Γενηδουνιά να παίρνει 
τη σκυτάλη και να ανεβάζει το 
σκορ στο 13-7 με δύο προσω-
πικά τέρματα. Στην τελευταία 
περίοδο ο Ολυμπιακός συνέ-
χισε στον ίδιο ρυθμό και στα 
τελευταία λεπτά έδωσε διψή-
φιες διαστάσεις στο υπέρ του 
προβάδισμα, φτάνοντας στο 
18-8 και στο τελικό 20-9..

Ο Γιάκομπ Πελτλ δεν το συ-
νηθίζει, αλλά πρωταγωνίστησε 
σε 2 από τις 10 πιο θεαματικές 
φάσεις των αγώνων που έγιναν 
τα ξημερώματα στο NBA, κατα-
κτώντας μάλιστα την πρώτη 
θέση στη λίστα Μέχρι πριν από 

μερικά χρόνια, αν άκουγε κανείς 
τις λέξεις Αυστριακός και μπα-
σκετμπολίστας να διαδέχονται 
η μία την άλλη σε κάποια πρό-
ταση, θα νόμιζε ότι πρόκειται για 
ανέκδοτο, όμως ο Γιάκομπ 
Πελτλ έχει βαλθεί να κόψει τα 
αστεία. 
Ο σέντερ των Σπερς μπορεί 
να είδε την ομάδα του να «λυγί-
ζει» στην παράταση απέναντι 
στους Λέικερς, αλλά αυτό δεν 
τον εμπόδισε να προσφέρει θέ-
αμα σε άμυνα κι επίθεση. 
Μια τάπα του στον Άντονι Ντέι-
βις κι ένα κάρφωμα, το οποίο 
δεν απέτρεψε ούτε με χτύπημα 
ο Γουέστμπρουκ, του χάρισαν 
δύο θέσεις στο Top 10 τις βρα-
διάς με τις καλύτερες φάσεις, με 
τη δεύτερη μάλιστα να του δίνει 
την πρώτη θέση. 
Λίγο πιο κάτω βρίσκεται ο Ιμά-
νουελ Κουίκλι, που «μοίρασε 
σακούλες» στον Ταϊρίς Μάξι και 
στη συνέχεια το «έσταξε» ανε-
νόχλητος.

«Τρέλα» με Ζοζέ Σα στη Γουλβς: «Είναι 
στους τρεις καλύτερους τερματοφύλακες 
της Premier League»

Ο Ζοσέ Σα διανύει μια 
τρομερή σεζόν με τη 
Γουλβς στην Premier 

League και ήδη οι φίλαθλοι των 
Λύκων πίνουν νερό στο όνομά 
του  Τις… υψηλές του πτήσεις 
στην Αγγλία συνεχίζει ο Ζοσέ 
Σα. 
Ο πρώην τερματοφύλακας του 
Ολυμπιακού πραγματοποιεί τη 
μια καλή εμφάνιση μετά την 
άλλη και αποδεικνύει πως αξίζει 
100% μια θέση στο κορυφαίο 
πρωτάθλημα του πλανήτη. 
Παρότι δεν ξεκίνησε τόσο 
καλά, ο πορτογάλος τερματοφύ-
λακας δείχνει πιο σταθερός από 
ποτέ και ήδη οι φίλαθλοι των Λύ-
κων πίνουν νερό στο όνομά 
του. 
Ο 28χρονος έχει αγωνιστεί μέ-
χρι στιγμής εννιά φορές στην 
Premier League, έχοντας κρα-
τήσει την εστία του ανέπαφη 
δύο φορές. 
Οι επιδόσεις του ωστόσο, δεί-
χνουν πως αυτήν τη στιγμή είναι 
μέσα στους πιο φορμαρισμέ-
νους τερματοφύλακες του Νη-
σιού, καθώς είναι ο κίπερ με το 
μεγαλύτερο ποσοστό επεμβά-
σεων εκτός των τερματοφυλά-
κων του big-6. 
Και μάλιστα με μεγάλη δια-
φορά, καθώς έχει ποσοστό 
επεμβάσεων στο 75%, την ώρα 
που ο δεύτερος της λίστας, Ρό-
μπερτ Σάντσεθ, έχει 71,9%. 
Η «τρέλα» με τον Σα ωστόσο 
δεν τελειώνει εδώ, με τον Πορ-
τογάλο να έχει αυτήν τη στιγμή 
μεγαλύτερο αριθμό δημιουργη-
μένων ευκαιριών από τον Κρι-
στιάνο Ρονάλντο. Σε μια κατη-

γορία που κανονικά… δε θα 
έπρεπε, ο πρώην τερματοφύ-
λακας του Ολυμπιακού έχει 
πίσω του τον σούπερ σταρ της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς 
έχει «φτιάξει» δύο κλασικές ευ-
καιρίες για τους συμπαίκτες του, 
την ώρα που ο Ρονάλντο δεν 
έχει ούτε μία, έχοντας παράλ-
ληλα και μία ασίστ. 
Ο 28χρονος έχει ακόμη ένα 
στατιστικό στο… πλευρό του, 
καθώς είναι δεύτερος στα Ex-
pected 1v1, πίσω μόνο από τον 
Άλισον της Λίβερπουλ. 
Τι σημαίνει αυτό; Έχει κατα-
φέρει να σταματήσει δύο περισ-
σότερα τετ α τετ από αυτά που 
θα «έπρεπε» κανονικά. Τρομε-
ρός. Όλα αυτά την ώρα που οι 
οπαδοί της Γουλβς έχουν «τρε-
λαθεί» και ήδη πιστεύουν πως 
ο Σα είναι καλύτερος από τον 
Πατρίσιο. 

«Είναι τρελό που υπάρχουν 
τρεις τερματοφύλακες μπροστά 
από τον Σα στην εθνική» ανα-
φέρει ένας φίλαθλος των Λύ-
κων.  «Είναι στο τοπ-3 των τερ-
ματοφυλάκων στο 
πρωτάθλημα» λέει ένας άλλος 
φίλαθλος της ομάδας, την ώρα 
που ένας άλλος αναφέρει πως 
είναι «έγκλημα» το γεγονός ότι 
δεν είναι ο βασικός τερματοφύ-
λακας της εθνικής Πορτογαλίας. 
Ο Σα δείχνει να έχει προσαρ-
μοστεί στα δεδομένα της Pre-
mier League και να «κλείνει» 
συνεχώς στόματα, με τις εμφα-
νίσεις του και τα νούμερά του 
να επαληθεύουν τους φιλά-
θλους της Γουλβς που έχουν 
«τρελαθεί».

Γουέστ Χαμ: Κάνει το Ολυμπιακό Στάδιο 
το 2ο μεγαλύτερο γήπεδο του Λονδίνου

Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε την έγκριση στο πλάνο για προσθήκη 
επιπλέον 2.500 θέσεων στο Ολυμπιακό Στάδιο για να κάνει το γή-
πεδο, το 2ο μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στο Λονδίνο. 
Τα «σφυριά» φέτος έχουν κάνει εξαιρετικό δίμηνο στην Premier 

League και δίνουν συνεχώς λόγους στους οπαδούς τους για να 
είναι χαρούμενοι μαζί και με την ευρωπαϊκή πορεία στο Europa 
League. 
Το μεσημέρι της Τετάρτης ανακοίνωσαν και την χαρμόσυνη εξέλιξη 
για την έδρα της ομάδας. 
Το χωρητικότητας 60.000 θέσεων, Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδί-
νου, θ' αυξήσει τις διαθέσιμες θέσεις κατά 2.500, για να γίνει το 2ο 
μεγαλύτερο γήπεδο στην πρωτεύουσα, πάνω από το «Έμιρεϊτς» 
των 60.704 θέσεων και κάτω από το γήπεδο της Τότεναμ (62.850 
θέσεις).

Καταδικάζει την 
εμπρηστική επίθεση 
στην οικία του αναπλη-
ρωτή πρόεδρου της 
Ομόνοιας, Δημήτρη 
Γρηγόρη η Ανόρθωση. 
Η διοίκηση της «Κυ-
ρίας» τονίζει πως τέ-
τοιες ενέργειες ουδεμία 
σχέση έχουν με τον 
αθλητισμό. 

  
Η σχετική ανακοί-

νωση 
Η Ανόρθωσις Αμμο-

χώστου εκφράζει τη 
συμπαράστασή της 
προς τον αναπληρωτή 
πρόεδρο της 
Ομόνοιας κ. Δημήτρη 

Γρηγόρη. Τέτοιες ενέρ-
γειες ουδεμία σχέση 
έχουν με τον αθλητισμό 
και είναι καταδικαστέες 
από όλους

H Aνόρθωση συμπαραστέκεται στον Δημήτρη Γρηγόρη



Millions of public sector workers are set to see their wages rise next 
year after the government confirmed their pay freeze is being lifted. 

Chancellor Rishi Sunak used his Budget on Wednesday to say nurses, 
teachers and members of the armed forces are among those set to benefit. 

A "temporary pause" in salary progression was introduced last November as 
a response to the pandemic. 

Labour says tax and price rises mean families face a cost of living crisis. Sep-
arately, campaigners for a freeze in fuel duty have been told to expect the tax 
to be frozen for a twelfth year in a row at Wednesday's Budget. 

VAT on household energy would not be cut with the Treasury arguing it would 
be poorly targeted and that lower income households could be better helped 
through other schemes 

 
The public sector pay freeze was part of the government's response to what 

it described as the "economic emergency" caused by Covid, with only the lo-
west-paid excluded. In his spending review in November 2020, Mr Sunak said 
he could not justify an across-the-board increase when many in the private  
sector had seen their pay and hours cut in the crisis. He said the pandemic had 
forced ministers to take extraordinary measures to protect people's jobs and  
incomes by "targeting our resources at those who need it most". 

The Treasury said exactly how much of a pay rise public sector workers re-
ceive depends on the recommendations from the independent pay review 
bodies, who set the pay for most frontline workforces - including nurses, police 
officers, prison officers and teachers. In an announcement on Monday, the 
Treasury said "the solid economic recovery and encouraging signs in the labour 
market" mean the "pay pause" can be lifted. 

In a statement, Mr Sunak said: "The economic impact and uncertainty of the 
virus meant we had to take the difficult decision to pause public sector pay. 
"Along with our plan for jobs, this action helped us protect livelihoods at the 
height of the pandemic. 

"And now, with the economy firmly back on track, it's right that nurses, teachers 
and all the other public sector workers who played their part during the pandemic see their wages rise." Business Minister 
Paul Scully said it was "important public sector workers are recognised for what they do and are rewarded fairly". He said 
it was part of a number of measures to help people on low incomes, which also included the rise in the national living wage 
announced on Monday. He told BBC Breakfast: "We know there are pressures. We know this is a difficult time for the econ-
omy, for people in the country in terms of the cost of living." 

The Treasury said the "temporary pause" had helped ensure the gap between public and private sector pay did not widen 
further during the height of the pandemic. 

It said public sector average weekly earnings rose by 4.5% in 2020/21 whilst private sector wage increases were a third 
lower than they were pre-crisis, at 1.8%. Ministers will be "running a full pay round and the awards will be announced next 
year once government responds to the pay review bodies' recommendations", the Treasury added.

Presidential Commis-
sioner Photis Photiou 
said that for 47 years 

we are living in pain because of 
the missing persons` issue add-
ing that the pain and the ordeal 
of their beloved ones must end. 

He said that Turkey must fi-
nally give answers to what hap-
pened to all the missing 
persons and called on the UN 
and the EU to exert pressure on 
Ankara. Photiou also said that 
the President of the Republic 
and our side carry on the strug-
gle based on principles and the 
rule of law. 

The Commissioner delivered 

a speech at the funeral of An-
dreas Panagiotou who was 
killed during the Turkish inva-
sion. Hs remains were located 
during excavations in Keryneia, 
between October 2017 and 
May 2018. 

Cyprus has been divided 
since 1974 when Turkish troops 
invaded and occupied the is-
land`s northern third. Numerous 
rounds of talks under the UN 
aegis to reunite the island 
under a federal roof failed to 
yield results. 

Since the Turkish invasion the 
fate of hundreds of people re-
mains unknown. 

A Committee on Missing Per-
sons has been established, 
upon agreement between the 
leaders of the two communities, 
with the scope of exhuming, 
identifying and returning to their 
relatives the remains of missing 
persons.
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Foreign Minister of 
Greece Nikos Den-
dias and the UK For-

eign Secretary Liz Truss have 
signed a Strategic Bilateral 
Framework during a meeting 
at the Foreign Office. Dendias 
and Truss discussed various 
issues, including the Cyprus 
issue, the Balkans and issues 
relating to the Law of the Sea, 
he said in statements after the 
meeting. 

The new framework aims to 
boost trade, security and dig-
ital cooperation between the 
two countries. 

Speaking to journalists fol-
lowing the meeting this after-
noon Dendias said he had a 
"very interesting meeting with 
Foreign Secretary Truss in 
which we had the opportunity 
to sign a memorandum of un-
derstanding between the UK 
and Greece." 

"We believe that this mem-
orandum of understanding 
which deals with all sorts of 
questions, defence, trade, cul-
ture, you name it, it's there, 
will be the backbone of the re-
lations between the Hellenic 
Republic and the United King-
dom. Now we have the big 
challenge to bring flesh onto 
the bone, to create substance 
out of this memorandum, to 
enhance our relations,”  he 
added. 

He added that he discussed 
with his counterpart the Cy-
prus issue, the situation in the 
Balkans, and issues relating 
to the Law of the Sea. 

Foreign Secretary Truss 
said that "the framework 
we’ve signed with Greece will 

open up new opportunities for 
trade and investment in both 
countries, enabling better co-
operation between busi-
nesses, investors and indus-
try, and builds on strong 
security and defence cooper-
ation as we seek to challenge 
malign actors that threaten to 
disrupt our freedoms and way 
of life.” 

The framework will enable 
individual deals to be done ac-
ross a range of sectors includ-
ing foreign policy, defence, 
trade & investment, health, 
education, tourism and mari-
time affairs. 

Speaking in London, Mr 
Dendias said his govern-
ment’s foreign policy objec-
tives were “pretty straightfor-
ward", in that they sought to 
“promote peace, stability and 
create prosperity”. 

At a webinar organised by 
the Royal United Services In-
stitute, he repeated his criti-
cism of neighbouring Turkey, 
which is at odds with Greece 
on numerous matters, includ-
ing maritime boundaries in the 
Eastern Mediterranean. 

Mr Dendias said Greece had 
chosen a different route, build-
ing partnerships with coun-
tries including Egypt, France 
and the UAE. He highlighted 
efforts to strengthen relation-
ships with other Middle East-
ern and North African coun-
tries, including Algeria, 
Bahrain, Iraq and Tunisia. 

“The reason is quite simple," 
he said. "Stability around 
those countries means stabil-
ity for the region, stability for 
us."

Greece-UK sign strategic 
bilateral framework of  
cooperation 

Budget 2021:  
Public sector workers set for pay rise

Clocks  
go back

This Sunday sees the 
end of British Summer 
Time (BST) for 2021. 

Clocks go back at 
2.00am on Sunday 31st 

October, to 1.00am.      
Do not forget!

President Anastasiades reiterates political will for a 
peaceful and viable Cyprus solution 

President of the Republic of Cyprus 
Nicos Anastasiades reiterated his 
political will for a peaceful, honest, 

functional, and viable solution of the Cyprus 
problem, in a speech at the Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki, clarifying, however, 
that a solution contrary to the High Level 
Agreements, UN Resolutions, and the Eu-
ropean acquis is unacceptable. Speaking 

at an event organised by the Aristotle Uni-
versity of Thessaloniki and the University 
of Cyprus, on Cyprus` contribution to the 
Greek Revolution of 1821,  Anastasiades 
stressed his “political will and determination 
to move forward to a peaceful, honest, func-
tional and viable solution to the Cyprus 
problem”. However, he stressed that “we 
will not accept conditions and demands that 
will lead to a solution contrary to the High 
Level Agreements, UN Resolutions, and 
the European acquis, making the Republic 
of Cyprus subservient to Turkey." 

During his speech, Anastasiades referred 
to the role played by Cyprus and Macedo-
nia in the Greek Revolution, while also high-
lighting the historical ties that united Ma-
cedonia with Cyprus in the following years. 
Anastasiades also referred to the struggles 
of Hellenism for the resolution of the Cyprus 
problem, noting that Turkey is trying to 
“achieve a solution that will allow it to fully 
control and turn Cyprus into its own pro-
tectorate”. 

As he noted, "the culmination of Turkey`s 
long-standing goals is its new claims, aban-
doning the basis for a solution and seeking 
the creation of two independent states, the 
creation of new faits accomplis on the 

ground by altering the status of the en-
closed city of Famagusta (Varosha), the 
granting of 145 square kilometres of Greek 
Cypriot land to the Turkish army for further 
militarisation, and the continuous violations 
of the international law of the sea with illegal 
interventions in the Exclusive Economic 
Zone of the Republic of Cyprus."At the 
same time, he reiterated his will to "achieve 
a solution leading to a state completely 
freed from third party dependencies and 
any kind of guardianship through provisions 
not found in any constitution of a UN 
member state". "A solution that respects 
the dignity and identity of both communities 
and gives them the right to determine, being 
free and independent, their own destiny in 
conditions of security, stability and harmoni-
ous coexistence, as our European identity 
demands," the President of the Republic of 
Cyprus added. 

Cyprus has been divided since 1974 when 
Turkish troops invaded and occupied the 
island`s northern third. Numerous rounds 
of talks under the UN aegis to reunite the 
island under a federal roof failed to yield 
results.

Photiou says ordeal of missing 
persons` relatives must end 



Eastern Orthodox leader Ec-
umenical Patriarch Bartholo-
mew is due to meet President 
Joe Biden on Monday 

The spiritual leader of the 
world’s 200 million Eastern Or-
thodox Christians was admitted 
to hospital on Sunday in Wash-
ington on the first full day of a 
planned 12-day US visit and will 
stay overnight, the Greek Or-
thodox Archdiocese of America 
said. 

The archdiocese said Ecu-
menical Patriarch Bartholomew 

was preparing to leave for a 
service at the Cathedral of Saint 
Sophia in the nation’s capital 
when he felt unwell “due to the 
long flight and full schedule of 
events upon arrival”. 

“His doctor advised him to rest 
and out an abundance of cau-
tion” go to George Washington 
University Hospital “for obser-
vation”, according to the arch-
diocese. 

Later Sunday, it said the patri-
arch “is feeling well” and was 
expected to be released on 

Monday. 
 
Bartholomew, 81, has a broad 

agenda spanning religious, po-
litical and environmental issues. 

 
His schedule includes a meet-

ing on Monday with President 
Joe Biden and various cere-
monial and interfaith gatherings. 

 
Making the latest of several 

trips to the country during his 
30 years in office, Bartholomew 
is expected to address con-
cerns ranging from a pending 
restructuring of the American 
church to his church’s status in 
his homeland, Turkey.The pa-
triarch is considered first among 
equals in the Eastern Orthodox 
hierarchy, which gives him 
prominenceJust as his influence 
is limited in Turkey, it is also lim-
ited in the Eastern Orthodox 
communion, rooted in Eastern 
Europe and the Middle East 
with a worldwide diaspora. 

 
Large portions of the com-

munion are in national churches 
that are independently gov-
erned, with the ecumenical pa-
triarch having only symbolic 
prominence, though he does di-
rectly oversee Greek Orthodox 

and some other jurisdictions. 
 
The Russian Orthodox 

Church, with about 100 million 
adherents, has in particular as-
serted its independence and in-
fluence and rejected Bartholo-
mew’s 2019 recognition of the 
independence of Orthodox 
churches in Ukraine, where 
Moscow’s patriarch still claims 
sovereignty. 

 
In addition to his scheduled 

meetings with top US officials, 
Bartholomew also plans to hold 
a ceremonial door-opening at 
St Nicholas Greek Orthodox 
Church and National Shrine in 
New York City, which was built 
to replace a parish church de-
stroyed during the 9/11 attacks, 
and to commemorate those 
killed at the nearby World Trade 
Centre. 

 
A 2017 Pew Research Centre 

report found that there were 
about 200 million Eastern Or-
thodox worldwide. 

 
It reported about 1.8 million 

Orthodox in the United States, 
with nearly half of those Greek 
Orthodox.
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Orthodox leader Ecumenical Patriarch  
Bartholomew hospitalized at start of 12-day US visit Cyprus reports 89 new 

Covid-19 cases
Cypriot health authorities an-

nounced 89 new Covid-19 in-
fections on Sunday bringing the 
total number of cases since the 
outbreak of the pandemic to 
123,357, while no deaths have 
been reported with total fatal-
ities remaining at 568. 

A press release issued by the 
Ministry of Health says that the 
daily positivity rate stood at 
0.23%. 

Total deaths remained at 568 
of whom 361 or 64% men and 
207 or 36% women with me-
dian age of 76.2 years. Accord-
ing to the Ministry, 63 patients 
receive treatment in public hos-
pitals, of whom 21 are being 
treated in serious condition in 
ACUs and ICUs. Of the 21 pa-
tients in serious condition, 8 are 
intubated in ICUs, two in ICU 
but not connected to a venti-
lator and 11 patients are in 
ACUs. Data show that 55,56% 
of the patients have no vacci-
nation history, while 3 post-
covid patients who are no 
longer infectious are intubated 
in serious condition in ICUs. 

According to the press re-
lease the 89 new COVID cases 
were traced following 38,139 
tests, of which 4,710 were PCR 

tests and 33,429 rapid antigen 
tests. 

A total of 6 new cases were 
detected after 257 samples 
taken in the context of contact 
tracing, 6 new cases emerged 
following 3,248 samples taken 
at the airports, 20 new cases 
were traced following 849 test 
done privately, 4 new infections 
emerged after 86 tests carried 
out in the General Hospitals Mi-
crobiological Labs, 27 cases 
were traced after 14,758 rapid 
tests carried out in private labs 
and pharmacies and 26 new 
cases were detected following 
18,671 tests carried out in the 
context of the Ministry of Health 
rapid test programme.

Cases of police abusing role for sexual gain have risen sharply, says watchdog
Police officers and staff abusing their position for sexual gain is 

now the largest form of police corruption, a watchdog has said. 
The Independent Office for Police Conduct (IOPC) revealed the 

number of cases in England and Wales had “risen sharply” in the 
past three years, warning that perpetrators have “no place in poli-
cing”. 

Between April 2018 and March 2021, 66 officers and police staff 
faced misconduct proceedings having been investigated for abus-
ing their position for a sexual purpose, including 42 in the past year 
alone. 

Misconduct was proven in 63 of the cases, with 52 police officers 
or staff facing gross misconduct proceedings for the worst of-
fences. More than half – 38 – were sacked or retired, as well as 
barred from working for the police again, the IOPC said. 

Seven people were also prosecuted for criminal offences, leading 
to six convictions. Three were given immediate prison sentences. 

The latest figures show a significant increase, with the IOPC in-
vestigating 70 police officers and staff over allegations of abuse of 
position for a sexual purpose (APSP) in the past year, compared 
with just 10 in 2016. 

The IOPC’s deputy director general for operations, Claire Bassett, 
said: “What these numbers tell us is that this is a very serious form 
of corruption, but also those police officers that do this will get 
caught and will suffer significant sanction for that if they do. 

“Those that do indulge in this are highly likely to lose their jobs 
and they may well face criminal sanctions and custodial sentences 
as a result. 

“It’s really important that there is a culture in policing that has a 
zero tolerance of any form of behaviour that is insulting, is sexist, 
is homophobic: there is just no place for that in modern policing.” 

Describing the behaviour as an “appalling abuse of the public’s 
trust” which has a “devastating impact” on the often vulnerable 
people involved, she added: “Recent events we have seen, includ-
ing the horrific actions of Wayne Couzens, remind us that policing 
must act to root out this kind of behaviour once and for all.” 

Abuse of a position for a sexual purpose was the “single largest 
form of police corruption”, the IOPC said, making up about a 
quarter of all corruption referrals last year – almost 60% of inves-
tigations. 

However, the data does not include action being taken by indi-

vidual forces carrying out their own disciplinary proceedings into 
sexual misconduct. 

The body’s predecessor – the Independent Police Complaints 
Commission – found in 2017 that some forces were not treating 
sexual misconduct as a form of corruption. 

The IOPC said the rise could be put down to an increased effort 
to sanction those responsible, as heightened awareness of the 
problem led to more cases being reported. 

Bassett warned that, in many cases, the actions may appear 
“harmless at first”, such as sending messages from a personal 
phone or putting kisses at the end of a text message, but this could 
be the “start of a pattern of escalating behaviour”. 

The National Police Chiefs’ Council lead for counter-corruption, 
chief constable Lauren Poultney, said: “The figures released by the 
Independent Office for Police Conduct will cause concern. 

“I want to emphasise that we are working hard to root out those 
who are attracted to policing for the wrong reasons.”
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St Andrew the Apostle School welcomes Archbishop Nikitas and 
the Mayor of Barnet for an Assembly and Service of Blessing

His Eminence Archbishop 
Nikitas visited St Andrew 
the Apostle School on 

Wednesday 13 October and   
delivered an inspiring Assembly 
and Service of Blessing to the 
new cohort of Year 7 students. 
His Eminence was accompanied 
by the Very Reverend Nephon 
Tsimalis and Father John Hook-
way.  

This was the first visit since 
the pandemic for His Eminence, 
who after the Service of Blessing 
invited questions from the students. 
His Eminence covered a range 
of topics, speaking about his life 
and upbringing in Florida and his 
journey to becoming the Arch-
bishop.  

The visit of His Eminence is 
important to our community as 
St Andrew the Apostle School is 
the only state funded Greek      
Orthodox Secondary School in 

the UK. The school provides a 
high quality, academic and inclu-
sive education to 750 students. 
St Andrew the Apostle School 
prides itself on enabling students 
to make excellent progress      
because of the personal attention 
and positive relationships the 
school builds with each child and 
their family. Once the planned 
new state of the art buildings 
are constructed, the school will 
increase to over 1,000 students. 

Headteacher Mrs Indira      
Warwick said, “I would like to 
give thanks to His Eminence for 
delivering an inspiring sermon 
to our staff and students. I would 
especially like to thank His      
Eminence, The Worshipful the 
Mayor of Barnet and our other 
esteemed guests for spending 
quality time with our students and 
staff. Our students were eager 
to ask many questions and I am 

delighted to say that all were 
answered. We feel truly blessed 
and Wednesday 13 October will 
always be treasured as a spirit-
ually memorable day that we 
will never forget.” 

The order of service included 
an accomplished musical perfor-
mance by St Andrew the Apostle 
students followed by speeches 
from Mrs Karen Lynch (Chair of 
the board of Trustees of The 
Russell Education Trust); Mrs 
Indira Warwick (Headteacher) 
and Mr Michael Vassiliou (Spiri-
tual Director). One of the most 
moving moments of the service 
was hearing students from various 
year groups reciting together 
the Lord’s prayer in English, 
Greek, Albanian, Bulgarian,       
Romanian, Russian and Serbian. 

Chair of Governors Mrs Mary 
Karaolis OBE said "His Eminence 
Archbishop Nikitas spoke to 

many students during his visit; 
enthusiastically answering their 
questions and encouraging them 
to work hard and have high       
aspirations." 

Upon completion of the Service, 
His Eminence Archbishop Niki-
tas, The Worshipful The Mayor 
of Barnet and other esteemed 
guests were given a tour of the 
school where they visited a range 
of lessons and met staff and 
students.   

Students in A Level Philosophy 
and Ethics were able have a 
unique opportunity to have a 
discussion with His Eminence on 
the ethical issues surrounding 
poverty, whilst The Worshipful 
The Mayor of Barnet impressed 
staff and students with her         
fluency in French whilst visiting 
a GCSE language lesson.  

Senior Deputy Headteacher, 
Mr Mike Michael said, “We       
offer our students a broad and 
balanced curriculum including 
Classics, Latin and Greek. These 
subjects are only rarely found 
in the state sector. Today’s visit 
has further enriched our curricu-
lum offer as all students have 
been able to develop their cultural 
capital.”  

The visit was concluded with 
some light refreshments and an 
opportunity for the Sixth Form 
student leadership team to meet 
His Eminence Archbishop Nikitas 
and The Worshipful The Mayor 
of Barnet to discuss their planned 
applications to top Russell Group 
universities including Oxbridge.  

The visit emphasised what   
inspectors from Ofsted said 
about our school in their most 
recent visit: The school’s work 

to promote pupils’ personal       
development and welfare is   
outstanding. Pupils are self- 
confident and very articulate. 
They like the school and want 

to do well. Pupils said that there 
is a ‘family atmosphere’ in the 
school and that there is warmth 
in the relationships between  
pupils. 

As a primary school teacher, 
UK Cypriot Jacob Nicholas 
Mitchell, has spent the 

last twelve years developing and 
sharing his unique and award-
winning methods to teaching. 
So how does he do it? 

Through one of his most popu-
lar characters and resources: 
MC Grammar – engaging and 
empowering his following through 

grammar lessons with a twist: 
each lesson is loaded with fresh 
beats, catchy melodies and his 
secret ingredient…rap! All of the 
lessons are filmed live from his 
home and broadcast to a global 
audience immediately, with each 
MC Grammar Show focusing on 
a National Curriculum objective 
and an accompanying rap song. 

The approach is simple yet so 

effective: the children download 
the lyrics, rap along, have fun and 
learn! Jacob-Nicholas’ methods 
have become so popular, up to 
25,000 children and educators 
across ten countries use his       
resources every day! 

He’s even become a viral 
sensation over the past year, 
after his wife, Andrea, filmed him 
rapping ‘The Gruffalo’ book to his 
daughters, Ellie and Khloe. He 
has since appeared on the Ellen 
Show in the US, This Morning, 
BBC Breakfast, The Steph Show,  
ITV News, C4 – and has also 
worked alongside many famous 
authors, publishers and brands. 

With a plethora of exciting 
projects in the pipeline: TV, 
radio, books – the future’s bright! 
His most recent school tour 
even saw him performing across 
the UK and also to his overseas 
following with visits to Dubai, 
Cyprus, Bermuda and the US. 

Jacob believes learning should 
be both fun and memorable – 
especially in a time like this. 
With so much uncertainty and 
confusion, Jacob wants to create 

a community for learning – a safe, 
fun and memorable learning  
environment for all of his follow-
ing, a crew he proudly calls the 
Grammar Gang. There are no 
limits! 

The teacher, rapper and now 
internet sensation has launched 
a new TV series for children which 
teaches them facts through raps. 

Jacob Mitchell, 38, created his 
TV series called MC Grammar’s 
Wonder Raps which is now 
available to watch on Sky Kids. 

Produced by Monkey for Sky 
Kids, the 10 x 5-minute episodes 
are tailored to Key Stage 2 learn-
ing and cover a range of educa-
tional topics from dinosaurs to 
digestion and saving the planet 
to pirates. 

In each episode of this live 
action and animated series, MC 
Grammar wanders into the library, 
puts on his magic glasses and 
uses his imagination to explore 
a different subject like football 
or volcanos. For those who don’t 
have access to Sky, there are 
plenty of clips on MC Grammar’s 
Instagram feed @mrmcgrammar

Nikki Lilly, youngest recipient 
of a BAFTA Special Award

UK Cypriot Nikki Lilly has 
been entered in this 
year's Guinness Book of 

Records as The Youngest ever 
recipient of a BAFTA Special 
Award. She is being recognised 
for her inspiring work as a      
YouTuber, presenter and charity 
campaigner. 

Nikki, born 22 July 2004,  
was 15 years 133 years old       
on receiving one of the British 

Academy’s highest honours on 
1 December 2019. 

Born with arteriovenous    
malformation – a condition that 
causes facial swelling, migraines 
and nose bleeds – Nikki has 
been vlogging about disability, 
bullying and the power of posi-
tivity since she was eight. 

“I’m just doing all that I can 
to help people feel a little less 
dark,” she said. 

UK Cypriot launches TV series rapping to teach kids

(l-r) School Governor Maria Frangeskides; Mr Andreas Karaolis, Executive Secretary of the 
National Federation of Cypriots in the UK; Headteacher Mrs Indira Warwick; His Eminence 
Archbishop Nikitas; The Worshipful The Mayor of Barnet Councillor Alison Cornelius;     
Chair of Governors Mrs Mary Karaolis OBE; Chair of the Board of Russell Education Trust, 
Mrs Karen Lynch; School Governor Mr Danny Lynch; Barnet Schools Adviser, Mr Charles 
Rice; Chair of the Cypriot Community Centre, Mrs Suzy Constantinides MBE

His Eminence delivering the service of Blessing with         
Father Nephon and Father John

Standing to His Eminence’s right is Antonia in Year 8, a 
Young Carer who was recognised for her work for charity. 
Antonia was interviewed in March on Heart FM and her 
inspirational story of support and care for her family was 
shared across the radio waves. In response to this            
interview, over a million pounds was raised for charity.
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“Paradise” by Kae Tempest: A new version 
of Sophocles’ Philoctetes

“Whoever knows how to return a       
kindness, is a friend more precious 

than any possession”  
– Sophocles, “Philoctetes”  

Rock of Ages 
The Athenian playwright Sophocles (496 

BC – 406 BC) was a General in the Greek 
army. Military service was compulsory, so 
almost all the men in his audiences were 
combat veterans. 

Over his ninety years he wrote 120 plays. 
Only seven of them survive complete today, 
the rest only in fragments. He was the most 
celebrated playwright of his lifetime. He 
competed in 30 festival competitions and 
won 23 of them. Alongside Euripides and 
Aeschylus, he is considered among the three 
great Athenian tragedians. His seven survi-
ving plays are:  Oedipus the King, Oedipus 
at Colonus, Antigone, Electra, Women of 
Trachis, Philoctetes and Ajax.  

War hero 
In Philoctetes (the name is pronounced by 

stressing the third syllable: Phi-loc-TEET-ees), 
the eponymous hero has been fighting in the 
Trojan war, and is injured. He is exiled, and 
stuck on the island of Lemnos. Angry, aban-
doned, bitter and in pain from his festering 
leg wound, Odysseus now wants him to       
re-join the war, and travels with Achilles’ son 
Neoptolemus to convince him to return and 
secure victory for the Greeks. But this being 
Odysseus, tricks are involved. Philoctetes 
is a lethal marksman with his bow, which was 
entrusted to him by the legendary Hercules.   

Neoptolemus taunts him: “You’ll never find 
relief, till you come freely to the plains of Troy, 
and with me, you will bring down Troy.”  

The play has been used by doctors in the 
U.S.A. to treat war wounded veterans. Readings 
have been performed to help create new 
medical interventions for psychological and 
emotional trauma.  

Many writers drink from the deep well of 
Sophocles. Philoctetes has been translated 
and adapted by Seamus Heaney in ‘The Cure 
at Troy’, and by Tom Stoppard in ‘Even 
Ground.’  Now it’s the turn of Kae Tempest, a 
performance poet, novelist and musician to 
re-invent the Athenian drama for our times.  

Tempest’s version of Philoctetes is called 
‘Paradise’, in a profound production at the 
National Theatre. It boasts an all-female cast, 
a post-industrial landscape and a modern, 
fresh spin on the story. It takes a deep look 
at memory and ‘forgetting.’ Forgotten heroes, 
forgetting why soldiers fight, half-forgotten 

family and friends. Forgetting what’s true 
and what isn’t.  

The chorus of women drive the narrative 
in an endearing, forceful way, and act as 
the inner voice and conscience of the three 
main characters: Odysseus, Philoctetes and 
Neoptolemus. The chorus acts as the       
commune, the maternal cabal, and is the 
surrogate family keeping the body and soul 
of Philoctetes together. Anastasia Hille as 
Odysseus steals the show, and Lesley Sharp 
is painfully moving as the straight talking 
Philoctetes, tired of Odysseus’ duplicity.  

 
Legacy 

Sophocles’ themes are perennially relevant 
- honour, duty, betrayal, love, abuse of power, 
destiny, responsibility and trust. His plays have 
been performed for 2,500 years, with new 
translations or versions appearing every 
year. I’ve just counted 15 versions of Antigone 
among my books – including adaptations 
by Jean Anouilh (set in Nazi Germany), Bertolt 
Brecht, Oliver Taplin and Seamus Heaney.  

Sophocles fills the sky for me. He has the 
deepest insights, the most arresting phrases, 
and an inspiring, vibrant, dramatic drive that 
make his plays memorable, nourishing and 
fulfilling.  He is Shakespeare’s peer. In fact, 
Shakespeare lifted his star-crossed lovers 
in Romeo and Juliet directly from Sophocles’ 
Antigone. In the play, the daughter of Oedipus 
is engaged to Haemon, son of dictator king 
Creon, until duty and sacred honour direct 
them both to a tragic outcome.  

 
James Neophytou

The London Borough of Enfield presents 
Enfield Town Fireworks Display 
Saturday 6th November 2021 5pm – 9pm, 

Fireworks start at 7.30pm 
Enfield Town Park, Cecil Road, Enfield EN2 6LE 
We’re excited to bring Fireworks back to Enfield 

Town Park, and would love you to join us.  
With food and refreshments stalls too. 
We have a variety of ticket packages available, 

so there is something for everyone! 
Ticket Prices from the 22nd October 
£12 Adults 
£8 Children under 16 
£3 Children under 5 
Please note, tickets can be purchased online 

or at the Culture Palace, Forty Hall or Millfield 
Theatre – ALL VENUES ARE CASHLESS, 
CARD PAYMENT ONLY

Enfield Town Fireworks  
Display
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From walking and cycling to beekeeping and craft workshops, 
Larnaka has lots to offer this autumn

For the UK, autumn is      
synonymous with colder   
temperatures and some 

sunshine, but also the need to 
wrap up, even on a day of clear 
blue skies. However, by the shores 
of Larnaka, summer lingers on.  

Temperatures in October 
have been in the 29/28 C range 
and continue to give visitors the 
perfect opportunity to enjoy the 
beach or combine the coast with 
visiting villages and the moun-
tains, as well as the island as a 
whole. A great time to walk, 
cycle, indulge in complimentary 
workshops from beekeeping for 

a day in Larnaka Region’s Vavla 
village, to cooking and craft 
workshops in Lageia village.  

These free workshops are 
part of the Cyprus Deputy       
Ministry of Tourism's 'Handicraft 
& Gastronomy Workshops 
2021' initiative aimed at offering 
authentic, local experiences, 
and will continue until the end 
of the year.  

 
New Hotels opening in the 
Larnaka region  
 

A host of new hotels are on 
the horizon including resort      

hotels, boutique establishments 
and lodgings in historic, listed 
buildings, expanding the choice 
of accommodation available. In 
particular, the Voroklini-Pyla 
coastal area (also known as 
Larnaka-Dekeleia Road) is see-
ing a luxury resort boom along 
its strip, starting with the 2022 
season openings of the Radisson 
Beach Resort Larnaka and the 
Solaar Boutique Hotel.  

The 5-star Radisson Beach 
Resort Larnaka will have a      
404-bed capacity and rooms with 
private pools, a spa, four food 
and beverage outlets and event 
venues. The Solaar Boutique 
Hotel & Spa (where the former 
Michael’s hotel stood) will have 
a 114-bed capacity, three private 
villas, luxury spa, and rooftop 
restaurant and conference room 
with sea views.  

Another three deluxe estab-
lishments along the same strip 
are in the approval process; a 
four-star hotel with apartments 
on the site of the former         
Beau Rivage Hotel; an adjacent       
five-star complex, and a further 
luxury hotel east of Golden Bay 
Beach Hotel.  

The addition of further high-
star hotels along this particular 
area of the coastal road will also 

tie in with the area’s upgrading 
and further new development 
following the removal of the oil 
refinery tanks.  

 
Calling all art lovers – 
the Larnaka Biennale:  
An Arts Extravaganza  
is on until 26 November  
 

An extravaganza of art is 
gracing the galleries of Larnaka 
city for the second edition of the 
‘Larnaka Biennale’, which takes 
place from October 13 – November 
26 in participation with local and 
international artists. Art and culture 
lovers can enjoy art exhibitions 
and mini festivals as well as street 
music, film screenings and 
dance during the island’s largest 
collective arts event.  

Multiple exhibitions will take 
place, along with lots of other 
events, including theatre,         
film screenings, performances,      
lectures, workshops and tours. 
There are also a host of official 
food and beverage ‘city spots’ 
participating in the event. The 
main exhibition spaces are       
the Municipal Art Gallery, The        
Multispace of Creativity & Culture, 
and Pierides Museum – Bank of 
Cyprus Cultural Foundation (all 
in the heart of the town centre), 

alongside other eclectic venues 
both in the city and as far as the 
rural villages.   

 
Larnaka’s first themed  
nature trails are  
‘Honeybee Nature Trails’  
 

The creation of the island’s 
first themed nature trails is   
starting with the new ‘Larnaka 
Honeybee Nature Trails’ at three 
of the ‘Rural Larnaka Honey  
Villages’. The project will enrich 
the regions’ mountainous tourist 
attractions, as well as protect and 
encourage the essential role of 
bees. The design of the nature 
trails will be ready by the end of 
this year, with the construction 
of the first path implemented 
within 2022.  

The ‘Rural Larnaka Honey 
Villages’ is a cluster of nine, 
quaint villages that practice bee-
keeping and honey production 
and have their own unique,      
collective identity. The trails will 
all have a signposted entrance 
with maps and information, as 
well using beehive models in      
innovative ways such as for 
seating or as containers. Bee 
friendly trees and greenery will 
be planted and water sources 
and bee ‘hotels’ will be added – 

all aimed at increasing nectar 
and bee productivity.   

 
24 hours in Larnaka city  
 

Larnaka city is the ideal      
starting point to discover the      
region’s rich history and culture 
which is jam-packed with a large 
number of fascinating attractions.  

If you only have 24 hours in 
Larnaka city centre, the Larnaka 
Tourism Board has put together 
an itinerary to discover some       
of the key attractions of this 
southern coastal city.  

Highlights include the Larnaka 
Marina, the Larnaka Historic      
Archives Museum, the Medieval 
Castle with its museum, the 
eclectic Salt & Pepper Museum, 
a Mosque, and the shops and 
cafes of the cobbled Ermou 
Square.  

Larnaka continues to welcome 
British holidaymakers with a 
negative Covid-19 test before 
they fly. The lovely temperatures 
make autumn in Larnaka a warm 
and welcome extension of the 
summer where the beaches and 
sea can still be enjoyed.  

 
For information on all of the 

above and Larnaka Tourism Board, 
visit www.larnakaregion.com
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EUREKA! 

In the 1960s, the publisher DC Thomson 
began to print a new line-up of boys' comics 
such as Hotspur, Victor and Hornet. Favourite 

subjects included Westerns, Sports, War, School, 
Science Fiction, and a sprinkling of humour.       
One other popular genre that made a surprising 
number of appearances was the 'Sword and 
Sandal' tale based either on the myths or history 
of Ancient Greece. 

Printed over several weeks, from 1962 to 1966, 
children followed the adven¬tures of some of the 
most famous heroes of Greek legend such as 
Hercules, Jason, Ulysses (Odysseus), Theseus, 
Icarus and Philippides (Pheidippides). 

 
The Marathon 

 
According to the ancient Greek historian         

Herodotus, an Athenian runner named Pheidippides 
was sent to run from Athens to Sparta to ask for 
assis¬tance before the battle of Marathon. He 
ran a distance of over 225 kilometers (140 miles), 
arriving in Sparta the day after he left. Then,         
following the battle, the Athenian army marched 
the 40 (25 miles) or so kilometers back to Athens 
at a very high pace (considering the quantity of 
armour, and the fatigue after the battle), in order 
to head off the Persian force sailing around Cape 
Sounion. They arrived back in the late afternoon, 
in time to see the Persian ships turn away from 
Athens, thus completing the Athenian victory. 

Later, in popular imagination, these two events 
became confused with each other, leading to a 
legendary but inaccurate version of events. This 
myth has Pheidippides run-ning from Marathon 
to Athens after the battle, to announce the Greek 
victory with the words "We were victorious!" where 
upon he promptly died of exhaustion. 

When the idea of a modern Olympics became 
a reality at the end of the 19th century, the initiators 
and organisers were looking for a great popular-
izing event, recalling the ancient glory of Greece. 
The idea of organising a 'marathon race' came 
from Michel Bréal, who wanted the event to        
feature in the first modern Olympic Games in 
1896 in Athens. Pierre de Coubertin, the founder 
of the modern Olympics, as well as the Greeks, 
heavily supported this idea. This would echo the 
legendary version of events, with the competitors 
running from Marathon to Athens. So popular was 
this event that it quickly caught on, becoming a 
fixture at the Olympic games. 

 
Odysseus  

 
Odysseus (called Ulysses in Latin) was the son 

of Laertes and was the ruler of the island kingdom 
of Ithaca. He was one of the most prominent 
Greek leaders in the Trojan War, and was the 
hero of Homer's Odyssey. He was known for his 
cleverness and cunning, and for his eloquence 
as a speaker. 

Odysseus was one of the original suitors of 
Helen of Troy. When Menelaus succeeded in 
winning Helen's hand in marriage, it was Odysseus 
who advised him to get the other suitors to swear 
to defend his marriage rights. However, when 
Menelaus called on the suitors to help him bring 
Helen back from Troy, Odysseus was reluctant to 
make good on his oath. He pretended to have 
gone mad, plowing his fields and sowing salt        
instead of grain. Palamedes placed Odysseus' 
infant son in front of the plow, and Odysseus         
revealed his sanity when he turned aside to avoid 
injuring the child. 

However reluctant he may have been to join 
the expedition, Odysseus fought heroically in the 
Trojan War, refusing to leave the field when the 
Greek troops were being routed by the Trojans, 
and leading a daring nocturnal raid in company 
with Diomedes. He was also the originator of the 
Trojan horse, the stratagem by which the Greeks 
were finally able to take the city of Troy itself. 
After the death of Achilles, he and Ajax competed 
for Achilles' magnificent armour; when Odysseus' 
eloquence caused the Greeks to award the prize 
to him, Ajax went mad and killed himself. 

Odysseus' return from Troy, chronicled in the 
Odyssey, took ten years and was beset by perils 
and misfortune. He freed his men from the pleasure-
giving drugs of the Lotus-Eaters, rescued them 
from the cannibalism of the Cyclopes and the   
enchantments of Circe. He braved the terrors of 
the underworld with them, and while in the land 
of the dead Hades allowed Tiresias, Odysseus' 
mother, Ajax and others to give him advice on his 
next journey. They gave him important advice 
about the cattle of the sun (which Apollo herds), 
Scylla and Charybdis and the Sirens. From there 
on the travels were harder for Odysseus, but they 
would have been much worse of it wasn't for the 
help of the dead. 

With this newly acquired knowledge, he steered 
them past the perils of the Sirens and of Scylla 
and Charybdis. He could not save them from their 
final folly, however, when they violated divine 
commandments by slaughtering and eating the 
cattle of the sun god. As a result of this rash act, 
Odysseus' ship was destroyed by a thunderbolt, 
and only Odysseus himself survived. He came 
ashore on the island of the nymph Calypso. She 
fell in love with him and refused to let him leave 
for seven years. When Zeus finally intervened, 
Odysseus sailed away on a small boat, only to 
be shipwrecked by another storm. He swam 
ashore on the island of the Phaeacians, where 
he was magnificently entertained and then, at 
long last, escorted home to Ithaca. 

There were problems in Ithaca as well, however. 
During Odysseus' twenty-year absence, his wife, 
Penelope, had remained faithful to him, but she 
was under enormous pressure to remarry. A whole 
host of suitors were occupying her palace,        
drinking and eating and behaving insolently to 
Penelope and her son, Telemachus. Odysseus 
arrived at the palace, disguised as a ragged      
beggar, and observed their behavior and his 
wife's fidelity. With the help of Telemachus, he 
slaughtered the suitors and cleansed the palace. 
He then had to fight one final battle, against the 
outraged relatives of the men he had slain; 
Athena intervened to settle this battle, however, 
and peace was restored. 

 
Hercules 

 
Hercules (known in Greek as Heracles or         

Herakles) is one of the best-known heroes in 
Greek and Roman mythology.  

His life was not easy - he endured many trials 
and completed many daunting tasks - but the        
reward for his suffering was a promise that he 
would live forever among the gods at Mount 
Olympus. 

Hercules had a complicated family tree.             
According to legend, his father was Zeus, ruler 
of all the gods on Mount Olympus and all the 
mortals on earth, and his mother was Alcmene, 
the granddaughter of the hero Perseus.  

Hercules had enemies even before he was 

born. When Zeus’ wife Hera heard that her         
husband’s mistress was pregnant, she flew into 
a jealous rage. First, she used her supernatural 
powers to prevent the baby Hercules from           
becoming the ruler of Mycenae. (Though Zeus 
had declared that his son would inherit the   
Mycenaean kingdom, Hera’s meddling meant 
that another baby boy, the feeble Eurystheus,   
became its leader instead.) Then, after Hercules 
was born, Hera sent two snakes to kill him in his 
crib. The infant Hercules was unusually strong 
and fearless, however, and he strangled the 
snakes before they could strangle him. 

But Hera kept up her dirty tricks. When her 
stepson was a young adult, she cast a kind of 
spell on him that drove him temporarily insane 
and caused him to murder his beloved wife and 
their two children. Guilty and heartbroken, Hercules 
tracked down Apollo, the god of truth and healing, 
and begged to be punished for what he had 
done. 

Apollo understood that Hercules’ crime had not 
been his fault - Hera’s vengeful actions were no 
secret - but still he insisted that the young man 
make amends. He ordered Hercules to perform 
12 “heroic labours” for the Mycenaean king          
Eurystheus. Once Hercules completed every one 
of the labours, Apollo declared, he would be        
absolved of his guilt and achieve immortality. 

First, Apollo sent Hercules to the hills of Nemea 
to kill a lion that was terrorizing the people of the 
region. Hercules trapped the lion in its cave and 
strangled it. For the rest of his life, he wore the 
animal’s pelt as a cloak. 

Second, Hercules travelled to the city of Lerna 
to slay the nine-headed Hydra - a poisonous, 
snake-like creature who lived underwater, guard-
ing the entrance to the Underworld. For this task, 
Hercules had the help of his nephew Iolaus. He 
cut off each of the monster’s heads while Iolaus 
burned each wound with a torch. This way, the 
pair kept the heads from growing back.  

Third, Hercules set off to capture the sacred pet 
of the goddess Diana: a red deer, or hind, with 
golden antlers and bronze hooves. Eurystheus 
had chosen this task for his rival because he        
believed that Diana would kill anyone she caught 
trying to steal her pet; however, once Hercules 
explained his situation to the goddess, she             
allowed him to go on his way without punish-
ment. 

Fourth, Hercules used a giant net to snare        
the terrifying, man-eating wild boar of Mount       
Erymanthus. 

Hercules’ fifth task was supposed to be              
humiliating as well as impossible: cleaning all       
the dung out of King Augeas’ enormous stables 
in a single day. However, Hercules completed   
the job easily, flooding the barn by diverting two 
nearby rivers.  

Hercules’ sixth task was straightforward: Travel 
to the town of Stymphalos and drive away the 

huge flock of carnivorous birds that had taken up 
residence in its trees. This time, it was the goddess 
Athena who came to the hero’s aid: She gave 
him a pair of magical bronze krotala, or noise-
makers, forged by the god Hephaestus. Hercules 
used these tools to frighten the birds away. 

Next, Hercules went to Crete to capture a      
rampaging bull that had impregnated the wife of 
the island’s king. (She later gave birth to the       
Minotaur, a creature with a man’s body and a 
bull’s head.) Hercules drove the bull back to       
Eurystheus, who released it into the streets of 
Marathon. 

Hercules’ eighth challenge was to capture the 
four man-eating horses of the Thracian king         
Diomedes. He brought them to Eurystheus,       
who dedicated the horses to Hera and set them 
free.  

The ninth labour was complicated: stealing an 
armoured belt that belonged to the Amazon queen 
Hippolyte. At first, the queen welcomed Hercules 
and agreed to give him the belt without a fight. 
However, the troublemaking Hera disguised       
herself as an Amazon warrior and spread a         
rumour that Hercules intended to kidnap the 
queen. To protect their leader, the women attacked 
the hero’s fleet; then, fearing for his safety,         
Hercules killed Hippolyte and ripped the belt from 
her body. 

For his 10th labour, Hercules was dispatched 
nearly to Africa to steal the cattle of the three-
headed, six-legged monster Geryon. Once again, 
Hera did all she could to prevent the hero        
from succeeding, but eventually he returned to 
Mycenae with the cows.  

Next, Eurystheus sent Hercules to steal Hera’s 
wedding gift to Zeus: a set of golden apples 
guarded by a group of nymphs known as the 
Hesperides. This task was difficult - Hercules 
needed the help of the mortal Prometheus and 
the god Atlas to pull it off - but the hero eventually 
managed to run away with the apples. After he 
showed them to the king, he returned them to the 
gods’ garden where they belonged. 

For his final challenge, Hercules travelled to 
Hades to kidnap Cerberus, the vicious three-
headed dog that guarded its gates. Hercules 
managed to capture Cerberus by using his super-
human strength to wrestle the monster to the 
ground. Afterward, the dog returned unharmed to 
his post at the entrance to the Underworld. 

Later in his life, Hercules had a number of 
other adventures - rescuing the princess of Troy, 
battling for control of Mount Olympus - but none 
were as taxing, or as significant, as the labours 
had been. When he died, Athena carried him to 
Olympus on her chariot.  

According to legend, he spent the rest of        
eternity with the gods. 

 
Source: en.wikipedia.org www.history.com  

Images copyright: DC Thomson 
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Film Reviews 

FILM OF THE 
WEEK 
 

ANTLERS 
Scott Cooper, the acclaimed 

director of CRAZY HEART, OUT 
OF FURNACE and HOSTILES, 
changes gear for this hugely at-
mospheric mystery drama, co-
produced by the horror maverick 
Guillermo del Toro. The action 
takes place in a remote Oregon 
town and follows the story of Julia 
Meadows (Keri Russell), a mid-
dle-school teacher and her sheriff 
brother Paul (Jesse Plemons) 
whose lives are drawn into the 
mysterious world of one her stu-
dents Lucas Weaver (Jeremy T. 
Thomas), an enigmatic young 
boy plagued by nightmares and 
a dark family secret…Cooper di-
rects with efficiency and style and 
effortlessly switches genre with 
each of his films. Russell is terrific 
as the vulnerable heroine deter-
mined to solve the mystery be-
hind her student’s terrifying 
existence, but the real revelation 
here is newcomer Jeremey 
T.Thomas whose luminous face 
conveys sadness, fear and 
above all hope in equal measure. 
Plemons is also strong, a reliable 
character actor who is filling fast 
the gap following the great Philip 
Seymour Hoffman’s untimely 
death. The film is based on Nick 
Antosca’s short story “The Quiet 
Boy” and it may feel slightly over-
stretched but overall, it is 
Cooper’s distinct vision that will 
stay long in the memory, perfectly 
complimented by Florian Hoff-
meister’s masterly cinematogra-
phy and Javier Navarre’s eerie 
score.  

 

THE RESCUE 
This is the must-see doc-

umentary of the year from the 
Oscar winning directors of 
FREE SOLO E. Chat Vasar-

hety and Jimmy Chin. They tell 
the inspirational story of the 
rescue team which put their 
own lives on the line in order to 
save 12 children and their 
coach from a flooded cave in 
northern Thailand in 2018. 

Teams from across the world 
gathered outside the cave plan-
ning this impossible mission. 
Their story was also featured in 
the film THE CAVE but this a 
much more satisfying experi-
ence. A tremendous, deeply 
moving and cleverly edited film 
with careful scenes specially 
recreated with the real partici-
pants. Unmissable! 

 

QUANT 

A terrific documentary styl-
ishly directed by Sadie Frost 
about the life and career of the 
legendary Mary Quant, whose 
revolutionary designs changed 
the look of fashion in the early 
sixties. It was the swinging 
sixties and after Quant intro-
duced the mini skirt and at long 
last women all over the world 
felt free and comfortable with 
their bodies and with clothes 
they could actually move. And 
soon after Quant introduced 
her cosmetic selection in order 
to match her clothes’ designs. 
Frost’ engaging film boasts rare 

archive material and fine con-
tribution from people like Viv-
ienne Westwood and Kate 
Moss. 

 

AZOR 
This acclaimed film from Ar-

gentina marks the promising di-
rectorial debut of Andreas 
Fontana, who sets the action of 
his intriguing political thriller in 
Buenos Aires of the late 1970’s. 
He follows the story of a private 
banker and his wife who arrive 
from Geneva to replace a mis-
sing colleague…It is a fascinat-

ing premise that brews quietly 
under the claustrophobia of a 
military dictatorship but sadly it 
lacks pace and suspense.   

 

 MY LITTLE SISTER 
A deeply moving film from 

Switzerland sensitively directed 
by Steephanie Chuat and Vero-
nique Reymond, who tell the 
story of Lisa (Nina Hoss) and 
her twin brother Sven (Lars 
Eidinger). She lives with her 
family in Switzerland but when 
Sven is diagnosed with a rare 
type of leukaemia, she returns 

to Berlin to be by his side…The 
acting is superb by both protag-
onists who try to reconnect fol-

lowing years of living apart. 
Lisa used to be a successful 
playwright, while Sven a fa-
mous stage actor but now it is 
time to revaluate their lives.  

 
CHUCK STEEL:  
NIGHT OF THE TRAMPIRES 

There is no doubt that this is 
a labour of love for writer/direc-
tor/producer Mike Mort, who 
spends years in creating this 
stop motion animation feature. 
He pays tribute to the action 
and horror movies of the 
eighties and also lends his 
voice to Chuck Steel, the ulti-
mate Los Angeles cop deter-
mined to clear the streets from 
a new evil – The Trampires…
Mort’s frenetic energy and 
imaginative designs are admi-
rable but overall, an extremely 
loud, vulgar, violent, OTT ex-
perience where almost every-
one is guaranteed to be 
offended. 

 
THE INVISIBLE LIFE OF 
EURIDICE GUSMAO:  
This epic film from Brazil fol-
lows the story of two sisters- 
Euridice (Carol Duarte) and 
Guida (Julia Stockel), who 
dream of a better life away from 
their strict household in Rio de 
Janeiro of the fifties. And as 
fate would have it Guida runs 
away with a Greek sailor, while 
Euridice is forced to marry her 
father’s business associate’s 
son. But when a regretful Guida 
returns home pregnant her 
heartless father banishes her 
away from the family…It is an 
engaging film that spans 
through the decades highlight-
ing sisterly love and sacrifice in 
a hostile environment.  
 
THE FOOTBALL MONO-
LOGUES: Alan Bennett 
made monologues fashionable 
with his brilliant television 
series TALKING HEADS be-
fore THE VAGINA MONO-
LOGUES had a successful 
run-on stage. Now writer/ direc-
tor Greg Cruttwell recruits a 
strong ensemble of actors to 
perform seven characters 
whose lives have been touched 
by the popular game. The act-
ing is excellent and Cruttwell 
shoots imaginatively the differ-
ent location but can’t disguise 
the fact that this project is prob-
ably better suited for the stage. 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Back in 2009 Kneehigh 
Theatre brought an in-
novative production of 

Brief Encounter (Watermill 
Theatre, Newbury) to London, 
adapted for the stage by 
Emma Rice. It took place in the 
Cineworld on Haymarket. 
Based on Noël Coward’s one-
act play Still Life, it is best 
known for David Lean’s Oscar-
winning 1945 romantic film 
about a man and a woman 
who meet at a railway station. 
That production very cleverly, 
and enchantingly, switched be-
tween Coward’s original stage 
play and the film’s screenplay 
as the lives and loves of three 
couples played out in the sta-
tion tearoom. It was one of 
those magical theatrical occa-
sions that live on in the mem-
ory. Director Robert Kirby, in a 
small-scale version, the cine-
matic elements are no longer 
there, has crafted a poignant 
and perky production on Harry 
Pizzey’s neat and adaptable 
set that suits the intimacy of 
this beautiful venue. The cast, 
as in the original, are a talented 
ensemble of actors who also 
play a range of musical instru-
ments, conventional and other-
wise. Adding an extra special 
element to the soundscape is 
Foley Sound Consultant Ruth 
Sullivan who creates at-
mospheric and comical sound 
effects. The amplified pouring 
of tea by vivacious tearoom 
doyenne Myrtle Bagot (Kate 
Milner-Evans) is one of many. I 
smiled every time she poured 
a cuppa. A piece of grit in her 
eye leads Laura Jesson (Laura 
Lake Adebisi) into a chance 
encounter with Dr Alec Harvey 
(Callum McIntyre). The ro-
mance that follows will ulti-
mately end in heartache. 
Engulfed in a sea of emotions 
they are torn between her do-
mestic rectitude and his profes-
sional and marital status 
putting paid to their passion. 
Adebisi is as brittle as glass 
and McIntyre is a picture of 
yearning and unbridled desire. 

The fun and frivolity belong to 
Myrtle and her sidekick, assis-
tant Beryl (Hanna Khogali) who 
provide most of the laughs. 
They are a hoot making the 
tearoom their playpen and den 
of lust. Myrtle can’t get enough 
of train inspector Albert Godby 
(Charles Angiama) and Beryl 
wants to get more of station 
porter Stanley (Oliver Aston). 
Milner-Evans relishes every 
moment in the role and also 
has an opportunity to demon-
strate her excellent vocals 
while Khogali is similarly multi 
skilled both as character actor 
and musician, being especially 
amusing as Laura’s busybody 
friend Dolly.  The inclusion of 
some of those moving Coward 

songs such as A Ron with a 
View and Mad About the Boy 
are a nice touch though oddly 
placed in the storyline. Overall 
an enjoyable evening that does 
justice to Emma Rice’s vision. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
runs off to the circus… I am a 
massive fun of the circus and 
Circus Berlin (Blackheath, 
London) lived up to all expec-
tations. Every single performer 
in the troupe should be given a 
gold medal for their exceptional 
skills, daring, dexterity and 
sheer joie de vivre. All done 
with amazing panache, profes-
sionalism, and style. There is 
something for everyone. The 
aerial silk performances and 
tightrope walking defy belief 
with their grace, all done with-
out a safety net! The two mo-
torbikes criss-crossing at 
amazing speeds around the in-
side of a metal mesh globe are 
incredible. There is also eye-
popping ball juggling, and ac-
robats who manage to leap 
across the floor and balance 
on each other in gravity-defy-
ing ways. Interspersed with all 
the above (and lots more) is 
the hilarious double duo of the 
clown and circus master, 
whose slapstick banter is the 
perfect foil to all the daring-do. 
All in a big-top tent with candy 
floss and popcorn too. The au-
dience loved it and you will too 
so get to Blackheath before 31 
October. Finally, Katsy Anne 
salutes a brave production… 
Ryan Calais Cameron’s For 
Black Boys Who Have Con-
sidered Suicide When The 
Hue Gets Too Heavy (New 
Diorama Theatre) is raw, cou-
rageous and disturbing. Six 
young black men living in Bri-
tain meet for group therapy.  
A voice asks them to think 
about their childhoods, specifi-
cally their fathers and how they 
feel about love. They share 
with each other in what is a fur-
nace of openness and passion 
littered with moments that 
move them and us. Tristan 
Fynn-Aiduenu’s stylised pro-
duction includes music, chore-
ographed movement and song 
is like a whirlwind of emotion. 
What does it mean to be a 
black man in Britain today and 
how racism and relentless 
micro aggressions are ex-
plored but this is not old school 
agitprop theatre but a dynamic 
and vibrant storytelling that 
could have emerged from any 
urban setting across the coun-
try. The talented ensemble are 
sometimes a bit ragged but if 
this is the future of British the-
atre there are exciting times 
ahead.  

Brief Encounter - www.water-
mill.org.uk Circus Berlin - 
www.circusberlin.co.uk    Black 
Boys’ – www.newdiorama.com 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Buffered love
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I recently noticed more 
prominently, that when  
I am with, or even con-

versing over the phone with 
certain people, that these par-
ticular people that I know, it just 
seems to be filled with constant 
laughter and it is so refreshing. 
It is not the fact that we don't or 
cannot have serious conver-
sations, because we can, and 
of course, we do so, as and 
when it happens. However, in 
general, with these people, 
there is plenty of consistent 
laughter. It's great, these 
people are funny individually 
and when we are together, it is 
like being part of a comedy 
show, and we all just bounce 
off, of one another in comical 
entertainment.  

As I thought about it more so, 
it made me think of my cousin 
who has been in a great joyful 
relationship with his wife for 
years, and the one thing that 
stood out of this relationship 

between them, was their hu-
mour between them. The two of 
them always seem to laugh out 
loud daily, between them. It 
was not put on, as we grew up 
together and often spent 
months in same households. I 
love them individually for their 
fun-loving humour and well, to-
gether those two could easily 
have had, a comedy sketch 
show of their own.  

So is laughter good for long 
lasting relationships and friend-
ships, I guess it would seem so, 
because surely, who would 
really want to hang around for 
long with miserable people, that 
drain the life source energy out 
of you, and make you feel at an 
unease or stressed all the time.  

Being happy with yourself 
first, feeling blessed and appre-
ciating all that life has to offer, 
in its highs and lows, being sur-
rounded with good people that 
are there for you through the 
good and the bad, who want to 

make you smile, help and lift 
you through the bad times, 
surely that is something to be 
happy about. That is what, in 
my own term classifies as being 
'Rich'. 

When you are Happy with 
yourself and all that life has to 
offer from within, the joy and 
laughter radiates outside like a 
magnet to other like-minded 
people, who you will get on well 
with. However, there are some 
others who are also attracted to 
the radiated joy and laughter, 
who may like it initially and then 
want to crush it, because they 
cannot obtain it naturally them-
selves, so knowing which 
people people are good for you 
and or bad for you, shouldn't 
really be a difficult decision, 
when it comes to choosing 
company.  

Laughter is good for the heart 
and soul, laughter, it decreases 
stress hormones, it actually in-
creases the heart rate, with 

more oxygenated blood cir-
culating through the body, im-
proving vascular function and 
circulation. It increases immune 
cells and therefore fighting in-
fection with antibodies. It im-
proves resistance to disease, 
as laughter triggers the release 
of endorphins, the body's natu-
ral feel-good chemicals. Endor-
phins can help increase the 
body's natural painkillers re-
sponse and can temporarily 
even relieve pain. Laughter can 
help aid and promote the over-
all sense of well-being. 

When you laugh, the lungs 
get rid of stale allowing more 

oxygen to enter. This is be-
cause laughter helps to expand 
the tiny air sacs (alveoli) when 
these expand, the area for ox-
ygen exchange is bigger and 
more oxygen enters the lungs. 

When you laugh, the muscles 
in your stomach expand and 
contract, similar to when you in-
tentionally exercise your Abs, 
so laughter is a great way to 
work those Abs, without even 
trying. 

Laughter reduces the stress 
chemicals in the brain and in-
creases the amount of oxygen 
flowing through the brain and 
body, which great for mental 

health. How often has laughing 
turned a negative experience 
into a positive one, it can turn a 
miserable dull day into a bright 
one, that sets or changes the 
mood for the rest of that day, or 
even week.  

Choose your company 
wisely, be happy with lots of 
laughs and laugh out loud. It 
really is good for you. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Laugh Out Loud

Cooking with Loulla Astin 
Chicken with cauliflower and potatoes

A beautiful Cypriot dish - 
Κοτόπουλο Με Κουνου-
πίδι Γιαχνί Και Πατάτες Στο 

Φούρνο - using chicken and 
cauliflower in a tomato sauce.  

I love anything with cauli-
flower; it is definitely one of my 
favourite vegetables.  

In the Middle Ages in Britain, 
they used to call cauliflower 
‘Cyprus Colewort.’ It is believed 
that cauliflower originated in 
Cyprus, maybe that’s why I love 
it so much, it’s probably in my 
DNA!  

I added potatoes but you can 
also add carrots. 

 
Ingredients:  

1 large organic chicken,        
cut into pieces, or 8 chicken 
thighs  

Salt and pepper  
1/2 tsp paprika  
4-6 tbsp olive oil 
1 large cauliflower, cut into 

florets (use the tender green 
leaves too) 

3 Cyprus potatoes, cut into 
large pieces  

1 large onion, finely chopped 
2 garlic cloves  
1 tin chopped tomatoes 
1 tbsp tomato purée  
1-2 tsps sugar  
1 cubed chicken stock 
2 bay leaves  
1/2 tsp ground cinnamon  
A little dried Greek oregano 
Juice of a lemon  

Method: 
Season chicken with salt, 

pepper and paprika, fry gently 
in olive oil until lightly browned, 
remove from heat and keep to 
one side. 

In the same pan, fry the       
cauliflower, a few pieces at a 
time, and then the potatoes. 
Put into your oven dish. 

Fry the chopped onion for       
4-5 minutes, add the garlic and 
bay leaves, then mix the chopped 
tomatoes, tomato purée, ground 
cinnamon, a little oregano and 
the sugar.  

Put everything expect for      
the cauliflower into the Dutch 
oven pot, add the warm water 
with the chicken stock cube,       

to nearly cover the chicken, 
place the lid on top and cook at 
180c for 35 minutes. 

Remove the lid and add the 
fried cauliflower. Season lightly, 
add lemon juice, taste and       
adjust seasoning, and cook for 
another 15 minutes or until the 
potatoes have softened and the 
dish has a nice colour. 

Note-: You can add the      
cauliflower from the beginning 
with the potatoes, but I prefer 
the cauliflower to be a little 
crunchy. 
Καλή Όρεξη! Bon appetite! 
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 29th October 2021 
CyprusLeague 
Omonia v Anorthosis 
Saturday 30th October 2021 
Premier League 
Leicester City v Arsenal 12.30pm BT Sport 
Burnley v Brentford 
Liverpool v Brighton 
Manchester City v Crystal Palace 
Newcastle v Chelsea 
Newcastle United  
Watford v Southampton 
Tottenham v Manchester United 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Leyton Orient v Hartlepool 

National League 
Barnet v Aldershot 17.20pm The Hive, Camrose Av,  HA8 6AG 
FA Trophy 3rd qualifying round 
Potters Bar v Haringey Borough 15.00pm The Walk, Potters Bar 
EN6 1QN 
Spartan South Midlands League 
Arlesey v New Salamis 15.00pm 
Cherry Red Premier Challenge Cup 
Beckenham Town v St Panteleimon 
Cyprus Football League 
Doxa v Apoel 
AEL v Aris 
Sunday 31st October 2021 
Premier League 
Norwich City v Leeds 14.00pm Sky Sports 

Aston Villa v West ham 16.30pm Sky Sports 
KOPA League 
Olympia v Nissi,10.15am Whittington Park, 3G N19 4RS  
Panathinaikos v Omonia 11.30am Enfield Power league Edmonton  
Pantel v Komi Kebir 10.00am Southgate School, 3G, EN4 0BL 
LFA Sunday Trophy second Round 
Apoel v Ryfield 12.00pm Enfield Playing Fields, 3G EN1 4LP  
Cyprus Football League 
AEK v Ethnikos Achna 
Olympiakos v Apollon 
Monday 1st November 2021 
Premier League 
Wolves v Everton 20.00pm  
Cyprus Football League 
Pafos v PAEEK 

KOPA League: Olympia leave it 
late to beat Omonia
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Cyprus Football: Shocks galore

League leaders Omonia 
would have been dis-
appointed with Sunday’s 

defeat to second in the table 
Olympia losing 2-1 after leading 
1-0 till the last ten minutes when 
Olympia scored their two goals. 
Omonia led after ten minutes 
when man of the match Omonia 
keeper Sidi Hajidara booted out 
a long kick to Anthony Georgiou 
who hit a first time volley into 
the back of the net to give Omo-
nia the lead.The first half both 
teams were on a level par and 
Omonia looked comfortable 
with their lead but the second 
half Olympia must have been 
given a boost by the second half 
team talk from their manager 
Steve Cinotti and ploughed all 
attacking football and bom-
barded Omonia’s rearguard 
with Simi the Omonia keeper 
pulling off some great saves to 
keep Olympia from scoring. 
Omonia tried to counter attack 
eventually they broke down 
when in the 80th minute Alfie 
Bartram headed the ball into the 
Path of Alex Alexandrou to 
score with a diving header from 
15 yards. Five minutes later a 
cross from Alfie Bartram 
reached Yemi who shot into the 
back of the net to give Olympia 
a 2-1 win. Omonia are still top 
on nine points followed by 
Olympia also on nine points but 
an inferior goal difference and 
a game in hand. Omonia Youth 
beat Nissi 2-0 make it two wins 
in a row. It was another positive 
performance, showing yet more 
progress but there was appre-
hension pre-match as one of 
the team’s outfield players had 
to play in goal as the squad’s 
three other goalkeepers were 
either unavailable or injured.  
The team need not have wor-
ried as they took the game to 
their opponents and crated may 
chances. They controlled the 

game from the very first minute 
being the dominant force and 
scored two very good goals. 
The second half was a little 
more tense as they team tried 
to keep a clean sheet and 
should’ve added to the score 
line were it not for some profli-
gate finishing. A 2-0 result was 
more than worthy given the 
level of performance.  
Man of the Match was awarded 
to Donaldo Ndoj for his all-

round display and two well-
taken goals but special mention 
too to Nick Gregoriou putting on 
the goalkeeper gloves and 
keeping a clean sheet. 
In the LFA Sunday Trophy Pan-
tel beat Turkmenkoy 8-4 in fact 
Pantel were winning 8-1 at one 
stage. Pantel goalscorers were 
Chris Spyrou 4, Chris Chara-
lambous , Nico Constantinides 
and Ronaldo Bajraktari 2. 
Komi Kebir lost 6-1 v City East

This is the most exciting 
and unusual Cypriot Foot-
ball League season that I 

can remember .Many unex-
pected results,top teams are 
being beaten by lower teams 
and an abundance of shock re-
sults. 
This week newly promoted 
PAAEK beat Omonia 1-0 and 
bottom team Ethnikos Achna 
drew 2-2 with fourth placed AEL 
2-2 with AEK Larnaca leading 
the table. 
On Friday Olympiakos beat 
Doxa 1-0 through a 9th minute 
goal from Wilson a sot just in-
side the box.In Saturdays 
games Ethnikos Achna drew 2-
2 with AEL. AEL were coasting 
2-0 at half time with Mazurek 
scoring with a shot from outside 
the box in the 5th minute and 
Majdevac in the 44th minute 
after the Ethnikos keeper 
dropped his shot and he 
pounced on it. Ethnikos re-
duced the score to 2-1 when 
they scored in the first half 
added time through Taulemesse 
who turned and shot and they 

equalised in the 60th minute 
through a well taken penalty 
from Folprecht. 
Apollon beat Pafos 2-0 to re-
main in second place with their 
goals both coming in the sec-
ond half through Pittas a sliding 
tap in the 50th minute and Al-
banis with a shot just inside the 
box in the 63rd minute. 
Apoel won their third game 
beating third placed Aris 1-0 
their goal coming from Souza 
header in the 71st minute. 
In Mondays games League 

leaders AEK beat Anorthosis 2-
1 Trickovsli scoring with a pen-
alty in the 35th minute and Matt 
Derbyshire in the 50th minute. 
Anorthosis scored in added 
time through penalty taken by 
Christodoulopoulos. 
And the biggest shock of the 
day was Omonia Losing to 
newly promoted PAAEK who 
slotted Ito seventh place after 
their 1-0 win who scored throug 
Esselink who rose above Omo-
nia defenders to head home in 
the 34th minute.. 

This Sunday sees the end of British Summer Time (BST) for 2020. 
 Clocks go back at 2.00am on Sunday 31st October, to 1.00am. DO NOT FORGET! 

New Salamis through to the next round 
of the FA Vase

New Salamis had a tremendous 
win in the FA Vase first round 
proper beating Norwich United 
from the Eastern Counties 
League Premier Division 2-1 
the reds took the lead from the 
9th minute through Arti with a 
great left foot finish from outside 

the box.Jackson equalised for 
Norwich United from a corner 
and then just before the break 
the reds Ghana international 
Derek Asamoah with a calm fin-
ish slotted the ball into an open 
goal. 
The next round of the FA Vase 

was made at Wembley Stadium  
where New Salamis were 
awarded a home FA Cup tie 
versus Ipswich Wanderers who 
play in the First Division of the 
East Counties League the final 
of the FA Vase will be played at 
Wembley Stadium in May.
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Community Youth Football
Joshua King’s hat-trick led 

Watford to a 5-2 victory at 
Everton  

Everton twice took the lead 
through Tom Davies and Ri-
charlison, less than two minutes 
after coming off the bench, but 
King’s goal got the Hornets level 
at the break and then, after 
Juraj Kucka got their second 
equaliser in the 78th minute, the 
Norwegian international scored 
two more to ensure the points 
headed south. A fine Emmanuel 
Dennis goal put gloss on the 
scoreline for Claudio Ranieri’s 
side who conceded five against 
Liverpool last week but dished 
up the same to the other Mer-
seyside side. 
Elsewhere, Callum Wilson’s re-
markable overhead kick saw 
Newcastle grab a point at Crys-
tal Palace in the first game fol-
lowing manager Steve Bruce’s 
departure from the club. After a 
goalless first half at Selhurst 
Park, Christian Benteke put the  
An injury-time penalty from 
Rodrigo saw Leeds salvage a 
point at home to Wolves after 
Hwang Hee-Chan had put the 
visitors in front. 
Maxwel Cornet netted twice for 
Burnley sandwiching goals from 
Valentino Livramento and Ar-
mando Broja for the Saints. 
Earlier, Chelsea destroyed Nor-
wich 7-0 at Stamford Bridge 
with Mason Mount scoring his 
first hat-trick in professional 
football. Brighton could have 
gone above City with a win but 
simply could not cope with the 
away side’s sweeping attacks 
as they scored three goals in 
31 minutes.Gundogan,and 
Foden twice and Mahrez the 
4th. Macalister scored for 
Brighton 
James Maddison claimed his 
first goal since February as 
Leicester continued their recent 
good form with victory at Brent-
ford. Youri Tielemans had 
opened the scoring for the vis-
itors early on with a stunning 
strike, driving an unstoppable 
first-time effort into the back of 
the net from outside the box. 
, but the hosts equalised on the 
hour when Mathias Jorgensen 
flicked home a header from a 
corner. 
West Ham boss David Moyes 
says the club is “blossoming” 

after his side beat Tottenham to 
climb into the Champions 
League places. Michail Antonio 
continued his prolific form as he 
poked in the winner from Aaron 
Cresswell’s dipping corner for 
his sixth Premier League goal 
of the season. 
Liverpool humiliated Man-
chester United and their under-
pressure manager Ole Gunnar 
Solskjaer as they handed out a 
thrashing in front of a stunned 
Old Trafford. On a day of acute 
embarrassment for United and 
Solskjaer, 10 years and one day 
since they lost 6-1 at home to 
Manchester City, Liverpool em-
phasised the vast gulf between 
the sides in brutal fashion. Mo-
hamed Salah was predictably 
their main tormentor as the 
Egypt forward claimed a hat-
trick, the first of which meant he 
had scored for the 10th succes-
sive game. The other two goals 
came from when Salah set 
Naby Keita through to score at 
the Stretford End. Diogo Jota 
then slid in at the back post un-
marked to add a second from 
Trent Alexander-Arnold’s deliv-
ery eight minutes later. 

 Carabao Cup 
Arsenal eventually proved too 
strong for Leeds as goals from 
Calum Chambers and Eddie 
Nketiah sealed the Gunners’ 
place in the Carabao Cup 
quarter-finals. 
“It’s a result that extends Ar-
senal unbeaten run to eight 
games in all competitions, keep-
ing their momentum going 
ahead of a difficult looking trip 
to Leicester in the Premier 
League on Saturday. 
“The one concern for Mikel Ar-
teta will be the injury to Benja-
min White. The defender has 
been a key figure alongside Ga-
briel at the heart of the north 
London side’s defence in recent 
weeks. They will be hoping it’s 
not too serious.”  League One 
Sunderland win 3-1 on penalties 
to reach Carabao Cup quarter-
finals for the first time since 
reaching the final in 2014.Chel-
sea progressed through to the 
quarter-finals of the Carabao 
Cup after beating Southampton 
4-3 on penalties after a 1-1 
draw at Stamford Bridge. 

Cyprus Rugby
At last, rugby is back in 

Cyprus following 2 years 
of postponements due to 

COVID, both domestically and 
internationally. The domestic 
league kicks off next month with 
the 4 local teams – Nicosia, Li-
massol, Larnaca and Paphos – 
each playing at fortnightly inter-
vals. More information is avail-
able on www.cyprus-rugby.com. 
Internationally, the Mighty Mou-
flons are playing at home, the 
Stelios Kyriakides stadium in 
Paphos (formerly Paphiakos), 
on 13 November, kicking off at 
15:00.  
Their opposition, ironically, is 
Croatia again, the same team 
that they last played and nar-
rowly lost to in Cyprus in Oc-
tober 2019 before COVID hit us. 
However, the good news is that 
following that defeat,  
The Mighty Mouflons played 
Malta away in November 2019 

and managed an outstanding 
18-16 win. This was the first 
ever defeat in this league for 
Malta, who have been league 
champions for the last 3 years 
but, unfortunately, not promoted 
when playing against their 
northern counterparts in the 
playoffs. It gives an idea of the 
way The remaining fixtures in 
the league are: 
26 March 2022 Cyprus v Slove-
nia (H) 
16 April 2022 Malta v Cyprus 
(A) 

30 April 2022 Israel v Cyprus 
(A) 
Please come and support the 
national team and we very 
much look forward to seeing 
you on 13 November. Tickets 
can be purchased online at 
www.cyprus-rugby.com/tickets 
with a reduction for early birds, 
otherwise €10 on the day at the 
gate, including match pro-
gramme. Under 16s free 
UK fans can log into www.cy-
prus-rugby.com for details of 
how to watch the game live.

Premier League & Carabao Cup

FA & McDonald’s Grass-
roots Club of the Year, 
Omonia Youth FC, have 

this month resumed their pop-
ular ‘Inclusive Football’ training 
sessions. The club, who are 
sponsored by Spector, Constant 
& Williams, Vas Barbers and V 
Jewellers provide the sessions 
every Wednesday at Winch-
more School. The young people 
have been delighted to be back 
and they make the most of 
every session thanks to the fun 
packed and engaging sessions 
run by the club’s FA qualified 
coaches. 
Chairman Myri Demetriou says, 
“It is such a relief to be able to 
resume these sessions as both 
the coaches and young people 
look forward to them and the 

parents are so thankful and 
grateful. Even if we as coaches 
have had a bad week, the 
young people certainly put a 
smile back on our faces and it 
is so gratifying to know that we 
are putting a smile on their 
faces too.” One parent, Natalie 
explains: “This has been a great 
opportunity for our socially shy 
son. He was never mad keen 
on football, but he has certainly 
enjoyed the social aspect and 
the coaches really encourage 
all ball skills. As parents, this is 
a great way to sneak some ex-
ercise into his week and the 
coaches make everything fun, 
which in turn makes him want 
to keep turning up. He is also 
learning new skills and gaining 
confidence, which is helping 

him in school and at the park. 
Plus, for us parents, it is a 
chance to meet and chat to 
others who are facing similar 
challenges with their children, 
which is always welcome. We 
are really glad we found out 
about these sessions. I defi-
nitely recommend them.” Lead 
coach Kerem also adds: “Inclu-
sive football is a place where 
everyone is a winner. We don’t 
just play football, but we tap into 
every player’s needs and bring 
out the best in them, as well as 
making it a fun, playful and safe 
environment”. If you want to 
know  about the sessions or 
know someone who would 
benefit from sessions, contact  
club at omoniayouthfootball-
club@hotmail.com.

Inclusive Football returns at Omonia Youth 

AEK Youth U13’s look promising

U13s- Alexandra Park 1 AEK 4 
In a tense first half, AP came 
out strongly and took an early 
lead. With AEK struggling to find 
rhythm, they eventually equal-
ised just before half time to 
make it 1-1 from a fine Deen 
goal. Following on from a moti-

vational half time talk, AEK were 
galvanised and started to assert 
themselves on the game. This 
paid dividends when after a tidy 
turn, Savva found the top corner 
with a great left foot shot. With 
AEK on the ascendancy, they 
capitalised through a good goal 

from Nahimia before Lucca 
rounded off the win with a tidy 
close range finish to maintain 
AEKs unbeaten start to the sea-
son.Goals – Deen, Savva, Na-
himia, Lucca.

Community Football round up
St Panteleimon got back to win-
ning ways after their shock de-
feat last week to Tadley to beat 
Virginia Water 4-0 with their 
goals coming from Courtney 
Massey two, Javonne Molloy 
and Kevin Mustali which puts 
them in a good position in the 
Combined Counties League of 
third spot on same points as 
second placed Southall and 
only two points behind the 

League leaders Hanworth Villa. 
The St Panteleimon manager 
George Frangeskou has kept 
his team on the ball and are 
looking good for promotion to 
the Isthmian League which will 
be a great achievement. 
Tenth hosted eleventh as Ha-
ringey Borough welcomed Car-
shalton Athletic to Coles Park, 
but they ended up twelfth and 
thirteenth. It took only one mi-

nute for the breakthrough, and 
it would have made the Bell End 
chime as Scott Mitchell put the 
hosts ahead- but the Robins 
were level on nineteen minutes-
Leyton Orient drew 0-0 with 
Steveage away. 
Barnet had an up and down 
week losing to Wrexham on 
Saturday 3-0 and on Tuesday 
they beat Stockport 2-1 to rise 
up the table. 

Northside Spartans looking for players

They are a brand new team and  currently play in the East Herts Corinthian Sunday League in Div 4 
They are currently looking for players that live in the Enfield / Hertfordshire area  
Please contact Phodi on 07973 479 648
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Louis Gavriel 
(from Yialousa, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  
Λούης  Γαβριήλ  

(από τη Γιαλούσα της Κύπρου) 

04.09.1933 – 17.10.2021 

It is with great sadness that we announce the passing of our 
beloved husband and father Louis Gavriel  

on Sunday 17th October.  
He came to England aged 15 in the 1950’s, finished his  

apprenticeship in London and became a Saville Row master 
tailor. Always a kind and generous man, he will be dearly 

missed by his loving wife Maria Odette, sons Averiel & Andrew, 
daughters-in-law Sara & Liz, his granddaughters Sophie & 

Elena, and many other relatives and friends. 
The funeral will take place at St. John the Baptist Greek  

Orthodox Church in Wightman Rd, N8 0LY, on Thursday 4th 
November at 12.30, followed by the cremation at Islington  

Crematorium, and wake at the Clissold Arms in Fortis Green, 
Muswell Hill, N2 9HR. Instead of flowers we would appreciate 

donations to the Stroke Association, stroke.org.uk 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου και πατέρα Λούη Γαβριήλ την Κυριακή 17  

Οκτωβρίου. Ήρθε στην Αγγλία σε ηλικία 15 ετών στη δεκαετία του 
1950, τελείωσε τη μαθητεία του στο Λονδίνο και έγινε  
αρχιράφτης στη Saville Row. Πάντα ήταν ευγενικός και 

 γενναιόδωρος. Θα λείψει πολύ στην αγαπημένη του σύζυγο 
Μαρία Οντέτ, τους γιούς του Αβεριέλ και Άντριου, τις νύφες του 
Σάρα & Λιζ, τις εγγονές του Σόφι & Έλενα, συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή Ελληνικό 
Ορθόδοξο Ναό στο Wightman Rd, N8 0LY, την Πέμπτη 4  
Νοεμβρίου στις 12.30, ακολουθούμενη από την καύση του  
νεκρού στο Islington Crematorium και η παρηγοριά θα γίνει  
στο Clissold Arms στο Fortis Green, Muswell Hill, N2 9HR 

Αντί για λουλούδια θα εκτιμούσαμε τις δωρεές σας στο ίδρυμα 
Stroke Association στον ιστότοπο stroke.org.uk  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Ιουλία Κουγιούντα 
(από Σωτήρα Αμμοχώστου, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Ιουλίας Κουγιούντα, η οποία κληροδοτεί 
μία παρακαταθήκη απίστευτης αγάπης και ζεστασιάς. Αφήνει πίσω τον γιο της Πάμπο, την κόρη της Άντρη,  

τον γαμπρό της Χάρη, τα εγγόνια της Παναγιώτη και Γεωργία και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021, στη 1:00 μ.μ. στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,  

Friern Barnet Lane, London N20 0NL και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Ν11 1JJ. 
 Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αντί για λουλούδια, θα γίνονται δωρεές για το MacMillan. 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Ioulia Kouyiounta 

(from Sotira, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mum Ioulia Kouyiounta, who leaves a legacy  
of incredible love, warmth and resilience. She leaves behind her devoted son, Bambos, her daughter, Andri,  

her son-in-law Harry, grandchildren Panayiotis and Georgia and many much-loved family and friends.  
The funeral will take place on Wednesday 10th of November 2021, at 1:00 pm, at St Katherine’s Church,  

Friern Barnet Lane, London N20 0NL followed by the burial at New Southgate Cemetery, N11 1JJ.  
The wake will also be held at the cemetery. In lieu of flowers, there will be a donation box supporting MacMillan.14.03.1946 – 04.10.2021

Είναι η πρώτη μου φορά που διακατέχομαι από τέτοια αμηχανία που δεν ξέρω πώς 
και από πού να αρχίσω αυτό το αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο άνθρωπο,  
επιστήμονα μου πάνω από όλα κύριο με κεφαλαίο γράμμα τον Ανδρέα  

Χειμώνα. Γνωριστήκαμε στις αρχές του 1976 στα φοιτητικά του χρόνια εκεί  
στο AGAR GROVE στο Camden Town. Κοινωνικές και εκπαιδευτικές συγκυ-
ρίες μας ξανά ένωσαν μερικά χρόνια αργότερα μέσω της παροικιακής εκπαί-

δευσης, με τον μακ. Ανδρέα πρόεδρο του  Ελληνικού Σχολείου του  
HAZELWOOL και το γραμματέα και τον γράφοντα πρόεδρο του Ttotenhal 

που ανήκε στο Σύνδεσμο Κυπρίων Βόρειου Λονδίνου.  Είναι γνωστό ότι από 
όλες τις θέσεις που υπηρέτησε πρόεδρος του συλλόγου Ελλήνων  

Γονέων και πρόεδρος της ΟΕΣΕΚΑ άφησε τη σφραγίδα του ο πιο Συναινετι-
κός κρίκος της παροικιακής εκπαίδευσης. Εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε όσο  
κανείς άλλος για την πραότητα του χαρακτήρα του και την Έφη όταν και κατά 
τύχη του συνδέσμου Κυπρίων Βόρειου Λονδίνου και ως γραμματέας ευθύτητα 

που τον διακατείχε.  Ο Γραφών ως μέλος του Συνδέσμου Κύπριων  
Βόρειου Λονδίνου και ως Γραμματέας παραβρισκόμουν στις συνεδριάσεις της 

γραμματείας της ΟΕΣΕΚΑ όπου διαπίστωσαν τις πιο πάνω αρετές του μακ. Ανδρέα  
Χειμώνα με τις ορθές θέσεις τους όλα τα θέματα που συζητούντο άσχετους από πού 

προέρχοντο, για αυτό και στη γενική συνέλευση εκλέγηκε  

πρόεδρος της ΟΕΣΕΚΑ.  Δύσκολο το έργο που αναλάμβανε, αλλά η 
εμπειρία που έχει αποκτήσει όλο το συμβούλιο τον εμπιστεύτηκε 

και έτσι το έργο του κατέστη πιο εύκολο. 
 Ήταν πάντα δίκαιος και άκουγε με πολλή προσοχή τον κάθε 

ένα για το κάθε θέμα που εγείρετο. Προσωπικά  
είμαι πολύ μικρός για να σκιαγραφήσω την προσωπικότητα 
του Ανδρέα Χειμώνα. Από σεβασμό προς την προσφορά του 

γράφω αυτό το κείμενο ως ένδειξη  
τιμής προς τον μακαριστό Ανδρέα Χειμώνα.  Γράφω αυτά ή 

μερικά από αυτά που είδα και έζησαν στην  
περίοδο συνεργασίας μου με τον άνθρωπο και επιστήμονα 

από τον οποίο διδάχτηκα να υπερασπίζομαι το  
δίκαιον και να πολεμώ το άδικον. Φίλε Ανδρέα Χειμώνα ένα 
μεγάλο ευχαριστώ για όσα μας δίδαξες και για όσα μας  

πρόσφερες. 
ΚΑΛΌ ΣΟΥ ΤΑΞΊΔΙ ΕΚΕΊ ΠΟΥ ΠΑΣ ΑΣ ΕΊΝΑΙ ΕΛΑΦΡΎ ΤΟ 
ΧΏΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΚΕΠΆΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΌ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟ 

 

ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΛΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΧΕΙΜΩΝΑ

Του Έρικ Χαραλάμπους
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 31.10.2021 στην εκκλησία 

την Παναγίας, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB,  

το 6ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και  

αξέχαστης μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής  

Σοφίας Σωφρονίου (Σκάρου)  

(από Ριζοκάρπασο)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως  

παραβρεθούν.    

Οι τεθλιμμένοι: κόρη Ανδρούλα Σωφρονίου Zangeneh,  

σύζυγος Βαλεντίνος Zangeneh, γιος Άκης,  

αδέλφια Γιαννούλα και Χαρίτος, νύφη Μαρίνα,  

εγγόνια Σοφία, Κατερίνα, Michael και λοιποί συγγενείς. 

† 3-months MEMORIAL 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

George Aristidou  

(from Morphou, Cyprus)

† 3-μηνο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Γιώργος Αριστείδου 

(από Μόρφου, Κύπρος)  

The 3-month memorial service of our beloved 
mother and grandmother  
Pollyxeni Antoniou 
 (from Meniko, Lefkosia)  

will take place on Sunday 31st October 2021 at the 
Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB and we invite all 
those who honour her memory to attend.  
With thanks: her daughters, Koulla and  

Androulla, her grandchildren, Georgio, Yianni, 
Xenia and Kristopher, her sons-in-law Kyriacos 

and Andreas, her sisters Eleni and Androulla  
and other relatives.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς 

Trinity Road, Wood Green N22 8LB,  
το 3μηνο μνημόσυνο της  
Πολυξένης Αντωνίου  

(από το Μένoικο, Λευκωσίας)  
και καλούμε όλου όσοι επιθυμούν να τιμήσουν την 

μνήμη της όπως παραβρεθούν.  
Οι τεθλιμμένοι: κόρες Κούλλα και Ανδρούλλα,  

εγγόνια Γεώργιος, Γιάννης, Ξένια και Κρίστοφερ, 
γαμπρούς Κυριάκος και Ανδρέας, αδερφές 
Ελένη, Ανδρούλλα και λοιποί συγγενείς. 

It is with the great sadness that we announce the passing of our  
beloved George Aristidou on Wednesday 6 October 2021, at the age 
of 83. He leaves behind his wife, his children and his grandchildren.  

He was one of ten siblings and came to London at a young age where 
he built his life. He will be sorely missed and never forgotten.  

The funeral will take place on Friday 29 October, at 10 am  
at St Katherine’s Church, Friern Barnet Ln, London N20 0NL and the 
burial at 12pm at Edmonton Cemetery, Cemetery House, Church St, 

London N9 9HP. The wake will be held at Harringay Borough FC Hall, 
Coles Park Stadium, White Hart Ln N17 7JP from 2:00pm.  

Instead of flowers the family kindly request donations to the British 
Heart Foundation with boxes provided both at the church and wake. 

For those wishing to send flowers please contact Burgeon  
Floral Design, 106 Cockfosters Rd, Barnet EN4 0DP. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
Γιώργου Αριστείδου την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 83 ετών.  

Αφήνει πίσω την σύζυγο του, τα παιδιά και τα εγγόνια του. Ήταν ένα από  
τα δέκα αδέλφια την οικογένειας και ήρθε στο Λονδίνο σε μικρή ηλικία όπου 

 κατάφερε να φτιάξει την ζωή του. Θα μας λείψει πολύ και δεν θα σε  
ξεχάσουμε ποτέ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου στις 

10 το πρωί στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στο Friern Barnet Ln,  
London N20 0NL  και η ταφή θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο Edmonton 

Cemetery, Cemetery House, Church St, London N9 9HP.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα του Harringay Borough FC Hall,  

Coles Park Stadium, White Hart Ln N17 7JP στις 2μμ.  
Αντί για λουλούδια η οικογένεια θα εκτιμούσε ιδιαίτερα την συνεισφορά σας 

στο British Heart Foundation για το οποίο θα υπάρξει διαθέσιμο κουτί 
τόσο στην εκκλησία όσο και στην παρηγοριά. Ωστόσο για όσους επιθυμούν 

να στείλουν λουλούδια μπορούν να επικοινωνήσουν με το  
Burgeon Floral Design, 106 Cockfosters Rd, Barnet EN4 0DP. 

† 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.  11.08.1940 – 07.10.2021

06.08.1938 - 06.10.2021
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† 2nd Year Memorial  

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Andreas Elias Ioannides  

(from Gerakies, Cyprus) 
 

 

† 2 Ετήσιο Μνημόσυνο 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ανδρέα Ηλία Ιωαννίδη  

(από Γερακιές Κύπρου)  
 

The 2nd year memorial service for our beloved and dearly 
missed husband, father and brother, 

 Andrew Photiou  
(from Camden, London)  

will take place on Sunday 31st October 2021  
at St Andrew’s Greek Orthodox Cathedral,  

124 Kentish Town Road, London NW1 9QA. 
Relatives and friends are invited to attend but please adhere 

to social distancing rules. 
 

“We miss you more than ever, Dad 
You may not be here by our sides 

but you will always guide us 
and forever in our hearts you’ll be ❤” 

Your wife Anastasia, your daughters Christina, Kyriaki,  
Alexandra & Sophia, sister Savoulla and all family."

Το 2ο έτος μνημόσυνο για τον αγαπημένο μας σύζυγο,  
πατέρα και αδερφό,  

Άνδρο Φωτίου  
(από το Κάμντεν του Λονδίνου)  

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021 στον Ελληνικό 
Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ανδρέα,  
124 Kentish Town Road, London NW1 9QA. 

Οι συγγενείς και οι φίλοι καλούνται να παρευρεθούν αλλά  
παρακαλούμε να τηρείτε τους κανόνες κοινωνικής απόστασης. 

 
«Μας λείπεις περισσότερο από ποτέ, μπαμπά 

Μπορεί να μην είσαι εδώ δίπλα μας 

αλλά πάντα θα μας καθοδηγείς 

και θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας ❤" 

Η γυναίκα σου Αναστασία, οι κόρες σου Χριστίνα, Κυριακή,  
Αλεξάνδρα & Σοφία, η αδερφή σου Σαβούλλα και όλη η οικογένεια.

It is with great heartbreak that our family  
announces the passing of Andreas Elias Ioannides 

on the 17th October 2021, at the age of 85. 
Andreas came to London alone in 1956.  

A beautiful young man with a great work ethic,  
he arrived in the UK on a Thursday, went looking 
for work on Friday and by the Saturday he was 

employed as a tailor where he went on to become 
a highly respected Tailor in Saville Row for the 

next 60 years.  
Andreas was a deeply compassionate and  

generous gentleman with a zest for life that his 
family couldn’t keep up with. 

Andreas leaves behind his loving wife, daughter, 
son, daughter in law and beautiful grandchildren.  

The funeral will take place on Friday 5th November 
at St Mary’s Greek Orthodox Church in Wood 
Green at 1pm, burial will be at New Southgate 

Cemetery at 2.30pm which will then be followed by 
the wake at The Blue Olive 12 Cockfosters Road, 

EN4 0DL. 
The family would gratefully request that instead of 
flowers if guests can make a donation which will 

be sent to the hospital in Kefalonia that took great 
care of him during his final days.

Με μεγάλη θλίψη η οικογένειά μας ανακοινώνει τον 

θάνατο του Ανδρέα Ηλία Ιωαννίδη στις 17 Οκτωβρίου 

2021, σε ηλικία 85 ετών. 

 Ο Ανδρέας αφήνει πίσω την αγαπημένη του  

σύζυγο, κόρη, γιο, νύφη και πανέμορφα εγγόνια. 

Ο Ανδρέας ήρθε μόνος του στο Λονδίνο το 1956. 

Ένας όμορφος νέος με υψηλή εργασιακή ηθική, 

έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο μία Πέμπτη,  

έψαξε για δουλειά την Παρασκευή και το Σάββατο 

βρήκε εργασία ως ράφτης. Κατέληξε να είναι ένας 

πολύ σεβαστός ράφτης στη Saville Row για τα  

επόμενα 60 χρόνια. Ο Ανδρέας ήταν ένας βαθιά  

συμπονετικός και γενναιόδωρος κύριος με  

όρεξη για ζωή. 

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου στην 

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας στο 

Wood Green στις 13:00, η ταφή θα γίνει στο New 

Southgate Cemetery στις 14:30 και στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει η αφύπνιση στο Blue Olive 12  

Cockfosters Road, EN4 0DL. 

Η οικογένεια θα παρακαλούσε αντί για λουλούδια  

οι παρευρισκόμενοι να κάνουν μια δωρεά η οποία θα  

σταλεί στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς που τον  

φρόντισε πολύ τις τελευταίες του μέρες.

Με τεράστια θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
Μαργαρίτας Αχιλλέα, σε ηλικία 92 ετών.  

Απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της μετά από μια  
σύντομη ασθένεια, την Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 

στο Hospice Marie Curie. Αφήνει πίσω την κόρη της, 
Γιαννούλα, 4 εγγόνια, 4 δισέγγονα,  

αδέλφια και συγγενείς. Αγαπήθηκε πολύ από όλους 
όσους την γνώριζαν, θα είναι για πάντα στις καρδιές 

μας και θα μας λείψει πολύ.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12:30μμ, την Παρασκευή 

19 Νοεμβρίου 2021, στον Ιερό Ναό Αγίων  
Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού,  

1 Gordon House Road, London NW5 1NL  
και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate,  

Brunswick Rd. N11 1JJ, στις 2:30μμ.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Μαργαρίτα Αχιλλέα 

(από Βοκολίδα, Κύπρος)

27.01.1929 – 12.10.2021

 † Συλλυπητήρια 

  

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας  
εκφράζει τα θερμά και  

ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της  
Ολυμπίας Μενίκου Βερεσιέ,  
Τζούλη Παναγή Λάζου  

και Ανδρέα Στυλιανού Χειμώνα 
που απεβίωσan πρόσφατα. 

Αιωνία τους η μνήμη
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It is with great sadness that we announce  
our beloved Wife, Mother, Grandmother, Sister, Αuntie and  
Godmother Andriani suffered an unexpected cardiac arrest  
on 24.09.2021 and passed away peacefully on 20.10.2021. 

She leaves behind her husband Iordanis, daughters Anna and 
Maria, grandson Ricardo, brothers Yianni, Dimitri, Evangelos,  

family and friends. 
We will love you forever our beautiful mummy. 

Your gentle spirit, love and passion will live forever in our memories. 
May God rest your soul in peace and keep your memory eternal. 

The Funeral service will take place on  
Tuesday 2nd November 2021 at 12 midday at The Greek Orthodox 

Church of St John the Baptist Wightman Road, London N8 0LY 
She will be laid to rest at Edmonton Cemetery, Church Street, 

 London N9 9HP at 2.00pm.  
The wake will be at the cemetery only. 

Floral tributes can be sent to Demetriou & English Funeral Directors 
131  Myddleton Road London N22 8NG.

Με άφατη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας σύζυγος,  
μητέρα, γιαγιά, αδελφή, θεία και νονά Ανδριανή, υπέστη ανακοπή 
καρδιάς στις 24.09.2021 και απεβίωσε ειρηνικά στις 20.10.2021. 
Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Ιορδάνη, τις κόρες της Άννα και 

Μαρία, τον εγγονό της Ρικάρντο, τα αδέρφια της Γιάννη, Δημήτρη, 
Ευάγγελος, οικογένεια και φίλους. 

Θα σε αγαπάμε για πάντα όμορφη μαμά μας. 
Το ευγενικό σου πνεύμα, η αγάπη και το πάθος σου θα μείνουν για 

πάντα στις μνήμες μας. 
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή σου εν ειρήνη και να κρατά αιωνία 

τη μνήμη σου. 
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 

στις 12 το μεσημέρι στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του  
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Wightman Road, Λονδίνο N8 0LY 

Η κηδεία της θα γίνει στο κοιμητήριο του Έντμοντον,  
Church Street, London N9 9HP στις 2.00μμ. 
Η αφύπνιση θα γίνει μόνο στο κοιμητήριο. 

Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & English  
Funeral Directors 131 Myddleton Road London N22 8NG.

† DEATH ANNOUNCEMENT  
 

Andriani Athanasiou (Anemouri)  
(from Rizokarpasso, Cyprus)

 

 



Ο πατέρας μου ήταν ένας πάρα πολύ δυναμικός  
άνθρωπος. Καταγόταν από μια απλή αγροτική οικογένεια αλλά 
αυτό δεν τον σταμάτησε να εξελιχθεί σε μια θετική δύναμη για τις 
ζωές όλων εκείνων που είχε την χαρά να γνωρίσει. 
Ο Αντρέας Χατζησαββής γεννήθηκε στις 16  
Δεκεμβρίου του 1952 στην Κύπρο και οκτώ 
χρόνια αργότερα μετανάστευσε στην  
Μεγάλη Βρετανία γιατί η μητέρα του 
χρειαζόταν ιατρική βοήθεια.  
Η ζωή στο Λονδίνο ήταν δύσκολη 
αλλά ο μικρός Ανδρέας πάντα  
βρισκόταν κοντά στην εκκλησία 
και στην θεία του την Μαρία 
που πάντα τον έπαιρνε από το 
χέρι και τον πήγαινε στην  
εκκλησία των Αγίων Πάντων.  
Ο πατέρας μου πάντα είχε  
τεράστια αγάπη και ευγνωμο-
σύνη για αυτήν την εκκλησία.  
Ο πατέρας μου όχι μόνο αγα-
πούσε  την εκκλησία αλλά αγα-
πούσε και την παιδεία. Κατάφερε 
να σπουδάσει, να γίνει οικονομολό-
γος και ως ένας από τους πιο αγαπη-
τούς και καλούς μαθητές στο 
πανεπιστήμιο κατάφερε να γνωρίσει όχι 
μόνο την βασίλισσα αλλά και την βασιλομή-
τερα. Οταν τελείωσε το πανεπιστήμιο άρχισε δουλειά 
στο City of London. Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι ο δρόμος του 
Θεού, ο δρόμος της εκκλησίας ήταν γι’ αυτόν ο δρόμος που ήθελε 
να πάρει στη ζωή του και έτσι αποφάσισε να γίνει ιερέας, έναν 
επάγγελμα που το έκανε μέχρι το τέλος της ζωής του για 40  
ολόκληρα χρόνια. H παλιά γενεά θα θυμάται τον πατέρα μου για 

τα ωραία Dinner and dances που οργάνωνε για τους 
Αγίους Αναργύρους για τον σύνδεσμο Anglo Ακάνθου, το Greek 
Orthodox Islington Association και το William Harvey  

disable school. Διοργάνωνε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 
για να μαζέψει λεφτά για το νοσοκομείο North Mid-

dlesex Hospital.  Θεωρούσε ως πιο μεγάλη του 
επιτυχία ότι κατάφερε να μαζέψει πάνω από 

£200,000 λίρες για την στέγη της εκκλη-
σίας και εξασφάλισε ένα grant £300,000 
από την κυβέρνηση. 
Ο πατέρας μου ήταν ένας μοναδικός 
άνθρωπος που πάντα έκανε ό,τι 
μπορούσε για να βοηθήσει όποιον 
ζητούσε την βοήθεια του σε ώρα 
ανάγκης. Και όταν ο ίδιος  
περνούσε δύσκολες ώρες, πάντα 
είχε τη δύναμη ψυχής να σταθεί 
ψηλά και με ένα χαμόγελο να  
αντιμετωπίσει τα πάντα.  
Εάν θα πάρουμε  ένα δίδαγμα από 
τη ζωή του πατέρα Ανδρέα είναι ότι 
πρέπει να αγαπούμε ο ένας τον άλλο 
και να αντιμετωπίζουμε την ζωή με θάρ-

ρος και σεβασμό προς τον συνάνθρωπό 
μας. Ακόμα και στο τέλος της ζωής του όταν 

πλέον η αρρώστια έκανε την καθημερινότητα 
του τόσο δύσκολη, έβρισκε την δύναμη να μας 

προετοιμάσει για το τι θα αντιμετωπίζαμε με το θάνατο 
του. Αντρέα μου κανένας δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό το χαμόγελο, 
τη ζέστη σου αγκαλιά, τη αποδοχή, τη συγχώρεση και την  
προθυμία σου να βοηθήσεις όλους όσοι σε είχαν ανάγκη. 

 
 Σας ευχαριστούμε.
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† Note of Thanks 
We would like to express our gratitude to everyone for their love, support and overwhelming kindness showed to our family at the time of the loss of 

Protopresbyter Andreas Hadjisavvis. 
We would like to say a big thank you to PETER DEMETRIOU OF DEMETRIOU & ENGLISH for his love, support and excellent  

service and FATHER APOSTOLOS TRIFYLLIS AT ST JOHN THE BAPTIST AND THE LADY’S COMITY WOMEN ASSOCIATION  
and to all those who donated to the three charities. 

Pater Andreas lives on and, in his memory, and through all your generosity £10,000 has been raised for North London Hospice,  

£5,000 raised for his beloved church of St. John the Baptist and £1500 for Moorfields Eye Hospital.

† Ευχαριστήριο  
Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους, για την αγάπη τους και την απεριόριστη καλοσύνη που δείξατε στην οικογένειά μου την περίοδο της  

μεγάλης απώλειάς μας, του Πρωτοπρεσβύτερου Ανδρέα Χατζησαββή. 
Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον PETER DEMETRIOU ΤΗΣ DEMETRIOU & ENGLISH για την αγάπη, 

 την υποστήριξη και την εξαιρετική προσφορά του, στον ΠΑΤΕΡΑ ΑΝΤΡΕΑ ΤΡΙΦΥΛΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΉ  
και στο LADY’S COMITY WOMEN ASSOCIATION  

και σε όλους όσοι έκαναν δωρεές στα φιλανθρωπικά ιδρύματα. 
Η κληρονομιά του πατρός Ανδρέα παραμένει ζωντανή.  

Έχουν συγκεντρωθεί πάνω από £10.000 για το North London Hospice, £5.000 για την εκκλησία St. John the Baptist και £1500 για το Moorfields Eye Hospital.

Αποχαιρετισμός του Σταύρου στον πατέρα του  
Πρωτοπρεσβύτερο Αντρέα Χατζησαββή   
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