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Ελλάδα: Εμβολιαστείτε για να 
μην χαθούν κι άλλες ζωές

Οι επαγγελματίες του τουριστικού 
κλάδου είναι διχασμένοι σχετικά με 
το αν μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν 
να αντέξουν οικονομικά τις διακο-
μών που έφερε...                 Σελ.4               

 WTM: Μόνο οι πλούσιοι θα  
πηγαίνουν διακοπές στο μέλλον;

Παραμένουν οι διαφορές  
Βρετανίας - ΕΕ για τη Β. Ιρλανδία

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν 
προειδοποίησε το Ηνωμένο Βα-
σίλειο να μην «πάρει τον δρόμο 
της σύγκρουσης», εν μέσω κλι-
μάκωσης της...                 Σελ.4  

Η συγκυρία επιτάσσει ταυτό-
χρονα με την πρόληψη να εντα-
θούν και οι εμβολιασμοί ιδίως των 
ηλικιωμένων, ανέφερε ο Πρωθυ-
πουργός Κυριάκος Μητσοτάκης  
κατά τον...                       Σελ. 7

Συμφωνία για ελάττωση ρυπογόνων εκπομπών μεθανίου και για δάση

Μητσοτάκης: «Ο χρόνος μας τελειώνει, πρέπει να δράσουμε τώρα»

Αναστασιάδης: Η Κύπρος θα διαθέσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ για το κλίμα

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ COP26 ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗ ΓΛΑΣΚΩΒΗ

Σελ. 5 & 17

Σελ. 2 & 17  

«Συγκρατημένη αισιοδοξία» αλλά και δυσοίωνες  
προβλέψεις για το μέλλον του πλανήτη μας

«Συγκρατημένη αισιοδοξία» αλλά και δυσοίωνες  
προβλέψεις για το μέλλον του πλανήτη μας

Σελίδες  3, 9, 10 & 17 
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Σελίδες  3, 9, 10 & 17 

Σελ. 5 & 17Πικετοφορία στην Τουρκική 
Πρεσβεία στις 15 Νοεμβρίου 
για την παράνομη ανακήρυξη 

του ψευδοκράτους

Πικετοφορία στην Τουρκική 
Πρεσβεία στις 15 Νοεμβρίου 
για την παράνομη ανακήρυξη 

του ψευδοκράτους
Σελ. 2 & 17  

Μεγαλειώδης διαδήλωση έξω από  
το Προεδρικό κατά της διαπλοκής 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Μεγαλειώδης διαδήλωση έξω από  
το Προεδρικό κατά της διαπλοκής 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία καλεί την παροικία μας στην 
“πικετοφορία διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Τούρκου 
κατακτητή” την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ, για “καταδίκη 
της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους και των ενεργειών 
της Τουρκικής πλευράς για την αναβάθμιση του ψευδοκράτους, 
για καταδίκη της τουρκικής εισβολής και κατοχής και για την προ-
άσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραι-
ότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας”.  
Η Ομοσπονδία καλεί την ομογένεια να δώσει δυνατό και καθαρό 
μήνυμα στον τούρκο κατακτητή και στη βρετανική πρωτεύουσα 
ότι εμπόδιο στη λύση του Κυπριακού είναι η παράνομη τουρκική 
εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, και οι προ-
κλητικές δηλώσεις και ενέργειες της Τουρκίας και του τουρκοκύ-
πριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ για διχοτόμηση της Κύπρου και τη δημι-
ουργία δυο κρατών στο νησί μας. Μιλώντας, ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Ομοσπονδίας Χρίστος Καραολής είπε ότι, «αυτές τις 
μέρες θυμόμαστε και τιμούμε τα εκατομμύρια των ανθρώπων που 
θυσίασαν την ζωή τους κατά το ναζισμού και ταυτόχρονα καλού-
μαστε να διαμαρτυρηθούμε έξω από την Τουρκική Πρεσβεία για 
να ακουστούν οι απαιτήσεις μας για μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο, 
και να σταματήσουν οι επιθετικές και προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας στην ανατολική μεσόγειο. Προτρέπουμε όλους του συ-
μπατριώτες μας να δώσουν το παρών τους έξω από την Τουρκική 
Πρεσβεία 43 Belgrave Square, SW1X 8PA τη Δευτέρα 15 Νο-
εμβρίου στις 7-8 μ.μ.». 
Όλοι μαζί να καταδικάσουμε την ανακήρυξη του ψευδοκράτους 
και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη 
και της πολιτικής μας ηγεσίας για δίκαιη, λειτουργική και ευρωπαϊκή 

λύση του Κυπριακού, στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής  
ομοσπονδίας, όπως περιγράφεται στα  ψηφίσματα του ΟΗΕ. 
Ενωμένοι να βροντοφωνάξουμε «Τουρκία κάτω τα χέρια από 
το Βαρώσι».  
«Το Βαρώσι ανήκει στους νόμιμους κατοίκους του,  σ΄ αυτούς 
που το πότισαν με το αίμα και τον ιδρώτα τους» - 
«Απαιτούμε ελεύθερη, ενωμένη και ανεξάρτητη Κύπρο» - 
«ΟΧΙ στα δυο κράτη του Τατάρ».  
Να απαιτήσουμε την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων 
και των εποίκων από το νησί μας και την επιστροφή όλων των  
προσφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Εμπόδιο στη λύση 
ήταν και παραμένει ο κατοχικός στρατός και οι έποικοι.  
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μπορούν να ζήσουν μαζί σε 
μια ελεύθερη κοινή πατρίδα.  
Να απαιτήσουμε από την Βρετανία να τιμήσει την υπογραφή της 
σαν εγγυήτρια της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και εδαφικής  
ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Να ακουστεί δυνατό, σαφές και ξεκάθαρο το μήνυμα της παροικίας 
μας. 
 
ΟΧΙ στην ανακήρυξη του ψευδοκράτους – ΟΧΙ στην διχοτό-
μηση – ΝΑΙ σε ελεύθερη ενωμένη Κύπρο 
“Τουρκία κάτω τα χέρια από την Κύπρο” – “Η Κύπρος ανήκει 
στο λαό της” 
 
ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠ΄ ΟΛΑ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΣ 
ΤΟ ΖΗΤΑ  Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η συμβολή του Λόρδου Βύρωνα στην Επανάσταση του 
1821 τιμάται από τον  Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος  
 
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 πρα-
γματοποιηθεί την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 4:00μμ στον Ιερό 
μας Ναό.  Ομιλητής της εκδηλώσεως με θέμα «Η συμβολή του Λόρδου Βύ-
ρωνα στην Ελληνική Επανάσταση», είναι ο καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου King’s College του Λονδίνου κ. Roderick Beaton. Παρα-
καλούμε επιβεβαιώστε τη συμμέτοχή σας στο priestsp@gmail.com. 

Επιμνημόσυνη δέηση ▪
ηρώων Ελληνικής Επανάστα-
σης  

Ομιλία  Prof. Roderick Bea-▪
ton με θέμα «Η συμβολή του 
Λόρδου Βύρωνα στην Ελλη-
νική Επανάσταση» 

 Παρουσίαση Ύμνων και ▪
παραδοσιακών τραγουδιών 
από την Σχολή Βυζαντινής 
Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπι-
σκοπής Αρχιεπισκοπή Θυατεί-
ρων & Μ.Β., υπό την διεύ-
θυνση του πρωτ. Ιωσήφ 
Παλιούρα 

Χαιρετισμός εκπροσώπων ▪
της Ελληνικής και Κυπριακής 
Κυβέρνησης 

Παρουσίαση ποιημάτων ▪
από μαθητές των παροικια-
κών σχολείων  

Εγκαίνια έκθεσης των ▪
Ηρώων της Ελληνικής Επα-
νάστασης  

Παρουσίαση παραδοσια-▪
κών χορών από το Λύκειο Ελ-
ληνίδων Λονδίνου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 200 ΕΤΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  

Πικετοφορία στην Τουρκική Πρεσβεία στις 15 Νοεμβρίου: Η ομογένεια 
καταδικάζει και φέτος την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους



“Η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ανθρωπότητα 
δεν μπορεί να συνεχίσει να υπεκφεύγει”, τόνισε ο 
Βρετανός πρωθυπουργός  καθώς ξεκινούσε στη 
Γλασκώβη η σύνοδος COP26 του ΟΗΕ για το 
κλίμα.  
Το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζει η 

COP26 είναι ίσως το αποτέλεσμα της συνόδου της 
G20 που ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατο-
κύριακο στη Ρώμη , κατά την οποία οι ηγέτες στή-
ριξαν την πρόταση για περιορισμό της αύξησης 
της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό Κελσίου, σε  
σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, όμως 
δεν έλαβαν καμία συγκεκριμένη δέσμευση για το 
πώς θα πετύχουν αυτόν τον στόχο.     
Το μήνυμα του Μπόρις Τζόνσον ότι η ανθρωπό-

τητα είναι πλέον “ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα” 
στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής προβλή-
θηκε στις πρώτες σελίδες των βρετανικών εφημε-
ρίδων της Δευτέρας (01/11/2021) . 
Η Daily Mirror το χαρακτηρίζει "προειδοποίηση 

καταστροφής", ενώ οι Times θεωρούν ότι πρόκειται 
για μια "ζοφερή" επισήμανση. 
Η εφημερίδα The Scotchman επισημαίνει ότι ο 

πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει το-
νίσει ότι ενδεχόμενη αποτυχία της COP26 θα ση-
μάνει το τέλος της προσπάθειας για τον περιορισμό  
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.    

"Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η COP26 να 
αποτύχει", γράφει η Daily Mail.  
Σύμφωνα με τη Mail, ο Μπόρις Τζόνσον ήλπιζε 

η σύνοδος κορυφής της G20 στη Ρώμη να αποτε-
λέσει ένα σκαλοπάτι για μια συμφωνία στη Γλα-
σκώβη  - “αλλά οι χώρες απέρριψαν την έκκλησή 
του για αυστηρές δεσμεύσεις”. 

Ο διαδικτυακός Independent υπογραμμίζει ότι 
ο κ. Τζόνσον ήταν "εμφανώς απογοητευμένος" από 
την αποτυχία της συνόδου στη Ρώμη. 
Οι Financial Times σημειώνουν ότι οι ηγέτες της 

G20 συμπεριέλαβαν, για πρώτη φορά, τον στόχο 
του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
στον 1,5 βαθμό  Κελσίου στο ανακοινωθέν τους - 
“αλλά δεν συμφώνησαν να σταματήσει η εγχώρια 
χρήση άνθρακα”. 
Οι Times αναφέρουν ότι η δέσμευση για διακοπή 

της κατασκευής νέων σταθμών παραγωγής ενέρ-
γειας από άνθρακα συμπεριλήφθηκε σε πρώιμο 
προσχέδιο της κοινής δήλωσης των ηγετών που 
συμμετείχαν στη σύνοδο της Ρώμης , ωστόσο 
αφαιρέθηκε όταν δημοσιεύθηκε το τελικό ανακοι-
νωθέν.   

Το κύριο άρθρο της Sun υπερασπίζεται τον Μπό-
ρις Τζόνσον. “Εάν αποτύχει η σύνοδος κορυφής 
στη Γλασκώβη δεν θα είναι λόγω έλλειψης προ-
σπάθειας”, γράφει η εφημερίδα. Κατά τη Sun, στην 
περίπτωση που  δεν υπάρξει συμφωνία, "η ευθύνη 
πρέπει να αποδοθεί ξεκάθαρα στο Πεκίνο, τη Μό-
σχα και το Νέο Δελχί. 

Συμφωνία για τον τερματισμό της  
αποψίλωσης των δασών  
Την Τρίτη (02/11/2021) στη Γλασκώβη 100 και 

πλέον χώρες υπέγραψαν συμφωνία για τον τερ-
ματισμό της αποψίλωσης των δασών έως το 2030. 
Η Βραζιλία - όπου η αποψίλωση του δάσους του 
Αμαζονίου έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις -  ήταν 
μεταξύ των χωρών που αποδέχτηκαν τη σχετική 
συμφωνία. . 
Η δέσμευση περιλαμβάνει τη διάθεση σχεδόν 14 

δισ. λιρών  κρατικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για 
την επίτευξη του τελικού στόχου. Οι ειδικοί χαιρέτι-
σαν την κίνηση, αλλά προειδοποίησαν ότι μια προ-
ηγούμενη συμφωνία το 2014 "απέτυχε να επιβρα-
δύνει την αποψίλωση των δασών".    
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 

Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος φιλοξενεί την παγκό-
σμια συνάντηση στη Γλασκώβη, χαρακτήρισε τη 
συμφωνία της Τρίτης "συμφωνία ορόσημο για την 
προστασία και την αποκατάσταση των δασών της 
Γης". 
Η βασίλισσα Ελισάβετ προέτρεψε τους παγκό-

σμιους ηγέτες που βρέθηκαν στην σύνοδο κορυ-
φής των Ηνωμένων Εθνών 
να σκεφτούν τις μελλοντικές 
γενιές όταν διαπραγματεύο-

νται μια συμφωνία για τον περιορισμό της υπερ-
θέρμανσης του πλανήτη. 
Η βασίλισσα  παράλληλα απέτισε φόρο τιμής 

στον εκλιπόντα σύζυγό της, πρίγκιπα Φίλιππο, ο 
οποίος πέθανε σε ηλικία 99 ετών νωρίτερα φέτος. 
Θυμήθηκε πώς ο Φίλιππος είχε προειδοποιήσει 
σε μια ακαδημαϊκή συγκέντρωση το 1969 για την 
ανάγκη αντιμετώπισης των απειλών από τη ρύ-
πανση.  
Η “Πράσινη Βασίλισσα” – ο χαρακτηριστικός πη-

χυαίος πρωτοσέλιδος τίτλος στη Daily Mail . "Ανυ-
ψωθείτε πάνω από την πολιτική για χάρη των παι-
διών μας" - ο  τίτλος της Daily Telegraph. Οι Times 
ανέδειξαν τον φόρο τιμής που απέδωσε η βασί-
λισσα στον εκλιπόντα σύζυγό της, δούκα του Εδιμ-
βούργου. Η Sun θεωρεί επίσης ότι το μήνυμα της 
Βασίλισσας ήταν “ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον 
πρίγκιπα Φίλιππο”.  
Ο Guardian υπογραμμίζει ότι οι ΗΠΑ, η Κίνα και 

η Βραζιλία είναι μεταξύ των χωρών που δεσμεύο-
νται για μια συμφωνία για να σταματήσει η αποψί-
λωση των δασών. Η εφημερίδα μας ενημερώνει 
ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα περιγράψει τα δάση ως 
"τους πνεύμονες του πλανήτη μας" στην ομιλία 
του αργότερα σήμερα. 
Σύμφωνα με τη Sun, κανείς δεν μπορεί να κατη-

γορήσει τη Βρετανία ότι δεν έχει προσπαθήσει για 
την επιτυχία της συνόδου κορυφής στη Γλασκώβη 
- “επιστρατεύοντας τις δηλώσεις της Βασίλισσας  
του πρίγκιπα της Ουαλίας, του Δούκα και της Δού-

κισσας του Κέιμπριτζ και του Σερ 
Ντέιβιντ Ατένμπορο”. 
Αλλά η Daily Telegraph πα-

ραμένει επιφυλακτική: "Η υπερβολή στις δηλώσεις 
δεν θα μειώσει τις εκπομπές άνθρακα" είναι η ετυ-
μηγορία της εφημερίδας. Η Telegraph επιμένει ότι 
τα πρακτικά μέτρα με τη στήριξη της οικονομίας 
της αγοράς θα συμβάλλουν πολύ περισσότερο 
στην επίτευξη του τελικού στόχου απ’ ό,τι  "οι με-
γαλοστομίες στη Γλασκώβη". 

Μείωση των εκπομπών  μεθανίου κατά 30%  
Περισσότερες από 80 χώρες, ανάμεσά τους η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, δε-
σμεύτηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της COP26 για 
το κλίμα να μειώσουν τις εκπομπές μεθανίου, ισχυ-
ρού αερίου του θερμοκηπίου, κατά 30% έως το 
2030 σε σχέση με το 2020, ανακοίνωσε η πρό-
εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

“Το μεθάνιο είναι ένα από τα αέρια που μπορούμε 
να μειώσουμε το ταχύτερο δυνατόν" και η μείωσή 
του "θα μπορούσε να επιβραδύνει αμέσως την 
υπερθέρμανση", υπογράμμισε η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, υπενθυμίζοντας ότι το αέριο αυτό ευ-
θύνεται για το "σχεδόν 30%" της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη από την εποχή της βιομηχανικής επα-
νάστασης. 
Χθες Τετάρτη (03/11/2021), το κύριο άρθρο της 

εφημερίδας The Guardian, στην πρώτη σελίδα , 
βασιζόταν σε  με νέα ανάλυση από τη Μετεωρολο-
γική Υπηρεσία σύμφωνα με την οποία  τα ακραία 
κύματα καύσωνα που κάποτε προβλεπόταν να 
συμβαίνουν κάθε 10.000 χρόνια είναι τώρα "ο νέος 
κανόνας" με αποτέλεσμα να έχουμε εξαιρετικά υψη-
λές θερμοκρασίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
κάθε τρία χρόνια. 
Παραθέτει τις απόψεις ειδικών που υποστηρίξουν 

ότι γι’ αυτή τη δυσμενή εξέλιξη φταίει η "παγκόσμια 
υπερθέρμανση". Η εφημερίδα απεικονίζει τις επι-
πτώσεις με μια εικόνα των πυρκαγιών που έπληξαν 
το ελληνικό νησί της Εύβοιας τον Αύγουστο. “Είναι 
μια έντονη υπενθύμιση”, γράφει ο Guardian, του 
έργου που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιοι ηγέτες 
στη σύνοδο κορυφής COP26 για το κλίμα στη Γλα-
σκώβη. 
Οι Times σημειώνουν ότι πρωθυπουργός Μπό-

ρις Τζόνσον προσέδωσε έναν "αισιόδοξο τόνο" στο 
τέλος της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου, αναφέ-
ροντας ότι οι συνομιλίες προκάλεσαν μια "αίσθηση" 
για το πώς ο κόσμος θα μπορούσε να επιτύχει τις 
περικοπές που απαιτούνται στα αέρια του θερμο-
κηπίου.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

Γλασκώβη : Σύνοδος COP26 για το κλίμα - Η τελευταία καλύτερη ευκαιρία 
της διεθνούς κοινότητας να αποφύγει την οικολογική καταστροφή 

COP26: «Συγκρατημένη αισιοδοξία», αλλά και «μακρύς δρόμος μπροστά μας» για να σωθεί η Γη
Οι παγκόσμιοι ηγέτες αποχώρησαν 

από τη Σύνοδο COP26 της Γλασκώ-
βης, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο 
Μπάιντεν να κατηγορεί την Κίνα και τη 
Ρωσία ότι εμποδίζουν την επίτευξη ση-
μαντικής προόδου, και τον Μπόρις 
Τζόνσον να προειδοποιεί ότι υπάρχει 
ακόμη «πολύς δρόμος να διανυθεί» 
στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής 
– καθιστώντας δύσκολο να υποστηρι-
χθεί ότι η σύνοδος ήταν επιτυχημένη. 
Ωστόσο, ο βρετανός πρωθυπουργός 

δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος». 
Πριν από την έναρξη της COP26 ο κ. 
Τζόνσον είχε πει πως ο κόσμος βρι-
σκόταν πίσω στο σκορ με 5-1 στο ημί-
χρονο έναντι της κλιματικής αλλαγής. 
Στο τέλος, σχολίασε ότι με τις δεσμεύ-
σεις που αναλήφθηκαν ο κόσμος έχει 
απαντήσει με ένα ή δύο γκολ «και ίσως 
μπορέσουμε να κερδίσουμε στην  
παράταση». 
Ο οικοδεσπότης της συνόδου στά-

θηκε στις συμφωνίες που επιτεύχθη-

καν, όπως για τον τερματισμό της απο-
ψίλωσης δασών έως το 2030, τη  
δέσμευση της Ινδίας να στραφεί προς 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα 
10 δισεκατομμύρια δολάρια που υπο-
σχέθηκε η Ιαπωνία για προγράμματα 
απεξάρτησης από τον άνθρακα σε άλ-
λες χώρες και την απαρχή δημιουργίας 
«συνασπισμών υποστήριξης» χωρών 
που δυσκολεύονται να κάνουν την 
πράσινη μετάβαση. 
Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι υπάρχει 

ακόμα «πολύ μακρύς δρόμος να δια-
νύσουμε», λέγοντας π.χ. ότι οι ανα-
πτυγμένες χώρες πρέπει να κάνουν 
περισσότερα για να επιτύχουν το στόχο 
χρηματοδότησης πράσινων δράσεων 
στον αναπτυσσόμενο κόσμο με 100  
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, 
Ο κ. Τζόνσον έδωσε το μήνυμα ότι 

«οι ηγέτες του κόσμου μπορεί να έφυ-
γαν (από τη Γλασκώβη), αλλά τα μάτια 
του κόσμου είναι πάνω τους». 
Δικαιολόγησε δε την απουσία των 

Προέδρων Κίνας και Ρωσίας επικαλού-
μενος τις δύσκολες συνθήκες λόγω 
Covid, σημειώνοντας μάλιστα ότι η  
κινεζική αντιπροσωπεία στη Γλασκώβη 
είναι «πολύ υψηλού επιπέδου»  
και συνδιαλέγεται με τις άλλες χώρες. 

 
Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις απο-

φάσεις της Συνόδου και τις παρεμβάσεις 
του Νίκου Αναστασιάδη και του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στις σελίδες 9 & 10.
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WTM: Μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να πηγαίνουν διακοπές στο μέλλον;

Άραγε μόνο οι πλούσιοι θα 
μπορούν να πηγαίνουν δια-
κοπές στο μέλλον; Αυτό το 

ερώτημα έθεσε σε πάνω από 1.000 
επαγγελματίες του κλάδου των ταξι-
διών η έκθεση τουρισμού World 
Travel Market (WTM) του Λονδίνου, 
με το 51% από αυτούς να ανησυχούν 
ότι τα ταξίδια θα γίνουν κτήμα των 
πλουσίων και με το 49% να διαφωνεί. 
Οι επαγγελματίες του κλάδου είναι 
σχεδόν διχασμένοι σχετικά με το αν 
μόνο οι πλούσιοι θα μπορούν να 
αντέξουν οικονομικά τις διακοπές τους 
στο μέλλον, λόγω του αντίκτυπου των 

αυξήσεων των τιμών που έφερε η 
πανδημία. Στην έρευνα επιβεβαι-
ώθηκε ότι οι τιμές πρόκειται να  
αυξηθούν το 2022. Περισσότεροι από 
ένας στους τρεις (35%) του δείγματος 
είπαν ότι οι τιμές είναι πιθανό να  
αυξηθούν μεταξύ 1% και 20% σε σύ-
γκριση με το τρέχον έτος. Ωστόσο, τα 
κόστη και η ανάγκη να ανακτηθούν 
τα χαμένα έσοδα της πανδημίας έκανε 
το 12% των ερωτηθέντων να απαντή-
σουν ότι αναμένουν αύξηση των τι-
μών περισσότερο από 20%, ενώ πε-
ρίπου το 1/5 (22%) αναμένει ότι οι 
τιμές θα είναι ίδιες. Οι ταξιδιώτες από 

τη Βρετανία θεωρούν ότι η διπλή επί-
δραση του Covid και του Brexit στις 
τιμές, αναμένεται να επηρεάσει τα τα-
ξίδια, με το 70% να παραδέχεται ότι 
αυτό αποτελεί ανησυχία για το μέλ-
λον. Ο Simon Press, διευθυντής της 
έκθεσης WTM που ξεκίνησε σήμερα 
στο Λονδίνο, δήλωσε ότι «Η πρό-
κληση για τον κλάδο είναι να διασφα-
λίσει ότι μπορεί να παρέχει ένα προ-
ϊόν και μια εμπειρία που δικαιολογεί 
τις αυξήσεις των τιμών στον ταξιδιώτη 
και που διατηρεί τα περιθώρια κέρ-
δους του, αλλά χωρίς η τιμολόγηση 
να βγαίνει εκτός αγοράς».

Γαλλία και Βρετανία ρίχνουν (προσωρινά) 
τους τόνους για τις αλιευτικές άδειες

Γαλλία και Βρετανία προσπαθούν να δώσουν τέλος 
στη «ναυμαχία» που βρίσκεται σε εξέλιξη στη θά-
λασσα της Μάγχης. Ο Γάλλος πρόεδρος παρέτεινε 

μέχρι σήμερα, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, την προθεσμία που 
έδωσε στους Βρετανούς για τις αλιευτικές άδειες. Ο 
υπουργός Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου χαι-
ρέτισε την υποχώρηση της Γαλλίας που απειλεί με απο-
κλεισμό όλα τα βρετανικά σκάφη. «Πιστεύω ότι η συνά-
ντηση της Πέμπτης έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία. 
Νομίζω πως ο Λόρδος Φροστ και ο ομόλογός του έχουν 
να συζητήσουν μια σειρά θεμάτων. Είναι πολύ σημαντικό 
να έχουμε καλές σχέσεις με τον πλησιέστερο γείτονά μας. 
Είμαστε στενοί σύμμαχοι. Επικροτούμε την απόφαση που 
έλαβε το Παρίσι» δήλωσε ο Τζορτζ Γιούστις. Όμως για 
τους Γάλλους ψαράδες τίποτα δεν έχει αλλάξει. Πολλές 
άδειες ψαρέματος βρίσκονται στον αέρα. «Δεν ξέρουμε τι 
να περιμένουμε. Κάθε μέρα μαθαίνουμε κάτι καινούριο. 

Δεν ξέρουμε αν 
έχουμε το δικαίωμα να 
ψαρέψουμε ή όχι. 
Προς το παρόν εγώ 
μπορώ γιατί έχω 
άδεια, όμως πολλοί 
συνάδελφοι ακόμη πε-
ριμένουν. Πρέπει να 
παλέψουμε» υποστη-
ρίζει ο ψαράς Σάμουελ 
Ντεσαγιέ. «Κατά τις τε-
λευταίες διαπραγμα-
τεύσεις δόθηκαν 49 
άδειες, όμως δεν είναι 
αρκετές. Υπάρχουν 
ακόμα 200 σκάφη σε 
εκκρεμότητα. 49 
άδειες, δεν είναι τί-
ποτα» δήλωσε ο ιδιο-
κτήτης σκάφους Εμα-

νουέλ Λεκούφλ.  
Η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει πως δεν συμμετέχει 

σε διαπραγματεύσεις και πως η Γαλλία οφείλει να τερμα-
τίσει την σύγκρουση. Η διαμάχη μεταξύ Λονδίνου και Πα-
ρισιού ήταν ένα από τα βασικά σημεία τριβής κατά την 
αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία 
ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία απελευθέρωσε το βρε-
τανικό αλιευτικό σκάφος που είχε κατασχέσει την περα-
σμένη εβδομάδα σε γαλλικά χωρικά ύδατα. Το σκάφος 
Cornelis Gert Jan κατασχέθηκε την περασμένη εβδομάδα 
στα γαλλικά ύδατα κοντά στη Χάβρη, αυξάνοντας την 
ένταση μεταξύ των δύο χωρών. «Νομίζω ότι θα χρειαστεί 
να γίνουν κάποιες περαιτέρω συζητήσεις. Σαφώς υπήρξε 
κάποιο λάθος διοικητικός χειρισμός σε κάποιο σημείο», 
δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος. «Δεν έχουμε κατα-
λήξει ως προς αυτό, αλλά αυτό το σκάφος καταλαβαίνω 
ότι απελευθερώθηκε», πρόσθεσε.

Παραμένουν οι διαφορές Βρετανίας - 
ΕΕ για το Πρωτόκολλο της Β. Ιρλανδίας

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Μάρος Σέφτσοβιτς 
προειδοποίησε το Ηνωμένο Βα-

σίλειο να μην «πάρει τον δρόμο της σύ-
γκρουσης», εν μέσω κλιμάκωσης της 
έντασης για την τελωνειακή διευθέτηση 
στη Βόρεια Ιρλανδία και τα αλιευτικά δι-
καιώματα μετά το Brexit. 
Ο κ. Σέφτσοβιτς παρότρυνε τον λόρδο 

Ντέιβιντ Φροστ, υπουργό αρμόδιο για το 
Brexit, να κάνει ένα βήμα πίσω και να 
επανεξετάσει τις προτάσεις των Βρυξελ-
λών για τους ελέγχους βρετανικών αγα-
θών που εισέρχονται στη Β. Ιρλανδία δυ-
νάμει των ισχυόντων πρωτοκόλλων. 

«Ανησυχώ ολοένα περισσότερο ότι η 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
αρνηθεί να κάνει διάλογο μαζί μας και 
θα πάρει τον δρόμο της σύγκρουσης», 
δήλωσε στην Telegraph ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν. 
Για την αποφυγή της επαναφοράς των 

συνόρων ανάμεσα στην Βόρεια Ιρλανδία 
-επαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου- και 
της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας -μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, το Πρωτό-
κολλο της Βόρειας Ιρλανδίας έγινε αντι-
κείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης στο 
πλαίσιο των συνομιλιών του Brexit. 
Στην αρχή της εβδομάδας, έγινε συνά-

ντηση στο Λονδίνο με αντικείμενο το μέλ-
λον του Πρωτοκόλλου για τη Βόρεια Ιρ-
λανδία μεταξύ αντιπροσωπειών με 
επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Κομι-
σιόν και τον Ντέιβιντ Φροστ. 

 Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Σέφτσο-
βιτς στο Twitter, κατά τη συνάντηση έγινε 
ανασκόπηση των συζητήσεων για το 
πρωτόκολλο, που αφορά τη διέλευση 
εμπορευμάτων μεταξύ Βορείου Ιρλαν-
δίας και του υπόλοιπου Ηνωμένου Βα-
σιλείου μετά το Brexit. 

 «Είναι ουσιώδους σημασίας να 
βρούμε κοινό έδαφος. Το οφείλουμε στον 
λαό της Βορείου Ιρλανδίας να βρούμε 
σταθερές λύσεις το συντομότερο δυ-
νατό» ανέφερε ο κ. Σέφτσοβιτς. Όπως 
πρόσθεσε, οι «μεγάλου εύρους προτά-
σεις» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «θα 
έχουν αληθινό αντίκτυπο» και προανήγ-
γειλε την επόμενη συνάντηση για τις 5 
Νοεμβρίου. Από την βρετανική πλευρά, 
εκπρόσωπος της κυβέρνησης ανέφερε 
πως η συνάντηση έγινε σε εποικοδομη-
τικό πνεύμα, αλλά πως παρά το ότι οι 
θέσεις σε ορισμένες υποκατηγορίες θε-
μάτων συμπίπτουν, «τα κενά μεταξύ μας 
παραμένουν σημαντικά». Ο ίδιος αξιω-
ματούχος χαρακτήρισε τις προτάσεις της 
ΕΕ «ευπρόσδεκτο βήμα», οι οποίες 
όμως «δεν απελευθερώνουν την διέ-
λευση αγαθών μεταξύ της Βρετανίας και 
της Β. Ιρλανδίας στον βαθμό που χρει-
άζεται για μια διαρκή λύση», ούτε και αγ-
γίζουν τις αναγκαίες αλλαγές σε άλλους 
τομείς, όπως οι πολιτικές επιδότησης, ο 
ΦΠΑ και η διακυβέρνηση του Πρωτοκόλ-
λου, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον ρόλο 
του Δικαστηρίου της ΕΕ.

Β. Ιρλανδία: Ένοπλοι μασκοφόροι  
έβαλαν φωτιά σε λεωφορείο

Δύο ένοπλοι μασκοφόροι κατέλα-
βαν και έβαλαν φωτιά σε ένα λε-
ωφορείο σε πόλη της Βόρειας Ιρ-

λανδίας τη Δευτέρα, σε μια επίθεση η 
οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης, συνδέεται με τις εντάσεις για τους 
εμπορικούς φραγμούς μετά το Brexit. Οι 
άνδρες διέταξαν τον οδηγό να βγει από 
το όχημα προτού το περιλούσουν με 
καύσιμο στη Νιουτάουνουορντς, ανέφερε 
η αστυνομία. Κανείς επιβάτης δεν βρι-
σκόταν στο λεωφορείο, ανέφερε η εται-
ρεία Translink. Οι επιτιθέμενοι αναφέρ-

θηκαν στο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρ-
λανδίας, μια συμφωνία η οποία εισήγαγε 
εμπορικούς φραγμούς με το υπόλοιπο 
Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Πολλοί 
ενωτικοί, που θέλουν να παραμείνει η Β. 
Ιρλανδία τμήμα του ΗΒ, λένε πως το 
πρωτόκολλο απέκοψε την περιφέρεια και 
δημιούργησε ένα πραγματικό σύνορο 
στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Το BBC επι-
καλέστηκε βρετανική πηγή που υποστη-
ρίζει την παραμονή της Β. Ιρλανδίας στο 
ΗΒ, σύμφωνα με την οποία η αρπαγή 
του λεωφορείου οργανώθηκε έτσι ώστε 
να συμπέσει με τη λήξη μιας προθεσμίας 
στα τέλη Οκτωβρίου, την οποία είχε ορί-
σει το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα 
(DUP), προκειμένου να επέλθουν αλλα-
γές στο πρωτόκολλο. Το συμβάν καταδί-
κασαν το DUP και πολιτικοί όλων των 
κομμάτων στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η 
ειρηνευτική συμφωνία του 1998 έθεσε 
τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας ανάμεσα 
σε κυρίως καθολικούς εθνικιστές που μά-
χονται για μια ενωμένη Ιρλανδία και σε 
κυρίως προτεστάντες υπέρμαχους της 
παραμονής της περιφέρειας στο ΗΒ.

Covid: Ανακοινώθηκαν οι περισσότεροι νεκροί από τον Φεβρουάριο
Τον υψηλότερο αριθμό νεκρών από Covid μετά από τον Φεβρουάριο, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι υγειονομικές 

Αρχές της Βρετανίας. Σύμφωνα με τις καταγραφές, 293 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, μέσα σε 28 
μέρες από τη διενέργεια τεστ, το οποίο είχε βγει θετικό. Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο αριθμός αυτός 
περιλαμβάνει τους νεκρούς δυο ημερών από την Αγγλία, καθώς το τοπικό NHS είχε δώσει τον ασυνήθιστα χαμηλό 
αριθμό των 38 απωλειών τη Δευτέρα. Παρόλα αυτά, οι 293 νεκροί αποτελούν τους περισσότερους μετά τους 325, οι 
οποίοι είχαν ανακοινωθεί στις 21 Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ξεχωριστά στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
(ONS) της Βρετανίας, θέλουν περισσότερους από 166.000 θανάτους να αναφέρουν την Covid-19 σαν αιτία στο 
σχετικό πιστοποιητικό. Από εκεί και πέρα, οι Αρχές ανακοίνωσαν άλλα 33.865 νέα κρούσματα το προηγούμενο 
24ωρο, σε σύγκριση με τα χθεσινά 40.777. Στο κομμάτι των εμβολιασμών, πάνω από 8,35 εκατ. πολίτες έχουν κάνει 
ενισχυτική δόση εμβολίου. 



Την ανησυχία του για την κα-
τάσταση στο Κυπριακό εξέ-
φρασε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο 

Γκουτέρες στον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστασιάδη, σημει-
ώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται 
σε διαβούλευση με όλα τα εμπλεκό-
μενα μέρη με σκοπό να υπάρξει μια 
κατάληξη στο ζήτημα του απεσταλ-
μένου, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος Μάριος Πελεκάνος. 
Ο κ. Πελεκάνος απαντούσε σε 

ερώτηση του ΚΥΠΕ με αφορμή ανα-
κοίνωση για επαφές του Προέδρου 
της Δημοκρατίας στο περιθώριο δε-
ξίωσης, που παρέθεσε ο Πρωθυ-
πουργός του Ηνωμένου Βασιλείου 
Μπόρις Τζόνσον προς τους ηγέτες 
που συμμετείχαν στην κλιματική σύ-
νοδο COP26 στη Γλασκώβη και ση-
μερινές δηλώσεις του στο ΡΙΚ. 
Σε σχέση με τη συνομιλία με τον 

ΓΓ των ΗΕ, ο κ. Πελεκάνος είπε ότι 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τού ανέ-
φερε «την ανάγκη να ενεργήσει το 
συντομότερο έτσι ώστε να προχω-
ρήσει το θέμα με τον διορισμό του 
απεσταλμένου». Ο ΓΓ, πρόσθεσε, 
«απάντησε ότι τον ανησυχεί η κατά-
σταση και βρίσκεται σε διαβούλευση 
με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη με 
σκοπό να υπάρξει μια κατάληξη». 
Σε σχέση με επαφή που είχε ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον 
Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, 
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε 
ότι ο Πρόεδρος «ζήτησε από τον 
Αμερικανό Πρόεδρο την ενεργό βοή-
θεια του στο Κυπριακό». 

«Ο Αμερικανός Πρόεδρος τού ανέ-

φερε ότι γνωρίζει το διαρκές ενδια-
φέρον του για λύση του Κυπριακού 
στη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ 
του ΟΗΕ», είπε, προσθέτοντας ότι 
ως προς αυτό αναφέρθηκε και στην 
επίσκεψη του στην Κύπρο το 2014. 

Σε ερώτηση κατά πόσο γίνονται 
διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη συ-
νάντηση Αναστασιάδη – Μπάιντεν ο 
κ. Πελεκάνος απάντησε ότι δεν απο-
κλείεται εντός των αμέσως επόμε-
νων μηνών να διευθετηθεί συνά-
ντηση του Προέδρου Μπάιντεν με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία δε-
σμεύεται έναντι ευθυνών που 
απορρέουν από αξιοποίηση ΑΟΖ 

 
Η Κυπριακή Δημοκρατία δεσμεύε-

ται έναντι των ευθυνών που απορ-

ρέουν από την αξιοποίηση της Απο-
κλειστικής Οικονομικής της Ζώνης, 
ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Άμυ-
νας Χαράλαμπος Πετρίδης, ενώ η 
Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πη-
λείδου ανέφερε πως όλες οι γειτονι-
κές και φιλικές χώρες με συμφέρο-
ντα στο ενεργειακό πρόγραμμα της 

Κύπρου, που συμμετέχουν στην 
άσκηση «ΝΕΜΕΣΙΣ 2021» αποδει-
κνύουν στην πράξη τη σημασία της 
ειρηνικής και γόνιμης περιφερειακής 
συνεργασίας. Σε ομιλία του στην 
έναρξη της πολυεθνικής άσκησης 
«ΝΕΜΕΣΙΣ 2021» ο Υπουργός Άμυ-
νας είπε πως «η Κυπριακή Δημο-
κρατία καταβάλλει κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση 
των διαδικασιών για την αντιμετώ-
πιση καταστάσεων έκτακτης ανά-
γκης, όπως αντιτρομοκρατικές επι-
χειρήσεις, έρευνα και διάσωση και 
ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος, εντός της Αποκλειστικής Οι-
κονομικής της Ζώνης. Πυξίδα μας 
είναι οι υποχρεώσεις μας που απορ-
ρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, UN-
CLOS καθώς και το υψηλό αίσθημα 
ευθύνης έναντι της διεθνούς κοινό-
τητας και της περιοχής μας». 

 Ο Υπουργός εξέφρασε την ευγνω-
μοσύνη του προς τις χώρες που 
συμμετέχουν στην άσκηση δηλαδή 
την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Γαλλία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, το Ισραήλ και την Ιταλία, 
ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους 
με διάφορα μέσα και προσωπικό και 
σημείωσε πως η συμβολή τους και 
η συνεχής υποστήριξη τους «είναι 
πραγματικά σημαντική για μας». 
Στην ομιλία του ο κ. Πετρίδης ανα-

φέρθηκε και στο θέμα της εκμετάλ-
λευσης υδρογονανθράκων εντός της 
Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομι-
κής Ζώνης και είπε πως «αναγνω-
ρίζουμε πως η αξιοποίηση της ΑΟΖ 
μας, δεν συνοδεύεται μόνο από 

οφέλη αλλά και από ευθύνες» 
διαβεβαιώνοντας μάλιστα πως 
η Κυπριακή Δημοκρατία δε-
σμεύεται να τις τηρήσει. Στο 
πλαίσιο αυτό, συνέχισε, «επι-
διώκουμε ενεργά τη μεγιστοποί-
ηση της συνεργασίας και του 
συντονισμού όλων των εμπλε-
κόμενων μερών, φορέων του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
με βάση το Διεθνές Δίκαιο και 
τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μέσω διαφόρων πρω-
τοβουλιών, όπως η συγκεκρι-
μένη άσκηση».

 
 
 
 

Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο ιδρυτής του Πολι-
τιστικού Κέντρου Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπιστιμίου Κύπρου, 
Μιχάλης Πιερής. Ο αποβιώσαντας ήταν μεταξύ 
άλλων, όπως αναφέρει το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, ποιητής, συγγραφέας, σκηνοθέτης, μελε-
τητής διεθνούς κύρους και δάσκαλος της τέχνης 
του λόγου. Γεννήθηκε το 1952 στην Εφταγώνια 
της Κύπρου που βρίσκεται στην επαρχία Λεμε-
σού. Σπούδασε φιλολογία και θέατρο στη Θεσ-
σαλονίκη [Βασικές σπουδές στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1972-1976) στο 
Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (Θεατρικές 
Σπουδές, 1976). Μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (M.A., 
1976-1978) και στο Σίδνεϋ (Ph.D.,1983) και δη-
μοσίευσε αρκετές φιλολογικές και κριτικές μελέ-
τες. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ήταν η Νε-
οελληνική Γλώσσα και Φιλολογία, ιδιαίτερα η 
Μεσαιωνική Κυπριακή Γραμματεία (Λεόντιος 
Μαχαιράς, Κυπριακά Ερωτικά),η Κρητική Ανα-
γέννηση (Κορνάρος, Χορτάτσης, κ.ά.),το Δημο-
τικό Τραγούδι, η Νεότερη Ποίηση (ιδιαίτερα Κα-
βάφης, Σεφέρης, Mόντης, Σινόπουλος, 
Παυλόπουλος), και η Νεότερη Πεζογραφία (ιδι-
αίτερα το μυθιστόρημα της εφηβείας στη Γενιά 
του ’30). Έίχε εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές 
στην εκδοτική σειρά του περιοδικού Πλανόδιον. 
Την τελευταία πενταετία εξέδωσε δύο ποιητικές 
συλλογές (Αφήγηση, εκδόσεις Ιστός, 2002 και 
Τόποι γραφής, Ίκαρος, 2005) και ένα βιβλίο-συλ-
λογή πεζών, με τίτλο Μες το ρυθμό του Φονικού 
(Πλανόδιον, 2004), που τα περισσότερα χαρα-
κτηρίζονται από τον ίδιο ως “ποιήματα σε πεζό”. 
Δημοσίευσε (και με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο 
Μιχάλης Εφταγωνίτης) ποιήματα και διηγήματα 
σε περιοδικά της Κύπρου και της Ελλάδας. Ποι-
ήματά του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ιτα-
λικά, καταλανικά, ρωσικά και τουρκικά. Επίσης 
ήταν συνιδρυτής και μέλος της συντακτικής ομά-
δας που εκδίδει το λογοτεχνικό περιοδικό Ύλα-
ντρον (πρόσφατα κυκλοφόρησε το “Ύλαντρον 
8-9” που περιλαμβάνει πολυσέλιδο αφιέρωμα 
στον Κώστα Μόντη). Έζησε στη Λεμεσό, τη Θεσ-
σαλονίκη, στο Σίδνεϋ, στην Αθήνα, στο Ρέθυμνο, 
στη Μελβούρνη και ταξίδεψε σε πολλές χώρες. 
Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (1983-1985, 
1987-1992) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (1988). Από το 1992 δίδασκε στο 
Πανεπιστήμιο Kύπρου. Πρωτοστάτησε στην 
ίδρυση της Φιλοσοφικής Σχολής, του Σχολείου 
Ελληνικής γλώσσας και του Πολιτιστικού Κέ-
ντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ για 
πολλά χρόνια υπήρξε κοσμήτορας της Φιλοσο-
φικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Υπήρξε ιδρυτής του Greek Theatrical Workshop 
στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϋ, μέλος της Θεα-
τρικής Ομάδας Πανεπιστημίου Κρήτης και πρω-
τεργάτης του Θεατρικού Εργαστηρίου Πανεπι-
στημίου Κύπρου. Διασκεύασε θεατρικά τόσο το 
μεσαιωνικό Χρονικό της Κύπρου του Λ. Μα-
χαιρά, όσο και τον Ερωτόκριτο.
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Πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο 
καθηγητής Μιχάλης Πιερής

Έριξε “άκυρο” στον Ερντογάν, κάλεσε Αναστασιάδη στη Λιβύη ο Μακρόν 
Επίσημη πρόσκληση για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη 

για τη Λιβύη, έλαβε από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ 
Μακρόν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την λήψη της σχε-
τικής πρόσκλησης επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Μάριος Πελεκάνος.    
Μιλώντας στο κρατικό κανάλι και ερωτηθείς για το ζή-

τημα, ο κ. Πελεκάνος επιβεβαίωσε τη λήψη της πρόσκλη-
σης, τόσο από την Κύπρο όσο και από την Ελλάδα και το 
Ισραήλ. «Επιβεβαιώνουμε ότι και η Κύπρος έχει προσκλη-
θεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προτίθεται να πα-
ραστεί στη συγκεκριμένη διάσκεψη. Είναι μία σημαντική 
εξέλιξη», επεσήμανε ο Μάριος Πελεκάνος αναδεικνύοντας 
παράλληλα τη σημαντικότητα μιας τέτοιας πρόσκλησης.  

«Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα της Λιβύης αφορά την ευ-
ρύτερη περιοχή στην οποία βρίσκεται και η Κύπρος και 
θα είναι μία καλή ευκαιρία για πρώτη φορά η Κύπρος να 
συμμετέχει σε μία τέτοια διάσκεψη ώστε να μπορέσει και 
να ακούσει τις απόψεις και τις θέσεις όλων των άλλων 
χωρών, αλλά και να καταθέσει και τις δικές της», σημείωσε. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η προηγούμενη Διεθνής Διάσκεψη 
για τη Λιβύη πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, με την 
Άγκελα Μέρκελ ωστόσο, ενδεχομένως να υποκύπτει στις 
πιέσεις του Ταγίπ Ερντογάν και να μην προσκαλεί ούτε 
την Ελλάδα, αλλά ούτε και την Κύπρο.  

 
Απάντηση στον Ερντογάν 
Η πρόσκληση της Κύπρου της Ελλάδας και του Ισραήλ 

στη Διάσκεψη για τη Λιβύη που θα πραγματοποιηθεί στο 
Παρίσι, αναμένεται να φέρει τις επόμενες ώρες την έντονη 

αντίδραση της Άγκυρας, αφού μόλις την προηγούμενη 
εβδομάδα, ο Ταγίπ Ερντογάν ξεκαθάρισε στο τετ α τετ 
που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, πως σε περίπτωση που 
προσκληθούν οι τρεις χώρες, τότε ο ίδιος και η χώρα του 
δεν θα συμμετέχουν στη Διάσκεψη.  
Ειδικότερα σε δηλώσεις του στους Τούρκους δημοσιο-

γράφους στη πτήση επιστροφής από τη Ρώμη, μετά τη 
Σύνοδο των G-20, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε για τη συνά-
ντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο ότι «υπήρχαν 5-6 βασικά 
θέματα στη συνάντησή μας με τον Μακρόν». 
Στο επίκεντρο φυσικά ήταν η Λιβύη, είπε. Θέλει, συνέχισε, 

να πραγματοποιήσει στο Παρίσι μια παρόμοια Διάσκεψη 
για τη Λιβύη όπως εκείνη του Βερολίνου. «Επιμένει να 
έρθουμε εκεί ως συμπροεδεύοντες. Του είπα έχουμε ήδη 
πραγματοποιήσει αυτό το συνέδριο στο Βερολίνο. Πέραν 
τούτου, έχετε κάποιους προσκεκλημένους εδώ, για πα-
ράδειγμα η Ελλάδα, για παράδειγμα το Ισραήλ, για παρά-
δειγμα ο ε/κ τομέας… Δεν μπορούμε να παρευρεθούμε 
σε μια Διάσκεψη του Παρισιού στην οποία θα συμμετά-
σχουν αυτοί», δήλωσε ο Ερντογάν. 

«Σταμάτησε και είπε: μήπως εάν κάναμε μια μελέτη και 
ορίζαμε ειδικούς εκπροσώπους. Του είπα, αυτός είναι ο 
όρος μας, αυτοί να μην έρθουν. Εάν θα έρθει η Ελλάδα 
εδώ, δεν χρειάζεται να στείλουμε αντιπρόσωπο. Εάν επι-
μένετε πολύ, να δούμε και τον ειδικό σας αντιπρόσωπο, 
αλλά αν εδώ συμμετάσχει η Ελλάδα, το Ισραήλ και ο ε/κ 
τομέας δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό ούτως ή άλλως.  
Η διεθνής Σύνοδος για τη Λιβύη σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου.

COVID: Ένας θάνατος 
και 249 νέα κρούσματα
Ένας άνθρωπος απεβίωσε 

από τη νόσο COVID-19, αυ-
ξάνοντας τον συνολικό αριθμό 
θανάτων σε 575. Παράλληλα, 
249 νέα περιστατικά της νό-
σου COVID-19 εντοπίστηκαν 
από τα μοριακά τεστ (PCR) 
και τα τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (antigen rapid test), 
ανεβάζοντας τον συνολικό 
αριθμό κρουσμάτων σε 
124.973. 

Διαβουλεύομαι με όλους για απεσταλμένο, είπε ο ΓΓ του ΟΗΕ στον Αναστασιάδη



Τακτική «σοκ και δέος» 
εφαρμόζουν οι κυβερνώ-
ντες εξαπολύοντας γε-

νική επίθεση κατά των λαϊκών 
στρωμάτων και των ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού, προ-
ετοιμάζοντας το κλείσιμο και της 
τελευταίας χαραμάδας ελπίδας 
στο Κυπριακό. Ανοχύρωτη πο-
λιτεία κατάντησαν την χώρα οι 
κυβερνώντες του ΔΗΣΥ με τα 
σκάνδαλα, την διαπλοκή και τη 
διαφθορά.  Αποκορύφωμα ήταν 
η αναφορά στο όνομα του Προ-
έδρου Αναστασιάδη στο Ψήφι-
σμα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου για τα Pandora Papers. 
Μπροστάρης στον αγώνα για 
προστασία των συμφερόντων 
των πολιτών και της χώρας πα-
ραμένει το Κόμμα των Κυπρίων 
Εργαζομένων, το ΑΚΕΛ με τον 
ηγέτη του, τον Στέφανο Στεφά-
νου να τονίζει ότι το κόμμα ερ-
γάζεται μεθοδικά «για να πετύ-
χουμε την προοδευτική αλλαγή 
στις προεδρικές» και να ζωντα-
νέψουμε την ελπίδα.  
Ακρίβεια, βαριές φορολογίες, 
μειωμένα εισοδήματα για όσους 
έχουν εργασία, διάλυση του κοι-
νωνικού κράτους ενώ στο Κυ-
πριακό με τους χειρισμούς του 
ο Πρόεδρος οδήγησε τα πρά-
γματα στην πλήρη αποτελμά-
τωση. Ούτε καν εκπρόσωπος 
των Ηνωμένων Εθνών δεν 
υπάρχει για διατηρεί έστω ζω-
ντανή τη διαδικασία αναζήτησης 
λύσης.  

 Η εικόνα στην κοινωνία είναι 
καταθλιπτική. Ο κόσμος δυσκο-
λεύεται τρομερά να τα ανταπο-
κρίνεται στις καθημερινές του οι-
κονομικές υποχρεώσεις ενώ το 
εμποροβιομηχανικό κεφάλαιο 
ετοιμάζεται για νέα επίθεση στα 
εισοδήματα των εργαζομένων.  

•Στην αγορά έχει αφεθεί να δη-
μιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος 
με το δίδυμα Αναστασιάδη – 

Αβέρωφ Νεοφύτου που κυβερ-
νών τον τόπο εδώ και 9 χρόνια, 
να παρακολουθούν απαθείς την 
κατάσταση.  
Εξαγγέλλει αυξήσεις η Αρχή 
Ηλεκτρισμού στην τιμή του ρεύ-
ματος, που καίνε τις τσέπες των 
πολιτών,  αλλά το θέμα δεν τε-
λειώνει εδώ. Παραλαμβάνουν 
τη σκυτάλη οι επιχειρηματίες και 
επαξαύνουν τις τιμές των δικών 
τους προϊόντων κατά πολύ πε-
ρισσότερο. Κι έρχονται μετά μια 
– μια και ομαδικά οι οργανώσεις 
των εισαγωγέων και των βιομη-
χάνων και επιπρόσθετα, επικα-
λούμενες αυξήσεις στα κόστη 
παραγωγής και στις τιμές των 
πρώτων υλών που εισάγουν 
από το εξωτερικό, προαναγγέλ-
λουν αυξήσεις στις λιανικές τι-
μές. 
Ακολουθούν οι μαγαζάτορες, 
οι εστιάτορες και όλοι όσοι προ-
σφέρουν υπηρεσίες.  

•Μαζί μ’ αυτούς ακόμη και επι-
χειρήσεις που δεν έχουν αυξη-
μένα κόστη εκμεταλλεύονται το 
γενικότερο κλίμα της ασυδοσίας 
των επιχειρηματιών και αυξά-
νουν κι αυτοί τις τιμές των προ-
ϊόντων ή των υπηρεσιών τους.  
Αυξάνουν όλοι τις τιμές πώλη-
σης των εμπορευμάτων και των 
υπηρεσιών τους! Βάζουν όλοι 
τους το χέρι στην τσέπη των πο-
λιτών, οι οποίοι τρομοκρατημέ-
νοι από το κλίμα που έχει δημι-
ουργηθεί μένουν άφωνοι, 
εκλαμβάνοντας όλα όσα λη-
στρικά γίνονται σε βάρος τους, 
«φυσιολογικά». Φροντίζουν γι’ 
αυτό τα λεγόμενα παπαγαλάκια, 
στα μέσα ενημέρωσης του κα-
τεστημένου. Με τον τρόπου που 
εμφανίζουν τις ειδήσεις ακόμη 
λίγο και ο κόσμος θα «λυπηθεί» 
τους «καημένους» τους εμπό-
ρους και θα βγάλει δίσκο επαι-
τείας να τους ελεήσει….  

•Οι καταναλωτές πληρώνουν 
τη νύφη της ακρίβειας αλλά και 
της αισχροκέρδειας που παρα-

τηρείται με το κράτος να παρα-
μένει απλός θεατής! Ο Πρό-
εδρος του Συνδέσμου Κατανα-
λωτών Μάριος Δρουσιώτης 
ξεσκεπάζει τους εισαγωγής πε-
τρελαιοειδών για τις συνεχείς 
αυξήσεις των τιμών.  
Όπως ανέφερε, τον Οκτώβρη, 
καταγράφηκε αύξηση 9 σεντ 
ανα λίτρο στο πετρέλαιο κίνη-
σης και 11 σεντ στο πετρέλαιο 
θέρμανσης, σημειώνοντας ότι 
καταγγέλλοντας ότι πρόκειται 
για υπέρογκες αυξήσεις που 
δεν δικαιολογούνται με κανένα 
τρόπο.  
Αναφέροντας ότι το 64% του 
κόστους των καυσίμων ανά λί-
τρο αποτελούν φορολογίες ο κ. 
Δρουσιώτης την ίδια ώρα κα-
ταγγέλλει ότι η επιβολή του 
ΦΠΑ επί του Φόρου κατανάλω-
σης των καυσίμων είναι παρά-
νομη και θα πρέπει να καταρ-
γηθεί.  
Ο Σύνδεσμος καταναλωτών 
προβλέπει ότι  το ράλι αυξή-
σεων που παρατηρείται, αναμέ-
νεται να συνεχιστεί ενδεχομέ-
νως μέχρι τον Ιανουάριο.  
Ενδεικτικά  ο κ. Δρουσιώτης 
ανέφερε ότι από τον Ιανουάριο 
του 2021, μέχρι τον Σεπτέμβριο, 
στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα 
ποτά καταγράφηκε αύξηση 5% 
ενώ αύξηση παρατηρήθηκε και 
στα ενοίκια στο 8%. 
Αύξηση 10% καταγράφηκε 
στις μεταφορές, δείκτης στον 
οποίο περιλαμβάνεται η αγορά 
αυτοκινήτου, ανταλλακτικών και 
τα σέρβις την ώρα που ο πλη-
θωρισμός έφτασε το 2,5%, πο-
σοστό πολύ υψηλό όπως είπε 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου. 

 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΟ ▪

ΚΑΤΑ  ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
Με στόχο την άμεση λήψη ου-
σιαστικών μέτρων που να προ-
στατεύουν και να στηρίζουν 
τους εργαζόμενους, την κοινω-
νία ευρύτερα, το Γενικό Συμβού-

λιο της ΠΕΟ το οποίο συνε-
δρίασε την Τετάρτη αποφάσισε 
την διοργάνωση σε όλες τις πό-
λεις το Σάββατο 13/11/2021 η 
ώρα 10.30π.μ. κινητοποίησης 
κατά της ακρίβειας. 
Τους τελευταίους μήνες οι ερ-
γαζόμενοι, οι ευπαθείς ομάδες, 
οι συνταξιούχοι, οι κύπριοι κα-
ταναλωτές βιώνουν ένα τσου-
νάμι συνεχών και αλυσιδωτών 
αυξήσεων σε βασικά καταναλω-
τικά αγαθά, αναφέρει σ΄ ανακοί-
νωση της η ΠΕΟ και προσθέ-
τει: 
Αυτή η κατάσταση κάνει 
ακόμα πιο δύσκολη τη θέση των 
εργαζομένων αφού στον ήδη 
βαρύ λογαριασμό που επωμί-
στηκαν λόγω της οικονομικής 
κρίσης από το 2013, στα προ-
βλήματα που προστέθηκαν από 
τη μείωση των εισοδημάτων 
από την πανδημία, προστίθεται 
τώρα και η σοβαρή διάβρωση 
και αποψίλωση των εισοδημά-
των από τις αυξήσεις σε βασικά 
είδη και στα καύσιμα. 
Οι εργαζόμενοι, οι καταναλω-
τές πληρώνουμε τις αδυναμίες, 
την απρονοησία, την αδιαφορία 
της κυβέρνησης.  Αυτό δεν μπο-
ρεί να συνεχιστεί, η κοινωνία 
δεν αντέχει αυτό το βάρος, δεν 
αντέχει άλλο ροκάνισμα των ει-
σοδημάτων. 
Απαιτούμε: 
• Πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ 
ως μηχανισμού αποκατάστασης 
της αγοραστικής αξίας των μι-
σθών. 

• Μείωση του ΦΠΑ στο ηλε-
κτρικό ρεύμα και σε άλλα είδη 
πρώτης ανάγκης. 

• Αύξηση των επιδομάτων 
πρόνοιας για να αντισταθμιστεί 
το αυξημένο κόστος διαβίωσης. 

• Αξιοποίηση του μηχανισμού 
της επιβολής πλαφόν σε βασικά 
είδη για προστασία από την αι-
σχροκέρδεια. 

• Επαναλειτουργία της Επι-
τροπής Σιτηρών από το κράτος 
για να δημιουργηθούν τα ανα-
γκαία στρατηγικά αποθέματα σε 
σιτηρά. 

 
ΗΧΗΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ▪

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ 
Δύναμη αφύπνισης των μα-
ζών παραμένει η Αριστερά, το 
Κόμμα των Κυπρίων Εργαζομέ-
νων, το ΑΚΕΛ με τις καθημερινή 
δράση των ηγεσίας του αλλά και 
των οργανώσεων του Λαϊκού 
Κινήματος. Αντιδρούν στις επι-
θέσεις κατά των εισοδημάτων 
των πολιτών αλλά και την γενι-
κότερη διακυβέρνηση του δίδυ-
μου Αναστασιάδη – Αβέρωφ 
Νεοφύτου. Με τα σκάνδαλα που 
συγκλονίζουν τον τόπο και δια-
σύρουν τη χώρα στην Ευρώπη 
και σ’ όλο τον Πλανήτη.  

 Μηνύματα αποφασιστικότητα 
για κλιμάκωση της αντίστασης 
στις πολιτικές της Δεξιάς έστειλε 
η ογκώδης συγκέντρωση που 
οργάνωσε το ΑΚΕΛ τον περα-
σμένο Σάββατο έξω από το 
Προεδρικό με τον Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του Κόμματος  Στ. Στεφάνου  να 
τονίζει: Φτάνει πια, τέλος στην 
ανοχή-Αυτή η πατρίδα δεν είναι 
τσιφλίκι σας.  
Οι πολίτες έστειλαν σαφές μή-
νυμα: «Τώρα είναι η ώρα για να 
υψώσουμε το ανάστημά μας. 
Τώρα είναι η ώρα για να ενώ-
σουμε τις φωνές μας. Δεν πάει 
άλλο. Διασύρουν και ντροπιά-
ζουν την πατρίδα μας διεθνώς. 
Προσβάλλουν τους θεσμούς και 
το κράτος δικαίου». 
Είμαστε εδώ για να φωνά-
ξουμε «δεν πάει άλλο» και να 

είμαστε αποφασισμένοι να κά-
νουμε κάτι γι’ αυτό. 
Γιατί μια αποδυναμωμένη, 
αναξιόπιστη Κύπρος υπονο-
μεύει το μέλλον των παιδιών 
της. Το μέλλον της ίδιας μας της 
χώρας. 
Γιατί βρισκόμαστε σε ένα κομ-
βικό σημείο όπου το αύριο μοι-
άζει πιο ζοφερό από ποτέ. 
Ο χρόνος και η τουρκική 
αδιαλλαξία ροκανίζουν τις ελπί-
δες για λύση του Κυπριακού, η 
οποία να επιτυγχάνει την απε-
λευθέρωση και την επανένωση 
του τόπου και του λαού. 
Τι κάνουμε εμείς όμως είναι το 
θέμα. 
Εμείς, ως κόμματα, αλλά και 

«εμείς» ως ο καθένας μας ξε-
χωριστά. 
Αυτό το «εμείς» μάς έφερε σή-
μερα εδώ. 
Για να διαδηλώσουμε την πε-
ποίθησή μας πως μας αξίζει ένα 
καλύτερο, πιο φωτεινό, μέλλον. 
Μια πατρίδα που θα επανα-
κτήσει την αξιοπιστία της εντός 
και εκτός συνόρων. 
Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο 
ΔΗΣΥ, εγκλωβισμένοι στον μι-
κρόκοσμό τους, είναι προφανές 
ότι αδυνατούν να καταλάβουν 
ότι ο λαός μας εξάντλησε τις 
αντοχές του. 
Μόνο αν φωνάξουμε αρκετά 
δυνατά το μήνυμά μας θα βρει 
αποδέκτες. 

Η ανοχή είναι συνενοχή. ▪
Τέλος στην ανοχή!  Δεν πάει 
άλλο! 
Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα 
και να ανοίξουμε μια νέα εποχή 
για την Κύπρο μας. Η προοδευ-
τική αλλαγή είναι όσο ποτέ άλ-
λοτε αναγκαία. Γι’ αυτή θα συ-
νεχίσουμε να εργαζόμαστε! Για 
την Κύπρο που μας αξίζει! 

 
ΜΑΣ ΔΙΑΣΥΡΟΥΝ ΔΙΕΘΝΩΣ!  
Εξάλλου, σχολιάζοντας την 
αντίδραση της κυβέρνησης στις 
κινητοποιήσεις του ΑΚΕΛ, ο Γ.Γ. 
του κόμματος υπέδειξε ότι «το 
πρόβλημα που δημιουργείται με 
την αρνητική εικόνα της Κύπρου 
δεν έχει την αιτία του στην κρι-
τική που ασκείται από το 
ΑΚΕΛ». 

«Αυτοί που κάνουν κριτική και 
δακτυλοδείχνουν τον Πρόεδρο 
προέρχονται από παντού και 
διεθνώς…» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο Στέφανος Στεφάνου, 
επισημαίνοντας ότι «στην Ευ-
ρώπη και παγκοσμίως έχουμε 
γίνει πρωτοσέλιδα, η Κύπρος 
εδώ και μερικά χρόνια διασύρε-
ται διεθνώς ως φορολογικός 
παράδεισος, ως χώρα που πα-
ρέχει διευκολύνσεις σε απατε-
ώνες…» Γι’ αυτό, όπως σημεί-
ωσε, «βγήκε και η γνωστή 
τοποθέτηση εκ μέρους του 
BBC, αναφέροντας τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας σαν Off-
shore President…» 
Δεν είναι το ΑΚΕΛ το πρό-
βλημα, συνέχισε, «αλλά οι συ-
μπεριφορές του Προέδρου, της 
Κυβέρνησης του ΔΗΣΥ, που 
διασύρουν την Κύπρο» και εξέ-
φρασε τη θέση πως «αντί η Κυ-
βέρνηση να προστατεύσει την 
Κύπρο μας, ως οφείλει να κάνει 
κάθε Κυβέρνηση, απλά κάνει 
επικοινωνιακή διαχείριση στο 
εσωτερικό και δεν ενδιαφέρεται 
για το τι γίνεται στο εξωτερικό». 
Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ 

«πληρώνουμε τεράστια τιμή-
ματα στο εξωτερικό, ως χώρα, 
ως οικονομία, γιατί έχει βγει ένα 
κακό όνομα για την Κύπρο εξ 
υπαιτιότητας των πολιτικών της 
Κυβέρνηση του Συναγερμού, κι 

εμείς θα συνεχίσουμε να το ανα-
δεικνύουμε και να τονίζουμε την 
ανάγκη πως τα πράγματα στην 
Κύπρο πρέπει να αλλάξουν».  
Ωστόσο, πρόσθεσε, «επειδή 
δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις 
ότι θα λειτουργήσει τώρα ο Πρό-
εδρος και η Κυβέρνηση του Συ-
ναγερμού προς διαφορετική κα-
τεύθυνση, σε σχέση με την 
κατεύθυνση που ακολουθούν 
εδώ και εννέα σχεδόν χρόνια, 
εμείς εργαζόμαστε για να δημι-
ουργήσουμε τις προϋποθέσεις 
έτσι ώστε να πετύχουμε την 
προοδευτική αλλαγή στις προ-
εδρικές εκλογές του 2023».  
Ερωτηθείς για το θέμα του 
υποψηφίου του ΑΚΕΛ, ο Στέφα-
νος Στεφάνου είπε πως οι δια-
δικασίες του κόμματος δεν 
έχουν ακόμη ξεκινήσει επί τού-
του, αλλά θα γίνουν όπως προ-
βλέπονται από το καταστατικό, 
ώστε «να δούμε πως υπηρε-
τούμε καλύτερα το στόχο της 
προοδευτικής αλλαγής στον 
τόπο». 

 
ΤΑΤΑΡ: ΕΚ ΤΩΝ ΩΝ ΟΥΚ ▪

ΑΝΕΥ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Συνάντηση με τον επικεφαλής 
της αντιπροσωπείας του «ευ-
ρωπαϊκού πανεπιστημίου ηγε-
σίας» «πρύτανη» Δρ Μεχμέτ 
Κοκσάλ είχε την Τρίτη ο Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
«προεδρίας», ο Τατάρ ενημε-
ρώθηκε για το εν λόγω «πανε-
πιστήμιο» και τις εργασίες, που 
διεξάγει. Σε δηλώσεις του κατά 
την συνάντηση, ο Τατάρ ανέ-
φερε ότι καταβάλλουν προσπά-
θειες να εξηγήσουν σε όλο τον 
κόσμο την πολιτική των δύο 
κρατών και ότι αυτή η πολιτική 
βασίζεται στο δικαίωμα της κυ-
ριαρχίας. «Όλος ο κόσμος γνω-
ρίζει ότι υπάρχουν δύο ξεχωρι-
στοί λαοί στην Κύπρο», 
υποστηρίζει ο Τατάρ. Διατυπώ-
νοντας εκ νέου την άποψη ότι 
οι ισορροπίες στην περιοχή 
έχουν αλλάξει και ότι με την 
αποχώρηση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας από το νησί 
υπήρξε ροή πληθυσμού από τα 
ελληνικά νησιά στην Κύπρο 
κατά την Βρετανική περίοδο, ο 
Τατάρ ισχυρίστηκε ότι οι Τουρ-
κοκύπριοι παρέμειναν ένας ξε-
χωριστός λαός με τη δική του 
ταυτότητα, θρησκεία, γλώσσα 
και παραδόσεις, όπως αναφέ-
ρεται ξεκάθαρα στις συμφωνίες 
του 1960. Σημειώνοντας ότι 
όταν η Βρετανία αποχώρησε 
από το νησί, εκχώρησε την κυ-
ριαρχία σε δύο ξεχωριστούς λα-
ούς, ο Τατάρ υποστήριξε ότι ο 
τουρκοκυπριακός «λαός» 
ίδρυσε το δικό του κράτος μετά 
«την γενοκτονία και τη αιχμα-
λωσία του», κατά την έκφρασή 
του. Επαναλαμβάνοντας ότι δεν 
είναι εφικτό να συσταθεί ένα συ-
νεταιρικό κράτος με τους Ελλη-
νοκύπριους, ότι δεν υπάρχει 
ένας μηχανισμός που θα φέρει 
και τις δύο πλευρές μαζί κάτω 
από ένα κοινό σημείο και συμ-
φέρον και ότι η επίτευξη λύσης 
δεν είναι δυνατή με το ζόρι, ο 
Τατάρ υποστήριξε εκ νέου ότι η 
λύση δύο κρατών είναι δίκαιη, 
βιώσιμη και λογική.  Στη συνέ-
χεια, ο Τατάρ εξέφρασε εκ νέου 
την άποψη του ότι δύο κυρίαρχα 
ισότιμα κράτη και οι εγγυήσεις 
της Τουρκίας είναι εκ των ων 
ουκ άνευ.
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Γενική επίθεση στις τσέπες των πολιτών! 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

            ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
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Μητσοτάκης: Εμβολιαστείτε για να μην χαθούν κι άλλες ζωές

«Η συγκυρία επιτάσσει ταυτό-
χρονα με την πρόληψη να 
ενταθούν και οι εμβολιασμοί 

ιδίως των ηλικιωμένων», ανέφερε ο 
πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-
τάκης, κατά τον χαιρετισμό του, στο 
πλαίσιο ημερίδας με θέμα «Διαχεί-
ριση των χρόνιων νοσημάτων και 
προαγωγή του προσυμπτωματικού 
ελέγχου μετά την πανδημία COVID-
19». Με φόντο την νέα έξαρση της 
πανδημίας, «ασφαλώς θα επιμεί-
νουμε πολύ σε αυτό, να ολοκληρω-
θεί γρήγορα ο κύκλος της ενισχυτι-
κής τρίτης δόσης γιατί γνωρίζουμε 
πια ότι το τείχος ανοσίας αρχίζει 
μετά το εξάμηνο ιδίως στις μεγάλες 
ηλικίες να εμφανίζει ρωγμές», ανέ-
φερε ο πρωθυπουργός, επισημαί-
νοντας ότι η ίδια προσπάθεια θα 
αφορά στο εξής να πεισθούν και 
όσοι ακόμη και σήμερα δεν έχουν 
προχωρήσει στον εμβολιασμό. Επι-
πλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης 

έκανε λόγο για 3 αρχές που διέπουν 
τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες 
και τίθενται σε εφαρμογή από το ερ-
χόμενο Σάββατο. «Πρώτον από τη 
στιγμή που έχουμε τη διάθεσή μας 
το εμβόλιο η οικονομία και η κοινω-
νία δεν πρόκειται να κλείσουν. Δεύ-
τερον, οι εμβολιασμένοι συμπολίτες 
μας δεν θα χάσουν τα δικαιώματα, 
τα οποία απέκτησαν ακολουθώντας 
τις οδηγίες των επιστημόνων και της 
Πολιτείας», περιέγραψε ο πρωθυ-
πουργός «και τρίτον όσοι δεν θω-
ρακίζονται ακόμα με το εμβόλιο, θα 
πρέπει να ελέγχονται περισσότερο, 
με περισσότερα τεστ, ώστε να προ-
στατεύονται οι ίδιοι και οι γύρω 
τους», σημείωσε. Με αυτά τα δεδο-
μένα, «θα ζητήσω, λοιπόν, και πάλι 
από όσους ακόμα το σκέφτονται, να 
εμβολιαστούν αύριο κιόλας για να 
πάψουμε να θρηνήσουμε απώλειες, 
τις οποίες θα μπορούσαμε να 
έχουμε προλάβει, αν είχαμε ακόμη 

υψηλότερα επίπεδα εμβολιασμού» 
υποστήριξε ο Μητσοτάκης. Αναφε-
ρόμενος στο εμβόλιο, είπε ότι αυτό 
«είναι η απόλυτη πρόληψη, το με-
γαλύτερο δώρο της επιστήμης και 
εκείνη η επιστημονική ανακάλυψη 
που παγκόσμιας έσωσε τις περισ-
σότερες ζωές και αύξησε σημαντικά 
το προσδόκιμο σε όλο τον κόσμο 
καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αι-
ώνα». 
 
Βόρεια Ελλάδα: 152 σε ΜΕΘ - 9 
στους 10 ανεμβολίαστοι 
Στους 152 έχει φτάσει ο αριθμός των 
νοσηλευομένων με Covid στις ΜΕΘ 
των νοσοκομείων της Μακεδονίας 
και της Θράκης που υπάγονται στις 
αρμοδιότητες της 3ης και 4ης ΥΠΕ, 
με τα ποσοστά των ανεμβολίαστων 
να κυμαίνονται από 91,7 έως 94,6%. 
Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτε-
ρος του τελευταίου διμήνου. Σύμ-
φωνα με στοιχεία της 3ης ΥΠΕ, ο 

αριθμός των νοσηλευόμενων με 
Covid στις ΜΕΘ των νοσοκομείων 
που υπάγονται στην αρμοδιότητά 
της έχει φτάσει τους 92 (ο μεγαλύ-
τερος αριθμός του τελευταίου διμή-
νου), με το ποσοστό των ανεμβο-
λίαστων μεταξύ αυτών να είναι 
94,6% . Ενδεικτικά, ο αριθμός νο-
σηλευόμενων με κορωνοϊό στις 
ΜΕΘ ήταν 83, ενώ στις 25/10 ήταν 
74 και στις 25/9 ήταν 53. Ο αριθμός 
των νοσηλευόμενων σε απλές κλί-
νες ανήλθε σε 445 με ποσοστό 
ανεμβολίαστων 76,5%, ενώ 30 
ασθενείς με Covid νοσηλεύονται σε 
απλές κλίνες με ποσοστό ανεμβο-
λίαστων 93,3%. 
 
«Ανεφάρμοστα» τα μέτρα 
Προβληματισμός, κατήφεια και αγα-
νάκτηση επικρατεί στον εμπορικό 
κόσμο και στην εστίαση για τα νέα 
μέτρα που εξήγγειλε ο υπουργός 
Υγείας, Θάνος Πλεύρης, αναφορικά 
με τους ελέγχους που θα πρέπει να 
γίνονται σε εμπορικά και καταστή-
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
«Περιμένουμε την εξειδίκευση των 
μέτρων, γιατί δεν ξέρουμε πως μπο-
ρεί αυτό να λειτουργήσει» λέει στο 
CNN Greece ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου της Αθήνας, Σταύ-
ρος Καφούνης. «Δεν είναι εύκολα 
εφαρμόσιμα αυτά μέτρα και νομίζω 
ότι μπήκαμε σε περιπέτειες χωρίς 
λόγο». Και ο εμπορικός κόσμος της 
Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε με αγα-
νάκτηση τα νέα μέτρα της κυβέρνη-
σης για τους ελέγχους εξηγεί ο πρό-
εδρος το Εμπορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππί-
δης. «Δεν βλέπω να εξελίσσεται 
καλά αυτό το μετρό. Ο κόσμος στην 
Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε έκρυθμη 
κατάσταση».

Ελληνικός τουρισμός: Αναμένεται ρεκόρ αφίξεων από τη Βρετανία

Ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για τον ελληνικό 
τουρισμό στέλνει η βρετανική αγορά. Εκτός 
από τη μεγάλη αύξηση των προκρατήσεων, 

που παραπέμπει στην έλευση περισσότερων 
Βρετανών το 2022 από το 2019, η μία μετά την 
άλλη οι βρετανικές αεροπορικές εταιρείες ανα-
κοινώνουν στον υπουργό Τουρισμού Βασίλη Κι-
κίλια σημαντική αύξηση του αριθμού των προ-
γραμματισμένων πτήσεων και κατ’ επέκταση των 
διαθέσιμων θέσεων από τη Βρετανία προς πολ-
λούς ελληνικούς προορισμούς. Σύμφωνα με τον 
Ελληνα υπουργό, που επικαλέστηκε πηγές της 
βρετανικής τουριστικής αγοράς, τον Οκτώβριο 
καταγράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο αύξηση 30% 
στις προκρατήσεις για το καλοκαίρι του 2022 σε 
σύγκριση με εκείνες του Οκτωβρίου του 2018 για 
το καλοκαίρι του 2019, οπότε και η Ελλάδα ση-
μείωσε ιστορικό ρεκόρ υποδοχής ταξιδιωτών. 
Ετσι, μία ημέρα μετά τη συμφωνία με τον όμιλο 

Jet2 που πέτυχε ο Β. Κικίλιας στο Λονδίνο, στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας τουριστικής έκθεσης 
World Travel Market, ήρθε ανάλογη απόφαση και 
από την Easyjet. Παράλληλα, την πρόθεσή της 

να αυξήσει τις πτήσεις της προς νέους προ-
ορισμούς στην Ελλάδα, χωρίς όμως να έχει ορι-
στικοποιηθεί ο σχετικός προγραμματισμός, γνω-
στοποίησε στον υπουργό και η British Airways. 
Ωστόσο, πηγές με γνώση των σχεδιασμών της 
British Airways εκτιμούν ότι μέχρι τον Δεκέμβριο 
θα έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις, που θα 
σημαίνουν επιπλέον κωδικούς πτήσεων για το 
2022.Η συνάντηση του Β. Κικίλια με τον CEO της 
Easyjet, Γιόχαν Λούντγκρεν, και τον CEO της Ea-
syjet Holidays, Γκάρι Ουίλσον, στο πλαίσιο της 
WTM, συνοδεύτηκε από την ανακοίνωση της αύ-
ξησης της διαθεσιμότητας αεροπορικών θέσεων 
προς την Ελλάδα κατά 500.000, σε 1,6 εκατ. θέ-
σεις από 1,1 εκατομμύριο, ενώ διατυπώθηκε η 
πρόθεση να φτάσουν στις 2 εκατομμύρια θέσεις 
το 2022 εφόσον όλα κυλήσουν κατά το επιθυ-
μητό. Επιπλέον, διατυπώθηκε η βούληση της 
εταιρείας να λειτουργήσει βάση είτε στο αερο-
δρόμιο του Ηρακλείου είτε στο αεροδρόμιο της 
Κέρκυρας από το 2023. Από την πλευρά της, η 
Jet2 θα αυξήσει κατά 600.000 τις διαθέσιμες αε-
ροπορικές θέσεις προς ελληνικούς προορισμούς 

το 2022 σε σχέση με το 2019. 
Συνολικά οι διαθέσιμες θέσεις της Jet2 για το 

2022 θα είναι 1,44 εκατομμύριο και οι πτήσεις θα 
διεξάγονται από 10 βρετανικά προς 15 ελληνικά 
αεροδρόμια, ενώ θα πραγματοποιεί 270 πτήσεις 
την εβδομάδα προς ελληνικούς προορισμούς. Η 
βρετανική αγορά είναι η δεύτερη σημαντικότερη 
μετά τη Γερμανία για την Ελλάδα, αλλά σε από-
σταση αναπνοής. Το 2019 ήρθαν περίπου 3 εκα-
τομμύρια Βρετανοί ταξιδιώτες. Τώρα, μόνο οι δύο 
από τις παραπάνω αεροπορικές, οι Jet2 και Ea-
syjet, θα διαθέσουν 3 εκατομμύρια θέσεις το 
2022, ενώ εκατομμύρια επιπλέον θέσεις θα προ-
σφέρει και η British Airways. Η αισιοδοξία που 
οδηγεί τις αεροπορικές σε αυτές τις αποφάσεις 
εδράζεται στη μεγάλη διάθεση των Βρετανών για 
ταξίδια, αλλά και στο ιδιαίτερα ελκυστικό brand 
της Ελλάδας, έπειτα κι από μια χρονιά όπως η 
φετινή, που το σύστημα του «φωτεινού σηματο-
δότη» απέτρεψε εκατομμύρια ταξίδια. Σύμφωνα 
με την έρευνα WTM Industry Report, το σύστημα 
αυτό απέτρεψε το 66% των Βρετανών από ταξί-
δια στο εξωτερικό.

Πωλούσαν «λευκό τυρί» ως «φέτα»
Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών κλιμακίου του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ πιάστηκε επιχείρηση που δια-
κινούσε λευκό τυρί ως «φέτα Π.Ο.Π.» παρα-
πλανώντας τους καταναλωτές. 
Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 
διαπιστώθηκε η διακίνηση 15,5 τόνων προ-
ϊόντος με το χαρακτηρισμό «ΤΥΡΙ ΠΡΟΒΕΙΟ 
ΛΕΥΚΟ», ως ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.», από την 
επιχείρηση «ΚΑΛΗΓΕΡΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ-PRO-
VIDER FOODS». «Με την αναγραφή της ανω-
τέρω ένδειξης, γίνεται κατάχρηση της καταχω-
ρισμένης ονομασίας ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.», για 
αντίστοιχο συγκρίσιμο προϊόν, προκαλώντας 
παραπλάνηση των καταναλωτών και συνιστώ-
ντας αθέμιτο ανταγωνισμό», αναφέρεται στην 
ανακοίνωση. Η επιχείρηση παραπέμφθηκε στην 
Πρωτοβάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών 
και Παραβάσεων προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. του 
υπουργείου για επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

«Θησαυροί φιλελληνικής  
ζωγραφικής» για πρώτη φορά 
στο Μουσείο Μπενάκη

Το δωμάτιο με τους θησαυρούς φιλελληνικής 
ζωγραφικής από τη συλλογή του Ιδρύματος 
Αντώνιος Ε. Κομνηνός στο Μουσείο Μπενάκη 
της οδού Κουμπάρη 1 φέρει πάνω απ' όλα τη 
συγκίνηση του ευρωπαϊκού ρομαντισμού του 
19ου αιώνα για τον Αγώνα Ανεξαρτησίας της 
Ελλάδας. Μίας χώρας ταυτισμένης στο υποσυ-
νείδητο της Δύσης με την αρχαία Ελλάδα και 
πηγή ευαισθησίας του ευρωπαϊκού φιλελληνικού 
εικαστικού κινήματος για την επανάσταση ενός 
μικρού λαού απέναντι σε υπεράριθμο δυνάστη. 
Τα έργα της έκθεσης «Θησαυροί φιλελληνικής 
ζωγραφικής» παρουσιάζονται από τις 3/11/2021 
έως τις 9/1/2022 και για πρώτη φορά στο κοινό, 
ολοκληρώνοντας τον κύκλο των επετειακών εκ-
θέσεων του Μουσείου Μπενάκη για τα 200 χρό-
νια της Ελληνικής Επανάστασης. Εκπροσωπού-
νται κορυφαίοι φιλέλληνες ζωγράφοι από τη 
Δανία, την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία, αλλά και Έλληνες οι οποίοι στη μετεπα-
νασταστική περίοδο μετασχημάτισαν τα ευρω-
παϊκά φιλελληνικά πρότυπα στη νεοελληνική τέ-
χνη. Όπως ο Θεόδωρος Βρυζάκης με τον πίνακα 
«Η Κόρη των Αθηνών» (1860), προσωνυμία της 
Τερέζας Μακρή, στην οποία ο λόρδος Μπάιρον 
αφιέρωσε το ποίημα του «Maid of Athens». 
Την έκθεση επιμελείται εκ μέρους του Ιδρύμα-
τος Αντώνιος Ε. Κομνηνός η ιστορικός τέχνης 
Φανή-Μαρία Τσιγκανάκου, για πολλά χρόνια επι-
μελήτρια του Μουσείου Μπενάκη.



Στον Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Απο-
στόλων Hatfield & Hertfordshire χορο-
στάτησε και προεξήρχε της Θείας Λει-
τουργίας ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
Μελιτηνής κ. Μάξιμος την Κυριακή Ε' 
Λουκά. 

Μετά του Θεοφιλεστάτου συλλειτούρ-
γησαν ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ι. 
Ναού Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωσήφ 

Παλιούρας, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. 
Νικόδημος Αγγελή και ο Πρεσβύτερος 
π. Δημητριανός-Χριστάκης Μελέκης. 

Μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας 
ετελέσθη η Δοξολογία για την Εθνική 
Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, απαγγέλ-
θηκαν ποιήματα, εψάλη υπό πάντων ο 
Εθνικός Ύμνος και ακολούθησε επίσημη 
τράπεζα.
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Το χρέος το πολλήν 
Γωνιά 

Ποίησης 

Το χρέος το πολλήν  
είναι καταστροφή 

και το κορμί λυγίζει 
και δεν μπορείς να κοιμηθείς 

και ο νου σου τριγυρίζει. 
Από το χρέος το πολλή 
νομίζω θα αρρωστήσω 

και από την σκέψη την πολλή  
γρηγορά θα γεράσω 

και μια ζωή παντοτινή  
όλο χρέη πληρώνω 

και λέγω από μέσα μου  
πότε ένα ξοφλήσω 

και μια ζωή ελεύθερη  
πάλιν να ξαναζήσω. 

Μην χρεοκοπείς, μην χρεοκοπείς 
γιατί από το χρέος 

ποτέ σου δεν θα βγεις 
ποτέ σου δεν θα βγεις 

Το χρέος το πολλή  
δεν είναι για ανθρώπους 

και πάει πάει βρε ζωή 
όταν πληρώνεις τόκους 

και ο Στέλιος που είναι δουλευτής 
τα χρέη δεν πληρώνει 

μα και στο κάτω - κάτω της γραφής 
ανάθεμαν τον που χρωστεί 

και πούχει να πληρώσει 
Μην χρεοκοπείς, μην χρεοκοπείς 

γιατί από το χρέος 
ποτέ σου δεν θα βγεις 

ποτέ σου δεν θα βγεις…

           Του Ανδρέα Γεωργίου Κοντεάτη 
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά που  

απορρέουν από προσωπικά βιώματα του ποιήτη. 

ΜΕΓΑΛΟΣ1 ΧΟΡΗΓΟΣ

ΕIίτροIος Προεδρίας�
ΚυIριακής�6η/οκρατίας

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ>ΓΙΑ ΤΑ *((>ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ )�*)

ΑΘΑΝΑΤΕΣ
Μία θεατρική �αράσταση

σε6κεί1ενο6Τάνιας'Χαροκό�ου'
και6σκηνοθεσία6Λεωνίδα'Λοϊζίδη

Φιλική6συ11ετοχή(6Μαίρη'Βιδάλη
Ε1φανίζονται(6Χρυσάνθη Γεωργαντίδου*

Κωνσταντίνος'Ζα]�άρας*'
Βασίλης'Μ�ατσακούτσας

Παρασκευή'+ 'Νοε]βρίου' ( +* )Z$(']Z]Z
ãménèç 'yà~{}|~*'Λονδίνο
$"'ä{|o ãn{é*''ts+'2ry'
wz~{|'u{o~|'x}|~~}'ymq~'x}{}pnzv
Εισιτήρια#'( ('%%(())!&'7'()))+'"&%&$$

Σάββατο'+$'Νοε]βρίου' ( +
Μαθητικές'�αραστάσεις'σε'�αροικιακά'σχολεία

-ευτέρα'+"'Νοε]βρίου' ( +*')Z$(']Z]Z
Θέατρο'Äpèèçp~èé*'Özçp~èé*'Λονδίνο
xpèâ~| x}|~~} t+%'+äÇ
Εισιτήρια#'( ('%%()'22%(Z'}påo~}Ünz~~zçp~èéZånZmo

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ"Α

Της Ελληνικής Πρεσβείας�
στο�Λονδίνο

Της ΚυIριακής�ΥIάτης�
Αρ/οστείας�στο�Λονδίνο

Της Ιεράς�ΑρχιεIισκοIής�Θυατείρων�
και Μεγάλης�Βρετανίας

Της�Εθνικής�ΚυIριακής�Ο/οσIονδίας
Ηνω/ένου�Βασιλείου

Γενικές'�ληροφορίες'και'κρατήσεις#'()))+'"&%&$$*'()&"2'&($% )

ΜΕΓΑΛΟΣ1ΧΟΡΗΓΟΣ

CHRISTOS LAZARI
FOUNDATION

       CH  
NOUF

STOIRCH  
ATATDN

LALSSTO  
NOTI

RAAZ IR        

�00/
",/00-#../
�-00-..*

 -&0+
!*),/(,$%'

Χορηγοί Ε�ικοινωνίας#'+Ελευθερία,*''+Παροικιακή,*''ÅÑã*'É~èè~zpå yá

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ1Ν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ�6ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ�ΕΞ1ΤΕΡΙΚ1Ν

ΓΕΝΙΚΗ�ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ�
ΑΠΟ6ΗΜΟΥ�ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ�ΚΑΙ�

6ΗΜΟΣΙΑΣ�6ΙΠΛ1ΜΑΤΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ6Α

Δοξολογία της Εθνικής Επετείου στο HatfieldΣύναξη του Βικαριάτου της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Σύναξη του Βικαριάτου της Ι. Αρ-
χιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας υπό την προεδρία 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Νικήτα. 

 
Η Σύναξη ξεκίνησε την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου και ολοκλη-

ρώθηκε το Σάββατο 30 Οκτωβρίου το μεσημέρι. 
 
Συμμετείχαν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, 

ο Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Σεβασμιωτάτου Αρχιμ. 
κ. Νήφων Τσιμαλής και μεγάλος αριθμός κληρικών του Βικαριάτου 
από την Αγγλία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία. 

 
Ήταν η πρώτη συνάντηση του Βικαριάτου με τον Σεβασμιώτατο 

μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορω-
νοϊού.  

 
Ο Αρχιεπίσκοπος ενημέρωσε τους κληρικούς περί διοικητικών 

και ποιμαντικών θεμάτων που αφορούν την Αρχιεπισκοπή, απά-
ντησε σε πολλά ερωτήματα κληρικών και παρακάθησε στο επίσημο 
δείπνο και το γεύμα της επόμενης ημέρας. 

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 
στο Ανεξάρτητο ελληνικό  
σχολείο St Mary’s
Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 στο  

Ανεξάρτητο ελληνικό σχολείο St Mary’s 
Mε χρώμα λευκό και γαλάζιο κι ένα μεγάλο ΟΧΙ 

έκλεισε το πρώτο ημιτρίμηνο για τους μαθητές 
και εκπαιδευτικούς του Ανεξάρτητου ελληνικού 
σχολείου St Mary’s που στεγάζεται στο Walker 
primary school N14 7EG στο Southgate,  
στο Βόρειο Λονδίνο.  

Στην παρουσία γονιών και κηδεμόνων οι  
μαθητές της  Προδημοτικής, Α και Β τάξης  
παρουσίασαν ένα όμορφο πρόγραμμα που  
καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμε-
νους. Το πρόγραμμα άρχισε με παρέλαση   
μαθητών. Στην συνέχεια η εκπαιδευτικός Βάνα 
Σαριμπαλίδου μίλησε για τα ιστορικά γεγονότα 
και την σημασία του ΟΧΙ τόσο για την Ελλάδα 
αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη.  Η ομιλία διαν-
θίστηκε με μουσική, βίντεο και αυθεντικό υλικό, 
ποιήματα και τραγούδια του έπους του 1940. H 
γιορτή τελείωσε με τον εθνικό Ύμνο.  

Το Ανεξάρτητο Ελληνικό σχολείο λειτουργεί 
κάθε Σάββατο 2.00μμ-5.30μμ. Για πληροφορίες 
τηλ 07939057165 κ. Έλισσα Ξενοφώντος διευ-
θύντρια.  

Επαναλειτουργεί ο Κυπριακός Σύνδεσμος Υπερηλίκων
Το σταμάτημα της λειτουργίας του Κυ-

πριακού Συνδέσμου των Υπερηλίκων 
μας του Ένφιλντ και Περιχώρων εξαιτίας 
του κορωνοίου τερματίζεται. Η επιτροπή 
του Συνδέσμου μας αποφάσισε την 
επαναλειτουργία των  Συναντήσεων του 
Συνδέσμου. Την Τρίτη 9 Νοεμβρίου και 
ώρα 11πμ - 3μμ και την Τετάρτη 10 Νο-
εμβρίου ώρα 12 - 3μμ αρχίζουν οι συ-
ναντήσεις του Συνδέσμου στην 311 
Foze Street, London N9 0PZ. Όσοι χρει-
άζονται βοήθεια για την μεταφορά τους 
μπορούν μεσώ του ‘’Dial a ride’’ και είναι 
δωρεάν.  Παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την Λία στο 020 8804 5973 και την 
Κατερίνα στο 077200 15625.  Στο κέ-
ντρο οργανώνεται το παιχνίδι Bingo και 
μπορούν όλοι να συμμετάσχουν. Δύνα-
νται επίσης να παίξουν μεταξύ τους οτι-
δήποτε παιχνίδι θελήσουν, όπως τάβλι, 
χαρτιά ή ό,τι άλλο θέλουν.  Ειδικό πρό-
σωπο οργανώνει γυμναστικές ασκήσεις 
και ειδικά μαθήματα παραδοσιακών 
τραγουδιών και χορών. Επίσης προ-
σφέρεται τσάι και καφές δωρεάν ή σε 
χαμηλές τιμές.  

Το φαγητό μπορείτε να το φέρετε από 
το σπίτι σας ή να το παραγγείλετε από 
έξω. Διοργανώνονται από την επιτροπή 
καλοκαιρινές εκδρομές στα παραθαλάσ-
σια μέρη της Αγγλίας η σε Ιστορικά ιδρύ-
ματα, οίκους και παλάτια.   

Τα Χριστούγεννα διοργανώνεται Χρι-
στουγεννιάτικος χορός με μεγάλα και 
πλούσια δώρα. Το λαχείο του Συλλόγου 
θεωρείται το μεγαλύτερο που γίνεται στη 
Βρετανία.  Άνω των 200 δώρων μερικά 
μεγάλης αξίας τίθενται για κλήρωση.   

Στον χριστουγεννιάτικό χορό προσκα-
λούνται υψηλά πρόσωπα όπως για πα-
ράδειγμα ο δήμαρχος της περιοχής, ο 
βουλευτής της περιοχής και από την κυ-
πριακή πλευρά οι Κύπριοι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, ο Κύπριος Πρέσβης και άλ-
λοι. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του συν-
δέσμου μας ή άλλο μέλος της επιτροπής 
του συνδέσμου που τυγχάνει να είναι 
γνωστό πρόσωπο, σεβαστό και ανα-
γνωρισμένο, συμμετέχει στις διάφορες 
εκδηλώσεις στις οποίες γίνεται η πολι-
τική διαφώτιση για την επίλυση του Κυ-
πριακού προβλήματος.  

Βοηθήστε λοιπόν τον σύνδεσμό μας, 
εγγραφείτε μέλος αν δεν είστε, για να 
βοηθήσουμε και εμείς σε μεγαλύτερο 
βαθμό τους Γέροντες και τις Γερόντισ-
σες μας.    

Ευχόμαστε σε όλους ΥΓΕΙΑ, 
ΧΑΡΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΙ 

ΟΡΘΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. 

Του Αντώνη Αντωνιάδη

Ἀνακοίνωση 
Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίων 
Ἰωάννου τοῦ 
Τιμίου Προδρό-
μου καὶ Ἀντωνίου 
τοῦ Μεγάλου 
 
Holloway, Βορείου Λονδίνου 
1, Sussex Way,  
London N7 6RT –  
0207 281 0407 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
55 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ  
ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ 

1966 - 2021 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
Μὲ τὴν χαρμόσυνη εὐκαιρία τῆς συμπλη-
ρώσεως 55 χρόνων ἐκκλησιαστικῆς καὶ 
ποιμαντικῆς προσφορᾶς ἀπὸ τὴν ἵδρυση 
τῆς Κοινότητός μας (1966), 
ἀπευθύνουμε θερμὴ πρόσκληση πρὸς 
ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς τῆς 
ὁμογένειας καὶ σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἡ 
Ἐνορία μας θὰ ἑορτάσει πανηγυρικὰ τὸ 
ἱστορικὸ αὐτὸ γεγονὸς τὴν Κυριακή, 14η 
Νοεμβρίου 2021. 
Κατόπιν ἐντολῆς καὶ Εὐλογίας τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας Θυα-
τείρων καὶ Μεγάλης Βρεταννίας κ.κ. Νι-

κήτα, εἶναι μεγίστη τιμὴ γιὰ τὴν 
Ἐνορία μας, τὸ γεγονὸς ὅτι 
θὰ προστεῖ τῆς Ἀκολουθίας 
τοῦ Ὄρθρου καὶ τῆς Θείας 
Λειτουργίας (ὥρα 9:00 π.μ. 
ἕως 12:00 μ.μ.) ὁ 
νεοχειροτονηθεὶς Βοηθὸς 

Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς μας 
Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἐπίσκοπος  

Κλαυδιουπόλεως  κ. Ἰάκωβος. Ὁ Θεο-
φιλέστατος ἔχει ἄρρηκτους δεσμοὺς μὲ 
τὴν ἐνορία μας ἀπὸ τὸ 1994. 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ 
τελεσθεῖ Ἱερὸ Κτητορικὸ Μνημόσυνο γιὰ 
ὅλους τοὺς Κληρικούς, Κηδεμόνες, 
Ἐπιτρόπους, Εὐεργέτες καὶ Δωρητές, οἱ 
ὁποῖοι διηκόνησαν τὸν Ἱερό μας Ναό. 
Ὅπως πάντα, μὲ χαρὰ θὰ σᾶς περιμέ-
νουμε ὅλους γιὰ νὰ προσευχηθοῦμε μαζὶ 
σὰν μία οἰκογένεια καὶ νὰ εὐχηθοῦμε 
«Χρόνια Πολλά» στὸ νέο Ἐπίσκοπο τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς Ἱερᾶς 
μας Ἀρχιεπισκοπῆς. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς 
εὑρίσκεται στό:  1, Sussex Way, Hol-
loway, London N7 6RT. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας Ναοῦ: 020 7281 0407. 
Ἐκ τοῦ γραφείου τῆς Κοινότητος 
 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία - ὥρα 

9:00 π.μ. ἕως 12:00 μ.μ. 
Προεξάρχοντος καὶ  
Ἱερουργοῦντος τοῦ  

Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου  
Κλαυδιουπόλεως κ. Ἰακώβου 
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Η Κύπρος θα διαθέσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ για το κλίμα
Η Κύπρος επιζητεί την ενίσχυση της περι-

φερειακής συνεργασίας μέσω συντονι-
σμένων συνεργιών και ανταλλαγής βέλ-

τιστων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν επί-
κεντρο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, είπε 
ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης στην παρέμβασή του στη σύνοδο 
COP26 για την κλιματική αλλαγή στη Γλασκώβη. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε ως 
εξαιρετικής σημασίας τη σύνοδο που πραγματο-
ποιείται σε καίρια χρονικά στιγμή, σημειώνοντας 
ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις από την κλιματική 
αλλαγή μπορούν να μειωθούν μόνο αν όλοι συ-
νεργαστούν και λειτουργήσουν συλλογικά με 
κοινή προσήλωση και με την αίσθηση του κατε-
πείγοντος. 

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ώστε να ενδυνα-
μώσουμε τις προσπάθειές μας σε ό,τι αφορά την 
εκπλήρωση των υποσχέσεων μας. Δεν υπάρχει 
ένδειξη ότι οδηγούμαστε στην πράσινη ανάπτυξη, 
αφού όχι μόνο η υπερθέρμανση του πλανήτη επι-
ταχύνεται, αλλά γινόμαστε και μάρτυρες ανά το 
παγκόσμιο, μεταξύ άλλων, καταστροφικών πυρ-
καγιών, καύσωνα, αποψίλωσης των δασών, ξη-
ρασίας και ακραίων καιρικών φαινομένων», τό-
νισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 
Πρόσθεσε ότι «για αυτόν ακριβώς το λόγο, η 
Κύπρος υιοθετεί πλήρως και στηρίζει τις πρωτο-
βουλίες και διακηρύξεις της COP26, για τα δάση 
και την εκμετάλλευση της γης, για τη μείωση της 
χρήσης του άνθρακα, για τη μετάβαση σε μηδε-
νικούς ρύπους από τα μεταφορικά μέσα και την 
πρωτοβουλία των ΗΠΑ για μείωση της χρήσης 
μεθανίου». 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ακόμα 
ότι η Κύπρος παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη 
λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για επίτευξη 
των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και των 
στόχων της ΕΕ για μείωση κατά 55% των εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και των 
εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050. 

«Ως ένα πρώτο βήμα για να πετύχουμε αυτούς 
τους φιλόδοξους αλλά πολύ αναγκαίους στόχους, 
η χώρα μου θα διαθέσει πέραν των 500 εκατ. 
ευρώ μέχρι το 2026 για υιοθέτηση νέων πολιτικών 
και μέτρων αναφορικά με τη χρήση καθαρότερων 
καυσίμων, όπως το φυσικό αέριο και οι ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας και για την προώθηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στους συναφείς τομείς 
των Μεταφορών, της Γεωργίας, της Βιομηχανίας, 
της χρήσης γης, της προστασίας των δασών και 
της διαχείρισης αποβλήτων», είπε ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης. 

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του για το 
θέμα της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλι-
ματικής αλλαγής, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι 
«ως μια μικρή χώρα αναγνωρίζουμε ότι η εθνική 
μας συμβολή στην αντιμετώπιση των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής είναι περιορισμένη. Συ-
νεπώς, επιζητούμε την ενίσχυση της περιφερει-
ακής συνεργασίας μέσω συντονισμένων συνερ-
γιών και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος και η Μέση 
Ανατολή αποτελούν επίκεντρο της παγκόσμιας 
κλιματικής αλλαγής. 

«Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναλάβει την πρω-
τοβουλία για δημιουργία ενός Περιφερειακού Σχε-
δίου Δράσης, με τη συμμετοχή πέραν των 240 
επιστημόνων από την ευρύτερη περιοχή μας, 
όπως επίσης και πολλών διεθνών οργανισμών 
που ήδη ετοιμάζουν εισηγήσεις, μέτρα και  συ-
γκεκριμένες λύσεις. Με την ολοκλήρωση του επι-
στημονικού μέρους του Σχεδίου Δράσης που θα 
θέσει τα θεμέλια των μελλοντικών μας ενεργειών, 
εντός των προσεχών μηνών θα διοργανώσουμε 
μια Υπουργική Συνάντηση και μια Σύνοδο Ηγετών 
με τις οποίες θα ξεκινήσει ο κατάλληλος συντονι-
σμός και οι μηχανισμοί εποπτείας για την εφαρ-
μογή των δεσμεύσεων μας» κατέληξε. 

 
Δήλωση στήριξης στη συμφωνία της 

COP26 για τα Δάση και τη Χρήση Γης 
 
Η Κύπρος περιλαμβάνεται μεταξύ των περισ-
σότερων των εκατό χωρών που στηρίζουν τη Δια-
κήρυξη Ηγετών της Γλασκώβης για τα Δάση και 

τη Χρήση Γης, η οποία υπογράφτηκε στη Γλα-
σκώβη, στο πλαίσιο της κλιματικής διάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνών COP26. 
Στόχος της συμφωνίας είναι ο τερματισμός της 
αποψίλωσης των δασών έως το 2030 με τη δέ-
σμευση περίπου 19 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
προς αυτόν το σκοπό. 
Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε 
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το 
Ηνωμένο Βασίλειο και φιλοξένησε ο Πρωθυπουρ-
γός Μπόρις Τζόνσον για την υπογραφή της συμ-
φωνίας, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
εξέφρασε τη στήριξή του στη βρετανική πρωτο-
βουλία. 

«Τα δάση έχουν μεγάλη σημασία τόσο για μένα 
όσο και για τη χώρα μου, διότι τα δάση, ο δασικός 
τομέας, η βιοποικιλότητα και η αειφόρος χρήση 
γης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της μετάβασης 
μας σε μια σύγχρονη, κλιματικά ουδέτερη οικο-
νομία με επαρκείς πόρους», ανέφερε στο μήνυμά 
του ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. 

«Με τις δεσμεύσεις και τις δράσεις που προτεί-
νονται στη Διακήρυξη των Ηγετών, στη Γλα-
σκώβη, για τα Δάση και τη Χρήση Γης θα υπάρ-
ξουν αναπτυσσόμενα, υγιή και ανθεκτικά δάση 
και θα διασφαλιστεί η σημαντική τους συμβολή 
στις φιλοδοξίες μας για το κλίμα και τη βιοποικι-
λότητα, την ποιότητα ζωής στην ύπαιθρο και πέ-
ραν αυτής, καθώς και στην αειφόρο δασική βιο-
οικονομία», συνέχισε. 
Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας σημείωσε: «Η Κύπρος, συνεπώς, υιο-
θετεί τη Διακήρυξη των Ηγετών της Γλασκώβης 

και δεσμεύεται να εργαστεί συλλογικά για την 
αναχαίτιση της απώλειας των δασών και της υπο-
βάθμισης γης μέχρι το 2030 δημιουργώντας πα-
ράλληλα αειφόρο ανάπτυξη και προωθώντας μια 
συνολική μεταμόρφωση της υπαίθρου». Στην εκ-
δήλωση προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα μηνύ-
ματα από ηγέτες κρατών που συμμετέχουν στη 
σύνοδο. 

  
Επαφές στο περιθώριο της COP26  
 
Συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνή-
σεων είχε στη Γλασκώβη ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής 
της διάσκεψης COP26. 
Ο κ. Αναστασιάδης είχε την ευκαιρία να συνα-
ντηθεί, μεταξύ άλλων, με τον Πρόεδρο του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο της Αιγύ-
πτου, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τους 
Πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Μάλτας, του 
Λουξεμβούργου, της Λιβύης, της Κένυας, του 
Κουβέιτ και άλλους, με τους οποίους συζήτησε 
θέματα κοινού ενδιαφέροντος και θέματα, που 
άπτονται της ατζέντας της συνόδου. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης παρέστη στην εναρ-
κτήρια τελετή της συνόδου και παρακολούθησε 
τις παρεμβάσεις των υπόλοιπων αρχηγών κρα-
τών. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευαν 
ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Πε-
ριβάλλοντος Κώστας Καδής, ο Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος Μάριος Πελεκάνος και ο Ύπατος Αρ-
μοστής της Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο 
Ανδρέας Κακουρής. 
Επίσης, ο Νίκος Αναστασιάδης είχε το βράδυ 
της Δευτέρας επαφές, στο περιθώριο δεξίωσης, 
που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου 
Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον προς τους ηγέτες, 
που συμμετέχουν στην κλιματική σύνοδο COP26 
στη Γλασκώβη. 
Ανάμεσα σε άλλους, ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρό-
εδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με τον ΓΓ των ΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες, με τον Πρωθυπουργό του 
Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον, τον Πρί-
γκιπα της Ουαλίας Κάρολο, την Καγκελάριο της 
Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ, τον Πρωθυπουργό 
του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ, τον Πρωθυπουργό 
του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι, τον Πρόεδρο της 
Βορείου Μακεδονίας Στέβο Πενταρόφσκι και τον 
Πρωθυπουργό της Παλαιστίνης Μοχάμεντ Στα-
γιέχ. Κατά τις επαφές του ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο 
Κυπριακό και συζητήθηκαν και άλλα αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος θέματα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΗΝ COP26 ΤΗΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ

«Ο χρόνος τελειώνει, να δράσουμε τώρα», είπε ο Μητσοτάκης παρουσιάζοντας 6 πρωτοβουλίες 

Την προειδοποίηση ότι ο χρόνος 
για την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής τελειώνει και ότι 

υπάρχει ανάγκη άμεσης δράσης απη-
ύθυνε προς τους ηγέτες που συμμετέ-
χουν στη σύνοδο COP26 στη Γλα-
σκώβη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης. 
Κατά την Εθνική Δήλωση που ανα-
λογεί σε κάθε ηγέτη, ο κ. Μητσοτάκης 
αναφέρθηκε συνοπτικά σε έξι πράσινες 
πρωτοβουλίες της κυβέρνησής του. 
Αρχικά σημείωσε τον ηγετικό ρόλο 
της ελληνικής ναυτιλίας στην υποβολή 
προτάσεων απεξάρτησης από ορυκτά 
καύσιμα. Συνέχισε με τον τουρισμό για 
τον οποίο η κλιματική αλλαγή συνιστά 

«μεγάλη απειλή», λέγοντας ότι στα-
διακά ελληνικά νησιά μετατρέπονται σε 
100% πράσινους προορισμούς. 
Ακολούθως σημείωσε την αύξηση της 
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και τον στόχο δημιουργίας 
ενάλιων αιολικών πάρκων και τόνισε 
το στόχο απολιγνιτοποίησης της ηλε-
κτρικής παραγωγής στη χώρα έως το 
2028. Στάθηκε επίσης σε μέτρα προ-
στασίας των οικοσυστημάτων, όπως 
το σχέδιο κήρυξης του 10% των ελλη-
νικών θαλασσών ως περιοχές απαγό-
ρευσης αλιείας έως το 2030 και το πρό-
γραμμα προστασίας ορεινών 
οικοσυστημάτων και τέλος σημείωσε 
την πορεία μετατροπής της Ελλάδας 

σε κόμβο μεταφοράς πράσινης ενέρ-
γειας προς την Ευρώπη, επισημαίνο-
ντας την πρόσφατη συμφωνία με την 
Αίγυπτο. Ο κ. Μητσοτάκης, που ανα-
φέρθηκε και στη δημιουργία Υπουρ-
γείου για την Κλιματική Κρίση, τόνισε 
ότι «δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για 
μικροπολιτική» και ότι οι μελλοντικές 
γενιές «δεν θα συγχωρήσουν» την 
αποτυχία συντονισμού δράσεων. 
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι αρχής 
γενομένης από την COP26 μπορεί να 
υπάρξει επιτυχής αντιμετώπιση της κλι-
ματικής αλλαγής. 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποί-
ησε ότι το υπουργικό συμβούλιο θα 
εγκρίνει αυτή την εβδομάδα το νέο κλι-
ματικό νομοσχέδιο, το οποίο θα θέσει 
φιλόδοξους στόχους σε ό,τι αφορά την 
κλιματική αλλαγή. Αφού υπογράμμισε 
πως “η Ελλάδα, παρά το μικρό της 
αποτύπωμα σε διοξείδιο του άνθρακα, 
μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά 
στην πράσινη μετάβαση, πέραν των 
φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων για 
μείωση των εκπομπών κατά 55% μέχρι 
το 2030”, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε 
στις εξής πρωτοβουλίες: 

1. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος 
είναι μια θαλάσσια υπερδύναμη, που 
αντιστοιχεί στο 20% του παγκόσμιου 
στόλου. Πρωτοστατούμε στην κατά-
θεση προτάσεων για την απανθρακο-
ποίηση των θαλάσσιων μεταφορών. 

2. Προχωρώντας στον τουρισμό, η 
κλιματική κρίση αποτελεί σημαντική 
απειλή για τους τουριστικούς προ-
ορισμούς της Μεσογείου. Η πρωτο-

πόρα στρατηγική μας, GR-eco, θα μει-
ώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άν-
θρακα κατά περισσότερους από 10 
εκατομμύρια τόνους, μετατρέποντας 
σταδιακά τα νησιά μας σε 100% πρά-
σινους και ενεργειακά αειφόρους, αυ-
τόνομους προορισμούς. 

3. Όσον αφορά τις ανανεώσιμες πη-
γές, πέραν της «παραδοσιακής» αι-
ολικής και ηλιακής ενέργειας, σκο-
πεύουμε να είμαστε πρωτοπόροι και 
στην υπεράκτια αιολική ενέργεια με 
εγκατεστημένη βασική ισχύ 2 GW έως 
το 2030. Θέλουμε επίσης να καινοτο-
μήσουμε και στο πεδίο της υδροηλε-
κτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση 
αντλιοστασίων και ταμιευτήρων, εκμε-
ταλλευόμενοι τη μοναδική γεωμορφο-
λογία της χώρας. 

4. Σε ό,τι αφορά την σταδιακή απε-
ξάρτηση από τον άνθρακα, μεταβαί-
νουμε σε ηλεκτροδότηση χαμηλών εκ-
πομπών άνθρακα με ταχύτερο ρυθμό 
σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Η Ελλάδα θα έχει απαλλαγεί από 
τον λιγνίτη το αργότερο μέχρι το 2028, 
ενώ όλες οι παλιές λιγνιτικές μονάδες 
θα κλείσουν σταδιακά έως το 2023. 

5. Αναφορικά με τα οικοσυστήματα, 
λαμβάνουμε ρυθμιστικά μέτρα για την 
προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλό-
τητας. Σκοπεύουμε να απαγορεύσουμε 
την αλιεία στο 10% των θαλασσών μας 
μέχρι το 2030. Και εισάγουμε ένα εμ-
βληματικό πρόγραμμα με την ονομα-
σία «Untrodden Mountains» (Απάτητα 
Βουνά) με στόχο να προστατεύσουμε 
το φυσικό περιβάλλον των βουνών 

μας. 
6. Τέλος, οι διασυνδέσεις. Η Ελλάδα 
σταθερά μεταμορφώνεται σε έναν πε-
ριφερειακό κόμβο πράσινης ενέργειας. 
Η πρόσφατη συμφωνία μας με την Αί-
γυπτο για μια νέα ηλεκτρική διασύν-
δεση αποτελεί απόδειξη. Η Ελλάδα εί-
ναι επίσης το λογικό σημείο εισόδου 
στην ευρωπαϊκή αγορά για το πράσινο 
υδρογόνο που παράγεται στη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 
Ο κ. Μητσοτάκης παραχώρησε συ-
νεντεύξεις σε Bloomberg και Sky News 
και είχε διμερή επαφή με τον Πρόεδρο 
της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, 
στην οποία τέθηκαν επί τάπητος οι 
σχέσεις Ελλάδας – Ουκρανίας σε πο-
λιτικό επίπεδο, καθώς και οι προοπτι-
κές για περαιτέρω εμβάθυνση της δι-
μερούς συνεργασίας, με έμφαση στην 
ανάπτυξη των διμερών οικονομικών 
και εμπορικών σχέσεων. Μάλιστα, ιδι-
αίτερη αναφορά έγινε στην πολυπληθή 
ελληνική ομογένεια στην ανατολική Ου-
κρανία, αλλά και στις δυνατότητες που 
παρουσιάζονται για την ανάπτυξη πο-
λιτιστικών σχέσεων. Ο πρωθυπουργός 
ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ουκρα-
νίας για τις εξελίξεις στην Ανατολική 
Μεσόγειο και τη συμπεριφορά της 
Τουρκίας, επισημαίνοντας ότι τα διεθνή 
προβλήματα θα πρέπει να επιλύονται 
με σεβασμό προς το Διεθνές Δίκαιο και 
τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών. 
Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης είχε συνομι-
λία με τον οικοδεσπότη της COP26 
Μπόρις Τζόνσον και τον γενικό γραμ-
ματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
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Συμφωνία ηγετών στην COP26 για ελάττωση ρυπογόνων εκπομπών μεθανίου

Μία Παγκόσμια Δέσμευση για περιορισμό των 
επικίνδυνων εκπομπών μεθανίου υιοθέτησαν πε-
ρισσότεροι από 80 ηγέτες κατά τη δεύτερη και 
τελευταία ημέρα της συνόδου κορυφής στη Γλα-
σκώβη στο πλαίσιο της κλιματικής διάσκεψης των 
Ηνωμένων Εθνών COP26. Η κοινή πρωτοβουλία 
ΕΕ και ΗΠΑ προβλέπει τη μείωση των εκπομπών 
του ρυπογόνου αερίου κατά 30% έως το 2030, 
σε σχέση με τις εκλυόμενες ποσότητες του 2020. 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρ-

σουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η μείωση του 
εκλυόμενου μεθανίου «είναι ένα από τα πιο απο-
τελεσματικά πράγματα που μπορούμε να κά-
νουμε» προς την επίτευξη του στόχου περιορι-
σμού της αύξηση της θερμοκρασία του πλανήτη 
στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Στην ίδια εκδήλωση ο 
Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έκανε λόγο 
για «δέσμευση που αλλάζει το παιχνίδι». Όπως 
είπε, το μεθάνιο ευθύνεται για περίπου τη μισή 
από την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης. 
Πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών υπέ-
δειξε ότι ο περιορισμός εκπομπών μεθανίου, με-
ταξύ άλλων από τη γεωργία, από διαρροές και 
από χωματερές, είναι από τα πιο κρίσιμα σημεία 
στη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Το μεθάνιο παράγεται όταν αποσυντί-

θενται ζώντες οργανισμοί, ενώ περιέχεται και στο 
φυσικό αέριο. Διατηρείται για μικρό διάστημα στην 
ατμόσφαιρα, αλλά προκαλεί μεγαλύτερη υπερ-
θέρμανση σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα. 
Τη Δέσμευση, πάντως, δεν προσυπογράφουν 

Κίνα, Ινδία και Ρωσία. Παρόντες στην εκδήλωση 
ανακοίνωσης της συμφωνίας ήταν πολλοί από 
τους παριστάμενους στην COP26 ηγέτες, αλλά 
και ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ Λεονάρντο 
ντι Κάπριο. Παράλληλα, πάνω από 40 ηγέτες υιο-
θέτησαν σχέδιο επίσπευσης της διάθεσης σε όλο 
τον κόσμο οικονομικής και πράσινης τεχνολογίας 
έως το 2030. Οι τεχνολογίες αφορούν αρχικά πέ-
ντε τομείς: την ενέργεια, τις μεταφορές, τη χαλυ-
βουργία, τη χρήση υδρογόνου και τη γεωργία. 

 
Συμφωνία για την αποψίλωση των δασών 
Οι ηγέτες, κατόπιν πρωτοβουλίας των Βρετα-

νών, υπέγραψαν επίσης τη Διακήρυξη για τα 
Δάση και τη Χρήση Γης, που δεσμεύει περίπου 
19 δισεκατομμύρια δολάρια με στόχο τον τερμα-
τισμό της αποψίλωσης δασών παγκοσμίως έως 
το 2030. Ο Μπόρις Τζόνσον προειδοποίησε κατά 
την τελετή υπογραφής ότι η επίτευξη του στόχου 
συγκράτησης της αύξησης της θερμοκρασίας του 
πλανήτη στον ενάμισι βαθμό Κελσίου είναι ζήτημα 

διαφοράς «μεταξύ ζωής και θανάτου». Σημαντική 
θεωρείται η συμμετοχή στη συμφωνία της Κίνας 
και της Βραζιλίας, τόσο λόγω των τεράστιων δα-
σικών εκτάσεων όσο και λόγω της επιταχυμένης 
αποψίλωσης των τελευταίων ετών, ιδίως στο τρο-
πικό δάσος του Αμαζονίου. Τη διακήρυξη υιοθε-
τούν πάνω από 100 χώρες, μεταξύ των οποίων 
η Κύπρος και η Ελλάδα. Η συμφωνία εκπληρώνει 
έναν από τους τέσσερις βασικούς στόχους της 
βρετανικής προεδρίας της COP26. Όπως έχει 
πει ο Τζόνσον, θέλει να δεσμεύσει τις χώρες σε 
συγκεκριμένους στόχους μείωσης εκπομπής ρύ-
πων, σε αύξηση χρηματοδότησης προς τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες για πράσινες δράσεις και 
στη στροφή προς ηλεκτροκίνητα οχήματα. Η συμ-
φωνία για τον τερματισμό της αποψίλωσης δα-
σών υπογράφηκε από χώρες που καλύπτουν πε-
ρίπου το 85% των δασών του πλανήτη και 
περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Ρωσία 
και την Ινδονησία, δηλαδή χώρες με τεράστιες 
δασικές εκτάσεις αλλά και σοβαρό πρόβλημα ως 
προς την υλοτόμηση και την καταστροφή δασών. 
Πάντως, ειδικοί προειδοποιούν ότι παρόμοια συμ-
φωνία είχε επιτευχθεί το 2014, χωρίς να μειώσει 
στο ελάχιστο την υλοτόμηση δασών. 

 
Μήνυμα Ελισάβετ για πολιτική υπέρβαση  
Με μαγνητοσκοπημένο μήνυμα σε ασυνήθιστα 

προσωπικό τόνο η βασίλισσα Ελισάβετ κάλεσε 
τους ηγέτες στην COP26 να αρθούν στο ύψος 
των περιστάσεων. «Επί περισσότερο από 70 
χρόνια είχα την τύχη να συναντήσω και να γνω-
ρίσω πολλούς από τους σπουδαίους ηγέτες του 
κόσμου. Εγώ, τουλάχιστον, ελπίζω αυτή η διά-
σκεψη να είναι μία από εκείνες τις σπάνιες περι-
στάσεις όπου όλοι θα έχουν την ευκαιρία να αρ-
θούν πάνω από τις πολιτικές της στιγμής και να 
επιτύχουν πραγματική πολιτική δεινότητα», ανέ-
φερε η 95χρονη μονάρχης. Σημείωσε ότι πολλοί 
ελπίζουν η κληρονομιά αυτής της συνόδου να 
περιγράφει τους συμμετέχοντες ως ηγέτες που 
δεν απώλεσαν την ευκαιρία και που ανταποκρί-
θηκαν στο κάλεσμα των μελλοντικών γενιών. «Ότι 
φύγατε από αυτή τη διάσκεψη ως κοινότητα των 

εθνών με μια αποφασιστικότητα, μια επιθυμία και 
ένα σχέδιο, να αντιμετωπίσετε τον αντίκτυπο της 
κλιματικής αλλαγής και να αναγνωρίσετε ότι η 
ώρα για λόγια έχει τώρα μετακινηθεί προς την 
ώρα για δράση», συνέχισε. Η Ελισάβετ αναφέρ-
θηκε στην υπερηφάνεια που νιώθει για την αφο-
σίωση της οικογένειάς της σε περιβαλλοντικούς 
σκοπούς, αρχής γενομένης από τον εκλιπόντα 
σύζυγό της Φίλιππο, ο οποίος είχε προειδοποι-
ήσει για την κλιματική κρίση το 1969. «Αποτελεί 
πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα που ο ηγε-
τικός ρόλος που έπαιξε ο σύζυγός μου στο να 
ενθαρρύνει τον κόσμο να προστατεύσει τον εύ-
θραυστο πλανήτη μας συνεχίζει να ζει μέσω της 
δουλειάς του μεγαλύτερου γιου μας Καρόλου και 
του δικού του μεγαλύτερου γιου Γουίλιαμ. Δεν θα 
μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανη για αυτούς», 
σημείωσε η βασίλισσα. Όπως πρόσθεσε, «ουδείς 
υποτιμά τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά, 
αλλά η ιστορία έχει δείξει πως όταν τα έθνη συ-
νεργάζονται σε έναν κοινό σκοπό, υπάρχει πάντα 
περιθώριο για ελπίδα . Εργαζόμενοι πλάι-πλάι, 
έχουμε την ικανότητα να λύσουμε τα πιο ανυπέρ-
βλητα προβλήματα και να θριαμβεύσουμε επί 
των μεγαλύτερων αντιξοοτήτων». Ολοκλήρωσε 
τονίζοντας: «Κανείς μας δεν θα ζήσει για πάντα. 
Αλλά αυτό το κάνουμε όχι για τους εαυτούς μας, 
μα για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών 
μας και για εκείνους που θα ακολουθήσουν». 

 
«Θανατική ποινή η αποτυχία»  
Με τον Τζέιμς Μποντ παρομοίασε τον πλανήτη 

ο Μπόρις Τζόνσον στην ομιλία του κατά την εναρ-
κτήρια τελετή της συνόδου. Όπως εξήγησε, η Γη 
είναι δεμένη σε μία καταστροφική συσκευή και 
προσπαθεί απελπισμένα να αποφύγει «μία ανα-
τίναξη που θα τερματίσει την ανθρώπινη ζωή 
όπως τη γνωρίζουμε». Ο Τζόνσον παρότρυνε 
τους ηγέτες να εντείνουν τις προσπάθειές τους, 
προειδοποιώντας ότι βρισκόμαστε «ένα λεπτό 
πριν από τα μεσάνυχτα». Ο ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η 
αποτυχία «δεν είναι επιλογή - η αποτυχία είναι 
θανατική ποινή».



Σκ επ τόμενη 
για αυθεντικά 
και μη άτομα 

μου ήρθαν στο 
μυαλό αυτά τα αυτό-
φωτα και ετερόφωτα 
σώματα. Δεν ξέρω 
αν είναι ακριβώς έτσι 
τα πράγματα γιατί 
μπορεί στην συζή-
τηση να εμπλακούν 
οι ειδικοί κι αυτό δεν 

το θέλω γιατί σίγουρα δεν είμαι 
αστρολόγος και σίγουρα όχι επαγγελ-
ματίας ψυχολόγος. Αυτόφωτα λοιπόν 
σώματα: χαρακτηρίζονται όλα εκείνα 
που εκπέμπουν ενέργεια σε μορφή 
του φωτός. Λέγονται επίσης και  
φωτεινές πηγές. Ετερόφωτα σώματα: 
χαρακτηρίζονται όλα εκείνα που δεν 
εκπέμπουν τα ίδια φως, αλλά γίνονται 
αντιληπτά όταν φως προερχόμενο 
από αλλού πέσει επάνω τους και 
ανακλαστεί ή περάσει μέσα από  
το υλικό τους. Και είναι γεγονός ότι 
τελικά σε αυτή την ζωή φανερώνονται 
αργά γρήγορα ποια είναι τα αυτό-
φωτα και ποια τα ετερόφωτα άτομα! 
Είμαστε αυθεντικοί άνθρωποι;  

Μπορούμε να δούμε αν περιστοιχι-
ζόμαστε από αυθεντικούς ανθρώ-
πους; Αν εσείς είστε αυθεντικός  
άνθρωπος  είναι καλό να το ξέρετε 
για να είστε καλά με τον εαυτό σας. 
Είναι σημαντικό όταν είστε μόνοι σας 
να νοιώθετε  ότι είστε αυθεντικοί,  
στην παρέα σας ή στην κοινω-
νική σας σχέση ή είστε σε 
μια καινούρια σχέση ή σε 
ένα γάμο πολλά χρό-
νια ή στη εργασία 
σας ή στη φιλία 
σας… Ο  αυθε-
ντικός άνθρω-
πος δεν είναι 
ύπουλος, δεν 
είναι πονηρός 
και δεν  σε καρ-
φώνει πισώ-
πλατα.  
Δεν πάει να σε 

καρφώσει με το  
μαχαίρι πισώπλατα 
μόλις γυρίσεις την 
πλάτη σου. Είναι καλά 
να ξέρουμε τι είναι ο αυ-
θεντικός άνθρωπος για να 
μπορούμε να τον εντοπίσουμε 
στο πι και φι. Να μπορείς να πεις: Σε 
βλέπω ότι είσαι αυθεντικός γι΄αυτό 
σε διαλέγω να  είσαι στην παρέα μου.  
Για σκεφτείτε πόσο ωραίο είναι αυτό. 
Εγώ διαλέγω εσένα… λέμε στον 
άλλο.  Άρα δίνουμε στον εαυτό μας 
το δώρο της φιλίας και διώχνουμε τα 
άτομα που δεν είναι αυθεντικά και  
δεν τα χρειαζόμαστε ενδεχομένως 
στη ζωή μας και τα  κάνουμε πέρα, 
για να φέρουμε κοντά μας  
καινούριους αυθεντικούς ανθρώ-
πους. Δεν γίνεται εγώ να μην είμαι 
αυθεντική και να φέρω στη ζωή μου 
αυθεντικούς ανθρώπους.  
Ένα πράγμα που κάνουν οι αυθε-
ντικοί άνθρωποι είναι ότι έχουν μια 
επίγνωση του τι γίνεται μέσα τους.  
Αναγνωρίζουν τα αισθήματά τους πχ  
θα πούνε: αυτή την στιγμή έχω  
θυμώσει, ξέρω αυτή την στιγμή είμαι 
θυμωμένη και δεν παριστάνω κάτι 
άλλο. Όταν είμαι θυμωμένη δεν  τα 
σπάω όλα και τα  κάνω Γης Μαδιάμ. 
Τι σημαίνει ότι είμαι θυμωμένη και  
αυθεντική. Λέω στον άλλο:  Άκου 
αγάπη  μου, αυτό που έκανες με  
θύμωσε. Αυτό το «αγάπη μου» που 
λέω έχει την έννοια της αγάπης στα 
αλήθεια. Το λέω με αγάπη στο παι-
δάκι μου, στο γονιό μου, στο φίλο 
μου. Ξεκινάω από θέση αγάπης γιατί 
δεν έχω να μοιράσω κάτι με τον άλλο. 
Δεν θέλω να τσακωθώ.  Με μια  
καθαρότητα να βγάλω προς τα έξω 
τι έχω. Λέμε στο παιδί μας για παρά-
δειγμα: «Πολύ στεναχωρήθηκα που 
δεν μάζεψες τα παιχνίδια σου ή τα 
ρούχα σου και δεν τα έβαλες στο  
καλάθι των άπλυτων ρούχων».  
Του λες «λυπήθηκα γιατί εγώ τώρα 

νοιώθω κουρασμένη για μια δουλειά 
που συμφωνήσαμε να κάνεις εσύ, και 
κάνοντας αυτό δεν πρόλαβα να κάνω 
κάτι άλλο». Έτσι ο έφηβος δεν έχει 
κάτι να σου πει γιατί δεν τον έχεις πει 
τεμπέλη ή κάτι άλλο. Άρα δεν  
ξεσπούμε σε χαρακτηρισμούς και 
 κατηγορίες στους άλλους.  
Ο αυθεντικός άνθρωπος επειδή 

αποφασίζει ότι θα είναι για παράδει-
γμα «ειλικρινής» αντιδρά, όχι τι θα 
που οι άλλοι. Τι θα πει ο πατέρας 
μου, η μητέρα μου, ο γείτονας κλπ 
αλλά επειδή ξέρει ποιος είναι λέει 
«παιδιά θέλω να είμαι έτσι». Αντιδράει 
με βάση ποιες είναι οι δικές του 
προσδοκίες, όπως ο ίδιος θέλει. 
Ο αυθεντικός άνθρωπος δεν αντι-

δρά μόνο στις προσδοκίες των  
άλλων. Ο αυθεντικός ξέρει ποιος  
είναι. Και λέει: παιδιά θέλω να είμαι 
έτσι. Αντιδρά με τι έχει στο δικό του ο 
κεφάλι. Το να θέλω να ευχαριστήσω 
του άλλους είναι υποκριτικό. Ξέρει 
ποιος είναι και  ποια χαρακτηριστικά 
έχει. Ξέρει τις αδυναμίες του και τα 
ελαττώματά του. Υπάρχει μια δια-
φορά  μεταξύ του, ξέρω και παραδέ-
χομαι τα ελαττώματά μου και το χρη-
σιμοποιώ σαν δικαιολογία. Αυτά είναι 
δύο διαφορετικά πράγματα.  
Χρησιμοποιώ το ελάττωμα μου σαν 

δικαιολογία για να με λυπηθούν για 
να με συγχωρέσουν  για να κερδίσω 

κά τ ι . 
Αυτό είναι χειριστική συμπεριφορά 
του. Είτε το κάνουμε εμείς είτε το κά-
νουν οι άλλοι. Ο αυθεντικός άνθρω-
πος ξέρει μέσα του ποιο είναι το ελάτ-
τωμα του. Δεν το κάνει παντιέρα 
«αυτό είναι το ελάττωμά μου και πρέ-
πει όλοι να το δεχτείτε και  να μου 
κάνετε τα χατίρια». Αυτό ΟΧΙ! Ξέρω 
το αδύναμο μου σημείο σημαίνει ότι 
γνωρίζω  τι άνθρωπος είμαι, έχω μια 
βασική αυτογνωσία, και λέω αυτό εί-
ναι το ελάττωμά μου και θα προσπα-
θήσω να το κρατήσω πίσω. Μπορεί 
να είναι ένα ελάττωμα που δεν διορ-
θώνεται αλλά θα προσπαθήσω του-
λάχιστον να μην το μεγεθύνω και να 
μην το κάνω να μπει μέσα στη σχέση 
μου. Θα  πρέπει να προσπαθήσω να 
χρησιμοποιήσω τα δυνατά μου ση-
μεία να  χρησιμοποιήσω τα προτε-
ρήματά μου και να βγω έξω κοινω-
νικά και να είμαι και μέσα μου και 
προς τα έξω ο άνθρωπος που χρη-
σιμοποιεί  τα  προτερήματά του για 
το δικό του το καλό και των ανθρώ-
πων δίπλα του. Γιατί πολλοί λένε είμαι 
ντροπαλή,  είμαι ευαίσθητη. Μα για  
σταθείτε; Δεν πάμε να πούμε στον 
άλλο έχω ένα ελάττωμα και κάνε μου 
τα χατίρια. 
Ο αυθεντικός άνθρωπος λέει την 

αληθινή του γνώμη. Λέει  την αλήθεια 
του και δεν φοβάται. Την λέει με ένα 
όμορφο αυθεντικό τρόπο ώστε δεν 
προσβάλλει, δεν κατακρίνει ούτε τον 
εαυτό του ούτε κάποιον άλλο.  
Ο αυθεντικός άνθρωπος είναι αυτός 

που εκπέμπει μια ακτινοβολία. Και οι 
άλλοι τον βλέπουν ότι είναι αληθινός. 

Το εκπέμπει. «Αυτό που εσείς βλέ-
πετε, αυτό είμαι, δεν είμαι κάτι άλλο». 
Δεν είμαι διπρόσωπος, δεν είμαι οχιά. 
Δεν είμαι σήμερα έτσι και αύριο αλ-
λιώς». Το ξέρουνε και οι γύρω του 
αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός 
μέσα του.  Αυτό είμαι, λέει, και δεν 
φοβάται να το δείχνει! 
Ο αληθινός αυθεντικός άνθρωπος 

χαράζει το δικό του μονοπάτι στη 
ζωή, δεν αντιγράφει και δεν ζηλεύει. 
Μπορεί να έχει πρότυπα μίμησης και 
μπορεί να δει κάτι καλό στους άλλους 
που του άρεσε. Μαθαίνει τον τρόπο 
πως να το κάνει κι αυτός και να φτά-
σει το δικό του στόχο. Όχι για να  
κατακτήσει τον στόχο του άλλου. Γιατί 
εγώ είμαι δασκάλα, δεν θα πω «δεν 
έγινα σαν την άλλη την τραγουδί-
στρια». Γιατί εγώ ότι θέλω να κάνω, 
το κάνω αυθεντικά και με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Άρα δεν θα ζη-
λέψω ή να μιμηθώ. Βλέπουμε ποιες 
είναι οι αξίες μας  ποιοι  είναι οι στόχοι 
μας, ποια είναι η επιθυμία μας και  
επικεντρωνόμαστε σε αυτό. Το  δικό 
μας το μονοπάτι.  
Οι αυθεντικοί άνθρωποι έχουν και 

κάποια άλλη ιδιότητα. Βλέπουν την 
αποτυχία και τα λάθη τους. Δεν τα 
βλέπουνε σαν κάτι ισοπεδωτικό σαν 
κάτι μοιραίο. Σαν κάτι που δείχνει ότι 
είναι αποτυχημένοι. Όταν είμαστε  
αυθεντικοί τα βλέπουμε τα λάθη μας 
δεν  τα κουκουλώνουμε και δεν τα δι-
καιολογούμε ούτε κι από την άλλη 

αυτομαστιγονόμαστε και λέμε 
είμαι σκέτα αποτυχία... Ξέ-
ρουν και για τον εαυτό 
τους και για το άλλο 
άτομο ότι τα λάθη εί-
ναι μέρος  της εξέ-
λιξης τους.   
Ξέρουν πως 
να ανακάμψουν 
από κάποιο λά-
θος και να μά-
θουνε από το 
λάθος τους και 
να πάνε πάρα 
κάτω. Τα παρα-
δέχονται τα λάθη 
τους και  

ξέρουν να ζητάνε συ-
γνώμη. Και κτίζουνε 

κάτι καλύτερο.  Οι άνθρω-
ποι που πραγματικά είναι αυ-

θεντικοί πιστεύουν σε ένα τρόπο 
ζωής που είναι αυθεντικός. Έχουν 
καλή αυτοεκτίμηση, τον σέβονται τον 
εαυτό τους. Άρα σημαίνει πως δεν 
κάνουν βλακείες και λανθασμένες 
επιλογές. Δεν κάνουν πράγματα που 
δείχνουν ότι όχι μόνο δεν σέβονται 
τον εαυτό μας αλλά και τον σαμπο-
τάρουν. «Εκτιμάω τι άνθρωπος είμαι 
σημαίνει εκτιμάω τι ποιότητα άνθρω-
πος είμαι. Ποιες είναι οι αξίες μου. 
Πώς ζω τη  ζωή μου. Ποιες είναι οι 
ποιότητες μου». Αυτή είναι η  αυθε-
ντικότητα.   
Τα ξέρουμε αυτά μέσα μας. Αυτή εί-

ναι άλλωστε η αυτογνωσία. Εκτιμάμε 
τον εαυτό μας γι΄αυτό που είμαστε 
εσωτερικά.  Κι αυτό το ακτινοβολούμε 
προς τα έξω, το βγάζουμε και ο άλλος 
το βλέπει το αντιλαμβάνεται και  
το εκτιμάει. Με το να είμαστε ο πολύ-
τιμος εαυτός μας που άλλοι το εκτι-
μούνε, το βλέπουνε, το δέχονται,  
το αντιλαμβάνονται και μέσα από 
αυτή τη διαδικασία εκτίμησης μάς 
εκτιμάνε περισσότερο και άρα έρχο-
νται πιο κοντά μας και είναι και οι  
άλλοι πιο ανοικτοί στο να κτίσουνε  
αυτήν την σχέση που έχουμε.  
Και γι΄αυτό βελτιώνεται η σχέση μας 
και  γίνεται καλύτερη και ωραιότερη  
κι έτσι ομορφαίνει τη ζωή μας με το 
να είμαστε αυθεντικοί γιατί στο τέλος 
της ημέρας έχουμε την αίσθηση ότι 
κάναμε το καλύτερο που μπορούσα, 
ήμασταν το καλύτερο που μπορού-
σαμε και εξακολουθούμε να  είμαστε. 
Έτσι το εισπράττουμε στην συνέχεια. 
Να θυμάστε…  Αργά ή γρήγορα σε 
αυτή την ζωή φαίνεται ποιος είναι το 
αυτόφωτο και ποιος το ετερόφωτο.  
Αργά ή γρήγορά!!! 

Το κράτος είναι η 
πολιτική οργά-
νωση της οικο-

νομικά κυρίαρχης τά-
ξης, που έχει για σκοπό 
την διατήρηση του υφι-
στάμενου καθεστώτος  
και την εξουδετέρωση 
της αντίστασης των άλ-

λων τάξεων.  Το κράτος είναι η μηχανή 
που έχει προορισμό να διατηρεί την κυ-
ριαρχία μιας τάξης επάνω σε άλλες τά-
ξεις. Το κράτος,είναι στα χέρια της κυ-
ρίαρχης τάξης, μια μηχανή που έχει 
προορισμό την κατάπνιξη της αντίστα-
σης των ταξικών της αντιπάλων. 
Το κράτος,που αναφάνηκε ταυτόχρονα 

με την διαίρεση της κοινωνίας σε τάξεις 
εκμεταλλεύτριες, και τάξεις εκμεταλλευό-
μενες,είναι το προϊόν αυτών ακριβώς 
των ασυμβίβαστων ταξικών αντιθέσεων. 
Δύο είναι οι βασικές,οι ουσιώδεις λει-

τουργίες,τα βασικά καθήκοντα, που χα-
ρακτηρίζουν την δράση κάθε κάθε αστι-
κού εκμεταλλευτικού κράτους: τα 
εσωτερικά και τα εξωτερικά λειτουργή-
ματα. Τα εσωτερικό είναι το κύριο,το ου-
σιαστικότερο. Αυτό συνιστάται στο να 
καταπιέζει τους εργαζόμενους,τις εκμε-
ταλλευόμενες γενικά τάξεις που αποτε-
λούν την πλειοψηφία της κοινωνίας 
προς όφελος της κυρίαρχης τάξης.  
Το εξωτερικό λειτούργημα του αστικού 

κράτους συνιστάται στο να διευρύνει 
διαρκώς τον εδαφικό χώρο του με την 
κατάκτηση ξένων εδαφών ή να τον υπε-
ρασπίζεται ενάντια στις κατακτητικές 
διαθέσεις των άλλων αστικών κρατών. 
Αυτό το πράγμα γίνεται πάντα, ακόμα 
από την εποχή της δουλείας, της φεου-
δαρχίας και του καπιταλισμού ως τις μέ-
ρες μας. Βασικά, κύρια, όργανα της κρα-
τικής εξουσίας είναι ο στρατός,  
η αστυνομία, η ποινική δικαιοσύνη,  
οι υπηρεσίες πληροφοριών, οι φυλακές.  
Τα σύγχρονα ιμπεριαλιστικά κράτη κα-

ταπνίγουν με την βία κάθε εκδήλωση, 
κάθε τάση των εργαζομένων για την βελ-
τίωση της οικονομικής και πολιτικής τους 
θέσης, κάθε εκδήλωση των εργαζομέ-
νων για πραγματική ελευθερία, δημο-
κρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.  
Η εξωτερική τους πολιτική εξάλλου 

αποβλέπει στην υποδούλωση των άλ-
λων, των ελεύθερων και ανεξάρτητων 
λαών.  
Η μέχρι σήμερα ιστορία γνωρίζει τρεις 

βασικούς τύπους εκμεταλλευτικών κρα-
τών: το δουλοκτητικό, το φεουδαρχικό 
και το αστικό κράτος. Οι μορφές της πο-
λιτικήςκυριαρχίας των εκμεταλλευτριών 
τάξεων, οι μορφές δηλαδή του εκμεταλ-
λευτικού κράτους είναι διάφορες. 
Ανάμεσα στις μορφές της πολιτικής  
κυριαρχίας της αστικής τάξης, του αστι-

κού κράτους, συγκαταλέγουμε την 
αστική μοναρχία,την αστική δημοκρατία, 
την φασιστική δικτατορία,που αυτή η τε-
λευταία αποτελεί μια ανοιχτή τρομοκρα-
τία. 

 Η ουσία όλων αυτών των μορφών πο-
λιτικής κυριαρχίας είναι μία: η δικτατορία 
του κεφαλαίου. Ακόμα και η προοδευτι-
κότερη πολιτική μορφή του αστικού κρά-
τους - η αστική δημοκρατία δηλαδή με 
τις Βουλές και με την τυπική αναγνώ-
ριση της καθολικής ψηφοφορίας - είναι 
όργανο της κυριαρχίας του κεφαλαίου.  
Αυτό συμβαίνει στα σύγχρονα καπιτα-
λιστικά κράτη, ιμπεριαλιστικά ή μη, που, 
τυπικά ονομάζονται αστικές δημοκρα-
τίες,αλλά στην πραγματικότητα η εξου-
σία βρίσκεται στα χέρια των εκπροσώ-
πων των μεγάλων μονοπωλίων, που 
κρατάνε τις διοικητικές θέσεις- κλειδιά 
στην κρατική μηχανή. 
Η Αριστερά λαμβάνει πάντα υπόψη 

της τις συγκεκριμένες ιστορικές συνθή-
κες προκειμένου να κρίνει αν μια μορφή 
κράτους είναι προοδευτική ή αντιδρα-
στική. Παραδέχεται π.χ. ότι η αστική  
δημοκρατία, παρόλες τις αρνητικές 
πλευρές της, είναι μια κρατική μορφή 
που,κρινόμενη από ιστορική άποψη, 
αποτελεί μια πρόοδο σε σχέση με την 
απόλυτη μοναρχία. Η πιο προοδευμένη,  
η πιο δημοκρατική μορφή κράτους, από 
όσες γνώρισε η ιστορία μέχρι σήμερα 
είναι το σοσιαλιστικό κράτος.  
Με την επικράτηση της σοσιαλιστικής 
επανάστασης, η εργατική τάξη κατα-
στρέφει την αστική κρατική μηχανή και 
δημιουργεί ένα κράτος εκ θεμελίων και-
νούργιο που στηρίζεται στην λαϊκή  
δημοκρατία,στην λαϊκή εξουσία.  
Η μετάβαση από το αστικό καθεστώς 
στο νέο, το σοσιαλιστικό καθεστώς  
καθεστώς γίνεται με το βίαιο,το επανα-
στατικο γκρέμισμα της εξουσίας και του 
κράτους των εκμεταλλευτών, που απο-
τελούν την ασήμαντη μειονότητα του 
πληθυσμού. Σκοπός της εργατικής εξου-
σίας είναι να καταργήσει την εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο, να δια-
λύσει τις τάξεις και να πραγματοποιήσει 
την οικοδόμηση του κομμουνισμού. 
Μετά την ολοκληρωτική οικοδόμηση 

της αταξικής κομμουνιστικής κοινωνίας, 
το κράτος, σαν άχρηστο πλέον, θα πά-
ψει να υπάρχει.Όμως,αυτό ισχύει μόνο 
στην περίπτωση της επικράτησης της 
σοσιαλιστικής επανάστασης σε όλες τις 
χώρες ή τουλάχιστον στην πλειονότητά 
τους. Στην περίπτωση που στην πλει-
ονότητα των χωρών κυριαρχεί ο καπι-
ταλισμός,οι χώρες της νικηφόρας σο-
σιαλιστικής επανάστασης δεν πρέπει να 
αδυνατίσουν, αλλά να σταθεροποιήσουν 
και να δυναμώσουν με κάθε τρόπο το 
κράτος τους και τα διάφορα όργανά του.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Το κράτος 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Οι αυθεντικοί και μη άνθρωποι



Μιλώντας με την καλή μου τη φίλη Άντρη που ζει 
στη μακρινή Αυστραλία, θυμηθήκαμε τα παλιά καλά 
χρόνια εκεί στη Λευκωσία όταν συναντηθήκαμε με 
αφορμή την αγάπη που τρέφαμε και οι δυο για το 
Θέατρο.  
Ήταν τότε που ο μεγάλος Θεατράνθρωπος Βλα-
δίμηρος Καυκαρίδης μας έδωσε την ευκαιρία να 
ενταχθούμε στη μόνη δραματική σχολή που υπήρχε 
στην Κύπρο.  

Σαν ο ιδρυτής της σχολής ο αείμνηστος Βλαδίμηρος  έδινε την 
ευκαιρία στους μαθητές του να λαμβάνουν μέρος σε θεατρικές 
παραστάσεις όπως εκείνη της Ειρήνης του Αριστοφάνη,  που πι-
στεύω ότι ήταν η μεγαλύτερη παραγωγή που έγινε ποτέ εκείνα τα 
χρόνια με παραστάσεις να γίνονται στο Αρχαίο θέατρο της Σαλα-
μίνας, τώρα δυστυχώς στη κατεχόμενη Αμμόχωστο, που άφησε 
τις καλύτερες εντυπώσεις.  
Και το μυαλό ταξιδεύει και πάλι στις παραστάσεις ζωής, γιατί 
αυτό είναι το σημαντικότερο στην πορεία της ζωής μας, και τα όσα 
συναντούμε στο δρόμο μας προς το ταξίδι της ζωής.  
Και μιλώντας με τη φίλη μου θυμούμαστε την επιμονή του μεγά-
λου μας δασκάλου για να πάρουμε ότι το καλύτερο για την επιλογή 
μας να υπηρετήσουμε την τεχνική της τέχνης του υποκρίνεστε. 
Την τέχνη του ηθοποιού. Και τα μαθήματα ήταν τόσο έντονα, που 
ακόμα τα θυμούμαστε και νιώθουμε υπερηφάνεια για όλα όσα μας 
έδωσε ο Μεγάλος θεατράνθρωπος.  
Και γίναμε μια οικογένεια.  Θυμάμαι ακόμα και τώρα το πόσο κο-
ντά βρεθήκαμε. Και μιλάμε για το παιδί του Βλαδίμηρου την Ζήνα 
η οποία γεννήθηκε τις μέρες μαθητείας μου στον Βλαδίμηρο Καυ-
καρίδη, και που ακόμα και το γάλα της ήταν μέρος της στενής οι-
κογενειακής υπόθεσης. Ναι. Την τάιζα συχνά τη Ζήνα, και θα ήθελα 
να της πω πως νιώθω ιδιαίτερη περηφάνια που ήταν μέρος της 
ζωής μου.  
Η αλήθεια είναι ότι δεν την έχω δει για πολλά -πολλά χρόνια. 
Όμως οι αναμνήσεις μένουν και είναι μέρος της διαμόρφωσης του 
χαρακτήρα μου.  

-“Κλέβω”  το παρακάτω κομμάτι για να κάνω έμφαση στην προ-
σωπικότητα του μεγάλου δασκάλου του Θεάτρου.  
Ο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης έφυγε στις 3 Νοεμβρίου 1983, στα 

52 του. Με αφορμή την επέτειο, ο σκηνογράφος Κώστας Καυκα-

ρίδης παραθέτει μια προσωπική αφήγηση του Σωκράτη Καραντι-
νού (1906 -1979) για τη γνωριμία του με τον Κύπριο σκηνοθέτη.  

  
“Στη μικρή ιστορία μου στη θεατρική ζωή της Κύπρου πολλά 
έχω να θυμηθώ και να καμαρώσω από τη συνάντησή μου και τη 
γνωριμία μου με τον Βλαδίμηρο Καυκαρίδη. 
Τον είχα γνωρίσει παλιότερα. Όταν καλεσμένος από το Υπουργείο 
Παιδείας, με ειδική εντολή βρέθηκα για λίγο καιρό στην Κύπρο. 
Ήταν ένα ωραίο βράδυ σ’ ένα ζεστό περιβάλλον με τον Καυκαρίδη 
συντροφευμένο από τους νέους που μελετούσανε μαζί του θέατρο! 
Ύστερα στον ΘΟΚ κατά τη διδασκαλία της “Τρισεύγενης” του Πα-
λαμά. Τότε είχα μελετήσει με έναν – ένα, με όλους τους ηθοποιούς 
τόσο εγκάρδια και δημιουργικά΄ ο Βλαδίμηρος πρώτος και καλύ-
τερος: ο θαυμαστός Μπουρνόβας της διανομής μου. 
Την παράσταση εκείνη τη βάζω ανάμεσα στις πιο ωραίες εμπει-
ρίες της θεατρικής μου ζωής. Αυτό το χρωστάω σ’ όλους όσους 
έλαβαν μέρος σ’ αυτή, στο Νίκο Σιαφκάλη που προσφέρθηκε να 
σταθεί βοηθός μου, και βέβαια στον αγαπημένο μου Βλαδίμηρο. 
Σε λίγο στρατεύτηκα στον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και ο 
αγώνας μας ήταν μεγάλος και δύσκολος. Δεν έχω την ιδέα πως 
δεν τα καταφέραμε καλά. Ας είναι… 
Τι διαβολάνθρωπος! 
Με τον Βλαδίμηρο ζήσαμε κοντά – κοντά αυτά τα δύο χρόνια΄ 
και τον γνώρισα κι’ απ’ την καλή κι’ απ’ την ανάποδη! Τι διαβολάν-
θρωπος! Αυτό που λέμε “Θεατράνθρωπος”, αυτός ήταν ο Βλαδί-
μηρος Καυκαρίδης. Θεατράνθρωπος με τα όλα του. Την ώρα του, 
τη μέρα και τη νύχτα του είναι τσιτωμένος, παλλόμενος και ο παλ-
μός του: Θέατρο. Το σανίδι, τα φώτα, οι “κουΐντες”, τα τελάρα, οι 
λινάτσες, η αρχοντιά, η γυφτιά, το σανδάλι, ο κεφαλόδεσμος, η 
περούκα…Και από κοντά, ο άλλος, ο ένας, οι πολλοί που ζουν τη 
μαγεία της σκηνής και την κάνουν παράσταση. Μα δε σταματάει 
ούτε εκεί. Παράλληλα έγνοια του, η πλατεία, τα καθίσματα, το τα-
μείο, η διαφήμιση, το κοινό…Αυτά όλα τα ζει, τον τρώνε, ζυμώνο-
νται και πλάθουν αυτό που είναι ο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης. 
Να πω και για τις τζαναμπετιές του;... Δεν πάει σε τούτη τη γιορ-
ταστική στιγμή. Χαλάλι του. 
Και ο Σκηνοθέτης; Σωστός και τετραπέρατος. Βρίσκει σωστά το 
ύφος του έργου και το στήνει θεατρικότητα στη σκηνή΄ δε χασομε-
ράει για να βρει τρόπους να ξεπεράσει τις λογιών-λογιών δυσκολίες 

που παρουσιάζονται είτε από τις αδυναμίες των ηθοποιών, είτε 
από την κατάρα των οικονομικών, είτε από τις δυσκολίες του χώ-
ρου, όλα αυτά που βασανίζουν το θέατρο μας. 
Αυτός είναι ο Βλαδίμηρος, έτσι που τον γνώρισα. 
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι που παραμένει εκεί για 
να μου θυμίζει την υποχρέωση του ηθοποιού στον θεατή. 
Ήταν στις αρχές την καριέρας μου στο Κυπριακό θέατρο όταν ο 
Βλαδίμηρος ανέβαζε κωμωδία και έπαιζε μάλιστα τον πρώτο ρόλο. 
Εμένα μου είχε πάντα εμπιστοσύνη και βασιζόταν πολύ στο ταλέντο 
και την αγάπη μου για το θέατρο. Θα δίναμε παράσταση και μια 
ώρα πριν με φώναξε και μου είπε. 

“ Επειδή πιστεύω σε εσένα θα σου εμπιστευτώ κάτι πολύ λυπηρό 
αλλά πολύ σημαντικό. Πριν από λίγο απεβίωσε ο πατέρας μου. 
Πρέπει να κάνω παράσταση και θα πρέπει να κάνω τον κόσμο να 
γελάσει. Κωμωδία παίζουμε. Να είσαι πίσω από την κουΐντα. Αν 
με δεις και πέσω, μπες μέσα. Ξέρεις την ιστορία. Συνέχισε μόνος 
σου μέχρι να τελειώσει η σκηνή. Κατάλαβες:  
Και εγώ…. Μα… Δεν έχει μα….μου λέει.  Θα συνεχίσεις για να 
μην πάρει κανείς είδηση.“ 
Ο παλιάτσος όμως δεν έπεσε! Θυμήθηκε την γνωστή φράση.. 
Γέλα παλιάτσο, και κρατήθηκε εκεί μέχρι το τέλος. Κανείς δεν είχε 
καταλάβει τίποτα.  Όμως  ο παλιάτσος βγαίνοντας από την σκηνή 
ξέσπασε σε γοερό κλάμα.  

 Αυτός ήταν ο Θεατράνθρωπος Βλαδίμηρος Καυκαρίδης. Ο θεα-
τράνθρωπος  που έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου 1983, στα 
52 του.   
Αιωνία σου η μνήμη δάσκαλέ μου!  
Εύχομαι εκεί που είσαι να κάνεις τους αγγέλους να γελούν!  
Ευχαριστώ για τα φώτα που μου έδωσες και για την επιμονή 
σου και την πίστη σου που έδειχνες πάντα σε εμάς τους μαθητές 
σου!  
Ευχαριστώ και εσένα καλή μου φίλη Άντρη για την κουβέντα μας 
και για το ταξίδι που κάναμε πίσω εκεί που μαζί μάθαμε για τον 
Στανισλάβσκυ, για την ιστορία της τέχνης,  και για την αίσθηση 
της πίστης και αλήθειας στη σκηνή!  
Και εκείνο το….  Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ,  ακόμα και τώρα 
αντηχεί στα αυτιά μου και με ταξιδεύει στη Σαλαμίνα εκεί που ζω-
ντανεύουν οι στιγμές που γράφτηκαν και μένουν γραμμένες εκεί 
να ζωντανεύουν τις μνήμες!    
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Του Βασίλη 
Παναγή

“Θάλασσα, θάλασσα, τι  μου ‘χεις κάνει...”  

Ο Θεατράνθρωπος

Αφού τα τακτοποίησε  με το να αυξηθούν 
σε αριθμό ρεκόρ οι τιμές και μετά  κου-
τσά-στραβά, κατάφερε να κάνει τον κόσμο 
να πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός  “είναι 
πολύ καλός” και ότι “θα επωφεληθούν οι 
κάτοικοι” και την στιγμή που θα επηρεάσει 
αρνητικά πολλούς, ειδικά αυτούς που 
παίρνουν χαμηλό μισθό, φθάνουμε στο 
συμπέρασμα  ότι  ουδέποτε στα ιστορικά 

της χώρας αυτής, σέρβιρε (η μάλλον δεν σέρβιρε) τέτοιος 
πρωθυπουργός τον λαό, και συνεχίζει να προσφέρει έναν 
σωρό αναλήθειες, και που έχετε καταλάβει για ποιον μιλώ, 
δεν είναι για κανέναν άλλον εκτός από τον κον Boris 
Johnson. Τίποτα το θετικό δεν μας είπε για την λιτότητα 
ή την φτώχεια που μαστίζει εκατομμύρια οικογένειες και 
παιδιά. Δεν θα σταματήσω να λέω τις αλήθειες  για αυτήν 
την Κυβέρνηση μέχρις ότου αυτοί φέρουν εις τέλος τις 
αναλήθειες που λένε στο κατώφλι των κατοίκων ειδικά 
στο Enfield και στο Edmonton όπου πολλοί θα  γνωρίζουν 
ίσως περί τίνος μιλώ.  
Όπως ανάφερα πιο πάνω αφού τα έκανε  κυριολεκτικά  
θάλασσα τώρα στα αλήθεια πλέχτηκε και με την θάλασσα 
και τα εν αυτής,  αφού τώρα του φταίξανε και τα ψάρια 
και η Γαλλία και οι τριγύρω χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε.!   
Η Γαλλία δεν φταίει  ούτε η θάλασσα ούτε καν τα άφωνα 
τα  ψάρια,  αλλά ο “φαρφλατάς” κος Johnson να εκφοβίσει 
την Γαλλία, αλλά έπεσε ο ίδιος στα δίκτυα, αφού τον 
έχουν κατηγορήσει και άλλες χώρες ότι εκφοβίζει  και φο-
βερίζει, και προειδοποίησα προ καιρού, και εν καιρώ 
Brexit, ότι θα έλθει ή ώρα όπου η Βρετανία θα αποξενωθεί 
μετά το Brexit, πράγμα που γίνεται  σήμερα. 
Ο κος Johnson μου θυμίζει τον “εξάδελφό” του τον  
Ερντογάν  που όλο και θέλει να εκφοβίζει τόσο την Ελλάδα 
και την Κύπρο και που δεν περνά  έστω και μία μέρα που 
να μην  βρει έστω και κάτι για να φοβερίζει τον Ελληνισμό 
επί γενικής βάσεως.  
Τώρα ο κος Τζόνσον διατάσσει και τις άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες, για να μην υποστηρίζουν την Γαλλία.   
Πού νομίζει ότι  βρίσκεται ή και ακόμη σε ποιον αιώνα 
ζει; Πάντως θα νομίζει ότι  είναι  στα χρόνια της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας, ακόμη και στα Χρόνια της Αγγλικής  
αυτοκρατορίας, έτσι ας ξυπνήσει και ας καθίσει στα “βρα-
στά” του, διότι οι Ευρωπαϊκές χώρες θα υποστηρίξουν το  
δίκαιο, και όχι το τι ζητά ο Τζόνσον.  
Μα γιατί νομίζετε ο BOJO τα κάνει αυτά;                                                              
Η απάντηση είναι: Χρησιμοποιεί ακριβώς τα ίδια τεχνά-
σματα σε μία  ακόμη άλλη του γνωστή προσπάθεια, όπως 
και όλες οι προηγούμενες, να αυξηθούν οι τιμές  και αυτή 
την φορά  του ψαριού  και όπως ακούσαμε και του αλα-
τιού/.. Ποιος ακόμη τρέφει σέβας ή έχει ίχνος εμπιστοσύ-
νης σε τέτοιο άτομο που ούτε καν νοιάζεται για την εργατιά 
και μάλιστα στην ακόμη υποκριτική του προσπάθεια να 
πει ότι το ίδιο    θα έκανε και το Εργατικό Κόμμα σχετικά 
με τον προϋπολογισμό, έτσι για να τον εμπιστευθεί ο κό-
σμος.  

Μα ο λαός δεν τρώει πλέον κουτόχορτο, και γνωρίζει 
πολύ καλά, ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο 
κομμάτων. 
Όταν ο κος  Keir Starmer επιστρέψει πίσω μετά την 
ανάρρωσή του από τον κορωνοϊό θα έχει να ακούσει του 
“άλλου κόσμου” ο κος Τζόνσον. 
Εκ των υστέρων λοιπόν βλέπουμε ολοκάθαρα, ότι οι 
συμφωνίες που είχε  υπογράψει σχετικά με το Brexit,  δεν 
ήταν αυτές που θα επωφελείτο η χώρα και ο λαός της 
αλλά χρησιμοποιώντας το σλόγκαν “let’s get Brexit done” 
κατά τη διάρκεια των εκλογών, έτσι για χάριν ψήφων και 
τίποτα άλλο, μα τα αποτελέσματα σήμερα δηλώνουν από 
μόνα τους τα πραγματικά σημεία μίας κακής και παρά-
φρονης συμφωνίας, που θα έχει ακόμη περισσότερη αρ-
νητική απήχηση σε όλους μας. “Ας υπογράψω” και όπως 
λέμε στα Κυπριακά “και ό,τι “βρέξει ας κατεβάσει.” Καλά 
δεν κατεβάζει και τίποτα το αξιόλογο, μόνο Συντηρητική 
σκουπιδιαριακή πολιτική, άχρηστη για όλους μας.   
Έτσι λοιπό θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τα πρα-
γματικά αληθινά σχέδια  του κου Τζόνσον και θα λέμε την 
αλήθεια έτσι για να γνωρίζει και ο κόσμος την όλη αλήθεια.  
Έτσι θα ελέγχουμε από καιρού εις καιρόν τι πλασάρουν 
οι Συντηρητικοί στον κόσμο, όταν τους μιλούν στο κατώ-
φλι, διότι και όπως μας πληροφορούν σήμερα, οι Συντη-
ρητικοί φοβιτσιάζουν τους κατοίκους για πράγματα που 
δεν πρόκειται να γίνουν εκ μέρους του Εργατικού Κόμ-
ματος. Θάλασσα, θάλασσα τα έκανε ο Τζόνσον που  κυ-
ριολεχτικά το πολιτικό του πλοίο όλο και βυθίζεται και 
μαζί του δυστυχώς και όλη η χώρα. Πάμε στο άγνωστο 
με βάρκα την ελπίδα, μα δυστυχώς κάτω από μια Συντη-
ρητική Κυβέρνηση και αυτή ακόμη η ελπίδα χάθηκε, αφού 
περνούμε από φουρτούνα σε φουρτούνα, από μία τρικυ-
μία σε άλλη  τρικυμία  και πόσα να αντέξει το κατακτυπη-
μένο πλοίο και οι ταξιδιώτες. Πόσα να αντέξει. Μακάρι να 
είχα κάτι καλύτερο να πω για αυτήν την Κυβέρνηση  μα 
κοίταξα από όλες τις  πλευρές. Τίποτα το θετικό να ανα-
φέρω εδώ. Ακόμη και οι εφημερίδες που μέχρι σήμερα 
υποστήριζαν  τον Τζόνσον εκφράζουν σήμερα την δυσα-
ρέσκεια τους.   
Θάλασσα, Θάλασσα, τόσα χρόνια τρικυμισμένη.   
Θάλασσα….  Και τώρα με την έλλειψη άλατος  και ποιος 
γνωρίζει με τι άλλες ελλείψεις θα μας ξεφουρνίσουν σύ-
ντομα, το τραγούδι έρχεται στο μυαλό “Θάλασσα μ’ αλ-
μυρό νερό θαλασσάκι μου….” Λίγο χιούμορ χρειάζεται 
διότι αν τα πάρουμε όλα στα σοβαρά, θα μας τρελάνουν 
αυτοί.  
Τα fish and chips ίσως να στοιχίσουν περισσότερα, αν 
λογαριάσουμε το αλάτι που θα περιλαμβάνετε στα “έξτρα.” 
(δεν νομίζω να συμβεί τέτοιο πράγμα,  αλλά  για… σκε-
φθείτε)  Τα ρολόγια  πήγαν  προς τα πίσω για μία ώρα 
και ο Τζόνσον μας τράβηξε πίσω αιώνες όταν το αλάτι 
τότε  ήταν ένα από τα ακριβότερα εμπορεύματα.  

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Προτάσεις για αντιμετώπιση της ακρίβειας

Απέναντι σε μια κοινωνία που έχει αρχίσει να δοκιμάζεται από τις αυξήσεις 
τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης 
έχουμε μια 

κυβέρνηση που δεν καταλαβαίνει ή κάνει πως δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα. 
Είτε θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, η ακρίβεια είναι εδώ. Ο Δείκτης Τιμών Κατα-
ναλωτή ξεπερνά τις 104 μονάδες, από τις ιστορικά υψηλότερες  
τιμές από τον Ιανουάριο του 2000 που η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου δημοσιεύει 
στοιχεία. Ο δείκτης μετρά το κόστος ζωής με βάση τις μεταβολές τιμών σε αυτό 
που ονομάζουμε «καλάθι της νοικοκυράς» και περιλαμβάνει τα κύρια αγαθά και 
υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά. Μια αύξηση του δείκτη δείχνει ότι το 
κόστος ζωής αυξάνεται. Ενδεικτικά, η αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα αγγίζει το 40% 
και στα καύσιμα το 20% σε σχέση με πέρσι. Αυτή την εικόνα η κυβέρνηση επιμένει 
να την αρνείται  
Όμως δεν χρειάζονται τόσες οικονομικές αναλύσεις για να διαπιστώσει η κυβέρ-
νηση το φαινόμενο. Αν είχε τα αντανακλαστικά να ακούσει την κοινωνία και να πα-
ρατηρήσει την εικόνα στο λιανικό εμπόριο, να προβληματιστεί από τις  
συστάσεις που ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει για την αντιμετώπιση του 
αυξημένου κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος και να δει τι συμβαίνει στα πρατήρια 
βενζίνης θα καταλάβαινε ότι το πρόβλημα είναι εδώ. Σίγουρα υπάρχουν εξωγενείς 
παράγοντες που επηρεάζουν. Η αύξηση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων 
λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα, η ανάγκη για μετάβαση σε 
πιο φιλικές στο περιβάλλον μορφές ενέργειας με αποτέλεσμα το κόστος μετάβασης 
να μεταφέρεται στον καταναλωτή, αλλά και οι ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις 
επιδρούν στις τιμές ιδιαίτερα των εισαγόμενων προϊόντων. Όμως αυτό δεν είναι 
ούτε άλλοθι για τις παραλείψεις της κυβέρνησης ούτε δικαιολογία για να μένει 
απαθής. Η κυβέρνηση είναι εκεί για να δίνει λύσεις και να αναλαμβάνει πολιτικές 
πρωτοβουλίες απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Πόσω 
μάλλον όταν ο κ. Αναστασιάδης γνωρίζει ότι οι αυξήσεις τιμών στην ηλεκτρική 
ενέργεια είναι αποτέλεσμα της δικής του αποτυχίας. Της αδυναμίας να φέρει φυσικό 
αέριο. Της απουσίας ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τις ΑΠΕ. Γνωρίζει ότι άφησε 
την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στις αυξήσεις στα καύσιμα, με στρεβλώσεις 
που αυξάνουν ακόμα περισσότερο τις τιμές, όπως η επιβολή Φ.Π.Α. επί του φόρου 
κατανάλωσης. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνά ότι με απόφασή του διαλύθηκε η 
Επιτροπή Σιτηρών και έμεινε ο τόπος χωρίς στρατηγικά αποθέματα, απαραίτητα 
για ν’ αντιμετωπιστούν οι σημερινές προκλήσεις. Και αν για την κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη –  Συναγερμού το φυσιολογικό είναι να μένει απαθής, για τα νοικοκυριά 
και τις επιχειρήσεις, που ζουν κάθε μέρα τη σκληρή πραγματικότητα, τέτοια πολυ-
τέλεια δεν υπάρχει. Η κυβέρνηση έχει την πρώτιστη ευθύνη να λάβει μέτρα ώστε 
το κράτος να στηρίξει τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρώτο, να 
απορροφήσει μέρος του αυξημένου κόστους διαβίωσης, ιδιαίτερα για τα μεσαία 
και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Δεύτερο, να ενισχύσει την αγοραστική δύναμη 
των μισθών και τρίτο, να προστατεύσει την κοινωνία από φαινόμενα αισχροκέρ-
δειας. Ήδη το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για μείωση του ΦΠΑ 
στο ηλεκτρικό ρεύμα από το 19% στο 9%. Μια πρόταση που θα βοηθήσει όχι 
μόνο την κοινωνία, αλλά και την οικονομία, στηρίζοντας τα νοικοκυριά και τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στο αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού 
ρεύματος. Παράλληλα, έχει εισηγηθεί την αξιοποίηση των εσόδων από το εμπόριο 
ρύπων, ώστε να στηριχθούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν 
αυξημένο κόστος ενέργειας και θέρμανσης, με στόχο να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
της ενεργειακής φτώχειας. Δεν είναι η ώρα για ευχολόγια και δικαιολογίες. Είναι η 
ώρα για πράξεις. Διότι όσο η κυβέρνηση παραμένει αμήχανη και παρακολουθεί τα 
γεγονότα να την προσπερνούν, μια ολόκληρη κοινωνία πληρώνει το λογαριασμό. 

Του 
Χάρη Πολυκάρπου
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Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί εκκενώνουν την Ελλάδα
Στις 4 Νοεμβρίου 1944 ολο-

κληρώνεται η εκκένωση της  
Ελλάδος από τους Γερμανούς. 
Γερμανικές φρουρές παραμέ-
νουν μόνο στα νησιά Ρόδο,  
Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Τήνο, 
Μήλο, και στο ΒΔ τμήμα της 
Κρήτης μέχρι τον Μάιο του 
1945. 
Σεπτέμβρης 1944. Οι Γερμα-

νοί που εγκαταλείπουν την  
Ελλάδα με κατεύθυνση τα  
βόρεια σύνορα της χώρας, μόνο 
στα όνειρα τους θα μπορούσαν 
να φανταστούν αυτό που συμ-
βαίνει. Τα βρετανικά αεροπλάνα 
– ενώ οι μάχες μαίνονται σφο-
δρές παντού στον υπόλοιπο  

κόσμο – αφήνουν ανενόχλητα 
τα γερμανικά πλοία να μεταφέ-
ρουν Γερμανούς στρατιώτες απ’ 
τα νησιά στην ηπειρωτική χώρα. 
Όπως αποκαλύφθηκε αργό-
τερα, είχε συναφθεί Αγγλογερ-
μανική συμφωνία με αντάλλα-
γμα την παράδοση από τους 
Γερμανούς της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης αμαχητί. 

 
Ο Άλμπερτ Σπέερ, υπουργός 

της Πολεμικής και Βιομηχανικής 
Παραγωγής του Χίτλερ, σε συ-
νέντευξή του στον Β. Μαθιό-
πουλο αποκαλύπτει:» Είμαι  
αυτήκοος μάρτυρας ενός γεγο-
νότος, που μας είχε προκαλέσει 

πολύ μεγάλη εντύπωση το φθι-
νόπωρο του 1944. Θυμάμαι συ-
γκεκριμένα ότι ο στρατηγός 
Γιόντλ, αρχηγός του Γενικού 
(γερμανικού) Επιτελείου, ήρθε 
μια μέρα και μου ανέφερε ότι 
επήλθε συμφωνία σε υψηλό 
επίπεδο μεταξύ Αγγλίας και Γερ-
μανίας, που αφορούσε την  
Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή, 
πρωτοφανής μέχρι τότε και 
όπως γνωρίζω ΜΟΝΑΔΙΚΗ σε 
όλο τον Β` Παγκόσμιο Πόλεμο, 
αφορούσε – όπως, τουλάχι-
στον, μου είπε ο Γιόντλ – την 
εκκένωση της Ελλάδας από τα 
γερμανικά στρατεύματα χωρίς 
βρετανική ενόχληση.

Στις 8 Νοεμβρίου 1793 ανοίγει το μουσείο του Λούβρου

Στις 8 Νοεμβρίου του 
1793, το Μουσείο του 
Λούβρου ανοίγει τις 

πόρτες του στο κοινό. 224 χρό-
νια αργότερα, στις 8 Νοεμβρίου 
2017, το Λούβρο ανοίγει το 
«παράρτημά του» στο Αμπού 
Ντάμπι. Το γαλλικό σύμβολο με-
ταφέρει στην Ανατολή σε μια πε-
ρίοδο ιδιαίτερα βίαιη το μήνυμα 
της ανεκτικότητας όπως είπε ο 
Ζακ Λανγκ. Δέκα χρόνια μετά 
την έναρξη του έργου, το πρώτο 
παγκόσμιο μουσείο στον αρα-
βικό κόσμο, θα εγκαινιαστεί επί-
σημα παρουσία του προέδρου 
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν 
και του ισχυρού άνδρα των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων 
Μοχάμεντ μπεν Ζάγεντ.   
Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Ζαν 
Νουβέλ που σχεδίασε την 
«πόλη–μουσείο», εμπνεύστηκε 
από τις παλιές αραβικές συνοι-
κίες για να κατασκευάσει στο 
νησί Σααντιγιάτ αυτόν τον χώρο 
που περιλαμβάνει 55 λευκά  
κτίρια. Το έργο είναι το αποτέ-
λεσμα μιας διακυβερνητικής 
συμφωνίας που υπογράφηκε  
το 2007 από το Παρίσι και το 
Αμπού Ντάμπι.  Η μόνιμη συλ-
λογή του μουσείου των Εμιρά-
των θα αριθμεί 600 έργα, από 
τα οποία περισσότερα από 200 
θα εκτίθενται ήδη την ημέρα των 
εγκαινίων. Μόλις το 5% του συ-
νόλου του μουσείου, που έχει 
23 μόνιμες γκαλερί, θα αφιερω-
θούν στη μοντέρνα και σύγ-
χρονη τέχνη. Στόχος του μου-
σείου είναι να αντανακλά την 
ανταλλαγή πολιτισμών μέσα 
από έργα τέχνης από την  
Προϊστορία έως τις μέρες μας.   

 
Η ιστορία ενός από τα 
μεγαλύτερα και πιο  
δημοφιλή μουσεία στον 
κόσμο 

Κόσμημα του Παρισιού, το 
μουσείο του Λούβρου εκθέτει 
35.000 έργα τέχνης – το 8% 
των αποκτημάτων του, που 
υπολογίζονται στα 445.000 κομ-
μάτια. Οι μόνιμες συλλογές του 
μουσείου καταλαμβάνουν συνο-
λικά έκταση 60.600 τ.μ.  
Ο μύθος λέει πως όταν το Λού-
βρο δεν ήταν παρά ένα αμυ-
ντικό φρούριο, στην περιοχή 

υπήρχαν πολλοί λύκοι. Πιθανο-
λογείται πως αυτοί ήταν που 
έδωσαν στο μέρος την ονομα-
σία Λουπάρα, που σημαίνει λύ-
καινα στα λατινικά. Από τη λέξη 
Λουπάρα προέκυψε το Λούβρο, 
ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως 
προέρχεται από τη σαξωνική 
λέξη λάουερ, που σήμαινε 
«οχυρωμένο φρούριο».  
Η ύπαρξή του ήταν γνωστή από 
το 1200 ενώ έγινε μουσείο μετά 
τη Γαλλική Επανάσταση. Μέχρι 
τότε ήταν ανάκτορο ενώ το  
σημερινό κτίριο έχει υποστεί 

προσθήκες στο πέρασμα των  
αιώνων που εξυπηρετούσαν τις 
εκάστοτε χρήσεις του. 
Από το 1190 και την οικοδό-

μησή του από τον βασιλιά  
Φίλιππο Β΄ Αύγουστο και με το 
πέρασμα των αιώνων, στο Λού-
βρο οι βασιλείς της Γαλλίας 
φρόντιζαν να αποθηκεύουν τα 
πολύτιμα αντικείμενα–λάφυρα 
και δώρα, τα οποία σταδιακά 

αποτέλεσαν τον πυρήνα της βα-
σιλικής συλλογής της Γαλλίας. 
Αυτός ήταν ο αρχικός πυρήνας 
του μουσείου όταν από ανά-
κτορο μεταβλήθηκε σε κέντρο 
τέχνης και μουσείο μετά τη Γαλ-
λική Επανάσταση. Ο πρώτος 
που συγκρότησε συλλογή ήταν 
ο Φραγκίσκος Α΄. Απέκτησε το 
1519 τη Τζοκόντα του Λεονάρ-
ντο ντα Βίντσι όπως και την 
«Ωραία Κηπουρό» και την 
«Αγία Οικογένεια» του Ραφαήλ 
και τον «Ευαγγελισμό» του Φρα 
Μπαρτολομέο, έργα που  

σήμερα θεωρούνται κορυφαία 
αριστουργήματα του Λούβρου. 
Ήταν αυτός που επέκτεινε  
σημαντικά τις πτέρυγες του χώ-
ρου για να προβάλλεται πιο  
λαμπρά η βασιλική συλλογή και 
δημιούργησε την αίθουσα των 
Καρυάτιδων με πολλά πρωτό-
τυπα έργα της αρχαιότητας. 
Ο Ερρίκος Δ΄ και η σύζυγός 

του, η Μαρία των Μεδίκων  
αύ-

ξη -
σαν τη συλλογή των έργων ζω-
γραφικής που έφτασαν τα 200. 
Αν υπήρχε τότε ο τίτλος του με-
γάλου δωρητή αυτός ανήκε 
στον Καρδινάλιο Ρισελιέ. Έχο-
ντας αποκτήσει μια σημαντική 
προσωπική συλλογή  
έργων τέχνης, την άφησε ως 
κληροδότημα μετά το θάνατό 
του το 1642, στον βασιλιά της 
Γαλλίας Λουδοβίκο ΙΓ’. Ανάμεσα 
στα έργα που είχε αποκτήσει ο 
Ρισελιέ και σήμερα ανήκουν στο 
Λούβρο ήταν και το «Δείπνο 
στην Εμμαούς», του Βερονέζε. 

 
Ο επόμενος καρδινάλιος – 

ευεργέτης του μουσείου ήταν ο 
Μαζαρέν, ενώ στη συνέχεια ο 
φιλότεχνος Λουβοβίκος ΙΔ’  
ο οποίος ανέθεσε στον πρωθυ-
πουργό του Ζαν Μπατίστ Κολ-
μπέρ να κάνει συστηματικά αγο-
ρές έργων τέχνης. Το παλάτι 
αγόρασε την περίφημη συλλογή 
του τραπεζίτη Jabach -σε αυτήν 
περιλαμβάνονταν 60 έργα  
τέχνης, μεταξύ των οποίων 
πολλά έργα των Βερονέζε και 
Τιτσιάνο. Την ίδια εποχή το Λού-
βρο επεκτείνεται με την Τετρά-
γωνη Αυλή που ολοκληρώθηκε 
το 1678, ύστερα από εργασίες 
18 ετών. Το Λούβρο κινδύνευσε 
να καταρρεύσει από μια πυρ-
καγιά αλλά και από τη μετακί-
νηση της βασιλικής οικογένειας 
στο ανάκτορο των Βερσαλλιών. 
Ήταν η εποχή που πολλά κομ-
μάτια μεταφέρθηκαν τότε στις 
Βερσαλλίες και άλλα σε ιδιωτι-
κές κατοικίες ευγενών, ενώ το 
καταστροφικό αυτό έργο συνέ-
χισε ο Λουδοβίκος ο ΙΕ΄ που δά-
νειζε ή νοίκιαζε σπουδαία έργα 
τέχνης σε διάφορους αριστο-
κράτες ώστε να διακοσμούν τις 
αίθουσες των κατοικιών τους. 
Ο αδερφός της Μαντάμ ντε 

Πομπαντούρ Μαρκήσιος Ντε 
Μαρινί έπεισε τον Λουδοβίκο 
πως η συλλογή θα έπρεπε να 
αξιοποιηθεί και για το κράτος και 
το Λούβρο να μετατραπεί σε 
μουσείο. Το σχέδιο δεν προχώ-
ρησε ιδιαίτερα, ώσπου ανέβηκε 
στο θρόνο ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ 
και άρχισε η διοργάνωση εκθέ-
σεων και των περίφημων Sa-
lons, ενώ την ίδια εποχή το Λού-
βρο απέκτησε πολλά έργα του 
Ζακ Λουί Νταβίντ και η συλλογή 
του εμπλουτίστηκε με 250 έργα 
Φλαμανδών και Ολλανδών  
δημιουργών.

Τα πρώτα του ποιήματα δημοσιεύονται στη “Διάπλαση των παίδων” το 1924, 
με το ψευδώνυμο «Ιδανικό όραμα». Το 1925 εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου 
εργάζεται για λίγο ως δακτυλογράφος και αντιγραφέας συμβολαίων. Το επό-

μενο έτος προσβάλλεται κι αυτός από φυματίωση. Η ζωή του για πολλά χρόνια θα 
μοιράζεται ανάμεσα σε φθισιατρεία και σε διάφορες δουλειές με εξευτελιστικούς 
όρους (ηθοποιός, χορευτής, διορθωτής και επιμελητής κειμένων). Στο σανατόριο 
“Σωτηρία” όπου νοσηλεύεται (1927-30) μυείται στον μαρξισμό από μέλη του ΚΚΕ. 
Το «ιδανικό όραμα» ανακαλύπτει το κοινωνικό όραμα. 
Στη διάρκεια της Κατοχής ο Ρίτσος έζησε a, παρόλα αυτά συμμετείχε στη δραστη-

ριότητα του μορφωτικού τμήματος του ΕΑΜ και αρνήθηκε να δεχτεί χρήματα από 
έρανο όταν κινδύνεψε η ζωή του από τις κακουχίες το 1942. Μετά την ήττα του 
ΕΛΑΣ στα «Δεκεμβριανά» ακολούθησε τις δυνάμεις του στην σύμπτυξη.  
Περνά από την Λαμία, όπου συναντά τον Άρη Βελουχιώτη και φθάνει μέχρι την  
Κοζάνη, όπου ανεβάστηκε το θεατρικό του «Η Αθήνα στ’ άρματα». Το 1945 γράφει 
την «Ρωμιοσύνη», ένα ακόμη δημοφιλές ποίημά του, που τον μελοποίησε το 1966 
ο Μίκης Θεοδωράκης.Στην διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου εξορίστηκε λόγω της 
αριστερής δράσης του στο Κοντοπούλι της Λήμνου (1948), στη Μακρόνησο (1949) 
και στον Άγιο Ευστράτιο (1950-1951). Το 1952 επέστρεψε στην Αθήνα και πολιτεύ-
τηκε στην ΕΔΑ. 

Μετά την πτώση της δικτατορίας και τη μεταπολί-
τευση έζησε κυρίως στην Αθήνα, όπου συνέχισε 
να γράφει με πυρετώδεις ρυθμούς. Το 1975  
αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης . Δημοσίευσε πάνω από 
εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα μυ-
θιστορήματα, τέσσερα θεατρικά έργα και μελέτες. 
Πολλές μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα 
δημοσιεύματα συμπληρώνουν το έργο του. Το 1986 
του απονεμήθηκε το βραβείο «Ποιητής διεθνούς 
ειρήνης» του ΟΗΕ. Στις 3 Σεπτέμβρη 1990 ετοιμά-
ζεται να εγκαταλείψει τη Σάμο. Θα την αποχαιρε-
τήσει με το ποίημα του, το προφητικό “Τελευταίο 
Καλοκαίρι”  Άφήσε πίσω του πενήντα (!) ανέκδοτες 
συλλογές ποιημάτων. Οι συλλογές που εκδόθηκαν αμέσως μετά το θάνατό του με 
τον τίτλο «Αργά, πολύ αργά μέσα στη νύχτα» (1991) είναι η ύστατη χειρονομία του. 
Απογοητευμένος από τη διάψευση των προσδοκιών του, κοιτάζει κατάματα το 
θάνατο μεταγγίζοντας και τις τελευταίες στιγμές του στο λόγο. «Γεύση βαθιά του  
τέλους προηγείται του ποιήματος. Αρχή».

Στις 11 Νοεμβρίου 1990 απεβίωσε ο  Γιάννης Ρίτσος

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1922- Ο άγγλος αρχαιολόγος 
Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλύ-
πτει τον τάφο του Φαραώ 
Τουταγχαμών στην Αίγυπτο. 
 

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1815- Η Αγγλία και η Ρωσία 
υπογράφουν στο Παρίσι ει-
δική συνθήκη, σύμφωνα με 
την οποία τα Επτάνησα τίθε-
νται υπό την προστασία της 
Αγγλίας με την ονομασία 
Ηνωμέναι Πολιτείαι των Ιο-
νίων Νήσων. 

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1860- Ο Αβραάμ Λίνκολν κερ-
δίζει τις εκλογές και γίνεται 
Πρόεδρος των ΗΠΑ. 
 
1961- Σφοδρή νεροποντή 
πλήττει την Αθήνα, με αποτέ-
λεσμα το θάνατο 43 ανθρώ-
πων, ενώ χιλιάδες μένουν 
άστεγοι. 
 

7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1944- Ο Φραγκλίνος Ρού-
σβελτ γίνεται ο πρώτος και τε-
λευταίος Αμερικανός που 
εκλέγεται για τέταρτη φορά 
Πρόεδρος των ΗΠΑ. 
 
2006- Υπερψηφίζεται από 
την Ολομέλεια της Βουλής το 
νομοσχέδιο για την ίδρυση 
του ισλαμικού τεμένους στην 
Αθήνα. Θα ανοίξει τις πύλες 
του στις 2 Νοεμβρίου 2020. 
 

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1923- Επιχειρείται αποτυχη-
μένο πραξικόπημα του Αδόλ-
φου Χίτλερ στο Μόναχο, που 
θα μείνει στην ιστορία ως το 
Πραξικόπημα της Μπυρα-
ρίας. 
 
1977- Ο Μανόλης Ανδρόνικος 
ανακαλύπτει τον τάφο του Φί-
λιππου στη Βεργίνα. Πρόκει-
ται για μία από τις μεγαλύτε-
ρες αρχαιολογικές 
ανακαλύψεις του 20ου αιώνα. 
 

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1938- Η Νύχτα των Κρυστάλ-
λων στη Γερμανία. Πρόκειται 
για το πρώτο οργανωμένο 
πογκρόμ εναντίον των 
Εβραίων από τους Ναζί. 
 
1989- Ανοίγουν τα σύνορα 
της Ανατολικής Γερμανίας για 
τους πολίτες της, έπειτα από 
δεκαετίες. Το Τείχος του Βε-
ρολίνου, το σύμβολο του Ψυ-
χρού Πολέμου, γκρεμίζεται. 
 

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1989- Ανατρέπεται το κομου-
νιστικό καθεστώς της Βουλ-
γαρίας. Ο Τεοντόρ Ζίβκοφ 
εγκαταλείπει την ηγεσία του 
βουλγαρικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος, μετά από 35 χρό-
νια στην εξουσία. 
 
2015- Περισσότεροι από 
540.000 μετανάστες έφτασαν 
στα ελληνικά νησιά το πρώτο 
δεκάμηνο του 2015, σύμ-
φωνα με τη Frontex. 
 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
1918- Οι δυνάμεις της Αντάντ 
και η Γερμανία υπογράφουν 
ανακωχή. Λήξη του Α’ Παγκο-
σμίου Πολέμου.



Η επιτυχία της Μπολσεβικικής Επανά-
στασης στη Ρωσία το 1917 και οι ιδέες 
και τα διδάγματα του Καρλ Μαρξ και Βλα-
δίμηρου Ίλιτς Λένιν είχαν ενθαρρύνει την 
ίδρυση κομμουνιστικών κομμάτων σε 
πολλά μέρη του κόσμου. Η ιδέα ίδρυσης 
του Κομμουνιστικού Κόμματος της  

Κύπρου (Κ.Κ.Κ.) άρχισε το 1925 από το 
Δρα Νικόλαο Γαβόπουλο ο οποίος σπού-
δασε ιατρική στην Αθήνα και ήταν μέλος του 
ΚΚΕ. Ο  Γιαβόπουλος και ο γαμπρός του 
Δρας Βάσος Βασιλείου έβγαζαν  το δεκα-

πενθήμερο έντυπο Νέος Άνθρωπος. Στο πρώτο φύλλο 
που κυκλοφόρησε την Πρωτοχρονιά του 1925 ο «Νέος 
Άνθρωπος» έγραφε:  

 
«Πιστεύοντας ότι η ευτυχία ενός τόπου έρχεται μαζί με 

την πραγματική του ελευθερία, θα σταθούμε αντιμέτωποι 
κάθε πατριδοκάπηλου εθνικιστή πολιτικάντη και θα εργα-
σθούμε για την ανεξαρτησία της Κύπρου υπό μια  Εργα-
τοαγροτική Κυβέρνηση...» Δυο χρόνια αργότερα η ίδια 
εφημερίδα έγραφε  ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν μπορούν να 
μείνουν αμέτοχοι του αγώνα για τη λευτεριά και την πρόοδο 
της Κύπρου. Η εφημερίδα καλούσε «Αστούς και προλετά-
ριους, Ρωμιούς και Τούρκους.... οφείλουν να συνεργα-
στούν στον αγώνα κατά της ξένης κυριαρχίας»  (8 του  
Γενάρη 1927). Ο  Γιαβόπουλος αργότερα διαγράφηκε από 
το Κόμμα και κατηγορήθηκε σαν  ‘‘Τροτσκιστής’’. 

 
Η ίδρυση του ΚΚΚ – Αύγουστος 1926 
 
Το πρώτο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος 

 Κύπρου  έγινε στις 14 Αυγούστου 1926. Ο Κώστας  
Χριστοδουλίδης (Σκελέας) εκλέχτηκε πρώτος Γενικός 
Γραμματέας. Αργότερα την ηγεσία ανέλαβε ο Χαράλα-
μπος Βατυλιώτης (Βάτης) ως το 1931. Στόχοι του  
Κόμματος ήταν να βοηθήσει στην οργάνοση καθώς και 
στην πολιτικοποίηση των φτωοχαγροτών και εργαζόμενων 
για να μπορούν να διεκδικήσουν τα δίκαια τους που κα-
ταπατούνταν παράφορα, τόσο από τους ξένους αποικιο-
κράτες όσο και από τους ντόπιους τσιφλικάδες και τοκο-
γλύφους.  Πέντε χρόνια μετά την ίδρυση του ΚΚΚ, λίγο 
μετά τα Οκτωβριανά του 1931, ο Σκελέας και ο Βατυλώτης 
εξορίστηκαν από το αποικιακό καθεστώς. Και  οι δύο ηγέ-
τες έζησαν και εργάστηκαν στη Σοβιετική Ένωση όπου 
και πέθαναν εκεί. 

 
Μετά την αποχώρηση των Σκελέα και Βατυλιώτη, τη 

θέση του Γενικού Γραμματέα ανέλαβε ο Κώστας Κώνονας  
μέχρι που το ΚΚΚ τέθηκε εκτός νόμου τον Αύγουστο του 
1933. Ο Κώνονας τελικά αποχώρησε από το κόμμα και 
εγκατέλειψε την ιδεολογία του και  συνέβαλε αργότερα 

στην ίδρυση της δεξιάς συνδικαλιστικής ένωσης (ΣΕΚ) 
και πολλά χρόνια αργότερα εργάστηκε ως εκδότης της 
δεξιάς εφημερίδας που έφερε τον τίτλο ‘‘Πατρίς’’.  

 
Ο Πλούτης Σέρβας (1907 – 2001) ανέλαβε την ηγεσία 

του ΚΚΚ το 1936. Πίστευε ότι το κόμμα έπρεπε να απο-
κτήσει ευρύτερη βάση και για να έχει  ευρύτερη απήχηση  
στο λαό, το 1941 συνέβαλε στη συγχώνευση του ΚΚΚ με 
το νέο Κόμμα, το σημερινό ΑΚΕΛ 

 
Χέρμπερτ Πάλμερ 1933 – 1939 
 
Ο Χέρμπερτ Πάλμερ ανάλαβε Κυβερνήτης της Κύπρου 

το 1933. Μετά τα Οκτωβριανά του 1931, ο Πάλμερ είχε 
εντολή από τα αφεντικά του στο Λονδίνο να επιβάλει  τέ-
τοια δικτατορικά μέτρα έτσι που οι Κύπριοι να μη μπορούν 
να σηκώσουν κεφάλι ενάντια στο καθεστώς που ήδη τους 
καταπίεζε. Η περίοδος της διακυβέρνησης του  ονομά-
στηκε «Παλμεροκρατία»  και θεωρείται μια από τις πιο 
μαύρες σελίδες στην ιστορία της Αγγλοκρατίας στην  
Κύπρο.   
Τα δικτατορικά μέτρα του Πάλμερ 
Μερικά από αυτά τα δικτατορικά μέτρα  που θυμίζουν 

παρόμοια μέτρα που είχαν επιβλήθεί στον Βρετανικό λαό 
στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αίωνα,  ήταν τα 
ακόλουθα:  

1. Επιβολή λογοκρισίας του τύπου 
2. Τον Αύγουστο του 1933 το Κομμουνιστικό Κόμμα 

(ΚΚΚ) τέθηκε εκτός νόμου  
3. Απαγόρευση συνάθροισης πλέον των πέντε ατόμων 
4. Απαγόρευση ανάρτησης της ελληνικής σημαίας 
5. Η ήχηση εκκλησιαστικών καμπάνων επιτρεπόταν  

μόνον κατά τη διάρκεια των εκκλησιαστικών τελετών  
6. Κατάργηση δημοτικών εκλογών 
7. Απαγόρευση συνδικαλιστικών ενώσεων 
8. Επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας για την είσπραξη 

£34,315 Λιρών για την κάλυψη του κόστους των υλικών 
ζημιών.  

 
Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
 
Μόνο μετά την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 

1939 και ιδιαίτερα με την ένταξη της Σοβιετικής Ένωσης 
στον πόλεμο στο πλευρό των Συμμάχων τα μετρα αυτά 
καταργήθηκαν.  Εκατοντάδες ήταν οι Κύπριοι που είχαν 
πολεμήσει στο πλευρό των Βρετανών και πολλοί από  
αυτούς έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας για τον ίδιο 
σκοπό: για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία. 
Μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1945 και 

την ήττα του φασισμού και του ναζισμού, οι Κύπριοι όπως 
όλοι οι αποικιακοί λαοί, έτρεφαν μεγάλες ελπίδες ότι τώρα 
ήρθε η στιγμή της δικαίωσης τους, να τους δοθεί δηλαδή 
η εθνική τους ανεξαρτησία. Οι ελπίδες και οι προσδοκίες 
τους αναπτερώθηκαν ιδιαίτερα γιατί στη 
Βρετανία εκλέγηκε μια νέα Εργατική κυβέρ-
νηση με πρωθυπουργό τον Κλέμεντ Άτλη. 
Ωστόσο οι ελπίδες αυτές αποδείχθηκαν 
βραχύβιες και απατηλές, παρά το γεγονός 
ότι παραχώρησαν στην Ινδία την ανεξαρ-
τησία της το 1947.  
Φυσικά η ανεξαρτοποίηση της Ινδίας ήταν 

μια καλή αρχή, ένας καλός οιωνός για όλους 
τους αποικιακούς λαούς γιατί αυτό προμη-
νούσε  ότι   «ο πάγος της αποικιακής 
εξουσίας άρχιζε να λιώνει, πλην όμως 
ότι  έλιωνε πολύ αργά». 
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

Η Ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος  
Κύπρου και η Παλμεροκρατία

Βίκινγκ: Στην Αμερική, 500 χρόνια 
πριν από τον Κολόμβο 

Μέρος 6ον 

Χαράλαμπος Βατυλιώτης και Κώστας Χριστοδουλίδης 
(Σκελέας)  δύο πρωτοπόροι του σοσιαλισμού στην  

Κύπρο το 1920

Πολύ προτού ο Χριστόφορος Κο-
λόμβος διαπλεύσει τον Ατλα-
ντικό Ωκεανό, στη Νέα Γη, σε 

μια άκρη του βόρειου Καναδά είχε στηθεί 
μια μικρή ευρωπαϊκή αποικία αποτελού-
μενη από οκτώ κτίρια με ξύλινο σκελετό, 
καλυμμένα με χλοοτάπητα, σε ένα πλά-
τωμα πάνω από βαλτόνερα. Αυτά τα πα-
ράδοξα οικήματα αποτελούν αδιαμφι-
σβήτητη απόδειξη ότι οι Βίκινγκ έφθασαν 
πρώτοι στον Νέο Κόσμο, πολύ νωρίτερα 
από τον Iταλό θαλασσοπόρο. 
Μέχρι σήμερα οι ειδικοί αγνοούσαν τον 

ακριβή χρόνο που οι Βορειοευρωπαίοι 
πολεμιστές και θαλασσοπόροι δημιούρ-
γησαν τον οικισμό στο L’Anse aux 
Meadows. Το μυστήριο, ωστόσο, λύθηκε 
από ομάδα Ολλανδών επιστημόνων οι 
οποίοι εφάρμοσαν μια νέα μέθοδο χρο-
νολόγησης, χρησιμοποιώντας ως σημείο 
αναφοράς μια ηλιακή καταιγίδα.  Η μέ-
θοδος στηρίζεται στη διαπίστωση ότι οι 
ηλιακές καταιγίδες αφήνουν χαρακτηρι-
στικά ίχνη ραδιενεργού άνθρακα στους 
δακτυλίους του κορμού των δένδρων. Οι 
αρχαιολόγοι εφάρμοσαν τη νέα τεχνική 
σε τρία κομμάτια ξύλου που επρόκειτο 
να χρησιμοποιηθούν στον οικισμό και 
διαπίστωσαν ότι αυτός υπήρχε ήδη το 
1021 μ.Χ., ακριβώς 471 χρόνια πριν από 
το πρώτο ταξίδι του Κολόμβου. Από πα-
λαιότερες έρευνες οι ειδικοί γνώριζαν ότι 
είχε σημειωθεί ισχυρή ηλικιακή καταιγίδα 
περίπου το 992 μ.Χ.  Πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε ότι οι Βίκινγκ της Βόρειας 
Ευρώπης ήταν η πρώτη ανθρώπινη κοι-

νότητα που κατάφερε να διαπλεύσει τον 
Ατλαντικό Ωκεανό», δήλωσε ο γεωεπι-
στήμονας Μίχαελ Ντέε, του Πανεπιστη-
μίου του Γκρόνιγκεν στην Ολλανδία, συ-
ντάκτης της σχετικής μελέτης που 
δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature. Οι 
Βίκινγκ ήταν θαλασσοπόροι και ζούσαν 
στις σκανδιναβικές χώρες Σουηδία, Νορ-
βηγία και Δανία. Ταξίδευαν εκτενώς στην 
Ευρώπη, κάποιες φορές ως έμποροι και 
άλλες ως εισβολείς. Είχαν εξαιρετικές 
ικανότητες στην κατασκευή αξιόπλοων 
σκαφών, όπως και στην πλοήγηση και 
δημιούργησαν μεγάλες αποικίες σε Ισ-
λανδία και Γροιλανδία. 

«Θεωρώ βέβαιο ότι το ταξίδι τους στον 
Νέο Κόσμο στόχευε τόσο στην ανακά-
λυψη νέων εδαφών όσο και στην αναζή-
τηση πόρων», τονίζει ο Ντέε. «Πολλοί 
αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι το κίνητρο για 
αυτά τα ταξίδια ήταν η επιθυμία και η 
ανάγκη των Βίκινγκ να βρουν νέους πό-
ρους και κυρίως ξυλεία. Οι περισσότεροι 
ερευνητές πιστεύουν ότι εγκατέλειψαν τη 
Γροιλανδία ακριβώς επειδή η ξυλεία εκεί 
ήταν εξαιρετικά σπάνια», καταλήγει ο 
επιστήμονας. 
Αγνωστο παραμένει πόσο διήρκεσε η 

παρουσία των Βίκινγκ στον Νέο Κόσμο. 
Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως να μην ξεπέ-
ρασε τη δεκαετία, αλλά συλλογικά στον 
οικισμό ζούσαν καθ’ όλο αυτό το διά-
στημα περίπου 100 άτομα.
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ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
21:35 Οι Γενναίοι του 
Βορρά (1970). Πολεμική ται-
νία με τους Γιάννη Βόγλη, Πέ-
τρο Φυσσούν, Ξένια Καλογε-
ροπούλου, Λαυρέντη Διανέλλο 
Στην μεταπολεμική  Μακεδο-
νία οι Γερμανοί παρά τις υπο-
σχέσεις τους παραχωρούν 
Θράκη και Μακεδονία στους  
Βούλγαρους. Ο πρόεδρος του 
χωριού Μανώλης Δεβετζής 
δεν θα προλάβει να αντιδρά-
σει και θα πιαστεί αιχμάλωτος. 
Οι Βούλγαροι κομιτατζήδες, με 
αρχηγό τον  Στεπάν Ράϊκο αρ-
χίζουν τις θηριωδίες τους, ενώ 
ο αγώνας για την απελευθέ-
ρωση αρχίζει. ΠΕΜΠΤΗ 4 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  23:05 Ένας 
Γερμανός στα Καλάβρυτα 
(1970). Δραματική περιπέτεια 
με τους Άγγελο Αντωνόπουλο, 
Σπύρο Καλογύρου, Γιώργο 
Τζωρτζή. Ένας Γερμανός επι-
στρέφει μετά από χρόνια στα 
Καλάβρυτα, για να ξεθάψει 
ένα θησαυρό που είχε αφήσει 
την περίοδο της Γερμανικής 
Κατοχής. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟ-
ΜΕΒΡΙΟΥ 21:25 Ο Αήττητος 
(1971). Κοινωνική ταινία με 
τους Αλέκο Αλεξανδράκη, 
Τασσώ Καββαδία και Δώρα 
Σιτζάνη. Μετά την αποφυλά-
κιση της, μια πονηρή τσιγγάνα 
αποφασίζει να εκδικηθεί τον 
εισαγγελέα που είχε ζητήσει 

την καταδίκη της, κλέβοντας 
τη μικρή του κόρη Ράζα. 
Ύστερα από χρόνια, η Ράζα 
θα γίνει λαϊκή τραγουδίστρια 
και θα οδηγηθεί στο εδώλιο 
της κατηγορουμένης, με συ-
νήγορο τον αγαπημένο της 
Κώστα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟ-
ΜΕΒΡΙΟΥ 22:55 Γυναίκες 
Δηλητήριο (1993). Κωμωδία 
με τους Σπύρο Παπαδό-
πουλο, Ηλία Λογοθέτη, Νάντια 
Μουρούζη, Κώστα Ρηγό-
πουλο και  Άννα Κυριακού. 
Από την μία έχουμε έναν 
ήρεμο, πλούσιο ψυχίατρο με 
τακτική πελατεία τους όχι και 
τόσο νορμάλ ασθενείς του, 
αλλά και μια γραμματέα που 
υποτίθεται πως έχει θεραπευ-
τεί από τη νυμφομανία. Από 
την άλλη έχουμε τον αδερφό 
του ο οποίος είναι προβλημα-
τικός στις σχέσεις του με τις 
γυναίκες –λόγω υπέρμετρης 
ευαισθησίας- και ουκ ολίγες 
φορές έχει αποπειραθεί να αυ-
τοκτονήσει.  ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟ-
ΜΕΒΡΙΟΥ 20:55 Ούχχου 
θκειά τζι αν Ήσουν Ξένη 
(1984). Κυπριακή θεατρική 
κωμωδία με τους Ανδρέα Αρ-
γυρίδη, Αγγελική Φιλιππίδου, 
Νατάσα Μουσουλιώτου. Με-
γάλες χαρές στο σπίτι του 
Βαρνάβα. Ο γιος του ο Μιχά-
λης γύρισε από την Αθήνα. Τε-
λείωσε τις σπουδές του για-

τρός. Η 
αδελφή του Μιχάλη, η Μα-
ρουλλού είναι και εκείνη με τις 
χαρές της. Η θεία τους η Πα-
ρασκευού που τους μεγάλωσε 
σαν παιδιά της από τότε που 
η αδελφή της και μητέρα τους 
πέθανε, είναι και εκείνη με τις 
χαρές της. Ο Μιχάλης γύρισε 
αρραβωνιασμένος μαζί με μια 
Αθηναία, την οποία έφερε μαζί 
του, η οποία όμως βρίσκει 
τους Κυπραίους χωριάτες, 
μπανάλ. ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΜΕ-
ΒΡΙΟΥ 22:45 Το Κορίτσι του 
Λούνα Πάρκ (1968). Μελό-
δραμα με την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ. 
Ο Αλέκος, πετυχημένος καρ-
διοχειρουργός, περνάει μια 
περίοδο κρίσης, μετά το θά-
νατο της γυναίκας του. Σ' ένα 
λούνα πάρκ θα γνωρίσει τη 
Μαργαρίτα, η οποία δουλεύει 
εκεί και θα εντυπωσιαστεί από 
τον αυθορμητισμό και την 
απλότητα της. Μετά από πα-
ρότρυνση του φίλου του Νίκου 
αποφασίζει να την πλησιάσει, 
αλλά δεν της αποκαλύπτει 
όμως ότι είναι γιατρός. ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 21:30 
Κρίμα Το Μπόι Σου (1970). 
Αστυνομική περιπέτεια με 
τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, 
Μάρω Κοντού, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Μίτση Κωνσταντάρα. 
Ο Μάριος είχε καταδικαστεί 
ως καταχραστής. Τη μέρα που 

αποφυλακίζεται συναντά τη 
Δανάη, η οποία του παραχω-
ρεί μια βίλα κι ένα πολυτελές 
αυτοκίνητο με τον ισχυρισμό 
πως εκτελεί την τελευταία επι-
θυμία του μακαρίτη άντρα της, 
για λογαριασμό του οποίου 
έγινε η απάτη. ΔΕΥΤΕΡΑ 8 
ΝΟΜΕΒΡΙΟΥ 21:00 Ψύλλοι 
στ’ Αυτιά (1979). Θέατρο της 
Δευτέρας με τους Ντίνο Ηλιό-
πουλο, Νίκο Κάποιο, Ελένη 
Σανίου, Τάσο Ψωμόπουλο. 
Στο Παρίσι μιας άλλης επο-
χής, η Γκαμπριέλ, μετά από 
χρόνια οικογενειακής ευτυ-
χίας, αρχίζει να αμφιβάλλει για 
την πίστη του συζύγου της, Βι-
κτόρ-Εμμανουέλ και εκμυστη-
ρεύεται την ανησυχία της στην 
παλιά της φίλη Λυσιέν. Το γαϊ-
τανάκι της κωμωδίας αρχίζει 
να ξετυλίγεται όταν η Γκα-
μπριέλ και η Λυσιέν, για να 
«δοκιμάσουν» τον Βικτόρ, του 
γράφουν μια επιστολή κλείνο-
ντας του ραντεβού σε ένα αμ-
φιβόλου φήμης ξενοδοχείο. 
ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:35 
Ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ-Μηχανή 
του  Χρόνου-Ευτυχία Παπα-
γιανοπούλου. Η πολυτάραχη 
ζωή μιας δασκάλας που γίνε-
ται ηθοποιός στα μπουλούκια 
και στο θέατρο, μία ποιήτρια 
που γίνεται η μεγαλύτερη Ελ-
ληνίδα στιχουργός του λαϊκού 
τραγουδιού. Συνεργάζεται με 
όλες τις διάσημες μουσικές 

προσωπικότητες της χώρας. 
Ακολουθεί η βιογραφική της 
ταινία. ΤΡΙΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
21:30 Ευτυχία (2019). Μελό-
δραμα με την Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, 
Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Η 
ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανο-
πούλου. Ένα κορίτσι, μικρο-
παντρεμένο, ταξιδεύει από το 
Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη μη-
τέρα και τις δύο της κόρες. Στο 
πλοίο του ξενιτεμού παίρνει 
απόφαση να μην αφήσει τη 
ζωή να την προσπεράσει, 
αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει. 
Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυ-
στα σε ό,τι πιάνει το μελάνι, 
από χαρτοπετσέτες και κουτιά 
από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα 
λογαριασμών. ΤΕΤΑΡΤΗ 10 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:55 Ο Αρι-
στείδης και τα Κορίτσια του 
(1964). Κωμωδία με τους 
Ορέστη Μακρή, Μίρκα Καλα-
τζοπούλου, Τόλη Βοσκό-
πουλο. Ο Αριστείδης Δελα-
πόρτας, χήρος καθηγητής, ζει 
με την οικονόμο Ευδοκία και 
τις τρεις κόρες του, τις οποίες 
έχει αναθρέψει με ηθικές αρ-
χές. Γυρίζοντας εκτάκτως από 
μια επιθεώρηση σε γυμνάσια 
της επαρχίας, οργίζεται καθώς 
οι δύο κόρες του Λίζα και Χρι-
στίνα έχουν διοργανώσει 
πάρτι και λαμβάνει αμέσως 
δραστικά μέτρα.  

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 4/11 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 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  
20.00 Εκείνη και Εκείνοι 
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/11 
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 6/11 
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) 
21.30 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/11 
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 
21.15 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 8/11 
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 9/11 
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 EU 4U   
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11 
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 Economic Echo 

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

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ-ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Οι Γενναίοι 
του Βορρά (1970) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Εν́ας 
Γερμανος́ Στα Καλαβ́ρυτα (1970) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
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: Ο Αήττητος 
(1971) 
22:55 Ελληνική Ταινία: Γυναίκες Δη-
λητήριο (1993) 
00:25  Ελληνική Ταινία: Ερωτισμός 
και Πάθος (1974) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: Στον 
αγιασμό παρευρέθηκε και έδωσε τον 
δικό της χαιρετισμό η συντονίστρια της 
Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. 
Ειρήνη Βερώνη, ο πρωτοπρεσβύτερος 
Ιωσήφ Παλιούρας, ο Διευθυντής του 
σχολείου κ.Περικλής Ακριβός και ο π. 
Κωνσταντίνος Γαριβαλδινός. 
20:55 Θέατρο: Ουχχου Θκειά τζι αν 
Ήσουν Ξένη (1984) 
20:45 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι του 
Λούνα Πάρκ (1968)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
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: Κρίμα Το 
Μπόι Σου (1970) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 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 Το Θέατρο της Δευτέρας: Ψύλ-
λοι στ’ Αυτιά (1979) 
22:25 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 9 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 ΕΡΤ- Μηχανή του  Χρόνου- 
Ευτυχία Παπαγιανοπούλου  
21:30 Ελληνική Ταινία: Ευτυχία 
(2019) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 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: Ο Αριστείδης 
και τα Κορίτσια του (1964) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Άγριες Πλάκες 
στα Θρανία (1983)
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  Σόλσκιερ: "Ο Ρονάλντο είναι για εμάς ό,τι ο Μάικλ Τζόρνταν για τους Μπουλς"

Ο Όλε Γκούναρ 
Σόλσκιερ αποθέ-
ωσε τον Κρι-

στιάνο Ρονάλντο αμέσως 
μετά τη λήξη της αναμέ-
τρησης της Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ με την Αταλά-
ντα, δηλώνοντας ότι ο 
Πορτογάλος σούπερ σταρ 
σημαίνει το ίδιο πράγμα 
για τους κόκκινους διαβό-
λους με ό,τι σήμαινε ο 
Μάικλ Τζόρνταν για τους 
Σικάγο Μπουλς. Ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο έσωσε 
την παρτίδα για τη Μά-

ντσεστερ Γιουνάιτεντ κό-
ντρα στην Αταλάντα στο 
Μπέργκαμο, καθώς πέ-
τυχε και τα δύο γκολ των 
κόκκινων διαβόλων, το 
ένα μάλιστα στο 90+2'.  Ο 
Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ σε 
δηλώσεις του αμέσως 
μετά τη λήξη της αναμέ-
τρησης μίλησε με τα κα-
λύτερα λόγια για τον Πορ-
τογάλο σούπερ σταρ, για 
τον οποίο μάλιστα ανέ-
φερε ότι είναι για τη Γιου-
νάιτεντ ό,τι και ο Μάικλ 
Τζόρνταν για τους Σικάγο 

Μπουλς. Αναλυτικά όσα 
ανέφερεο Σόλσκιερ για 
τον Κριστιάνο Ρονάλντο: 
"Ο Κριστιάνο για εμάς εί-
ναι ό,τι ο Μάικλ Τζόρνταν 
για τους Σικάγο Μπουλς. 
Κανείς δεν μπορεί να αμ-
φισβητεί για τον χαρα-
κτήρα αυτών των ποδο-
σφαιριστών. Απλά δεν τα 
παρατάνε, δεν ενδίδουν 
και συνεχίζουν. Έπρεπε 
να κάνουμε κάποιες αλλα-
γές, οι οποίες δούλεψαν". 

Μαινόμενος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο  
στο Νο4 του NBA, στο Νο1 ο Τζάκσον Χέιζ

Paris Masters: Αποκλεισμός 
στο διπλό για τον Τσιτσιπά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνδύασε για ακόμα μία φορά 
θεάμα και ουσία και χάρη σε ένα δυναμικό κάρφωμα κέρ-
δισε την θέση του στο Top-10 του NBA Μόνιμος θαμώνας 

των Top-10 του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κέρδισε ακόμα μία 
παρουσία στο VIDEO με τις κορυφαίες φάσεις της βραδιάς, κατα-
κτώντας την 4η θέση χάρη σε ένα θεαματικό κάρφωμα στον αγώνα 
με τους Πίστονς, με την κορυφή να ανήκει πάντως στον Τζάκσον 
Χέιζ των Πέλικανς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο 41χρονος Πα-
κιστανός παρτενέρ του, Αϊσάμ Ουλ-Ακ 
Κουρέσι, ηττήθηκαν με straight sets από 

τους "γηπεδούχους", Μπενζαμέν Μπονζέ και Άρ-
θουρ Ρίντερνεχ, αποχαιρετώντας πρόωρα τη 
διοργάνωση. 
Μετά από 88 λεπτά παιχνιδιού, οι δυο Γάλλοι 

επικράτησαν με 7-6(3), 6-4 και προκρίθηκαν 
στους "16" του θεσμού, όπου θα βρουν απέναντί 
τους, το Νο8 δίδυμο του ταμπλό (Μαρσέλο 
Μέλο/Ίβαν Ντόντιγκ). 
Τσιτσιπάς και Κουρέσι αγωνίστηκαν για πρώτη 

φορά μαζί μετά τον Σεπτέμβριο του 2020, όμως 
δεν κατάφεραν να συνδυάσουν την επανένωσή 
τους, με νίκη. Αυτήν ήταν η 6η ήττα τους ως δί-
δυμο (2-6), αλλά πρώτη χωρίς να κερδίσουν set.

Εντουάρντ Μεντί: Συνεχίζει τις... τρελές 
επιδόσεις του στην Τσέλσι

Ακόμα ένα ματς στο Champions 
League, ακόμα ένα clean sheet. 
Πέντε διαδοχικά παιχνίδια δίχως 

να παραβιαστεί η εστία των «μπλε». Ο 
Εντουάρντ Μεντί συνεχίζει με ταπεινό-
τητα τις εκπληκτικές επιδόσεις του. 
Η Σαουθάμπτον ήταν η μοναδική 

ομάδα που μέσα στον Οκτώβρη κατά-
φερε να σκοράρει εις βάρος των «μπλε» 
του Λονδίνου σε όλες τις διοργανώσεις, 
με τον Μεντί να μαζεύει τη μπάλα από 
την εστία του όταν την έστησε στην 
άσπρη βούλα ο Γουόρντ – Πρόους στο 
ματς πρωταθλήματος. 
Ο Σενεγαλέζος τερματοφύλακας έχει 

πλέον πέντε σερί clean sheets σε όλες 
τις διοργανώσεις – στο παιχνίδι με τους 
«άγιους» στο LeagueCup έπαιξε ο Κέπα 
– και στο Champions League έχει συνο-
λικά 12 ματς με ανέπαφη εστία, από τα 
συνολικά 12 που έχει αγωνιστεί. 

 
Με τη φανέλα της Τσέλσι, από την 

ημέρα που αποκτήθηκε και έχει βγάλει 
ασπροπρόσωπο τον Πετρ Τσεχ που τον 
επέλεξε και εισηγήθηκε τη μεταγραφή, 
έχει μετρήσει πλέον 33 αναμετρήσεις δί-
χως να δεχθεί γκολ. 
Ο λογαριασμός συνεχίζει ν' αυξάνεται 

και οι «μπλε» έχουν το κεφάλι τους 
ήσυχο έπειτα από αρκετά χρόνια... Ήρθε 
στο Λονδίνο και την Τσέλσι πέρυσι! Από 
τη πρώτη στιγμή έδειξε ικανός να πάρει 
θέση στο βασικό σχήμα και να κάνει τη 
διαφορά κάτω από τα γκολπόστ. Ο 
Εντουάρντ Μεντί δικαίωσε όλους όσους 
τον πίστεψαν με πρώτο και καλύτερο τον 
Πετρ Τσεχ. Τον άνθρωπο που έπεισε τον 

Ρομάν Αμπράμοβιτς πως αξίζει να επεν-
δύσει τα χρήματά του στον Σενεγαλέζο 
τερματοφύλακα. 
Με τον Τόμας Τούχελ ο Εντουάρντ Με-

ντί έχει εκτοξεύσει τη φήμη του. Είναι ο 
Κέρβερος μπροστά από την εστία της 
Τσέλσι. Ο άνθρωπος που κάνει τα πάντα 
για να τρυπήσει το ταβάνι του. Ο μύθος 
του συνεχίστηκε να γράφεται και στην 
Σουηδία. Η Τσέλσι πέρασε νικηφόρα από 
το Μάλμε επικρατώντας με 1-0 της τοπι-
κής ομάδας για την 4η αγωνιστική της 
φάσης των ομίλων του Champions 
League. υτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο 
παιχνίδι που ο Μεντί καταφέρνει να κρα-
τήσει απαραβίαστη την εστία του. Το σερί 
ξεκίνησε από το παιχνίδι με την Μπρέ-
ντφορντ. Εκεί ο Σενεγαλέζος πραγματο-
ποίησε μαγική εμφάνιση σταματώντας 
με εκπληκτικές επεμβάσεις τους αντιπά-
λους του. Η συνέχεια έλαβε χώρα στο 
Λονδίνο και στο πρώτο παιχνίδι με τη 
Μάλμε. Μια εύκολη νίκη στην οποία ο 
ίδιος δεν χρειάστηκε να επέμβει ιδιαί-
τερα. Ακολούθησαν οι επικρατήσεις με 
Νόριτς και Νιούκαστλ ενώ χθες το… 
γλυκό έδεσε με το μηδέν και στη Σουη-
δία.  
Το τρομερό στατιστικό του Μεντί 
Ο Εντουάρντ Μεντί είναι αυτή τη στιγμή 

δικαίως στη λίστα με τους καλύτερους 
τερματοφύλακες. Ο Αφρικανός έχει δου-
λέψει σκληρά και επιβραβεύεται παιχνίδι 
με το παιχνίδι. Η Τσέλσι έχει πετύχει 
διάνα έχοντας στο ρόστερ της ένα δια-
μάντι που κάνει τη διαφορά στην εστία 
της.

Η Μάντσεστερ Σίτι «επεκτείνεται» 
ποδοσφαιρικά στη Ρωσία

Λίγες εβδομάδες μετά τη 
συμφωνία PIF-Νιού-
καστλ, μια νέα συμφω-

νία θα μπορούσε να εμφανιστεί 
στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική 
οικονομία.  
Όπως αναφέρει το Sports.ru, 

η City Football Group, η εταιρεία 
χαρτοφυλακίου που κατέχει τη 
Μάντσεστερ Σίτι και άλλους 
συλλόγους σε όλο τον κόσμο, 
βρίσκεται σε προχωρημένες 
διαπραγματεύσεις για την εξα-
γορά του 20% της Σπαρτάκ Μό-
σχας. 
Εάν η συμφωνία ολοκληρω-

θεί, η Σπαρτάκ θα μπορούσε 
επομένως να γίνει μέρος της 
χρονομεριστικής μίσθωσης που 
ανήκει στον αγγλικό σύλλογο, 
που βρίσκεται υπό τη διοίκηση 
των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων.  
Από τις διάφορες συναντήσεις 

που έχουν ήδη γίνει με τους Μο-
σχοβίτες διοικητικούς παράγο-
ντες προέκυψε ότι τελικά το 
όνομα της ομάδας δεν θα άλ-
λαζε. Η διαπραγμάτευση, υπο-

γραμμίζει ο καθηγητής Σιμόν 
Τσάντγουικ, ειδικός της γεωπο-
λιτικής ποδοσφαίρου στο Em-
lyon Business School της Λιόν, 
προσπαθεί να ενισχύσει τους 
στρατηγικούς δεσμούς μεταξύ 
της Ρωσίας και των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων.  Αυτοί οι 
δεσμοί υπογραμμίστηκαν με την 
αποστολή στη ρωσική πρω-
τεύουσα, στην οποία πρωταγω-
νίστησε ο πρόεδρος της Σίτι 
Καλντούν Αλ-Μουμπάρακ. 

 
Ένα άλλο στοιχείο αφορά τη 

μετεγκατάσταση των ρωσικών 
επιχειρήσεων της Etihad Air-
ways, του κύριου χορηγού της 
Σίτι, στον τερματικό σταθμό C 
του αεροδρομίου της Μόσχας, 
Πούσκιν, λίγα χιλιόμετρα μακριά 
από το στάδιο της Σπαρτάκ.  
Τέλος, υπάρχει η φιγούρα του 

Σεργκέι Σισκάρεφ, ιδρυτή του 
τμήματος χάντμπολ του ρωσι-
κού συλλόγου, τον οποίο επέ-
λεξαν τα Εμιράτα ως σημείο 
αναφοράς στην εξερεύνηση ευ-
καιριών στον Αρκτικό Ωκεανό.

Ο Αντόνιο Κόντε νέος 
προπονητής της Τότεναμ

Η Τότεναμ ανακοίνωσε την πρόσληψη 
του Αντόνιο Κόντε μετά την απομά-
κρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.  

Ο Ιταλός προπονητής επιστρέφει στην Πρέ-
μιερ Λιγκ μετά την παρουσία του στην Τσέλσι 
με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα τη σε-
ζόν 2016-17.  Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Κό-
ντε υπέγραψε για τους επόμενους 18 μήνες 
με όρο επέκτασης της συνεργασίας του με τον 
λονδρέζικο σύλλογο και μετά το 2023. 
Οπως αποκάλυψε ο αγγλικός Τύπος, ο 

52χρονος Ιταλός τεχνικός θα θα εισπράξει πε-
ρίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για τον επόμενο 
ενάμιση χρόνο, ενώ η διοίκηση των «σπιρου-
νιών» του υποσχέθηκε πως θα έχει στην διά-
θεση του 176 (!) εκατομμύρια ευρώ για να ενι-
σχύσει την ομάδα με μεταγραφές της 
αρεσκείας του. 
Προβεβλημένοι σύνδεσμοι 
Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης με 0% γκα-

νιότα, Σούπερ Ειδικά Στοιχήματα και Ενισχυ-
μένες Αποδόσεις στο 3-0, 2-2, 1-2! Όροι & 
προϋποθέσεις |21+
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Cyprus allocates €500m to 
address climate change

Cyprus will allocate more 
than €500 million by 
2026 to policies to tackle 

climate change, President 
Nicos Anastasiades told the 
26th UN Climate Conference 
(COP26) in Glasgow on Tues-
day, as he pledged the coun-
try’s support to the declara-
tion to combat deforestation. 

The summit started on Sunday, 
bringing together world leaders 
to accelerate action towards 
significantly cutting global emis-
sions to reach net zero by 2030 
and cap global warming at the 
1.5-2 degrees Celsius maximum 
set out by the Paris Agreement 
six years ago. 

Despite these goals, “there is 
no sign that we are growing back 
greener,” he said, as global 
temperatures continue to soar 
while the world experiences 
“heat waves, devastating fires 
and deforestation, increased 
water scarcity, droughts, floods 
and extreme weather patterns.” 

This is why the summit        

“can and should prove to be the 
historic milestone” in efforts 
made to address the above “in 
a way that is fair, efficient and 
transparent, whilst maintaining 
solidarity towards vulnerable 
countries that will be severely 
affected,” he added. 

In this regard, Anastasiades 
said Cyprus fully endorses and 
supports the initiatives and  
declarations of COP26 on halting 
deforestation, on the transition to 
coal-free power, on accelerating 
transition to 100 per cent zero 
emission cars, as well as the US 
initiative on methane use. 

Co-signed by over 100       
countries including Cyprus, the 
Glasgow Leaders’ Declaration 
on Forest and Land Use pledges 
to halt and reverse deforestation 
and land degradation by the 
end of the decade, underpinned 
by $19 billion in public and private 
funds to invest in protecting and 
restoring forests. 

“Forests matter to me and to 
my country because forests, 

forest-based sector, biodiversity 
and sustainable land use are an 
essential part in our transition 
to a modern, climate neutral 
and resource-efficient economy,” 
Anastasiades said in a video 
message. 

He added that the commit-
ments and actions proposed in 
the declaration will deliver “grow-
ing, healthy, diverse and resilient 
forests and ensure their signifi-
cant contribution to our climate 
and biodiversity ambitions, 
thriving livelihoods in rural areas 
and beyond, and a sustainable 
forest bioeconomy.” 

He added that Cyprus           
endorses the declaration and is 
committed to working collectively 
towards the goals it has set out 
while also promoting sustain-
able development. 

Beyond the declaration, the 
president said that Cyprus          
remains fully committed to take 
all necessary measures to reach 
Paris Agreement and EU targets, 
with the aim of achieving a 55 
per cent reduction in greenhouse 
gas emissions by 2030 and  
carbon neutrality by 2050. 

To this end, he said Cyprus 
will allocate €500 million by 
2026 for the adoption of new 
policies promoting the use of 
cleaner fuel such as natural gas 
and renewable energy sources, 
and the promotion of necessary 
investments in relevant areas of 
transport, agriculture, industry, 
land use and forestry and waste 
management. 

The president acknowledged 
that as a small country, Cyprus’ 
contribution to world climate 

goals is limited, which is why         
it seeks to enhance regional   
cooperation, especially conside-
ring “the Mediterranean and 
Middle East is classified as a 
global ‘climate change hot-spot.’” 

Cyprus has therefore under-
taken the initiative of developing 
a Regional Action Plan involving 
more than 240 scientists from the 
wider region, as well as various 
international organisations who 
are already preparing policy 
recommendations, measures 
and specific solutions. 

Once the scientific portion        
of the action plan has been        
finalised, Anastasiades added, 
Cyprus will hold a cabinet meet-
ing and invite leaders to a summit 
that will initiate “appropriate       
coordination and monitoring 
mechanisms for the implemen-
tation of our commitments.” 

“We are compelled, and 
people expect from us, to take 
on urgent action to address        
climate change and I am certain 
that you will agree with me that 
the time to act is upon us. Our 
vision should be none other 
than to look to the future with 
optimism and to use climate 
challenge as an opportunity to 
proudly demonstrate what all 
countries, what humanity can 
achieve when we join forces,” 
he finally said. 

“I have no doubt that by deci-
sively cooperating and acting 
together, with unity and greater 
urgency, we will be able to over-
come the dire consequences       
of a warming planet and bring 
forward the necessary changes 
for a sustainable future.”

Hundreds of protesters 
rallied in Cyprus        
on Saturday against  

corruption scandals swirling 
around the government after 
the Cypriot president was 
mentioned in the Pandora 
Papers. 

Around 2,000 people        
gathered for the anti-govern-
ment demonstration in the 
capital Nicosia, organised     
by the main opposition party, 
AKEL. 

The far-reaching Pandora 
Papers journalistic investiga-
tion, released earlier this 
month, found links between 
companies in offshore havens 
and over 300 high-level politi-
cians and public officials 
around the world, including 
more than a dozen serving 
heads of state and government. 

Protesters called on the 
"corrupt" ruling conservative 
government led by Cypriot 
President Nicos Anastasiades 
to resign. 

"Enough is enough," AKEL 
leader Stefanos Stefanou told 
the rally. 

He said the Mediterranean 
island, a member of the Euro-
pean Union, had become a 
"laughing stock" compounded 
by the Pandora Papers revela-
tions. 

"For years, clouds have been 
gathering, until today’s storm 
broke out," Stefanou said. 

A law firm founded by Pres-
ident Anastasiades, Nicos Chr. 
Anastasiades and Partners, is 
named in the Pandora Papers. 

According to the investi-     
gation, it appears as "a key 
offshore go-between for 
wealthy Russians." 

The firm allegedly helped 
Russian billionaire and former 
senator Leonid Lebedev  
"conceal ownership of four 
companies by listing law      
firm employees as owners of 
Lebedev’s entities." 

Lebedev fled his home 
country several years ago after 
being accused of embezzle-
ment, according to the probe. 

Anastasiades, twice elected 
president since 2013, has      
denied any wrongdoing and 
said he welcomes any inves-
tigation into his finances. 

He said he took no active 
role in the law firm’s affairs 
after becoming leader of the 
conservatives DISY party in 
1997. 

Last year, Cyprus scrapped 
a lucrative passports-for-     
foreign-investment scheme 
amid corruption allegations 

and pressure from Brussels. 
A damning public inquiry 

said that over half of more 
than 6,700 passports issued 
under the scheme were granted 
illegally, amid a due diligence 
vacuum and insufficient back-
ground checks. 

One of the largest ever 
global media investigations, 
the Pandora Papers involved 
more than 600 journalists  
who together analysed some 
11.9 million documents from 
financial services companies 
around the world.

AKEL organises  
anti-corruption rally 

Deputy chief medical officer warns of difficult Christmas

Christmas may be difficult as the 
Covid-19 pandemic is not over, 
England’s deputy chief medical 

officer warned on Wednesday, urging 
people to behave with caution and come 

forward for booster shots. 
Britain reported 293 deaths from Covid-19 

on Tuesday, the highest daily figure since 
March, and there have been an average  
of around 40,000 new cases each day in 
recent weeks. 

Prime Minister Boris Johnson lifted            
restrictions in England in July, and has said 
he plans to cope with Covid over the winter 
by relying on vaccinations rather than       
mandating masks or lockdowns. 

“Too many people believe that this         
pandemic is now over. I personally feel 
there are some hard months to come in the 
winter and it is not over,” Jonathan Van-Tam 
told BBC TV, adding that behaviour and the 
uptake of booster shots would determine 
how tough winter would be. 

“Christmas and indeed all of the darker 
winter months are potentially going to be 
problematic.” 

Johnson has cited Britain’s success in 
the initial vaccination rollout as he lifted       
restrictions, but a slower rollout of boosters 
means that for many vulnerable people,   
immunity could be waning. 

The Scientific Advisory Group for           
Emergencies (SAGE) has said that taking 
action now could reduce the need for 
tougher measures later. 

Jeremy Farrar, director of Wellcome, said 
he had stepped down from SAGE to focus 
on his work at the health charity, but added 
the situation was still worrying. 

“The Covid-19 crisis is a long way from 
over,” he said in a statement. 

“The high levels of transmission seen in 
the UK remain concerning, but I stepped 
down as a participant of SAGE knowing 
ministers had been provided with most of 
the key science advice needed over the 
winter months.”



The United States has       
approved the Pfizer/ 
BionNTech jab for 5-11 

year olds as it moves swiftly       
to enter the next stage of its 
vaccine rollout. 

Hospitals, schools and clinics 
across the country were all 
poised to begin offering jabs to 
the children as soon as the       
announcement was made. 

The children will be given 
one-third of a normal dose with 
special kid-sized needles. 

They will be offered two of 
these smaller doses the usual 
three weeks apart and be            
required to wait two more 

weeks before they have full  
protection. 

A Pfizer study of 2,268          
children found the vaccine was 
almost 91% effective at prevent-
ing symptomatic Covid-19         
infections.  

The US Food and Drug        
Administration examined 3,100 
vaccinated kids in concluding 
the shots are safe. 

Top government medical        
advisor Dr. Anthony Fauci said 
recently the Delta variant meant 
children infected and transmit 
"just as readily as adults do" 
when justifying the need to       
vaccinate a group who are 

rarely severely affected by 
Covid-19. 

Since the pandemic began       
in the US at least 94 children 
aged 5 to 11 have died from 
Covid-19, more than 8,300 have 
been hospitalised and over 
5,000 have developed a serious         
inflammatory condition linked to 
the coronavirus.  

The US as a whole has 
recorded almost 750,000 deaths 
from Covid-19. 

The announcement of the  
approval will likely be of interest 
to governments around the 
world who have only approved 
the jab for people aged 12 and 
over. 

The UK approved the Pfizer 
vaccine for people aged 12 and 
over in September, many months 
later than other advanced        
nations. 

The US government has 
promised to provide enough 
vaccines for the nation's 28      
million children. 

Pfizer said it expects to make 
19,000 shipments totalling about 
11 million doses in the next  
several days, and that millions 
more will be available to order 
on a weekly basis. 

The city of Chicago said they 

expected to have nearly enough 
vaccine in just the first week       
for nearly half of its 210,000 
school-aged children, and many 
more doses later on. 

US President Joe Biden 
marked the decision, describing 
it as a "turning point." 

He said: "It will allow parents 
to end months of anxious worry-
ing about their kids, and reduce 
the extent to which children 
spread the virus to others. 

"It is a major step forward for 
our nation in our fight to defeat 
the virus." 

More than five million people 
around the world have now died 
in the coronavirus pandemic. 

The data from Johns Hopkins 
University, which has been 
tracking the outbreak, also 
shows more than 246 million 
COVID-19 cases have been      
reported. 

It comes less than two years 
into the crisis, with coronavirus 
cases reported in more than 210 
countries and territories since 
the first cases were reported       
in Wuhan, China, in December 
2019. 

The virus is now the third 
leading cause of death, after 
heart disease and stroke.
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US approves Pfizer vaccine for  
5-11 year olds and begins swift rollout

All countries removed 
from UK’s travel red list

The final seven countries 
on the UK's red travel list 
have now been removed, 

ending the need for people to 
quarantine in a hotel.  

Colombia, Dominican Republic, 
Ecuador, Haiti, Panama, Peru, 
and Venezuela were the only 
countries that remained on      
the red list - but as of 4am on     
Monday (1 November) they 
were taken off it. 

This means people will no 
longer need to spend 11 nights 
in a quarantine hotel when they 
arrive in the UK - a requirement 
that came with a cost of £2,285 
for adults. 

However, Transport Secretary 
Grant Shapps has said the red 
list category will remain in place 
as a "precautionary measure to 
protect public health" and the 
government is "prepared to add 
countries and territories back if 
needed, as the UK's first line of 
defence." 

Announcing the decision last 
week, he said the government 
would keep "several hundred" 
hotel rooms available as a   
"prudent" step. 

"We don't want to have to 
reset up the system from scratch 
if a particular concern was seen 
in a particular country and we 
wanted to be able to have quar-
antine as a mandatory facility," 
he added. 

"So we're just keeping those 
on standby, but actually we 
won't be using them." 

The hotel quarantine policy 

was introduced in February as 
part of measures to reduce the 
risk of arriving travellers infected 
with Covid-19. 

Since then, more than 200,000 
people have spent time in a 
quarantine hotel in England. 

But the system has been 
blamed for contributing to UK 
travel firms struggling to recover 
from the pandemic. 

At the time of the announce-
ment, the head of the Business 
Travel Association, Clive Wratten, 
said: "The removal of all countries 
from the red list is appreciated. 
However, the lurking threat of 
further introductions to this list 
and the continued existence of 
quarantine hotels means that it 
does not give travellers the  
confidence that they need." 

Since Monday, the government 
also recognises coronavirus 
vaccines for arrivals from more 
than 30 new countries and      
territories including Peru and 
Uganda. This takes the total of 
countries on that list to 135. 

Earlier in October, the UK's 
travel restrictions were simplified 
with the removal of the "traffic 
light" system and amber list 
countries, meaning there were 
only red list countries and the 
rest of the world. 

People arriving in the country 
from non-red list locations, who 
are fully vaccinated or under 18, 
do not need to complete a       
pre-departure Covid test, a test 
on the eighth day of arriving, or 
isolate for 10 days at home.

UK Cypriots to protest  
outside Turkish Embassy
On 15th November 2021, 

UK Cypriots will be      
protesting outside the 

Turkish Embassy in London from 
7-8pm to call for a free, united 
Cyprus and to demand the end 
of Turkey’s ongoing occupation.  

The annual protest, organised 
by the National Federation of 
Cypriots in the UK, takes place 
on the tragic anniversary of the 
illegal ‘Unilateral Declaration of 
Independence (UDI)’ by the illegal 
regime in the occupied areas of 
Cyprus. 

The protest takes place this 
year as Turkey and Turkish 
Cypriot leader Ersin Tatar have 

repeatedly called for the perma-
nent partition of Cyprus and for 
the termination of talks towards 
a reunification solution.  

Commenting on the importance 
of this year’s protest, Federation 
President Christos Karaolis said, 
“It’s vital that our community shows 
up outside the Turkish Embassy 
to make our calls for a free, united 
Cyprus heard because in light of 
Turkey’s increasingly aggressive 
and provocative behaviours       
towards Cyprus. I urge everyone in 
our community to make the effort 
to be outside the Turkish Embassy 
on Monday 15th November.” 

Protestors will be calling for: 

•  A free, united Cyprus 
• The reversal of the illegal 

‘Unilateral Declaration of Inde-
pendence (UDI)’ 

• The end of Turkey’s occupa-
tion of 37% of the island and 57% 
of its coastline 

• The withdrawal of the occu-
pying Turkish troops 

• The end of the outdated   
system of guarantees that has 
failed Cyprus in the past 

Time: 7-8pm 
Location: Opposite the Turkish 

Embassy in London, 43 Belgrave 
Square, London, SW1X 8PA 

Nearest Tube station: Hyde 
Park Corner (Piccadilly Line) 
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Let’s help Jo Georgiou fight cancer

Th i r t y - o n e - y e a r - o l d             
UK Cypriot Jo Georgiou, 
currently has Stage 4      

Synovial Sarcoma, a rare and 
very aggressive cancer. The 
cancer started on her right thigh 
near her knee and has metas-
tasised in her lungs and chest. 
She began chemotherapy treat-
ment on 31st August 2021 with 
six cycles over five months. 

There is a possibility to continue 
chemotherapy and begin radio-
therapy in 2022. However, the 
outcome is uncertain, and it is 
anticipated that she will need 
further treatment which will not 
be available on the NHS. 

Jo applied to be part of the 
Spearhead trial, but was rejected 
due to the incompatibility of her 
blood type. Radiotherapy will  

be an option, but this will only 
control rather than reduce,      
and other options are privately 
funded.  

Trials include immunotherapy, 
Foghorn Trial and proton beam 
therapy, with will cost upwards 
of £100,000. She will also still 
need amputation to prevent      
any further spreading after she 
has undergone all her oncology 
treatment, and for a realistic 
prosthetic leg, you are looking 
at a minimum of £10,000. 

Jo’s sister, Elena Georgiou, 
has started a GoFundMe page 
in the hope that Jo will have 
enough money to pay for       
treatment and get her life back. 
Any donation will be HUGELY      
appreciated – please visit 
https://gofund.me/104ae302 

Any money unused will be  
donated to the Sarcoma charity 
to make other families’ lives 

easier going through this         
horrendous situation. 

Synovial Sarcoma is a cancer 
that can come from different 
types of soft tissue, such as 
muscle or ligaments. It is often 
found in the arm, leg or foot, 
and near joints such as the wrist 
or ankle. Only about 1 to 3           
individuals in a million people 
are diagnosed with this disease 
each year. It can occur at any 
age, but it is more common 
among teenagers and young 
adults. The exact cause isn’t 
clear. In most cases there is a 
genetic link change in which 
parts of chromosomes switch 
places, but what prompts this 
change is unknown. In Jo’s case, 
the doctor presumes it was due 
to injury. 

You can follow Jo’s journey 
on instagram: https://www.insta-
gram.com/jogiou__/  

UK Cypriot Costantia      
Manoli has written her 
debut book Tomatoes in 

my Lunchbox which is a quiet 
story that follows the emotional 
journey of the displaced child in 
a new environment. This displace-
ment manifests itself most clearly 
in the difficulty others have with 
the pronunciation of her name. 
Through a series of subtle      
encounters with a new friend, our 
protagonist starts to feel more at 
home in her new surroundings 

as she makes her mark and 
learns to appreciate her own 
unique background and diversity. 

Other published works (poetry) 
include PNR Journal, 100 Words 
of Solitude (Rare Swan, 2021) 
and Larnaca The Anthology  
(Armida, 2021). 

Costantia Manoli was born in 
London; her parents are from 
Lympia in Cyprus. She attended 
Walker Primary School, the 
American Academy in Larnaca, 
Cyprus and then received a  

Fulbright Scholarship and went 
to Lafayette College in Easton, 
Pennsylvania USA, for the       
first year of undergrad, before        
transferring to Leeds University 
to complete her BA in English  
Language and Literature.  

She has an MA in Fine Art 
from Northampton University. 
She also got another Fulbright 
scholarship as a teacher and 
taught at Stanford University, 
Palo Alto, California USA on the 
FLTA programme. 

Costantia now lives in Cyprus 
here she has taught English  
language and literature and is 
involved in lots of bicommunal 
work. 

She is married to Andrew 
Rumfitt from England and has 
two daughters: Alana-Rose, 
aged seven, and Melissa Rae, 
aged five. 

Costantia says Tomatoes in 
my Lunchbox is not strictly   
autobiographical, “it is based      
on my experiences of growing 
up in London with a very Cypriot 

name, and of course, of my mum 
putting whole tomatoes in my 
lunchbox!” 

She added, “I’m working on 
the second picture book now – 

I cannot say too much about it 
at this stage, but it will be about 
Cyprus!” 

Tomatoes in my Lunchbox        
is available for pre-order from 

www.bookdeposi tory.com, 
www.amazon.com, www.barnes-
andnoble.com and after its      
release (June 2022) in all good 
book stores!

Nepomak UK AGM  
to be held on 5 December

Nepomak UK is pleased 
to announce that we will 
be holding our Annual 

General Meeting (AGM) on      
5th December 2021 from 12pm 
in North London (venue to be  
confirmed closer to the time).  

At this AGM, members of  
Nepomak UK will be electing a 
new National Executive Commit-
tee consisting of 22 members. 
Once elected, the NEC will  
convene immediately to elect       
a new Executive Office (EO)     
consisting of President, Vice-
President, General-Secretary 
and Treasurer. The Executive 
Officers must be a member of 
the NEC.  

In accordance with clause 
16.4 of the Nepomak UK con-
stitution: Nepomak UK members 
wishing to stand for the 22 
elected positions on the NEC or 
EO must submit in writing, their 
name, address and date of birth, 
to reach the Executive Secretary 
of the National Federation of 
Cypriots in the UK by 4.00pm, 
Sunday 7th November 2021 

(email: andreas.karaolis@   
cypriotfederation.org.uk).  

Nepomak UK members are 
advised to submit a 200-word 
explanation as to why they want 
to be on the NEC and a 400-
word explanation as to why they 
want to be an Executive Officer.  

Members of Nepomak UK 
must be between the ages of 
18 and 30, have at least one 
parent or spouse of Cypriot origin 
and be permanent residents of 
the United Kingdom. Members 
of Nepomak UK must also be 
signed up to our website at 
https://nepomak.org/signup/.  

At the AGM, Nepomak UK 
will also be planning an event 
calendar for 2022. If you want 
to get involved with the organi-
sation and creation of new and 
exciting events for the Cypriot 
youth, we encourage you to      
attend and get to know our 
members.    

For any questions regarding 
Nepomak UK or the proceedings 
of the AGM, please email 
uk@nepomak.org. 

Debut book by Costantia Manoli based on experiences growing up in London

A Concert of Christmas Joy at St. Sophia Cathedral

A Concert of Christmas Joy, 
graciously hosted by the 
Greek Orthodox Cathedral 

of Divine Wisdom (Hagia Sophia, 
W2 4LQ) is a 3 Choir Christmas 
Concert by the historic Hagia 
Sophia Cathedral Choir, directed 
by Mr. Costas Manoras; the won-
derful Archdiocesan School of 

Byzantine Music Choir, directed 
by Rev. Fr. Joseph Paliouras;  
and the renowned London Com-
munity Gospel Choir, directed 
by Mr. Bazil Meade. It will take 
place on Thursday 2 December 
2021, 7pm - 8.45pm and is  
generously sponsored by the 
Christos Lazari Foundation.  

Join us for a very special 
evening concert celebrating the 
joy of Christmas and the diversity 
of musical traditions honouring 
the Incarnation of God the Word 
in our historic Cathedral. Come 
be lifted into the miracle of 
Christmas by hearing centuries-
old hymns, festive carols, and 
modern praises from various 
parts of our world. Come cele-
brate with us the richness of      
diversity under them gleaming 
mosaic dome of our place of 
worship. Be taken back into time 
by the Byzantine chanting and be 
uplifted by the fragrant incense. 
Get a glimpse how it was like 
centuries ago, yet while presently 
enjoying how wonderful it is for 
the community to dwell together 
in unity. Enjoy the sense of fellow-
ship, solidarity, and celebration 

by the culmination of Byzantine, 
European, and Gospel musical 
traditions, while pondering on the 
miracle of the Nativity of Christ. 
Celebrate the fact, “that God  
became man, so that man may 
become god.” Above all, spend 
your evening with us in prayer 
and in the spirit of deep gratitude 
and heart-warming charity as we 
celebrate this Season of Giving. 

ALL ARE WELCOME to this 
complimentary Christmas Concert, 
however, due to limited seating 
in the Cathedral, you MUST BOOK 
your ticket in advance online at 
www.eventbrite.co.uk/e/christ-
mas-concert-a-concert-of-christ-
mas-joy-tickets-203037248877  

For those that are unable to 
attend in person, the concert  
will be livestreamed via the       
Cathedral’s YouTube Channel.
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A Bigger Boat: Drunk and disorderly on the set of Jaws

(Theatre review:  
The Shark is Broken, by Ian Shaw 
and Joseph Nixon) 

 
“Anyway, we delivered the 

bomb.”  
— Quint, “Jaws” 

 
Steven Spielberg has only 

made one good film. Jaws, in 
1975. Bridge of Spies (2015) is 
pretty decent, granted. The rest 
is hogwash. But Jaws is specta-
cular. And it’s got nothing to do 
with the shark.  

Jaws is a version of Henrik 
Ibsen’s play ‘An Enemy of the 
People’. In the play, a doctor 
warns the town council, and      
the citizens, that their water is 
poisoned. Nobody listens. He’s 
a lone voice. Hence, the Chief 

of Police Martin Brodie in Jaws.  
Forty five years after Jaws was 

released to a stunned audience, 
a play about its making has hit 
the theatre. It started as a sell-out 
Edinburgh Fringe play, and has 
now transferred to the West End, 
at the Ambassadors Theatre in 
Covent Garden. The characters 
are the triumvirate of Robert 
Shaw as salty sea-dog Quint, 
Richard Dreyfus as marine bio-
logist Hooper, and Roy Scheider 
as Brodie come together to make 
this landmark film. The play       
follows their trials at the hands 
of drink, drugs and a robotic 
shark on the set that keeps 
breaking down.  

Alfred Hitchcock had a name 
for a plot device that nobody 
cares about, but drives the 

narrative. He called it “The 
McGuffin”. The secret papers, 
the magic formula, the keys to 
the kingdom, the blah blah blah 
- the “who cares what it is?” 
thing that creates drama, tension, 
dialogue and action. So the 
shark is the McGuffin. (McGuffin 
comes from a story about two 
men on a train. One man says, 
‘What’s that package up there 
in the baggage rack?’ The other 
answers, ‘Oh, that’s a McGuffin’. 
The first one asks, ‘What’s a 
McGuffin?’ ‘Well,’ the other man 
says, ‘it’s an apparatus for       
trapping lions in the Scottish 
Highlands.’ The first man says, 
‘But there are no lions in the 
Scottish Highlands,’ and the 
other one answers, ‘Well then, 
that’s no McGuffin!’).  

We are more transfixed by 
Brodie, Quint and Hooper – 
bickering, betting, fighting, sing-
ing, beating their chests – play-
ing games of one-upmanship.  

The scene is Martha’s         
Vineyard, an island south of 
Cape Cod in Massachusetts, in 
1974. The shooting on set of 
Jaws has stalled. The film’s lead 
actors are stuck on a boat, at 
the mercy of a faulty mechanical 
co-star. Awash with alcohol       
and ambition, three hammered 
sharks argue about who’s       
character is the real hero of the 
film.  

Ian Shaw, the co-writer, also 
stars as his father Robert Shaw. 
The likeness is incredible. Liam 
Murray Scott plays Richard 
Dreyfuss, and Demetri Goritsas 
(from Black Mirror) plays Roy 
Scheider. The play reveals        
the hilarious behind-the-scenes 
drama on one of Hollywood’s 
biggest blockbusters.  

Scheider and Dreyfuss are in 
awe of Shaw – his acting chops 
honed on the respectable stage 
of Shakespeare and Pinter. 
Dreyfuss aspires to this, but has 
to go through his neurotic, New 
York Jewish schtick, Hollywood 
years, and drugs. This film will 
launch his career. Shaw wants 
to be taken seriously as a writer, 
and the play anchors around his 
own “Indianapolis” speech that 
he wrote for the film.  

They ask each other what 
they’re doing next. Dreyfuss is 
doing an alien film with Spielberg: 
“Close Encounters”. Scheider is 
going to do William Goldman’s 
‘Marathon Man’. He’ll play an 
FBI agent.   

 “Why do I always get cast as 
a cop?”, he moans.  

 “It’s your face, Roy,” says 
Shaw tenderly, “you have a look 
of incorruptibility.” 

It’s a fun night.  Go and see 
it. It’s on until mid-January 2022.  

 
James Neophytou

Sir Stelios Haji-Ioannou 
and the Stelios Philan-
thropic Foundation are 

delighted to support Glass Door 
Homeless Charity for the third 
year running. 

Close to its UK headquarters 
at Thurloe Square, the Foundation 
donates £15,000 towards Glass 
Door’s Winter’s Night Shelter, 
offering a large number of guests 
accommodation through churches 
across West and South West 
London and some hostel room 
accommodation, as well as  
providing hot food to all in need. 

Lucy Horitz, CEO Glass Door 
Homeless Charity said, “Thank 
you very much to Sir Stelios and 
to all the trustees for the generous 
donation. We feel so blessed to 
have committed donors like Stelios 

Philanthropic Foundation, who 
recognise the increasing impor-
tance of the work that we do at 
Glass Door. These are more 
challenging times than ever      
before for people with nowhere 
to sleep but the streets, as well 
as for us in providing the support 
they need. Your donation will 
help us to transform lives this 
winter.” 

Based in London, Glass Door 
coordinates the UK’s largest 
network of open-access services 
for people affected by home-
lessness. During the Covid-19 
pandemic, new services were 
launched to ensure people ex-
periencing homelessness could 
safely stay in individual rooms 
and had access to food and 
support to move beyond home-
lessness. Before the pandemic, 
Glass Door ran emergency winter 
shelters in partnership with 
churches in West and South 
West London. Year-round, people 
find advice and support to end 
their homelessness through 
trained caseworkers based at 
partnering drop-in centres. 

Their shelters save lives, and 
their support services help 
change lives. Their vision is a 
world where no one has to sleep 
on the streets of London.

Sir Stelios donates £15k to 
Glass Door Homeless Charity



Strictly’s Giovanni in tears as he 
makes history with Rose Ayling-Ellis 

Strictly Come Dancing pro Giovanni Pernice was overcome 
with emotion on Saturday as he and dance partner Rose          
Ayling-Ellis made history on the show. 

The 31-year-old Sicilian was in tears as he and EastEnders 
star Rose received a perfect score of 40 from the judges for 
their tango to Shivers by Ed Sheeran. 

It was the highest score of the series so far and also the         
earliest that the mark of 40 has been awarded in the show's   
history. 

As the scores came in, the pair screamed and hugged. 
Giovanni, who already held the record as the top scoring pro 

dancer for Halloween on the BBC dance contest after joining 
the show in 2015, then placed his face in his hands and sank 
to his knees as he took in what the moment meant.  

The show's official Twitter announced: "The first 40 of the 
series for Rose and Gio and the earliest 40 ever in the history 
of #Strictly! Giovanni is STILL the King of #Halloween." 

The pair could go on to win the coveted Glitterball when the 
final is due to be screened on December 18.
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Andrea Georgiou 

Cypriot Smurf 
gears up for live UK 
comedy shows! 

 
Comedian and social media 

sensation Peter Kypri has arrived 
in the UK, ready to take to the 
stage as Cypriot Smurf and his 
alter ego Souvlaki!  

His comedy show The Tourist 
will be performed at The Grove 
Wilmslow in Manchester on 15 
November, at the Cypriot Com-
munity Centre in Wood Green, 
north London on 20 November, 
and at The Estia, Midlands 
Greek & Cypriot Association in 
Birmingham on 28 November.  

Limited tickets now available 
for all three shows so if you 
haven’t got yours yet, what are 
you waiting for?!   

Guaranteed to have you falling 

out of your seats in laughter, 
the comedy nights will be a 
mixture of humour, music and 
much more, with an appearance 
from the Cypriot God himself, 
Souvlakis…oh, and someone 
will be getting married! 

Doors open at 8.00pm, show 
starts at 8.30pm. Food and drink 
will be available. Over 18s only. 

Secure your tickets now by 
visiting https://ti.to/cypriot-smurf/ 
the-tourist-live-comedy-show 

Peter was born in England and 
now living in Cyprus. For the past 
six years, his video skits about 
Cypriot and Greek stereotypes 
have gone viral, having been 
shared countless times on social 
media, and his YouTube channel 
now boasts over 14k subscribers! 

Follow @CypriotSmurf on 
YouTube, Twitter, Facebook,  
Instagram and Tik Tok. Website: 
www.cypriotsmurf.com

The Queen of Christmas is 
officially back! Mariah Carey 
has announced the release of a 
brand-new festive single, Fall In 
Love At Christmas, featuring US 
singer Khalid and gospel choir 
director Kirk Franklin.  

The track is out this Friday      
(5 November) as the countdown 
to the most wonderful time of 
the year kicks off.  

Posting a small teaser on her 

Twitter account, the song sounds 
like a laid-back, R&B-influenced 
pop tune. 

Fans can also purchase the 
single in a limited edition CD, 
complete with three different 
versions of the song. 

In 2020, after 26 long years, 
Mariah’s modern festive staple 
All I Want For Christmas Is You 
finally hit Number 1 on the UK's 
Official Single Chart.

Mariah Carey announces release of 
new festive single
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How many ‘covers’  
can your restaurant 
cope with? Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Most business owners 
will tell you that a busi-
ness can live or die by 

its reputation. This statement  
is rarely better embodied than       
in the case of a successful   
restaurant. 

Even someone new to the 
world of running a restaurant 
would surely agree that a res-
taurant attracts its customers 
based on a reputation of quality 
food, served in a stylish setting, 
and with exceptional customer 
service. 

It is no wonder then that      
restaurant owners invest heavily 
in interior design to create the 
right ambiance, installing top   
of the range equipment and 
employing highly skilled staff 
before the doors even open. So 
by the time the first customers 
cross the threshold, much time, 
effort and money has already 
been expended to ensure every-
one has the best possible       
experience. 

After all the careful planning; 
what if the unexpected should 
happen? What if some unfore-
seen incident sees the restau-
rant facing a huge bill that could 
result in the doors shutting for 
good? 

That is where restaurant         
insurance comes in to play.       
Although it might not be one      
of the first things a budding 
restaurateur thinks of when 
setting out on their Michelin-
starred journey, it should be a 
top priority for the protection of 
the business. 

 
Why is restaurant insurance 
so important? 

Even high profile, well-         
established restaurants make         
mistakes that end up costing 
them financially. Some well-
known examples include: 

A three Michelin-starred      
restaurant faced a barrage of 

complaints, and costly no-win-
no-fee claims from some 240 
customers, after a severe out-
break of norovirus. Unbeknown 
to the restaurant, the oysters 
they served had been handled 
by a member of kitchen staff 
who had been infected with  
norovirus and it spread like wild-
fire. Luckily for the restaurant, 
its insurer was there to pick up 
the compensation bill. 

In another case, a well know 
top-rated Italian restaurant 
found itself in deep trouble after 
serving normal pasta to a diner 
with coeliac disease. Despite 
alerting the management to her 
gluten intolerance when booking 
the table, the menu advertising 
the pasta meal as gluten-free and 
the assurances of the member 
of waiting staff, less than an 
hour after eating the woman 
suffered and extreme reaction 
and was rushed to the hospital. 

Many apologies were issued 
by the restaurant but the          
authorities obviously thought 
this was not enough and it was 
subjected to a hefty legal bill. 
Although there would certainly 
have been reputational harm 
done to the restaurant, the        
insurer was once again there 
to cover the costs and fees       
incurred allowing the restaurant 
to continue running. 

These cases might be rare 
but hopefully, illustrate that even 
establishments with the very 
highest standards can suffer the 
unforeseen. 

Could your restaurant survive 
thousands in legal fees and 
damage rewards? Can you take 
the risk and not protect your busi-
ness with the right insurance? 
JMP are experts in food industry 
insurance and can provide spe-
cialist covers for pubs, restaurants 
and cookery schools. 

Whether you are running a 

Michelin-starred restaurant, a 
takeaway, pub, café or cookery 
school there are certain covers 
you should consider to adequa-
tely protect your business inclu-
ding: 

Public Liability – if a customer 
is injured at your premises, and 
you are found to be liable, you 
could be facing a personal injury 
compensation claim and other 
costs. Public Liability cover will 
provide you with a first line of 
defence, and meet the compen-
sation costs if you are found to 
be responsible. 

Product Liability – covers 
claims that relate to the products 
you sell, such as food poisoning 
claims. 

Employers’ Liability – if you 
have employees, you are         
required to have this by law. 
This cover will protect you if an 
employee injures themselves 
during the course of their        
employment, and will pick up 
the compensation awarded as 
a result. 

Business Interruption – if 
your premise had to shut tempo-
rarily following a major incident 
such as a fire or flood, this cover 
would protect your income whilst 
you were unable to trade as a 
result of an insured event. It 
can provide cover for additional 
expenses such as staff wages 
that you would still have to pay. 

Loss of Licence – providing 
protection for your business 
following loss of your liquor licence 
for reasons beyond your control. 

Deterioration of Stock – if 
your freezers stop working due 
to a power cut or breakdown, this 
cover provides financial protec-
tion for damaged stock and 
perishables. 

Give us a call on 0207 691 
2409 to discuss your insurance 
requirements and how we can 
help protect your business. 

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

George Sifonios 

How to reduce the Inheritance 
Tax you pay on your property

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

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

 
What is Inheritance Tax? 

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

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

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

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

 
How much is Inheritance Tax 
in the UK? 

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

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

 
How to avoid Inheritance Tax 
on property in the UK 

 
Leave your home to your 

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

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

There are restrictions on 
claiming the RNRB, such as if 

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

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

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

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

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

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

www.davidastburys.com



 23      | Thursday 4 November 2021

Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Spencer 
 
Pablo Lorrain, the acclaimed 

Chilean director, began his illus-
trious career with home-grown 
political dramas like TONY 
MONERO, NO, THE CLUB and 
NERUDA before he turned his 
attention to international figures 
a couple of years ago with his 
Oscar nominated JACKIE. Now 
he focuses on Princess Diana 
in this brilliantly scripted film by 
Steven Knight, who sets the  
action at Sandringham Estate 
in Norfolk during Christmas.  

At the start, Jonny Greenwood’s 
sad, sombre, uneasy jazz music 
sets up the tone of what’s to 
come as well as Diana’s inner 
turmoil most effectively as she 
drives through the countryside 
struggling to find her way to 
Sandringham. She is like a bird 
without wings trapped in a      
hostile world as her marriage to 
Charles is falling apart.  

Kristen Stewart is sensational 
as the vulnerable and totally 
isolated Princess, whose only 
comfort is the love and care      
for her two sons. She delivers        
a heart-breaking performance  
and manages to convey deep       
emotions with just a glance or  
a slight gesture. She is well 
supported by a strong cast that 
included Sally Hawkins as 
Maggie her loyal dresser and 
Timothy Spall as Major Alistar 
Gregory, the man in charge of 
keeping an eye on Diana’s        
uncompromising behaviour.  

An art movie and a crowd 
pleaser in equal measure! An 
instant classic! 

 

Eternals 
 

A change of direction for 
Chloe Zhao, the Oscar winning 
filmmaker of NOMADLAND. 
Zhao established herself as a 

true visionary with lyrical films 
like THE RIDER and SONGS MY 
BROTHER TAUGHT ME before 
her Oscar glory and now she was 
probably made an offer from 
Marvel Comics she couldn’t refuse.  

A superhero adventure about 
a group of aliens from planet 
Olympia who have been living 
on Earth for thousands of year 
in order to protect the humans 
from the Deviants. The action 
moves from present day to pre-
historic years where this group 
of superheroes never miss an 
opportunity to fight these evil 
creatures. Salma Hayek is  
Ajak, the leader of the Eternals 
who chooses the fearless Sersi 
(Gemma Chan) as her natural 
successor, a decision that causes 
friction amongst the group…  

The eclectic cast is led by 
Gemma Chan, who makes a 
suitably elegant and resourceful 
Sirsi.  She puts her current life 
with lover Dane (Kit Harrington) 
on hold until she fixes pending 
issues from her past regarding 
fellow Eternal Ikaris (Richard 
Madden).  

It is an enjoyable adventure 
even though it is overlong and 
feels repetitive at times. My        
favourite bits are the flashback 
sequences and the hilarious 
Bollywood style scenes with 
Kumail Nanjiani as Kingo.  

 

The Card 
Counter 
 

An intriguing, intelligent film 
from Paul Schrader with a career 
defining performance from Oscar 
Isaac. He plays William Tell, a 
former special ops soldier, who, 
following a ten year prison       

sentence, reinvents himself       
as a professional gambler. But      
demons from his past soon 
begin to haunt him… 

It is a smart, complex film       
superbly written and directed 
by the great Schrader who, like 
his previous FIRST REFORMED, 
examines themes of redemption, 
guilt and personal catharsis. 
Isaac carries the film magnificently 
and is well supported by Tiffany 
Haddish, recently seen in HERE 
TODAY and by Tye Sheridan, who 
first emerged as an excellent 
child actor in films like MUD and 
JOE nearly ten years ago. Food 
for thought!  

Bull 

A violent crime thriller cleverly 
written and directed by Paul  
Andrew Williams - his best film 
since his outstanding debut 
LONDON TO BRIGHTON.  

Bull (Neil Maskell) is hungry 
for revenge against his old gang 
members who left him for dead 
some time ago before taking 
away his young son. Bull is now 
let loose following a ten year 
absence and like a bull in a china 
shop he will stop at nothing on 
his way to total destruction… 

The acting is strong especially 
by Maskell in a rare leading role 
and by David Hyman as the brutal 
gang boss. Williams’ intriguing 
screenplay plays with time and 
keeps one guessing until the 
final shocking sequence.   

Men Who Sing 

Dylan Williams was prompted 
to make this lovely documentary 
after he received a message from 
his father Ed that he was selling 
the family home. Ed is now 90 
and his only solace after his 
wife’s death is his choir practice 
and soon enough Dylan arrives 
on the scene from Sweden with 
his camera. He captures these 
honourable men rehearsing  
before they enter a major contest 
in Ireland but most importantly 
their joy for life and friendship.  

A love poem to his dear father 
Ed -a deeply moving and satis-
fying experience! 

 

Highway One 

Writer/director Jacklyn Bethany 
sets the action of her amicable 
film in rural California. It is New 
Year’s Eve and Anna (Marie 
Botha) is hosting a party but 
when an old friend from high 
school turns up unexpectedly it 
is time for new revelations… 

The action is almost continuous 
and first appearances are decep-
tive. It works thanks to Bethany’s 
assured direction, careful charac-
terisation and decent perform-
ances from a talented young cast. 

 

The Nowhere Inn 

Annie Clark, A.K.A as musician 
St Vincent, joins forces with her 
friend Carrie Brownstein in order 
to film a backstage documen-
tary about her tour and music.  

It is a fun premise and is         
stylishly directed by first time 
filmmaker Bill Benz who mixes 
real life with fiction to great        
effect.  

An unpredictable adventure 
which works well thanks to 
Clark’s luminous presence and 
her winning chemistry with her 
friend and collaborator Brown-
stein. 
 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Mist permeates the air, 
Halloween is approach-
ing and centre stage 

stands a scarecrow with a 
pumpkin head. The spook factor 
increases as the head mena-
cingly twists round to reveal 
the face of evil. The Legend 
of Sleepy Hollow (Yvonne 
Arnaud Theatre), Washington 
Irving’s short story adapted by 
Philip Meeks is an odd experi-
ence that left me confused, 
neither tricked nor treated . 

An 18th century tale, it is set 
in the town of Sleepy Hollow. 
The oddball locals are spinning 
tales of legends and unsightly 
entities. Truth or nightmare? 
Enter Ichabod Crane to become 
the town teacher. While quickly 
finding friendship with the town 
patriarch Baltus Van Tassel and 
his spirited daughter Katrina, 
his presence is not wholly  
welcome. Crane harbours his 
own dark secrets and soon 
events take a turn. The show has 
its moments, just not enough in 
its two hours to make it a grip-
ping experience. Jake Smith’s 
direction seems to be caught 
between the devil and deep 
blue sea neither going for full on 
gore and ghastliness or more 
tongue in cheek black humour.  

The atmospheric telling of 
the story is a clever conception, 
executed with impressive physi-
cality by the cast who at times 
looked as though they were 
battling an obstacle course on 
a snakes and ladders’ board. 
Up they went, down they went, 
carts pushed here, ladders 
climbed there, the busyness 
sometimes becoming over-
bearing. The dancing, let’s  
call it choreographed moves,      
random chanting and shadow 
puppetry, are tropes that have 
been overused in many a       
stylised horror story. None-
theless, the cast are strong 
and committed with the always  
impressive Wendi Peters ex-
celling as Mariette Papenfuss, 
the town’s wise woman and Sam 
Jackson also puts in a good 
shift as Crane. I imagine the 
gothic story is a better read 
and where the highlight that is 
the headless horseman has 

more impact on the page than 
stage.  

From theatre to classical 
music the Philharmonia    
concert at the Royal Festival 
Hall titled Music for Reflection 
and Hope was an eclectic 
programme featuring contem-
porary and choral. The first half 
did little to inspire my musical 
juices apart from the Vaughan 
Williams’ Fantasia on a theme 
of Thomas Tallis. Conversely 
Fauré’s Cantique de Jean Racine 
opened up part two and filled 
the hall with a wonderful sound. 
The final pièce de résistance 
was Fauré’s Requiem. Consist-
ing of five movements, Introit 
and Kyrie, Sanctus, Pie Jesu, 
Agnus Dei, and In Paradisum, 
the composer distilled some of 
the most beautiful melodies he 
ever composed Into this one 
piece. The Bach Choir with   
soloists Katy Hill (soprano) and 
Gareth Brynmor John (baritone) 
sang with composure and 
grace, injecting passion and 
gravitas where required and the  
Philharmonia, under conductor 
David Hill played with beautiful 
nuance.   

The other concert, again at 
the Royal Festival Hall, was 
one man and a grand piano. 
This was Stephen Hough, 
described as a polymath and 
a national treasure. That’s as 
may be. What I learned, in a 
programme simply called 
Chopin and Schumann, is that 
this is one incredible pianist. 
Schumann’s Kreisleriana, Op.16 
was remarkable in composition 
and its capriciousness. The 
various Chopin pieces required 
lightness of touch where there 
was a singular melodic line 
and extraordinary speed and 
control on the more complex 
ones. Yet it was Hough’s own 
Partita for piano which demon-
strated his astounding virtuo-
sity. The shouts of “bravo” have 
rarely been more deserved.  

 
THE LEGEND OF  

SLEEPY HOLLOW -  
www.tiltedwigproductions.com 

 
PHILHARMONIA CONCERTS 

- www.philharmonia.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Game of tropes 
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I often speak of being happy, 
and wellbeing topics, however, 
many seem to disregard the 

fact that to really be happy, one 
has to use the ability of letting 
go. By letting go of past actions 
of others, and oneself, in order to 
move on into the present, allows 
us to live in the current moment 
and enjoy the now. How can one 
enjoy the now moment if hanging 
onto all the bitterness moments 
of the past and bad behaviour 
of others or oneself. 

Many of us have been entan-
gled in upsetting relationships, 
be it with family members, friends 
or those with romantic involve-
ment. It is difficult to continue as 
normal when hurtful words have 
been spoken that cannot then 
be retracted, or heart-breaking 
actions have occurred that cannot 
be reversed. The choice is either 
to just accept it happened as it 
cannot be changed, learn from 
it and make a decision as to 
whether you can accept it      

happened, and/or forgive the 
bad behaviour that you were 
unhappy with. At least you know 
where you stand with those 
people after they have behaved 
in such an unsavoury manner. 

Accepting and forgiving are not 
quite the same, as you may feel 
some things are actually unfor-
givable, but you can accept that 
it actually happened. You can still 
choose to continue a friendship 
or relationship, but be cautious 
and aware of the possibility of 
their future behaviour. 

I personally choose to continue 
polite friendship with friends, loved 
ones or family, whenever possible 
of course after disappointing 
behaviour, and just be aware. I 
will however choose to stop com-
munication or a friendship com-
pletely, only if I feel they are toxic 
individuals and my well-being is 
disrupted, or my life is in danger 
with those particular people.  

With most argumentative 
people, annoying conversations 

on the phone, or in person, can be 
kept to a minimum comfortable 
level and dropped with a goodbye, 
to speak another time when       
required, and when both parties 
have calmed down on whatever 
the subject matter in causing grief. 

Being hurt by family members 
can be quite soul destroying in 
itself, as they are related and 
often we expect more of them, 
along with a major part of that 
unconditional love that goes with 
it. We try to be a little more       
forgiving, and our boundaries are 
often pushed to the extreme, 
however when our lives or health 
are at risk, I would personally still 
choose to step back and see 
those family members only when 
absolutely essential or even not 
at all if necessary. 

With friends - being upset and 
or offended by them can also be 
upsetting, as our expectations 
are high of them, in that they 
should behave in a certain 
manner, however in reality, all 

our morals and standards vary 
and this can cause a problem 
when they act in a manner that 
is not to our own standard or liking. 
We can resume a friendship if 
we wish to and proceed with 
caution, now with a clearer vision 
of another's capabilities.  

With a loved one - being       
betrayed or hurt by a partner can 
be even more heart-breaking 
when you have given your all, 
and there is now lost trust with 
disheartening behaviour. What 
may be acceptable for one may 
not be for another, as we all have 
different tolerance levels. How-
ever accepting that none of us 
are perfect, how many chances 
should we give, and for what 
behaviour, is all down to our 
own decision and also reflects 
own self-worth and respect.  

I personally believe that even 

with those we have had an intimate 
relationship with, if it isn't and 
has never been toxic in any way, 
and have parted purely because 
of outgrowing one another and 
or it just didn't work, why can't 
you still just be civilised and be 
friends? It isn’t a difficult one 
really. Take sex out of the equation 
and ask yourself: would you still 
like this person as a friend, have 
they been good to you? If the 
answer is yes, then you let the 
romantic partnership go and just 
keep the friendship, especially 
if that person always looked out 
for you and truly wants the best 
for you, and you want the same 
for them. It is called being      
mature and with good heart. 

Loving someone unconditionally 
means exactly that, you still love 
them, no matter what! So even 
if you don’t particularly agree or 

like their behaviour, you still love 
and care for them and will do 
your best and just be there for 
them, whatever their own choices 
and decisions are in life.  

It's easier to hold grudges, be 
bitter and resentful, but it really 
doesn't do you any favours. It 
just holds you back in life. Being 
able to ‘let it go’ allows for inner 
growth, to focus on what you 
need to do to live in the present 
moment and become who you 
really are. You can take on 
challenges, overcome them and 
allow for new growth in all you 
do. Look ahead with open heart 
and open mind! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Let it go

Cooking with Loulla Astin 
Mαρμελάδα Μόσφιλο / Azarole Jelly  

Mosphila / Μοσφιλα, 
known as Azarole or 
Hawthorn in the UK, 

are yellow or orange reddish 
berries from a Mediterranean 
variety of the Hawthorn plant. 
They grow wild in Cyprus.       
We used to collect the fruit in       
Autumn and make one of the 
best and loved jelly/jams with a 
deep amber colour.   

Technically, it’s not a jam, it’s 
a jelly made with the liquid that 
the Mosphila are boiled in. My 
mum used to give us the boiled 
fruit to eat sprinkled with sugar; 
the cooked fruit tastes like a 
cross between rose petals,       
apples and pears with a caramel 
taste.  

This beautiful aromatic jelly 
was traditionally offered at  
Cypriot engagement parties and 
weddings.  

It is available in all super-
markets in Cyprus or Cypriot 
shops in the UK. 
  
Ingredients:   

1 kilo Mosfila (Azarole)  
Juice of ½ lemon + extra  
Sugar, as much it will take 
  

Method: 
Rinse the fruit, throwing        

any that are no good. Place in 
a large pan, cover completely 
with approximately 3 litres cold 
water, add the juice of half a 
lemon and bring to the boil. Then 

simmer until fruit is very soft - it 
may take up to 2 hours.  

Line a large colander with 
two layers of muslin (cheese-
cloth) and set over a large deep 
bowl or saucepan. Ladle the fruit 
into the colander and let it strain 
for few hours. Do not press or 
squeeze the cheesecloth other-
wise the jelly will become cloudy.  

Measure the liquid and put 
into a large pan - for every 
600ml (1 pint) of juice you need 
500g (1lb) sugar, or to each cup 
of juice you need 1 cup of sugar. 
Bring it slowly to a simmer,      
stirring until sugar dissolves.    

Boil rapidly without stirring 
until setting point is reached, you 
can tell that the setting point 
has been reached because the 

liquid will begin to froth at the 
top - it could take up to 20-25 
minutes, or until it shows on 
sugar thermometer 220f- 105c, 
then it is ready.  

Another way to test it if you 
don’t have a sugar thermometer 
is to pour a little jelly into a very 
cold saucer, one that has been 
in the freezer for 30 minutes, 
leave for 30 seconds, then push 
with your finger, if it wrinkles 
then it is set, if not, cook for a 
little longer. Mix in the juice of 
half a lemon.   

Pour warm into sterilised jars 
and seal immediately. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday, 5 November 
Premier League 
Southampton v Aston Villa 8:00 PM Sky Sports 
Cyprus Football League 
Apollon v Doxa 
Paeek v Olympiakos 
Saturday, 6 November 
Premier League 
Manchester United v Manchester City 12:30 PM Sky Sports 
Brentford v Norwich City 3:00 PM 
Chelsea v Burnley 3:00 PM 
Crystal Palace v Wolves 3:00 PM 
Brighton & Hove Albion v Newcastle United 5:30 PM BT Sport 
FA Cup First Round 

Leyton Orient v Ebbsfleet United 3pm 
Isthmian Premier 
Haringey Borough v Margate 3pm White Hart Lane, London N17 
7PJ 
Spartan South Midlands League 
Dunstable v New Salamis 
Combined Counties Premier 
St Panteleimon v Hanworth Villa 3pm Enfield FC, Donkey Lane, 
Enfield, EN1 3PL 
Cyprus Football League 
Apoel v AEL 
Aris v AEK 
Sunday, 7 November 
Premier League 

Arsenal v Watford 2:00 PM Sky Sports 
Everton v Tottenham Hotspur 2:00 PM 
Leeds United v Leicester City 2:00 PM 
West Ham United v Liverpool 4:30 PM Sky Sports 
KOPA League  
Komi Kebir v Apoel 10.00am Southgate School, Barnet EN4 0BL 
Omonia v Pantel 11.30am Edmonton School, Enfield, EN1 1HQ 
Nissi FC v Panathinaikos 12.00pm Enfield Playing Fields, Great 
Cambridge Road, EN1 3SD 
Omonia Youth v Olympia 12.00 pm Enfield Grammar Parsonage 
Lane, Enfield, EN1 3EX 
Cyprus Football League 
Anorthosis v Pafos 
Ethnikos Achna v Omonia
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KOPA League

Omonia against Panathi-
naikos 0-0 at half time 
with both teams having 

chances and being evenly 
matched. 

Omonia scored first from a 
mistake by the Panathinaikos 
defence and Omonia forward 
Kyri Georgiou grasping the       
opportunity shooting from the 
right of the box into the far corner 
to give his team the lead. 

Panathinaikos were pushing 
for the equaliser and wasted 
many chances until the 83rd  

minute when Serge managed 
to squeeze a perfectly waited 
pass through a strong defensive 
unit in which Alie latched onto 
and unleashed a powerful shot 
to level the score 1-1. 

Komi Kebir beat Pantel 2-1 
but made it difficult for them-
selves as they were coasting at 
2-0 with an early goal from      
Alex Georgiou who went past 
the keeper and slotted home, 
followed by a 30 yard distance 
shot goal from Mike Melanarkitis.  

Pantel reduced the score in 

the second half when Chris 
Spyrou sneaked inside the box 
to score. 

League leaders Olympia beat 
the bottom of the League team 
Nissi 10-0 scorers were 4 Alfie 
Bartram, 2 Furlonge, George  
Yianni, Andrew Alkiavades, Elia 
and Ollie. 

Apoel beat Ryfield in the LFA 
Sunday Trophy Second Round 
15-2 their scorers were Inarhu 
Martin 1, Jack Lane 5, Michael 
Spencer 3, Jonathan Spencer 2, 
George Lutaaya 3, Chambi 1.

Community Football Round Up
On Wednesday, St Pante-

leimon  were magnificent 
against a pro side in 

Brentford FC B in the first round 
of the Middlesex Senior Cup. 
Their goal scorers were Roberto 
Katsikas and Alexander Michae-
lides. 

Neil MacFarlane’s Brentfords 
side created a host of chances 
on the night and there were two 
goals in each half as Max Haygarth 
and Joe Adams netted early 
whilst Nathan Young-Coombes 
and Wraynel Hercules added 
goals later in the game. 

St. Panteleimon continued to 
fight and they got another goal 
to make it 4-2 five minutes from 
time when a long ball over the 
top found Courtney Massay and 
he fired first time from distance 
over Winterbottom’s head in what 
was a very well taken goal.  

On Saturday they beat Beck-
enham Town; they won 1-0 in the 
first round of the Cherry Red 
Records Premier Cup and the 
scorer was Courtney Massayl. 
This Saturday they are at home 
to the league leaders Hanworth. 

New Salamis are confidently 
on a high and are continuing on 
another winning run with vital 
result beating Arlesey Town. 
Harrison Georgiou scored first 
from a Fred cross and 2nd goal 
was scored from Fred from a 
Ryan Hervil corner. They are now 
in fifth position and nine points 
behind the league leaders 
Leighton Two FC and five games 
in hand in the Spartan South 
Midlands League Premier. 

Kazaiah Sterling scored twice 
from close range as Potters      
Bar Town overcame Haringey 
Borough 2-0 in the FA Trophy 
3rd Qualifying Round at the LA 
Construction Stadium. 

New signing for Haringey      
Borough Andronicos Georgiou 
had a good performance one 
stance was when Hafed Al Droubi 
produced a magnificent save to 
push Georgiou’s wicked strike 

wide of the post just minutes 
after the restart. He also          
produced a cracking effort from 
the best part of 30 yards out, 
but Al Droubi responded with a 
huge save at the start of the 
second half. 

Leyton Orient trounced Hartle-
pool 5-0. Orient opened the 
scoring after 20 minutes through 
a fierce strike from Aaron Drinan 
outside the Hartlepool box. Orient 
did made it 2-0 after 35 minutes. 
Hartlepool got caught out in their 
own half after having just been 
awarded a free-kick, Orient won 
possession and found Smith on 
the edge of the box slotting the 
ball under Mitchell to double 
Orients advantage. The O’s made 
it three when Drinan found James 
who stuck it first time inside the 
Pools penalty area to make it 3-0 
and finish the game as a contest. 

Orient continued to dominate 
the second half and almost got 
their fourth goal of the afternoon 
through Dan Kemp. A brilliant 
through ball by Hector Kyprianou 
found Kemp in the box but was 
left with little options and forced 
a smart save from Mitchell at a 
tight angle. 

Orient did get their fourth ten 
minute when Drinan  looped the 
ball over Mitchell from 25-yards. 
Hartlepool did get an effort on 
target late on as David Ferguson 
hit a strike from the edge of the 
box which Vigouroux caught 
with ease. Straight down the 
other end, Orient put the final 
nail in Hartlepool’s coffin as Aaron 
Drinan completed his hattrick. 

Smith’s header at goal hit the 
post and fell nicely Drinan on 
the goal line who simply tapped 
in his third of the day. 

Barnet followed up Tuesday’s 
impressive away victory with 
another three points at The Hive 
London – winning 2-1 against 
Aldershot Town in the Vanarama 
National League. 

In the 17th minute, Edser picked 
up the ball just inside the Bees’ 
half and carried it towards goal 
before letting fly towards the 
bottom corner. In the 27th minute 
the deadlock was broken. After 
the attack looked to be over, 
Adam Marriott got to the byline 
and crossed the ball back into 
the box towards Kian Flanagan. 

The Bees’ No. 16 got to the ball 
first, ahead of his marker, to 
smash the ball into the centre 
of the net from close-range. 

After a tense restart, the Shots 
levelled the score when Kinsella 
whipped in an out-swinging cross 
from a deep free-kick. 

Reiss Greenidge cleared only 
as far as Mo Sylla who rifled the 
ball into the top corner from just 
inside the penalty area. 

With only four minutes to go, 
the Bees’ did find a winner. 
Flangans’ in-swinging corner was 
headed away by Mikael Ndjoli 
but only as far as Rob Hall. The 
28-year-old composed himself, 
took a touch, and struck the ball 
into the top left corner from the 
edge of the box, leaving the 
Bees to gain three points live on 
the BT Sport cameras. The result 
pushes the Bees up the table. Pantel v Komi Kebir
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Michael Yiakoumi

Community Youth FootballPremier League

Chelsea moved three 
points clear at the top of 
the Premier League after 

Manchester City lost 2-0 at home 
to Crystal Palace and Liverpool 
were held to a draw by Brighton 
& Hove Albion on Saturday. 

Thomas Tuchel’s Chelsea 
coasted to a 3-0 win at struggling 
Newcastle United with Reece 
James scoring twice before a 
Jorginho penalty wrapped up 
the victory. The West London 
club have 25 points from 10 
games with Liverpool three 
points behind and champions 
City two further back. 

City fell behind to a Wilfried 
Zaha goal in the sixth minute 
and had defender Ayeric Laporte 
sent off for denying Zaha a goal-
scoring opportunity on the stroke 
of halftime. Conor Gallagher    
secured the surprise victory for 
Palace. 

Liverpool, on a high after their 
5-0 thrashing of Manchester 
United last Sunday, were brought 
back down to earth by a 2-2 draw 
with Brighton at Anfield. Jordan 
Henderson and Sadio Mane put 
Juergen Klopp’s side in control 
but Zambian midfielder Enock 
Mwepu brought Brighton back 
into the game with a delightful 
long-range effort that sailed over 
Liverpool goalkeeper Alisson 
Becker. Brighton gained the upper 
hand after the break and drew 

level in the 65th minute when 
Leandro Trossard side-stepped 
his marker and drove a low shot 
past Alisson. 

Arsenal’s good run of form 
continued with a 2-0 victory at 
Leicester City thanks to goals 
from Gabriel and Emile Smith 
Rowe. 

Cristiano Ronaldo was the      
inspiration behind an excellent 
United display,against Tottenham 
winning 3-0 

Solskjaer is not out of the 
woods yet, but Ronaldo made life 
much more comfortable for his 
boss with a sublime far-post  
volley from Bruno Fernandes’ 
cross six minutes before the 
break, followed by a slide-rule 
pass to set up Edinson Cavani 
for a second after 64 minutes. 

Marcus Rashford wrapped 
things up with a cool finish four 
minutes from time as Spurs fans 
erupted in fury against Nuno 
and their chairman Daniel Levy, 
with chants of “we want Levy out” 
echoing around the vast stadium. 

Second-half goals from         
Raphinha and Rodrigo Moreno 
earned Leeds United a 2-1 win 
away at Norwich City in the  
Premier League on Sunday, 
keeping the visitors out of the 
relegation zone and the home 
side nailed to the bottom of the 
table after 10 matches. 

Leeds stayed 17th on 10 

points from as many games, 
three above 18th-placed Burnley, 
while promoted Norwich were 
left propping up the table on two 
points, still without a win. 

Norwich levelled at 1-1when 
19-year old defender Andrew 
Omobamidele rose above his 
markers to beat Leeds goal-
keeper Illan Meslier with a       
towering header which went in 
off the underside of the bar. 

West Ham United’s Declan Rice 
scored a fine goal from distance 
as the rampant Londoners 
breezed past Aston Villa 4-1 in 
their Premier League clash at 
Villa Park on Sunday to pile the 
pressure on home manager 
Dean Smith. 

The result was West Ham’s 
third straight win in the league 
while it was the fourth consecu-
tive loss for Villa, who are now 
just three points above the rele-
gation zone. West Ham hit the 
front in the seventh minute when 
full back Ben Johnson cut inside 
from the right and fired a brilliant 
left-footed shot into the far corner. 
Jarrod Bowen almost doubled the 
lead minutes later from a rapid 
counter-attack before Villa equal-
ised in the 34th through Ollie 
Watkins, who finished with aplomb 
following a reverse pass from 
Matty Cash. 

West Ham, however, kept up 
the pressure and were rewarded 
when Rice restored their lead 
before halftime. 

The home side’s hopes of a 
comeback suffered a blow when 
Ezri Konsa was sent off almost 
immediately after the restart for 
impeding Bowen who was clear 
on goal. West Ham are fourth 
in the standings with 20 points 
— behind champions Manchester 
City on goal difference — after 
10 games. 

Tottenham Hotspur have 
named Antonio Conte as 
manager until the summer 

of 2023, the Premier League 
club said on Tuesday, a day after 
sacking Portuguese coach Nuno 
Espirito Santo. 

Former Chelsea and Inter 
Milan boss Conte seen here with 
our Michael Yiakoumi replaces 
Nuno, who was fired on Monday 
after 17 matches in charge, with 
Saturday’s 3-0 home defeat by 
Manchester United in the league 
his final game with Spurs. 

Conte, 52, had been out of work 
since May when he terminated 
his contract at Inter having been 
unhappy with their plans to        
reduce investment and cut costs 
shortly after leading them to 
their first Serie A title in 11 years. 

“I am extremely happy to        
return to coaching, and to do so 
at a Premier League club Conte 
said in a statement. 

Spurs had topped the Premier 
League standings in August 

under Nuno after winning their 
opening three games but are now 
ninth, 10 points behind leaders 
Chelsea after 10 matches and 
five points off the Champions 
League qualifying places. 

Conte’s first game in charge 
will be Thursday’s Conference 
League group stage match at 
home to Vitesse Arnhem. 

A former Italy coach, Conte 
will be tasked with reviving the 
fortunes of Spurs, who were 
Champions League finalists in 
2019 but are now struggling in 
the third-tier Europa Conference 

League. 
They sit third in their group, 

three points behind French side 
Rennes and two off Dutch team 
Vitesse, with win from three 
games. 

Tottenham have been poor in 
attack this season, having scored 
nine goals in 10 league games, 
with key striker Harry Kane look-
ing well below his est. 

The England international, 
last season’s Premier League 
Golden Boot winner with 23 goals, 
has scored once in nine league 
appearances this season. 

Tottenham appoint Conte as  
manager after sacking Nuno

Omonia Youth FC welcome their newest team

Omonia Youth FC         
welcomed a new team 
to the club and ranks last 

week as the newly formed Under 
10 Gold played their first match 
– a friendly – before their official 
fixtures begin in December.  

All the players were delighted 

to be able to get on the football 
field and show their skills,       
while the coaches and watching       
parents were so proud of the  
all the players’ efforts and their 
positive attitude 

The team were given an            
objective to work as a team, 

show lots of energy and to enjoy 
their match, which they did in 
abundance. Well done to lead 
coach Pedro Inchenko and all 
involved as the children, the 
parents and the coaches embark 
on their Omonia Youth FC      
journey. We wish them success. 

Omonia Youth FC’s latest team – the Under 10 Gold

A very disappointing week-
end for Omonia losing at 
home to Anorthosis who 

scored in the 37th minute through 
Kacharava who tapped the ball 
into the back of the net after a 
three pass move from Anorthosis 
in the opposing box. 

Apoel another team who is 
down in the dumps were able to 
recover from 2-1 down against 
Doxa to equalise with an own 
goal in the last minute. Apoel 
were the first to score Savic in 
the 15th minute with a powerful 
header which was argued by the 
Doxa players that the ball never 
went over the line. Sadik equal-
ised in the 29th minute with a 
penalty and took the lead just 
before the half time break through 
a great individual goal from 
Balde who turned player in the 
box before off loading a power-
ful shot inside the box. 

AEL lost to Aris in the Limassol 

derby 1-0 with a single goal from 
Spoljanic making all the difference 
with a shot just inside the box 
lifting Aris into third place. 

League leaders AEK still       
unbeaten beat Ethnikos Achna 
with their goal coming in the 65th 
minute through Romo who from 
a corner kick headed the ball 
towards goal the keeper saved 
it and on the rebound Romo 

slammed the ball into the back 
of the net.  

Second placed Apollon had a 
good 2-0 away win against 
Olympiakos with two late goals 
from Dabo and Janga who went 
on a run past two Olympiakos 
before slotting the ball past the 
oncoming goalkeeper. 

In Monday’s game Pafos beat 
Paeek 2-0.

Cyprus Football

AEK U13s maintained their excellent start to the season with another impressive performance in 
the wind and rain beating London Colney 5-2. Lucca laid the foundations with an early goal but LC 
battled back to go leading 2-1 at half time. AEK came out well scoring 2 great goals through Nahimia 
and debutant Bruno befofe Lucca completed his hattrick with 2 more. Goals – Lucca (3), Nahimia (1), 
Bruno (1). AEK will be looking to maintain this form.

AEK Youth U13’s maintaining good form
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Γιώργος Χριστοφής 

(από Φλαμούδι, Κύπρος)
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Χριστίνα Λυσάνδρου 
(από Άγιο Ανδρόνικο Αμμοχώστου, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Christina Lysandrou  
(from Agios Andronikos, Famagusta, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
Γιώργου Χριστοφή  

τη  Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 75 ετών. 
Αφήνει πίσω του την αγαπημένη του σύντροφο 
Παυλίνα, τους γιους του Πανίκο και Κρις, την 

κόρη του Μαρία, 2 νύφες, 1 γαμπρό,  
6 εγγόνια και 2 δισέγγονα.  

Τον αγαπούσαν επίσης πολύ τα 3 αδέρφια του 
Αντρέας, Σωτήρης, Πέτρος και όλα τα ανίψια του. 
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 

2021, στη 13.00 μ.μ. στην εκκλησία του St Laurence 
Scalby, Scarborough YO13 0QU.   

Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας.  
Αιωνία σου η μνήμη! 

It is with great sadness that we announce the death of Christina  
Lysandrou on Thursday 7th October 2021, at the age of 82. She died 

peacefully at UCLH hospital, surrounded by her family. She was a kind 
and wonderful mother. She leaves behind her children Maria & Angie, 
grandchildren Tom, Kylie & Tony, her pet dachshund, Misty, whom she 

adored, sisters, Androulla, Maria & Eva, brother Nico, sisters-in-law Lou, 
Katina,Vasilou, Eva, Kyriacou & Stella, brothers-in-law Alexis, Andrea & 
Thrasou, and many nieces & nephews in England, Cyprus & Australia. 

Christina also leaves behind her close friend, Chloe, whom she’s known 
for many years. Christina came to London from in 1954.  

Wife to Frangeskos Lysandrou who passed away in November 1991.  
She enjoyed visiting her local Greek Orthodox Church where she was  

a committee member. She was loved by so many who knew her, and she 
will be missed and never forgotten. The service will be held on Friday,  
5th November 2021, at 10am, at St. Anthony the Great – St. John the 
Baptist Greek Orthodox Church, 1 Sussex Way, Holloway, London, N7 

6RT. Thereafter, Christina’s funeral will be held at New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London, N11 1JJ. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Χριστίνας Λυσάνδρου την 
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 82 ετών. Απεβίωσε ειρηνικά στο  

νοσοκομείο του UCLH, περιστοιχισμένη από την οικογένεια της. Ήταν μια 
ευγενική και υπέροχη μητέρα. Αφήνει πίσω τα παιδιά της Μαρία και  Άντζι, 
τα εγγόνια της Τομ, Κάιλι και Τόνι, το κατοικίδιό της, τον Misty, τον οποίο 
λάτρευε, τις αδερφές της Ανδρούλλα, Μαρία & Εύα, τον αδερφό της Νίκο,  
τις κουνιάδες της Λου, Κατίνα, Βασιλού, Εύα, Κυριάκου & Στέλλα, τους 
κουνιάδους της Αλέξη, Ανδρέα & Θράσου και πολλά ανίψια στην Αγγλία, 
Κύπρο και Αυστραλία. Αφήνει επίσης και την στενή της φίλη Χλόη την 

οποία γνωρίζει πολλά χρόνια. Η Χριστίνα ήρθε στο Λονδίνο 1954. Σύζυγος 
του Φραγκέσκου Λυσάνδρου που έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 

1991.Της άρεσε να επισκέπτεται την τοπική Ελληνική Ορθόδοξη  Εκκλησία 
όπου ήταν μέλος της επιτροπής. Αγαπήθηκε πολύ από όλους όσους την 

γνώριζαν, θα μας λείψει πολύ και δεν θα ξεχαστεί ποτέ.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021, στις 11, στην  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου του Μέγα – Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, 1 Sussex Way, Holloway, Λονδίνο, N7 6RT 
 και η ταφή στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road,  

New Southgate N11 1JJ.10.12.1938 – 07.10.2021
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† MEMORIAL 
Yiola Kanaris 

† MEMORIAL 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

 Efthymios Loucas  

(from Morphou, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Nicholas Photiou  
(from Vathylakas, Cyprus) 

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ  
Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες και 

την ευγνωμοσύνη της σε όλους όσοι ήρθαν στην  
κηδεία του Ανδρέα Στυλιανού Χειμώνα.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες για όλα τα συλλυπητήρια 
 μηνύματα και όσους ήρθαν στην εκκλησία,  

στο κοιμητήριο και στην παρηγοριά. Με τις δωρεές σας 
καταφέραμε να συγκεντρώσουμε το ποσό των £4000 

λιρών τα οποία θα μοιραστούν μεταξύ του North London 
Hospice και του Radiomarathon.

† NOTE OF THANKS 

The family would like to extend our thanks and  
gratitude to everyone who came to the funeral of  

Andreas Stylianou Chimonas. Special thanks for all 
the messages of condolence and those who came to the 
church, cemetery and wake. From your kind donations 

we have raised £4000 which will be split equally  
between the North London Hospice and Radiomarathon.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ευθύμιος Λουκάς 

(από Μόρφου, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Νικόλαος Φωτίου 
(από Βαθύλακας, Κύπρος) 

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 07.11.2021 στην 
εκκλησία της Παναγίας, Trinity Rd,  

Wood Green N22 8LB,  
το 3 ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης και  

αξέχαστης μας συζύγου, μητέρας,  
γιαγιάς και αδελφής 

Γιόλα (Γεωργία) Κανάρη 
(από Άγιο Γεώργιο Σολέας) 

 και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της 
όπως παραβρεθούν.  

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Παύλος, παιδιά,  
εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς.  

Μετά την εκκλησία θα προσφερθεί τσάι και  
εδέσματα στην οικία της εκλιπούσας. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 07.11.2021 στην εκκλησία των Δώδεκα 
 Αποστόλων, Kentish Ln, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG  

το 13 ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης και αξέχαστης μας κόρης,  
αδελφής και θείας 

 Ελένη (Λένια) Αντωνίου 
(από Λονδίνο)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως παραβρεθούν.  
Οι τεθλιμμένοι: γονείς Θεόφιλος και Δέσποινα, αδέλφια, 

 νύφες και αδελφότεκνα. 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
husband, father and grandfather Efthymios Loucas on 20 October 

2021 at the age of 83. He leaves behind his wife Androula from  
Eptakomi, two children, Chris and Marianna, four grandchildren,  
Evelyn, Lucy, Andrew and Andreas. Efthymios came to England  

in 1960 and worked as electrician.  
The funeral will take place on Friday 12 November 2021 at 10.30am 
at Katherine's Church, Friern Barnet Lane, London N20 0NL and the 

burial at the New Southgate Cemetery, at 12 noon.  
The wake will be held at the cemetery Instead of flowers the family 

kindly requests donations to St Katherine's church  
May his memory live forever. 

For more information contact: 02084403045, 07824830069

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού Ευθυμίου Λουκά ο οποίος απεβίωσε  
σε ηλικία 83 ετών στο νοσοκομείο του Μπάρνετ στις 20 Οκτώβριου.  
Ο εκλιπών ήλθε στην Αγγλία το 1960 και εξάσκησε το επάγγελμα του 
ηλεκτρολόγου. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ανδρούλα από την  
Επτακώμη, δυο παιδιά, τον Κρις και τη Μαριάννα, και 4 εγγόνια,  

την Έβελιν, τη Λούση, τον Άντριου και τον Ανδρέα.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης την  

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 10.30 π.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή 
στο κοιμητήριο του New Southgate στις 12 το μεσημέρι.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.  
Η οικογένεια του εκλιπόντος επιθυμεί όπως αντί στεφάνων,  

όσοι επιθυμούν να κάνουν εισφορές στο ταμείο της εκκλησίας σε κουτί 
που θα υπάρχει στην εκκλησία.  

Αιωνία του η μνήμη.  
Τηλεφώνα οικείων 02084403045,07824830069

It is with great sadness to announce the passing of our beloved  
husband, father, grandfather and great grandfather Nicholas Photiou 

on Wednesday 27 October 2021, at the age of 85.  
Our lives will never be the same without you here, but we were 

blessed for all the time that we had you with us. You were a good 
man, to those whom you knew and to strangers alike - always willing 

to help when and where you could, without any expectations.  
A true gentleman, with poise and gentility and always the voice of  

reason. We will miss you so very much, and until we meet again you 
will remain in our hearts, thoughts and prayers.  Have a safe journey 
and rest in eternal peace, Niko Mou, Dad, Pappou - Pappou Nicki. 
With all of our deepest love and gratitude for you; Androulla, Helen. 

Christine, Andri, Thalia And Elara. The funeral will take place on  
Wednesday 10.11.2021 at Ayios Demetrios, Edmonton,  

at 12:30pm and the burial at Edmonton cemetery for 2pm.   
Mercy meal to be held at the cemetery.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Νικόλαου Φωτίου την  
Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021, σε ηλικία 85 ετών. Η ζωή μας δεν θα 
είναι ίδια χωρίς αυτόν κοντά μας, ωστόσο νιώθουμε ευλογημένοι για 

όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί και ήταν στην ζωή μας. 
Ήταν ένας καλός άνθρωπος, για αυτούς που γνώριζε και για αυτούς 
που δεν γνώριζε - πάντα πρόθυμος να βοηθήσεις όπου μπορούσε, 
χωρίς καμία προσδοκία. Ένας αληθινός κύριος, με μια ημερία και  
ευγένεια μοναδική, πάντα η φωνή της λογικής. Θα μας λείψεις τόσο 
πολύ, και μέχρι να ξανασυναντηθούμε θα παραμείνεις στις καρδιές,  

τις σκέψεις και τις προσευχές μας.  
Καλό ταξίδι και αναπαύσου εν ειρήνη, Νίκο Μου, Μπαμπά, Παππού - 
Παππού Νίκκη. Με όλη μας τη βαθύτατη αγάπη και ευγνωμοσύνη για 

εσένα. Ανδρούλλα, Ελένη, Χριστίνα, Άντρη, Θάλεια και Ελάρα.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 10.11.2021 στον Άγιο Δημήτριο στο  
Έντμοντον, στις 12:30 μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον 

στις 2:00μμ. Στο κοιμητήριο θα δοθεί και γεύμα ευσπλαχνίας.14.08.1936 – 27.10.2021



I would like to begin by extending my thanks to his Eminence Nikitas, his Grace Ioacovos,  
his Grace Maximus, priests, Mayor of Haringey and Councillors and everyone in attendance today.  

My dad was a very driven individual that even though he came from very humble beginnings he was 
 determined to be a positive force in the lives of all those that he met.  

Andreas Hadjisavvis was born on the 16th December 1952 he spent his early years in Cyprus and came over to England when his mother 
fell ill with Cancer. He had a difficult start to life in the UK like all Cypriots but always stayed close to the church as his auntie Maria 

would take him to the the church of All Saints, Camden. My dad over the years loved this church.  
My father always loved the church but equally loved education. He went on to study economics at Hull University. At University,  

he was selected to meet the queen mother with other students. He was an exceptionally 
intelligent man who went on to work in the city.  
My dad though had other ideas, he always had a close connection to the church. 
He loved being around people and helping those in need and he became a priest over 40 
years ago. If there was one thing the older generation can remember him for was his infa-
mous dinner and dances. Some of the best nights he had was organising charity events. 

These are some of his achievements:  
My dad raised money for the church at Ayios Anagyros where they were able to buy the 

land which they built the church hall and the flats next door. This was a fantastic achieve-
ment.    My dad raised money for the Anglo Akanthou aid society by organising many dinner 
and dances over the years. Most notably bringing the Tottenham Hotspur football team 
after their FA Cup triumph in 1982 to the dinner and dance, they even brought the trophy 

with them. With this they were able to  purchase their own premises, heart beat monitors 
for north Middlesex and Nicosia General  Hospital.  

My dad also -was apart of Greek Orthodox Association Islington and helped raise money  
for William Harvey Special Needs School. But the greatest achievement was raising over 
£200,000 pound to help restore the church roof and obtaining a grant over £300,000 from 
English heritage for St. John the Baptist which he tirelessly organised himself.  
As well as numerous dinner and dances over the years to help the upkeep and support the 

church, you probably bought a raffle ticket off him over the years. This was his life raising 
money for good causes and making a difference to peoples lives. When I was young I never really understood dads role in the community. 

It wasn’t until I became a lot older did I realise what It meant to be pater Andrea. A figure of love and care in times of peoples need but 
also there for happy occasions.  

The earliest memory I have was seeing people gather around my dad and people smiling. He had an aura about him that not many of us 
have. As I got into my teens I wasn’t stavro, I was Pater Andreas son. It made me realise how important a figure this man was.  

His family wasn’t just us -it became all of you.  
He dedicated his life to everyone . He was well known by everyone in the community and was a celebrity in his own right and he loved it . 

On some of the few occasions I ever had to drive him anywhere, it wasn’t were just going to be an hour it was a day outing.  
He loved talking to people but the man had no concept of time. Dad, I have something to confess to everyone.  

Thank you for writing I mean helping me with my dissertation. It was no coincidence I picked RE at university. You inspired me to  
understand my faith but by third year It was only right for us to come together as a team and write it together! He was such an intelligent 

man I would often joke we could have been millionaires if you had stayed in the city but he would always say ’ the most important thing in 
life is to have faith in God, you can’t take money with you’. Dad, I have now only realised I have tried to emulate you in every way.  
I hope I have made you proud.  Lockdown brought families closer together but the last lockdown I was able to spend time with you.  

I learnt more about my you than I ever knew. Although the tumours were growing you still told us so much about your life.  
The hardship, the struggle, the abuse at times but you carried on because you had the grace of God in your heart .Andrea you created a l 

egacy that will never die. You are the most famous of all priests and the most loved why? Because you were there for everyone.   
All week I’ve been thinking of my favourite memories of dad but I have too many to tell. I will miss his eccentric ways. His smile, his 
warmth and his stories. I will miss his sayings and coming home with 100 lemons and 100 tomatoes. I will miss his distinct voice when 
walking through the door and I will miss my dad.  If there is one thing we can learn from Pater Andrea is to love one and other and treat 

everyone with respect. Even when you were ravaged by the disease you kept your faith and gave us all the strength 
to prepare us for what was to follow.  The world will never forget that smile, those open arms, the acceptance, for-
giveness and willingness to help everyone in need. I will miss you dad. Thank you for the being the best. I would 
like to say a big thank you to Panico Demetriou of Demetriou and English for his love,support and excellent serv-

ice, St John the Baptist Women association and to all those who donated to the three charities.  Pater Andreas legacy 
lives on and he has a raised over £10,000 for North London Hospice, £5,000 for St. John the Baptist church and 

£1500 for Moorfields Eye Hospital.  
Stavros Hadjisavva 
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Stavros Hadjisavva speaks on his father 
Andreas Hadjisavvis’ legacy



† MEMORIAL 
The first-year memorial of our beloved 

and dearly missed daughter, sister,   
auntie, niece, cousin and friend,   

Despina Papadopoulos  
from Brighton will take place this Sunday 7th  

November 2021, at the Greek Orthodox Church of 
the Holy Trinity, Carlton Hill, Brighton, BN2 0GW.  

 relatives and friends are invited to attend. 
Parents, Stephen and Maria Papadopoulos from  

Lefkara and Agios Amvrosios, Kyrenia. 
May we also take this opportunity to extend our 

gratitude to everyone who has supported us and our 
chosen charities. Our charities received over £3,000. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης 
μας κόρης, αδελφής, θείας, ανιψιάς,  

ξαδέρφης και φίλης  

Δέσποινας Παπαδοπούλου,  
από το Μπράιτον, θα πραγματοποιηθεί αυτή την  

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, στον Ελληνικό Ορθόδοξο 
Ναό της Αγίας Τριάδας, Carlton Hill, Brighton, BN2 0GW,  
και καλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως 
παραβρεθούν.  Οι τεθλιμμένοι γονείς: Στέφανος και  

Μαρία Παπαδοπούλου από τα Λεύκαρα  
και τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας.  

Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη  
μας σε όλους όσοι μας στήριξαν και συνέφεραν στις  
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Οι φιλανθρωπικές  
οργανώσεις μας έλαβαν πάνω από £3.000. 
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Forever with the Angels
Always in our Hearts

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο λάκωνας πολιτικός Ιωάννης Σταθόπου-
λος. Σύμφωνα με πληροφορίες απεβίωσε στη Σπάρτη, στην οικία του. Η 
κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 1/11 ώρα 14:00 από το Μητροπολιτικό 
Ναό της Σπάρτης (Ευαγγελίστρια) παρουσία του Μητροπολίτη κ. Ευστα-
θίου. Η ταφή θα γίνει στο Α' κοιμητήριο Σπάρτης. 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος γεννήθηκε το 1934 στην Αθήνα, με καταγωγή 
από τη Σπάρτη - Λογγάστρα και ήταν γιος του Παναγιώτη Σταθόπουλου. 
Αδελφός του ο νομικός και ακαδημαϊκός Μιχαήλ Σταθόπουλος. Αποφοί-
τησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και υπηρέτησε ως αξιωματικός 
στο Πολεμικό Ναυτικό. Κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρ-
χών συμμετείχε στο Κίνημα του Ναυτικού, συνελήφθη και φυλακίστηκε. 
Το ίδιο έτος αποστρατεύθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό, επανήλθε όμως 
μετά την πτώση της δικτατορίας προαχθείς με τον βαθμό του αντιπλοι-
άρχου. Τον Οκτώβριο του 1974 παραιτήθηκε για να λάβει μέρος στις βου-

λευτικές εκλογές με την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία και εξελέγη βουλευτής Λακωνίας. Από τότε εκλεγόταν συνεχώς 
μέχρι το 1993, οπότε και εξελέγη για τελευταία φορά βουλευτής Λακωνίας. Την περίοδο 1991 - 1993 διετέλεσε υφυπουργός Εθνικής 
Άμυνας. 
Διετέλεσε: Βουλευτής Λακωνίας της Ν.Δ. (1974-1996). Γραμματεύς της Βουλής (1976). Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Δημόσιας Τάξεως (1977-80). Αντιπρόεδρος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών (1977-81). Μέλος της 
Βορειανατολικής Συνελεύσεως (1978-1988). Μέλος της Διοικούσης Επιτροπής της Ν.Δ. (1981-1983). Αναπληρωτής Γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής ομάδας της Ν.Δ. (1986-88 και 1993-96). Πρόεδρος ΟΚΕ Εμπορικής Ναυτιλίας (1986-87). Πρόεδρος ΟΚΕ Εθνικής 
Αμύνης (1989-90). Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης (1991-93). 
Ο Γιάννης Σταθόπουλος διακρινόταν για την συνέπειά του, την αμεσότητα της σχέσης του αλλά και των αποφάσεών του, τη βαθειά 
πίστη στα ιδεώδη του πατριωτισμού αλλά και την προσήλωσή του στο κόμμα με το οποίο πολιτεύθηκε μέχρι την τελευταία του πνοή.

Απεβίωσε ο πολιτικός Γιάννης Σταθόπουλος

Ασύλληπτη τραγωδία... Έσβησε στο Μακάρειο δίχρονο αγοράκι

Θλίψη για τον πρόωρο χαμό αγοριού μόλις 2 ετών – Υπέκυψε 
στο Μακάρειο Νοσοκομείο 
Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση θανάτου ενός αγο-

ριού μόλις δύο ετών. 
Κατέληξε τα ξημερώματα στο Μακάρειο Νοσοκομείο, βυθίζο-
ντας στο πένθος την οικογένεια του και όχι μόνο. 
Όπως πληροφορείται η Cyprus Times το παιδάκι εισήχθη στο 
Μακάρειο το βράδυ του Σάββατου με πυρετό και κρατήθηκε 
για νοσηλεία και περαιτέρω εξετάσεις. 
Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση, με τους 
θεράποντες ιατρούς να θεωρούν πιθανόν τον παιδάκι να προ-
σβλήθηκε από έναν σπάνιο ιό. Τα ξημερώματα το άτυχο αγο-
ράκι, υπέστη εγκεφαλίτιδα και κατέληξε. 
Όπως μας έχει αναφερθεί, δείγματα έχουν ήδη σταλεί για εξι-
δεικευμένες εξετάσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το αγο-
ράκι προσβλήθηκε από τον σπάνιο αυτό ιό. 
Η είδηση του πρόωρου θανάτου του παιδιού βύθισε στο πέν-
θος κοινότητα της Λευκωσίας και όχι μόνο
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