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Η πανδημία του Covid-19 όχι 
μόνο απέχει ακόμη πολύ από το 
τέλος της αλλά και "επιταχύνε-
ται", προειδοποίησε χθες ο Πα-
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας,    
καλώντας όλον τον κόσμο να 
δράσει...           Σελ 8

ΠΟΥ: H πανδημία επιταχύνεται
Αρκετοί συνταξιούχοι που έχουν 
εισοδήματα κάτω από το όριο της 
φτώχειας δεν έχουν υποβάλει 
ακόμη αίτηση, με αποτέλεσμα να 
στερούνται του δικαιώματος της 
μικρής επιταγής αναφέρει η 
ΕΚΥΣΥ...   

                     Σελ 6

Eπιδόματα συνταξιούχων Σκωτία- Ελλάδα με ποδήλατο
Σαράντα οχτώ ημέρες, περίπου 
3.500 χιλιόμετρα πάνω στις δυο 
ρόδες ενός ποδηλάτου, με φορ-
τίο που έφτανε έως και τα 30 
κιλά, και υπό συνθήκες που 
εναλλάσσονταν ανάλογα με τις 
«διαθέσεις» του καιρού...  
                              Σελ 7
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Σχέδιο ανάκαμψης 
 της οικονομίας

Σχέδιο ανάκαμψης 
 της οικονομίας

  Ο Τζόνσον υπόσχεται “New Deal” με 5 δισ. λίρες για υποδομές (Σελ 3 & 4)
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• Rοck bottom is asolid foundation, on which 

to rebuild life! 

• Βραχώδης πάτος, είναι θεμέλιος λίθος, όπου 

μπορούμε να ξαναχτίσουμε ζωη! 

Ερμηνεία: Όλες οι αρνητικές εμπειρίες και 

λάθη, γίνονται στερεά βάση για το μέλλον!

Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

O κορωνοϊός
του Αντρέα Κωνσταντίνου

Ειρήναρχος Στεφάνου

 

Τη συμβολή του Ηνωμένου Βα-
σιλείου ώστε να τερματιστούν 
οι παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας ζητούν με επι-
στολή τους προς τον Υπουργό 
Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ 16 
Κύπριοι της Βρετανίας. 
Η επιστολή επισημαίνει αρχικά 
ότι οι παράνομες ενέργειες της 
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσό-
γειο που αφορούν τους ενεργει-
ακούς πόρους της περιοχής κα-
ταδικάζονται με σθεναρό τρόπο 
από τη διεθνή κοινότητα. Οι 
υπογράφοντες σημειώνουν ότι 
βρίσκουν αυτές τις ενέργειες 
«εξαιρετικά ανησυχητικές», κα-
θώς μπορούν μόνο να οδηγή-
σουν σε αποσταθεροποίηση 
όλης της περιοχής. 
Θέτουν υπόψη του Βρετανού 
υπουργού τις πρόσφατες απει-
λές της Τουρκίας για παράνομες 
γεωτρήσεις εντός της κυπρια-
κής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, 
την ώρα που η Άγκυρα «αγνοεί 
προκλητικά» τις επανειλημμέ-
νες εκκλήσεις να τερματίσει 
αυτή την παράνομη δραστηριό-
τητα. 
«Με αυτούς τους κινδύνους 
υπόψη ζητάμε τόσο τη δική σας 

όσο και της βρετανικής κυβέρ-
νησης τη βοήθεια και υποστή-
ριξη για να σταματήσουν οι πα-
ράνομες ενέργειες της Τουρκίας 
στην πατρίδα μας την Κύπρο, 
η οποία είναι ακόμα διαιρεμένη 
και υπό τουρκική κατοχή από 
την παράνομη εισβολή του 
1974», αναφέρουν οι Κύπριοι 
της Βρετανίας που υπογράφουν 

την επιστολή προς τον κ. Ρά-
αμπ. 
Καλούν επίσης τη βρετανική κυ-
βέρνηση να αυξήσει τις προ-
σπάθειές της και την επιρροή 
της επί της Τουρκίας ώστε να 
επαναρχίσουν οι διαπραγμα-
τεύσεις για μία λειτουργική και 
ειρηνική λύση στο Κυπριακό, 
«δίχως εγγυήτριες δυνάμεις και 

ξένα στρατεύματα». 
Η επιστολή κλείνει με την έκ-
φραση της λύπης των συντα-
κτών για τις ζωές που χάθηκαν 
στην πανδημία του κορωνοϊού 
και με ευχή για σύντομη επι-
στροφή στην κανονικότητα. Τί-
θεται δε υπόψη του Βρετανού 
Υπουργού Εξωτερικών ότι η 
παροικία, Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι, έχασε πάνω 
από 300 μέλη λόγω κορωνοϊού, 
όπως έχει υπολογιστεί με βάση 
μία καταμέτρηση. 
Την επιστολή υπογράφουν οι 
Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης 
Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρί-
δης, Ελίσα Ξενοφώντας Σπύ-
ρος Παπαχαραλάμπους, Λεω-
νίδας Λεωνίδου, Γιώργος 
Πίππας, Νίκος Σαββίδης, Τάσος 
Πογιατζής, Σεραφείμ Διάκου, 
Στέλλα Δινένη, Γιάννης Κούβα-
ρος, Σπύρος Νεοφύτου, Ηλίας 
Δινένης, Παντελής Δημοσθέ-
νους και Μαρί Νίκολσμπι. 
Η επιστολή έχει κοινοποιηθεί σε 
22 βουλευτές του κυβερνώντος 
Συντηρητικού Κόμματος, στη 
βαρόνη Ρέντφερν, μέλος της 
Βουλής των Λόρδων και στον 
Ύπατο Αρμοστή του Ην. Βασι-
λείου στην Κύπρο Στίβεν Λίλι.

Κύπριοι της Βρετανίας ζητούν από τον Υπ. Εξωτερικών 
Ράαμπ στήριξη κατά των παρανομιών της Τουρκίας

Μια αρρώστια γεννήθηκε στην ανατολική Ασία , 
Μέσα σε λίγες βδομάδες έφτασε στην Ιταλία, 

Αόρατη αλλά θανατηφόρα, 
γρήγορα άπλωσε στης Γης την κάθε Χώρα.  

 
Στην αρχή πέθαιναν μισοπεθαμένοι  

Μετά αδύνατοι και ηλικιωμένοι,  
Μεσόχρονοι  παιδιά και νεαροί  

Τώρα όμως πεθαίνουν 
νοσοκόμοι και γιατροί. 

 
Από την Κίνα πήγε στην Αμερική  

Στον Καναδά στην Φινλανδία,  
Κατέβηκε στην Αφρική και πιο κάτω στην Αργεντινή, 
Άπλωσε σε όλη την Ευρώπη μέχρι και στην Ρωσία.  

 
Έφτασε  στην  Ελλάδα στην Κύπρο στην μέση ανατολή, 

Ακόμη και στην μακρινή Αυστραλία,  
Κανένας στην σημερινή ζωή  

Δεν έχει δη ποτέ  τέτοια πανδημία. 
 

Άνθρωποι πέραν εκατόν χρονών  
Τέτοιον κακό ποτέ δεν είδαν, 

Χιλιάδες κάτοικοι όλων των χωρών  
Είναι εσώκλειστοι σε καραντίναν.  

 
Σχεδόν όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά,  

Μόνο ο Θεό ξέρει πόσα θα ανοίξουνε ξανά , 
Όσοι βγαίνουν για ψώνια ή για αναγκαία δουλειά,  

Φορούν μάσκα και μένουν δύο μέτρα μακριά.  
 

Τα σχολεία είναι κλειστά  
Είναι άδεια και τα ξενοδοχεία,  

Ακούσαμε το Χριστός Ανέστη την Λαμπρά  
Χωρίς χριστιανούς μέσα στην εκκλησία.  

 
Για δύο χιλιάδες χρόνια  στην ιστορία  

Πρώτη φορά συνέβη αυτό,  
Δεν φταίει παγκόσμιος πόλεμος ούτε δικτατορία,  

Αλλά ένα μικρόβιο πού τον  λένε κορωνοϊό.  
 

Πάντα λέγουμε φαΐ καθίσει  
Τζιαί ο Θεός να βοηθήσει,  

Τώρα όμως λέμε φαΐν τζοιμήσει  
Ώσπου ο κορωνοϊός να ψοφήσει.  

Η ΕΔΕΚ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ 

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1974 ΕΘΝΙΚΟ  

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

 
19 Ιουλίου 2020          
 Η ΕΔΕΚ Ηνωμένου Βασιλείου σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Συγγενών Πεσόντων Αντιστα-
σιακών  οργανώνει εκδήλωση μνήμης και τιμής 
αυτών που έπεσαν μαχόμενοι υπερασπιζόμενοι 
της ελευθερία  της πατρίδας μας το καλοκαιρι 
του74  στον Ιερό Ναό Ιωἀννη του  Βαπτιστή 
στο Wightman Rd. N8 OLY  την Κυριακή 19 Ιου-
λίου  
 
Την ίδια μέρα θα αναπεμφθεί και δέηση για δια-
κρίβωση της τύχης των αγνοουμένων αδελφών 
μας. 
 
Δυστυχώς λόγω της έκτακτης κατάστασης δεν 
μπορεί η προσελεύση του κοινού  στν εκκλησία 
να είναι ελευθερη.Ὀμως πιστεύουμε πως το 
μνημόσυνο πρέπει να γίνει. Καλούμε όλους τους 
συμπατριώτες μας να προσευχηθούν, από τους 
τόπους που θα βρίσκονται, για τους τιμημένους 
νεκρούς μας και την σωτηρία της Πατρίδας μας. 
 
Μιχάλης Κασιής                                                          
Πρόεδρος ΕΔΕΚ ΗΒ 
Στέλιος  Μιχαηλίδης  
Πρόεδρος Επιτροπής Συγενών Πεσόντων 
Αντιστασιακών

Η Ολοκληρωτική Κοινοβουλευτική 
Ομάδα (APPG) για την Κύπρο και την 
Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θα φιλοξενήσει την 
ετήσια κοινοβουλευτική τους συνά-
ντηση, για να σηματοδοτήσει την επέ-
τειο της παράνομης εισβολής και κατο-
χής της Τουρκίας στην Κύπρο. Φέτος 
λόγω του COVID- 19 η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 
από τις 7:30 μ.μ. και ολόκληρη η κοι-
νότητα καλείται να παρακολουθήσει 
την εκδήλωση ζωντανά, μεταβαίνοντας 
στη διεύθυνση 
www.cypriotfederation.org.uk/ 
parliamentlive 
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, H.E. Ο κ. Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, θα συμμετάσχει στη συ-
νάντηση ως κύριος  ομιλητής. Θα 
συζητήσει τα επιτεύγματα και τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίζει η Κυπριακή 

Δημοκρατία καθώς γιορτάζει 60 χρόνια 

ανεξαρτησίας το 2020. Ο κ. Χριστοδου-

λίδης θα δώσει επίσης μια επισκόπηση 

των τελευταίων εξελίξεων στο Κυπριακό 

και των πρόσφατων παράνομων ενερ-

γειών της Τουρκίας στην «Αποκλειστική 

Οικονομική»  ζώνη της Κύπρου. 

Μέλη του Κοινοβουλίου από τα μεγάλα 

βρετανικά πολιτικά κόμματα θα συμμε-

τάσχουν και θα είναι μια ευκαιρία να 

τους ακούσουμε να συζητούν για το Κυ-

πριακό και τη σημαντική συμβολή των 

Κυπρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Συντονιστείτε στις 7:30 μ.μ. την Τρίτη 14 

Ιουλίου (μέσω του www.cypriotfeder-

ation.org.uk/parliamentlive. Ενθαρρύνετε 

τους φίλους και την οικογένειά σας να κά-

νουν το ίδιο καθώς συνεχίζουμε τον αγώνα 

για μια ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο.

Cyprus@60: Ευκαιρίες, προκλήσεις,  
Προοπτικές επανένωσης
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Τoυρισμός Οικονομία

Αύξηση κρατήσεων για διακοπές στο εξωτερικό από τους Βρετανούς

Ο Τζόνσον υπόσχεται “New Deal” με 5 δισ. λίρες για υποδομές 
Πολλές από τις εφημερίδες της Τετάρτης δημοσί-
ευσαν στην πρώτη σελίδα μια φωτογραφία του 
Μπόρις Τζόνσον να φορά κίτρινο μπουφάν υψηλής 
προστασίας και κάσκα καθώς ανακοινώνει τα σχέ-
δια του για την αποκατάσταση της βρετανικής οι-
κονομίας στη μετα- Covid εποχή επισκεπτόμενος 
ένα εργοστάσιο στην κεντρική Αγγλία.    
"Η μεγαλύτερη αλλαγή στους νόμους πολεοδομίας  
από τον πόλεμο" –  ο πηχυαίος  τίτλος στην i 
(01/07). "Εντοπίστε τον οικοδόμο" ,  ο περιπαικτικός 
τίτλος στην Daily Mirror. 
“Μοιάζει με το New Deal διότι αυτό απαιτεί η εποχή: 
μία ισχυρή και αποφασιστική κυβέρνηση που το-
ποθετεί τα προστατευτικά της χέρια γύρω από τον 
λαό σε περίοδο κρίσης”, είπε ο Μπόρις Τζόνσον 
αναφερόμενος στην πολιτική του Φράνκλιν Ρούζ-
βελτ που επέτρεψε την ανάκαμψη της αμερικανικής 
οικονομίας με την παρέμβαση του κράτους μετά 
την Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930. 
Παράλληλα με την χαλάρωση των κανονισμών που 
θα επιτρέψουν να μετατραπούν σε διαμερίσματα 
σοφίτες και άδεια καταστήματα η Mirror και η i  ανα-
φέρονται στις προειδοποιήσεις των αναλυτών που 
υπογραμμίζουν ότι η “ένεση” των 5 δις. που προ-
τείνει ο Βρετανός πρωθυπουργός για έργα υπο-
δομής δεν επαρκή για να αποφευχθεί η αύξηση 
της ανεργίας.  
“Ο πρωθυπουργός θέτει τα θεμέλια για την αύξηση 
της φορολογίας”, εκτιμά η Independent.  
"Θα περιορίσουμε τη γραφειοκρατία για να επιτα-

χύνουμε την αντεπίθεση κατά του Covid" , γράφει η 
Daily Express σχετικά με τη στρατηγική του Μπόρις 
Τζόνσον. Ταυτόχρονα, στην πρώτη σελίδα η εφη-
μερίδα αναφέρεται στη μείωση των θέσεων εργα-
σίας που αποφάσισαν εταιρείες όπως η EasyJet 
και η Airbus. “Πρόκειται για λουτρό αίματος στον το-
μέα της απασχόλησης” – σημειώνει η Express.  
Τοπικό lockdown στο Λέστερ λόγω αύξησης 
των κρουσμάτων κορωνοϊόύ 
Η ανακοίνωση ότι το lockdown άρχισε να ισχύει 
και πάλι στην πόλη του Λέστερ μετά από την αύ-
ξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού ήταν το πρώτο 
θέμα σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες Τρίτης .  
Η Daily Mirror  (30/06) κάνει λόγο για “τοπικό 
εγκλεισμό” με ανοικτά μόνο τα καταστήματα για 
είδη πρώτης ανάγκης και τα σχολεία να παραμέ-
νουν κλειστά εκτός για τους ευάλωτους μα-
θητές και για τα 
παιδιά οι δυο γο-
νείς των οποίων 
έχουν “θέσεις 
κλειδιά” και είναι 
υποχρεωμένοι 
να πάνε στις 
δουλειές τους .  
Τα παμπ και τα 
εστιατόρια στο 
Λέστερ δεν θα 
μπορούν να 
ανοίξουν ξανά 

στις 4 Ιουλίου όπως είναι προγραμματισμένο για 
την υπόλοιπη Αγγλία, σημειώνει η Daily Tele-
graph. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η κυβέρνηση 
με δυσκολία έλαβε την σχετική απόφαση και την 
Δευτέρα το απόγευμα έγιναν διαδοχικές συνα-
ντήσεις με υπουργούς και τοπικούς αξιωματού-
χους για να αποφασισθεί το δεύτερο lockdown.  
Η πόλη του Λέστερ πρέπει να επανέλθει σε ένα 
αυστηρότερο lockdown γιατί το ποσοστό μόλυν-
σης του κορωνοϊού που καταγράφει είναι πολύ 
υψηλότερο από οπουδήποτε αλλού στη χώρα, 
δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ μιλώντας 
στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
«Δεν λαμβάνουμε αυτές τις αποφάσεις ελαφρά 
τη καρδία αλλά με γνώμονα το συμφέρον των 
κατοίκων του Λέστερ στην καρδιά μας», είπε ο 

Χάνκοκ. 

Η παραίτηση του Συμβούλου 
Εθνικής Ασφάλειας  
Πολλές εφημερίδες της Δευτέρα είχαν πρωτοσέλιδο 
θέμα την αποχώρηση τον Σεπτέμβριο του γ.γ. της 
κυβέρνησης και συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας 
σερ Μαρκ Σέντγουιλ.  
Η Daily Express (29/06) μας ενημερώνει ότι ο 
πρωθυπουργός αποφάσισε να προχωρήσει στην 
ανανέωση της δημόσιας διοίκησης εξαναγκάζοντας 
τον σερ Μαρκ σε παραίτηση.  
Οι Times εκτιμούν ότι ο Μπόρις Τζόνσον προσπα-
θεί να "λυγίσει τον κυβερνητικό μηχηχανισμό και 
να τον προσαρμόσει στην πολιτική του βούληση". 
Ο πρωθυπουργός επιθυμεί ο νέος επικεφαλής της 
δημόσιας υπηρεσίας να είναι Brexiteer, σύμφωνα 
με την Daily Telegraph. Η εφημερίδα αναφέρει ότι 
ο Σάιμον Κέις ,ο πρώην ιδιαίτερος γραμματέας  του 
πρίγκιπα Ουίλιαμ, προαλείφεται για τη θέση του 
σερ Μαρκ Σέντγουιλ. Ο Κέις είχε ηγηθεί της επα-
νεξέτασης των περιορισμών της κοινωνικής από-
στασης που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση  
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, σημειώνει η 
Telegraph. H Sun σημειώνει ότι Ντομινίκ Κάμινγκς, 
ο στενός σύμβουλος του Τζόνσον,   θεωρούσε ότι 
ο κρατικός μηχανισμός είχε μετατραπεί σε μια 
“άνετη λέσχη ομαδικής σκέψης” πολλές φορές αντί-
θετης με τις βασικές πολιτικές της κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες,  ο σερ Μαρκ είχε 
επανειλημμένα συγκρουσθεί με τον Κάμινγκς.

Τη μεγαλύτερη κίνηση στις ιστοσελίδες τους για φέτος ανέφεραν 
το περασμένο Σαββατοκύριακο ταξιδιωτικές εταιρείες στη Βρετανία, 
μετά από την προαναγγελία της κυβέρνησης ότι μέσα στην εβδο-
μάδα θα ανακοινωθούν οι χώρες στις οποίες θα επιτρέπονται οι 
διακοπές χωρίς την υποχρέωση 14ήμερης καραντίνα στην επι-
στροφή. 
Ενδεικτικό των αυξημένων αναζητήσεων και κρατήσεων ήταν το 
ότι η ιστοσελίδα του Eurostar, της σιδηροδρομικής σύνδεσης της 
Βρετανίας με την ηπειρωτική Ευρώπη, «έπεσε» προς στιγμήν. 
Η πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ταξιδιών και πακέτων διακοπών 
TravelSupermarket ανέφερε ότι οι αναζητήσεις για την Ελλάδα αυ-
ξήθηκαν κατά 220% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 
διπλασιάστηκαν για Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, ενώ για την Κροατία 
αυξήθηκαν κατά 350%.. 
Σύμφωνα με την Telegraph, το ταξιδιωτικό γραφείο Hays Travel, 
που αγόρασε την Thomas Cook μετά την κατάρρευση του τουρι-
στικού κολοσσού, «δε σταμάτησε να απαντά τηλέφωνα» μέσα στο 
Σαββατοκύριακο. 
Η Tui ανακοίνωσε αύξηση κρατήσεων κατά 50% σε σχέση με την 
προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η EasyJet ανέφερε ότι θα προσπα-
θήσει να αυξήσει τις πτήσεις προς προορισμούς για τους οποίους 

υπάρχει αυξημένη ζήτηση, όταν επιτραπούν οι συνδέσεις της Βρε-
τανίας με άλλες χώρες. 
Η εταιρεία έχει δηλώσει πως προγραμματίζει να εξυπηρετεί το 
50% των προορισμών της τον Ιούλιο και το 75% τον Αύγουστο, 
αλλά με λιγότερες πτήσεις που δε θα ξεπερνούν το 30% του κανο-
νικού θερινού. πτητικού προγράμματός της. 
Ο διευθυντής του EasyJet Holidays Γκαρι Γουίλσον είπε στην Daily 
Mail ότι η κίνηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας αυξήθηκε κατά πε-
ρισσότερο από 50% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατοκύ-
ριακο, με αυξημένο ενδιαφέρον για τις Βαλεαρίδες και Κανάριες 
Νήσους στην Ισπανία, την Ελλάδα και την Τουρκία. 
Γραφείο που εξυπηρετεί τη Γαλλία ανέφερε ότι οι κρατήσεις για 
αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα αυξήθηκε κατά 357% σε σχέση 
με πέρυσι την ίδια εποχή. 
Η ιστοσελίδα Lastminute.com κατέγραψε αύξηση πώλησης πακέ-
των διακοπών κατά 80% σε σχέση με το προηγούμενο Σαββατο-
κύριακο, κυρίως λόγω της αναγγελίας των ισπανικών αρχών ότι οι 
Βρετανοί μπορούν πλέον να επισκέπτονται τη χώρα χωρίς να χρει-
άζεται να μπαίνουν σε καραντίνα. 
Την ίδια ώρα αναλυτές επισημαίνουν ότι η μείωση της ζήτησης 
αυτό το καλοκαίρι έχει οδηγήσει και σε μείωση των τιμών. 
Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την Τετάρτη 
τις χώρες από τις οποίες θα επιτρέπονται οι αφίξεις χωρίς την 
υποχρέωση καραντίνας 14 ημερών, που ισχύει από τις 8 Ιουνίου. 
Οι χώρες αυτές θα υπάγονται στην «πράσινη» και «πορτοκαλί» 
κατηγορία του νέου συστήματος. Μόνο όσοι φτάνουν στη Βρετανία 
από τις «κόκκινες» χώρες θα πρέπει να απομονώνονται για δύο 
εβδομάδες. 
Σημειώνεται ότι ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος είχε 
δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στη Sun ότι η 15η Ιουλίου είναι 
μία "λογική" ημερομηνία για να αρχίσουν να γίνονται δεκτοί στην 
Κύπρο οι επισκέπτες από τη Βρετανία.

Βελτιώθηκε η εμπιστοσύνη με-
ταξύ των βρετανικών επιχειρή-
σεων τον Ιούνιο για πρώτη 
φορά από τον Ιανουάριο, εν 
όψει της χαλάρωσης των μέ-
τρων περιορισμού που επιβλή-
θηκαν εξαιτίας του κορονοϊού, 
σύμφωνα με έρευνα που δημο-
σιεύθηκε από τη Lloyds Bank. 
Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη 
σημείωσε άνοδο κατά τρεις πο-
σοστιαίες μονάδες στο υψηλό-
τερο επίπεδο από τον Μάρτιο, 
αλλά παρέμεινε βαθιά σε αρνη-
τικό έδαφος στο -30%. 
Ελαφρώς λιγότερες εταιρείες 
επρόκειτο να απολύσουν προ-
σωπικό -41% από το 44% τον 
Μάιο- και το ποσοστό που σχε-
διάζει πάγωμα μισθών κινήθηκε 
χαμηλότερα. 
Ενώ τα αποτελέσματα υποδη-

λώνουν ότι η οικονομία μπορεί 
να αρχίσει να βλέπει κάποια 
βελτίωση, οι εμπορικές συνθή-
κες παραμένουν δύσκολες για 
τις περισσότερες επιχειρήσεις 
καθώς η πλειονότητά τους αντι-
μετωπίζει ακόμη προβλήματα 
στις εφοδιαστικές αλυσίδες", δή-
λωσε ο Hann-Ju Ho, επικεφα-
λής οικονομολόγος της Lloyds 
Bank Commercial Banking. 
Η εμπιστοσύνη μεταξύ των κα-
τασκευαστικών εταιρειών ανέ-
καμψε δυναμικά κατά 30 μονά-
δες, και ακολούθησαν 
μικρότερες βελτιώσεις για τους 
λιανοπωλητές και τους κατα-
σκευαστές, ενώ οι υπηρεσίες 
ανακοίνωσαν πτώση, εξαιτίας 
του ότι ο τομέας της φιλοξενίας 
και της εκπαίδευσης συνεχίζει 
να αντιμετωπίζει περιορισμούς.

Βελτιώθηκε η επιχειρηματική  
εμπιστοσύνη τον Ιούνιο
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Η Μ. Βρετανία κάνει στροφή προς 
την ηλεκτροκίνηση

Με κεντρικό σύνθημα το «χτίζουμε, χτίζουμε, χτί-
ζουμε» ο Μπόρις Τζόνσον έκανε ομιλία με την 
οποία ανακοίνωσε κρατικές επενδύσεις ύψους 5 
δισεκατομμυρίων λιρών για τη βελτίωση των υπο-
δομών του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Από το Ντάντλεϊ της κεντρικής Αγγλίας, ο Βρετα-
νός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα πρό-
γραμμα επενδύσεων που θυμίζει το ‘new deal’ 
του Φράνκλιν Ρούζβελτ για την ανάκαμψη των 
ΗΠΑ μετά από το Κραχ του 1929. 
Σε μια ομιλία που κατά τους πολιτικούς σχολια-
στές είναι η απαρχή της προσπάθειας της κυ-
βέρνησης να αλλάξει τη ρητορική μετά από τον πε-
ριορισμό της απειλής από τον κορωνοϊό, ο κ. 
Τζόνσον σχολίασε ότι «δεν μπορούμε να είμαστε 
φυλακισμένοι αυτής της κρίσης δημόσιας υγείας και 
στρέφουμε την προσοχή μας στο μέλλον με ενέργεια 
και ταχύτητα που δεν έχουμε δει επί δεκαετίες». 
Τόνισε ότι δεν θα αντιδράσει στην κρίση «με αυτό 
που ο κόσμος αποκαλεί λιτότητα», διότι «ο κό-
σμος έχει προχωρήσει από το 2008». Επανέλαβε 
λοιπόν την προεκλογική του δέσμευση για εξί-
σωση προς τα πάνω του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών και των περιοχών της χώρας. 
Οι επικριτές του πρωθυπουργού λένε ότι δεν 
υπάρχει τίποτα που να θυμίζει το τολμηρό πακέτο 
του πρώην Αμερικανού Προέδρου στις εξαγγε-
λίες, καθώς το αρχικό ποσό των επενδυτικών δε-
σμεύσεων αντιστοιχεί σε λιγότερο από 100 λίρες 
ανά κάτοικο του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Ο μέχρι πρότινος σκιώδης Υπουργός Οικονομι-

κών των Εργατικών Τζον ΜακΝτόνελ σχολίασε 
ότι το προεκλογικό μανιφέστο του κόμματός του 
προέβλεπε ένα πρόγραμμα «πράσινου  new 
deal» και ταμείου κοινωνικής μεταμόρφωσης 
ύψους 500 δισεκατομμυρίων λιρών σε ορίζοντα 
δεκαετίας.  
Ωστόσο, ο κ. Τζόνσον είπε ότι η κυβέρνησή του 
με αυτά τα μέτρα «θα αντιμετωπίσει τις μεγάλες 
άλυτες προκλήσεις των τελευταίων τριών δεκαε-
τιών», λέγοντας ότι είναι μόνο η αρχή. 
Τα 5 δισεκατομμύρια λίρες του λεγόμενου ‘Project 
Speed’ των κρατικών επενδύσεων αφορούν την 
κατασκευή νέων σχολείων και νοσοκομείων και 
τις επισκευές σε υπάρχοντα κτίρια που στεγάζουν 
σχολεία και νοσοκομεία, περαιτέρω επενδύσεις 
στην υγεία και στην παιδεία, οικοδόμηση νέων 
κατοικιών με εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιώσεις 
στο εθνικό οδικό δίκτυο αλλά και αξιολόγηση 
όλων των δικτύων μεταφορών στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, βελτίωση των ευρυζωνικών συνδέσεων, 
πρόσληψη 20.000 αστυνομικών, προσφορά 
επαγγελματικής μαθητείας σε όλους τους νέους, 
περαιτέρω αξιοποίηση πηγών ανανεώσιμης ενέρ-
γειας και έναν νέο στόχο, την κατασκευή του πρώ-
του αεροσκάφους με μηδενική εκπομπή ρύπων 
το οποίο αποκάλεσε ‘Jet Zero’. 
Περισσότερα μέτρα για την τόνωση της οικονο-
μίας και της αγοράς θα δώσει την ερχόμενη εβδο-
μάδα σε δική του ομιλία ο Υπουργός Οικονομικών 
Ρίσι Σούνακ.

Η μετάβαση της Μ. Βρετανίας από τα αυτοκίνητα 
εσωτερικής καύσης στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γί-
νεται ταχύτατα τους τελευταίους μήνες, καθώς οι 
επικεφαλής της κυβέρνησης θέλουν να μειώσουν 
σύντομα το συνολικό αποτύπωμα ρύπων. 
Σήμερα τα οχήματα με μειωμένες εκπομπές ρύ-
πων αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 7% των συ-
νολικών πωλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2020, δηλαδή 2% περισσότερο από τα αντίστοιχα 
ποσοστά του 2019 και του 2018. 
Στα τέλη Μαρτίου, υπήρχαν σχεδόν 110.000 ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα και 155.000 υβριδικά ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα plug-in, έχοντας αυξητική τάση για τη 
συνέχεια, καθώς γίνεται μεγάλη καμπάνια για 
στροφή των οδηγών προς την ηλεκτροκίνηση. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι πω-

λήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν ξεπεράσει 

για πρώτη φορά τα υβριδικά οχήματα, γεγονός 

που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη της 

ηλεκτροκίνησης και των σημείων φόρτισης. 

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς αυτοκινήτου, 

τα αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές ρύπων θα 

αντιπροσωπεύουν το 2027 περίπου το 25% όλων 

των νέων ταξινομήσεων, το 2031 θα αντιπροσω-

πεύουν το 50% και το 2035 το 75%. Ωστόσο η 

φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσει 

ποσοστό πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων της 

τάξης άνω του 50% έως το 2030, έχοντας βάλει 

το χρονοδιάγραμμα για την απαγόρευση της πώ-

λησης βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυ-

τοκινήτων από το 2040.

 «Νew deal» με 5 δισ. λίρες για υποδομές 

Με κεντρικό σύνθημα το «χτίζουμε, χτίζουμε, χτί-

ζουμε» ο Μπόρις Τζόνσον έκανε ομιλία με την 

οποία ανακοίνωσε κρατικές επενδύσεις ύψους 5 

δισεκατομμυρίων λιρών για τη βελτίωση των υπο-

δομών του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Από το Ντάντλεϊ της κεντρικής Αγγλίας, όχι πολύ 

μακριά από το Λέστερ που από σήμερα επανέρ-

χεται σε καθεστώς αυστηρότερου lockdown λόγω 

των αυξημένων κρουσμάτων του κορωνοϊού, ο 

Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα 

πρόγραμμα επενδύσεων που θυμίζει το ‘new 

deal’ του Φράνκλιν Ρούζβελτ α

155 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν το 
τελευταίο 24ωροΜέχρι το τέλος του αιώνα η Βρετανία  

θα μάθει να ζει με καύσωνα
Η θερμοκρασία των 40 βαθμών Κελσίου θα μπο-

ρούσε να είναι η καθημερινή πραγματικότητα για 

το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το 2100 εάν οι εκ-

πομπές των αερίων του θερμοκηπίου παραμεί-

νουν το ίδιο υψηλές, αναφέρει σε νέα της έρευνα 

η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. Κι αν 

κάτι τέτοιο συμβεί στο κράτος που έχουμε συν-

δέσει με το κρύο, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα επα-

κολουθήσει. 

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί 

στην χώρα μέχρι σήμερα ήταν οι 38,7 βαθμοί 

στο Κέμπριτζ τον περασμένο Ιούλιο. 

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε τώρα αναφέρει πως 

υπάρχουν πολλές πιθανότητες το ποσοστό αυτό 

να ξεπεραστεί, λόγω της ανθρώπινης παρέμβα-

σης στη φύση. 

Οι ανησυχίες εντείνονται ακόμα περισσότερο 

εξαιτίας του ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει ση-

μειωθεί αξιοπρόσεκτη άνοδος της θερμοκρασίας 

όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και ολό-

κληρη την Ευρώπη. 

Στο μεταξύ, η επιστημονική κοινότητα είναι ξε-

κάθαρη. Τα ιδιαίτερα προηγούμενα θερμά καλο-

καίρια είναι αποτέλεσμα της παρέμβασης του 

ανθρώπου στο περιβάλλον. 

Για την ακρίβεια, η χρήση της ενέργειας, των με-

ταφορών και του άνθρακα που παράγουμε είναι 

υπεύθυνη για το κύμα καύσωνα του 2018 που 

είναι 30 φορές πιθανότερο να εμφανιστεί πάλι 

τα επόμενα χρόνια. 

«Θεωρούμε πως η πιθανότητα να καταγραφούν 

εξαιρετικά ζεστές μέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο 

αυξάνεται συνεχώς και θα συνεχίσει να το κάνει 

κατά την διάρκεια του αιώνα με τις πιο ακραίες 

θερμοκρασίες να παρατηρούνται στην νοτιοα-

νατολική Αγγλία», τονίζει η έκθεση. 

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, αυτή την στιγμή 

το ενδεχόμενο να καταγραφούν ανάλογες θερ-

μοκρασίες σε οποιοδήποτε μέρος του Ηνωμένου 

Βασιλείου είναι σχεδόν απίθανο, θα μπορούσε 

όμως να συμβεί μέχρι το τέλος του αιώνα. 

Καθοριστικό ρόλο για την εξέλιξη αυτή θα δια-

δραματίσει η ποσότητα του άνθρακα που εκπέ-

μπεται στην ατμόσφαιρα. 

Σαφώς υπάρχουν και επιστήμονες που αμφι-

σβητούν την θέση αυτή, παραδέχονται όμως 

πως ακόμα κι αν ο υδράργυρος δεν φτάσει τους 

40, θα κυμανθεί σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα, 

γεγονός που μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά 

ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλι-

κιωμένοι. 

«Κι αν είναι να μιλάμε για τέτοιες συνθήκες θα 

πρέπει επιτέλους να εξετάσουμε το κατά πόσο 

τα κτίρια και οι δομές που φιλοξενούν τέτοια 

άτομα ενδείκνυνται και είναι προσαρμοσμένα για 

τέτοιες θερμοκρασίες», σημείωσε επίσης ο Πίτερ 

Σκοτ, ένας από τους συγγραφείς της περιβαλ-

λοντικής μελέτης.
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Τρέχουν ασθμαίνοντας…πίσω από τα γεγονότα! 
ΑΝΤΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΟΥΝ ΕΝΩ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Ο πρόεδρος της τ/κ συντεχνίας δασκάλων Σενέρ 
Ελτσίλ, σε γραπτή δήλωση του, σύμφωνα με ση-
μερινό δημοσίευμα στην τουρκοκυπριακή εφημε-
ρίδα «Βατάν», επέκρινε την έγκριση «νομοσχε-
δίου», χθες, ομόφωνα, από τη «βουλή» και 
«θεσμοθετήθηκε σε νόμο» γιατί καταργεί την ελευ-
θερία έκφρασης και πληροφόρησης, και ζήτησε 
από τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί την αναφορά 
του στο «συνταγματικό δικαστήριο». 
Ο εν λόγω "νόμος" προνοεί χρηματικό πρόστιμο 
το ύψος του οποίου θα είναι από δεκαπλάσιο μέχρι 
και εικοσαπλάσιο του κατώτατου μισθού για δη-
μοσιεύματα και αναρτήσεις που θεωρούνται ότι 
συνιστούν αδίκημα. 
Προνοείται επίσης φυλάκιση από 3 έως και 5 χρό-
νια ή και οι δύο ποινές μαζί. Με απόφαση «δικα-
στηρίου» θα εμποδίζεται η πρόσβαση σε δημοσι-
εύματα που γίνονται με πρόθεση να πλήξουν την 
αξιοπρέπεια του προσώπου και να του προκαλέ-

σουν έμμεσα ή άμεσα φυσική ή πνευματική βλάβη. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, θα είναι δυνατόν να 
εμποδίζεται η πρόσβαση σε δημοσιεύματα και από 
το «συμβούλιο τεχνολογιών, πληροφορικής και 
επικοινωνίας».  
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο κ. Ελτσίλ είπε ότι ο 
εν λόγω «νόμος» καταργεί το δικαίωμα ελευθερίας 
της έκφρασης, σκέψης και ελεύθερης πληροφό-
ρησης και υποστήριξε ότι ο «νόμος εμπεριέχει 
πρόνοιες που στόχο έχουν να σιγήσουν την κοι-
νότητα. 
Επικρίνοντας έντονα τη «βουλή», την «κυβέρ-
νηση» και την «αντιπολίτευση» για την έγκριση 
του «νομοσχεδίου», ο  Σενέρ Ελτσίλ απαίτησε από 
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί να πα-
ραπέμψει το «νόμο» στο «συνταγματικό δικαστή-
ριο». Υποστήριξε επίσης ότι το «νόμος» μετατρά-
πηκε σε «νόμο περί λογοκρισίας». 
Εξάλλου, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, η τ/κ 

Ένωση Δημοσιογράφων σε χθεσινή γραπτή ανα-
κοίνωση της δια του προέδρου της Σαμί Όζουσλου, 
αξιολογώντας την έγκριση του «νόμου περί αδι-
κημάτων στην πληροφορική» ανέφερε ότι η ένωση 
θα συνεχίσει μέχρι τέλους να υπερασπίζεται όλα 
τα δικαιώματα και ελευθερίες της όσον αφορά την 
ελεύθερη σκέψη, έκφραση και ελευθεροτυπία. 
Υπενθυμίζοντας ότι ως ένωση είχαν παραθέσει 
τόσο γραπτώς όσο και προφορικά τις θέσεις τους 
επί του «νομοσχεδίου», ο Όζουσλου υποστήριξε 
ότι παρόλα αυτά αρκετές από τις απόψεις τους 
δεν λήφθηκαν υπόψιν, με αποτέλεσμα ο «νόμος» 
να περιλαμβάνει αρκετά προβληματικά σημεία η 
ελλείψεις. 
Πρόσθεσε επίσης ότι η ένωση, θα συνεχίσει όπως 
και σήμερα να προστατεύει τα δικαιώματα ελευ-
θερίας της έκφρασης και ελευθεροτυπίας και δεν 
θα επιτρέψει ποτέ οπισθοχώρηση και καταπάτηση 
των δικαιωμάτων και ελευθεριών τους.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Αντί αυτοκριτική γιατί ουδέν έπραξαν έγκαιρα για 
αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας όπως 
εκδηλώνεται και στην Ανατολική Μεσόγειο, η κυ-
βέρνηση Ν. Αναστασιάδη και το κυβερνών κόμμα 
του ΔΗΣΥ, περιορίζονται στις μεμψιμοιρίες για τη 
στάση τη Ε.Ε. η οποία μέχρι σήμερα δεν επέβαλε 
ουσιαστικές κυρώσεις στην Τουρκία για τις παρά-
νομες ενέργειες της στην Κυπριακή Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). 
Ασφαλώς τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εάν 
η κυβέρνηση αντιδρούσε έγκαιρα στους τουρκι-
κούς σχεδιασμούς, και αν εισάκουε τις προτροπές 
του ΑΚΕΛ από το 2017 να δηλώσει ετοιμότητα 
να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με βάση 
την πρόταση Γκουτέρες.  
Ενώ όλο το προηγούμενο διάστημα οι διπλωμα-
τικές υπηρεσίες της Κύπρου και ο πολιτικός προ-
ϊστάμενος τους, υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, είχαν παραλύσει και δεν 
ασχολούνταν καν με την εξωτερική πολιτική, τώρα 
με την κορύφωση των τουρκικών προκλήσεων 
που οδήγησαν και στην αναστολή του ενεργει-
ακού προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, η κυβέρνηση δηλώνει ότι «έχει αποδυθεί» 
τάχατες, σε έναν έντονο διπλωματικό μαραθώνιο 
για να αντιμετωπίσει τις τουρκικές προκλήσεις, 
δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος 
Κούσιος. 
Σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα από μέρους 
της ΕΕ, υπήρξαν δηλώσεις συμπαράστασης τόσο 
προς την Ελλάδα όσο και την Κύπρο και ευχή-
θηκε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξει κάτι 
πιο συγκεκριμένο. 
Ο Κ. Κούσιος είπε ότι η κυβέρνηση αναμένει να 
ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις, τόσο στη σύ-
νοδο των ΥΠΕΞ στις 13 Ιουλίου όσο και στη σύ-
νοδο των αρχηγών-κρατών στις 17-18 του μήνα. 
Ο εκπρόσωπος έκανε λόγο για επεκτατική και 
αποσταθεροποιητική πολιτική της Τουρκίας τόσο 

στη Κύπρο όσο και στην περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. 
Τόνισε ότι η ΕΕ αναγνωρίζει πλέον ότι είναι ορατό 
το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου από μέρους 
της Τουρκίας για αυτό και επιθυμεί να έχει πιο 
ουσιαστική συμμετοχή και παρουσία στη περιοχή. 

Ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης σε δηλώσεις 
του σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι είναι 
αναγκαία η κλιμάκωση των ενεργειών της ΕΕ 
έναντι της τουρκικής προκλητικότητας, με τον Γ.Γ. 
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού να σχολιάζει 
ότι αν και ορθή η προσέγγιση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας για τη στάση των Ευρωπαίων εταί-
ρων μας έναντι της Τουρκίας, δεν είναι αρκετό να 
ζητούμε από άλλους να προβούν σε ενέργειες 
αλλά πρέπει κι εμείς να αναλάβουμε πρωτοβου-
λίες. 
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημεί-
ωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πα-

ραμένει αμέτοχη ενώπιον της επιθετικής στάσης 
της Τουρκίας σε ολόκληρη την περιοχή, υποστη-
ρίζοντας ότι αν η ΕΕ διαδραματίσει πιο πρωτα-
γωνιστικό ρόλο θα γίνει και πιο αξιόπιστος ο ρό-
λος της στο διεθνές γίγνεσθαι. «Είπα στον κ. 
Μπορέλ ότι αντί να είστε υποκείμενα εκβιασμού 

από τον Ερντογάν, αντιδράστε ενισχύοντας τα 
ελληνικά και κυπριακά σύνορα που είναι και ευ-
ρωπαϊκά. Το ίδιο αξιώνουμε και τώρα και ελπίζω 
ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχουμε και πιο 
απτά αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης. 
Σχολιάζοντας αυτή την τοποθέτηση του Προ-
έδρου, ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ ανέφερε:  
Ανέφερε συγκεκριμένα ο Α. Κυπριανού:  
«Είναι σωστή η προσέγγιση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν 
πρέπει να αρκούνται μόνο σε λόγια, αλλά να προ-
χωρούν σε ενέργειες οι οποίες θα έχουν ουσια-
στικά αποτελέσματα». Ωστόσο, σημείωσε, «δεν 

πρέπει να έχουμε αυταπάτες για το ποιες θα είναι 

οι επιλογές των Ευρωπαίων  εταίρων μας», αφού 

όπως είπε, «έχουμε δει διαχρονικά πώς λειτουρ-

γεί και η ΕΕ αλλά και άλλες ισχυρές χώρες του 

πλανήτη». 

Είναι γι’ αυτό το λόγο, συνέχισε, που δεν φτάνει 

να ζητούμε από άλλους να ασκήσουν την επιρροή 

τους ή τις πιέσεις τους πάνω στην Τουρκία για να 

τη μετακινήσουν από τις αδιάλλακτες και προ-

κλητικές της θέσεις. 

«Είναι σημαντικό κι εμείς οι ίδιοι, με τον τρόπο 

που ενεργούμε, να διαμορφώνουμε τέτοια δεδο-

μένα που θα επιτρέπουν και θα ενθαρρύνουν την 

άσκηση επιρροής ή ακόμα και την κατακραυγή 

της διεθνούς κοινότητας πάνω στην Τουρκία, για 

να τη μετακινήσουν από την επιθετικότητα την 

οποία δείχνει», συμπλήρωσε. 

Το ΑΚΕΛ θεωρεί, είπε ο Α. Κυπριανού, πως ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να οργανώσει 

και να σχεδιάσει πρωτοβουλίες τις οποίες θα ανα-

λάβει αμέσως μετά τη διεξαγωγή της εκλογικής 

διαδικασίας στα κατεχόμενα. Στο μεσοδιάστημα, 

συνέχισε, ο Πρόεδρος πρέπει να αναδείξει τα 

πλεονεκτήματα, τα οποία θα προκύψουν από μια 

σωστή λύση στο Κυπριακό, έτσι ώστε να προ-

ετοιμάζεται η κοινή γνώμη για την ανάγκη επί-

τευξης λύσης του Κυπριακού. 

Ερωτηθείς σχετικά ο ΓΓ του ΑΚΕΛ απάντησε πως 

«το πόσο αυστηρή ήταν η δήλωση του Προέδρου 

της Δημοκρατίας θα το δούμε στη συνέχεια αν 

θα έχει αποτέλεσμα, γιατί ο τόνος και η ένταση 

που λες κάτι δεν έχει σημασία, σημασία έχει αν 

κάτι έχει αποτέλεσμα». 

Διαχρονικά δεν είδαμε να υπάρχει αποτέλεσμα 

με αυτού του είδους τις προσεγγίσεις και δεν είναι 

αρκετό να ζητούμε από άλλους να κάνουν ενέρ-

γειες, είπε και επανέλαβε ότι «πρώτα και κύρια 

εμείς πρέπει να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες».

Καταδικάζουν έγκριση «νόμου» στα κατεχόμενα που οδηγεί σε λογοκρισία
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συνταξιούχοι στερούνται του  
δικαιώματος επιδομάτων

Τουρισμός και  
δίδακτρα  

πανεπιστημίων
Η άρση των περιοριστικών μέ-

τρων για τον τουρισμό και το 

ύψος των διδάκτρων για τους 

φοιτητές από τα κράτη μέλη 

της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο 

από το 2021, ήταν ανάμεσα 

στα θέματα που συζήτησαν 

σήμερα, σε τηλεφωνική επι-

κοινωνία που είχαν, ο Υπουρ-

γός Εξωτερικών Νίκος Χριστο-

δουλίδης, και η Υφυπουργός 

Ευρωπαικής Γειτονίας στο 

βρετανικό Υπουργείο Εξωτε-

ρικών Γουέντι Μόρτον. 

Όπως πληροφορείται το 

ΚΥΠΕ, Χριστοδουλίδης και 

Μόρτον συζήτησαν για τις δι-

μερείς σχέσεις Κύπρου - Ηνω-

μένου Βασιλείου.  

Ακόμη συζήτησαν, ανάμεσα 

σε άλλα, για τα επόμενα βή-

ματα στην άρση των περιορι-

στικών μέτρων για τον τουρι-

σμό, και για την πρόσφατη 

απόφαση της Κυβέρνησης 

του ΗΒ σε σχέση με την τιμή 

των διδάκτρων για τις σπου-

δές των φοιτητών  από τα 

κράτη - μέλη της ΕΕ στο ΗΒ 

από το 2021. 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Υπόθεση φόνου, διερευνά η Αστυνομία στη Λακατάμια  

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κύπρο, μετά τον εντο-

πισμό δύο πτωμάτων σε σπίτι στη Λευκωσία. 

Ειδικότερα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, η αστυνομία 

εντόπισε δύο πτώματα, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, 

σε απόσταση περίπου δύο μέτρων το ένα από το άλλο 

σε σπίτι στην περιοχή της Λακατάμιας. Σύμφωνα με τα 

πρώτα στοιχεία, πρόκειται για φόνο και αυτοκτονία, κα-

θώς δεν υπάρχουν ίχνη παρουσίας τρίτου προσώπου 

και η αστυνομία έως τώρα αποκλείει την εμπλοκή άλλου 

ατόμου πέραν των δύο νεκρών. Θύματα, η Νίκη Σιε-

φταλή, 44 χρόνων, και o Χριστάκης Χριστοδούλου, 56 

χρόνων, διερευνά η Αστυνομία στη Λακατάμια. 

Το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκαν και οι δύο βρέ-

θηκε στο πάτωμα, ωστόσο, ακόμη δεν έχει διαφανεί 

ποιος από τους δύο ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον 

άλλο και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε. Αυτοψία 

διενεργούν οι ιατροδικαστές, ενώ η αστυνομία ερευνά 

το DNA στη σκανδάλη του όπλου, όπως και όλες τις 

μαρτυρίες και τα στοιχεία που έχει συλλέξει μέχρι στι-

γμής. 

Τα θύματα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 

διατηρούσαν δεσμό τα τελευταία χρόνια, αλλά πριν 

από λίγο καιρό ήρθαν σε διάσταση. Τον 56χρονο άντρα 

και την 44χρονη γυναίκα αναζητούσαν συγγενείς τους, 

χωρίς ωστόσο εκείνοι να απαντούν σε τηλεφωνικές 

κλήσεις. Τελικά, συγγενής της γυναίκας μετέβη στο 

σπίτι, έσπασε τη μπαλκονόπορτα και μπήκε στο εσω-

τερικό της οικίας, όπου βρήκε και τους δύο νεκρούς. 

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. 

Το αποχαιρετιστήριο σημείωμα 

Στην εξίσωση των ανακριτών, σύμφωνα με πληροφο-

ρίες του reporter.com.cy, ήρθε να προστεθεί ένα απο-

χαιρετιστήριο σημείωμα του 56χρονου, όπου φαίνεται 

πως είχε σκοπό να θέσει τέρμα στη ζωή του. 

Το εν λόγο σημείωμα παραλήφθηκε για εξετάσεις από 

τις Αρχές. 

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ωστόσο, το σενάριο η γυ-

ναίκα να σκότωσε τον άνδρα να παραμένει ανοικτό.

Το Υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση 

του, αναφέρει ότι λαμβάνοντας υπόψη 

τους υφιστάμενους επιδημιολογικούς 

δείκτες και τις προβλέψεις για την εξέ-

λιξη της νόσου COVID-19, αποφάσισε 

να από χθες 1η Ιουλίου 2020 να επι-

τρέπεται η διοργάνωση και διεξαγωγή 

συναυλιών/θεατρικών παραστάσεων 

σε οργανωμένους ανοικτούς χώρους 

με προκαθορισμένες θέσεις και σύμ-

φωνα με τις οδηγίες για τη λειτουργία 

υπαίθριων αμφιθεάτρων και διαχείρι-

σης κοινού https://www.pio.gov.cy/co-

ronavirus/pdf/erg40.pdf. 

Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες ο μέ-

γιστος αριθμός ατόμων που θα επιτρέ-

πεται να βρίσκεται ταυτόχρονα στο 

χώρο θα υπολογίζεται με βάση το εμ-

βαδόν του ωφέλιμου ανοικτού χώρου, 

και νοουμένου ότι θα δίνονται θέσεις 

με διαφορά ενός μέτρου ή δύο θέσεων 

ανάμεσα σε άτομα ή παρέες, όπως ζη-

τηθεί. 

Από χθες 1η Ιουλίου 2020 επιτράπηκε 

η επαναλειτουργία των κλειστών θεά-

τρων και σινεμά με βάση οδηγίες, που 

αφορούν τους κανόνες ασφάλειας και 

υγείας για τη λειτουργία των κλειστών 

θεάτρων και κινηματογράφων. 

Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που θα 

επιτρέπεται να βρίσκεται ταυτόχρονα 

στην αίθουσα του θεάτρου/κινηματο-

γράφου θα υπολογίζεται με βάση το 

εμβαδόν του ωφέλιμου ανοικτού χώ-

ρου και νοουμένου ότι θα δίνονται θέ-

σεις με διαφορά δύο μέτρων ή δύο θέ-

σεων ανάμεσα σε άτομα ή παρέες, 

όπως ζητηθεί.

Επαναλειτουργία Πoλιτιστικών  
Εκδηλώσεων

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Αρκετοί συνταξιούχοι που έχουν εισο-

δήματα κάτω από το όριο της φτώχειας 

δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση, με 

αποτέλεσμα να στερούνται του δικαιώ-

ματος της μικρής επιταγής ή και του πα-

σχαλινού επιδόματος, αναφέρει η 

ΕΚΥΣΥ, σημειώνοντας ότι για οποιανδή-

ποτε βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να αποταθούν στα γραφεία της 

ΕΚΥΣΥ σε όλες τις πόλεις ή στις τοπικές 

επιτροπές της Οργάνωσης. 

Η ΕΚΥΣΥ ενημερώνει ότι δικαιούχοι είναι 

συνταξιούχοι που έχουν ετήσια εισοδή-

ματα κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 

όριο της φτώχειας είναι 10,324 ευρώ στη 

περίπτωση του ενός ατόμου και 15,486 

ευρώ για νοικοκυριό δύο ατόμων. Ως τε-

λευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 

από συνταξιούχους που τους αποκό-

πηκε το δικαίωμα της μικρής επιταγής 

τον Δεκέμβριο του 2014, έχει καθοριστεί, 

ύστερα από νέα παράταση που αποφά-

σισε η Βουλή, η 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Οι νέοι χαμηλοσυνταξιούχοι μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση από την ημερομηνία 

που δικαιούνται σύνταξη, δηλαδή και 

μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

H αίτηση που θα πρέπει να συμπληρω-

θεί είναι για παροχή επιδόματος σε συ-

νταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα ή και 

ΕΕΕ ( Έντυπο ΕΕΕ5.v2- γκρίζου χρώ-

ματος). 

Η ΕΚΥΣΥ επισημαίνει την ανάγκη να δι-

ευθετηθεί «η απαράδεκτα πολύ μεγάλη 

καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην 

εξέταση των αιτήσεων που υποβλήθη-

καν από χαμηλοσυνταξιούχους το 

2018», προσθέτοντας ότι «οι αιτήσεις 

αυτές δεν έχουν ακόμα εξεταστεί και οι 

ενδιαφερόμεν.

Με τη φράση η «πόρτα μου 

θα είναι πάντα ανοικτή» η νέα 

Υπουργός Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξης, Έμιλυ Γιολίτη 

ανέλαβε από την Δευτέρα τα 

καθήκοντά της, ούσα η δεύ-

τερη γυναίκα από ιδρύσεως 

της Κυπριακής Δημοκρατίας 

στο συγκεκριμένο Υπουργείο 

και η 24η Υπουργός. Η κ. Γιο-

λίτη διαβεβαίωσε ότι θα κάνει 

ό,τι μπορεί για να φανεί αντά-

ξια της εμπιστοσύνης του 

Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Πρωταρχικός στόχος της, είπε 

η νέα Υπουργός κατά την τε-

λετή παράδοσης παραλαβής 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

από τον τέως Υπουργό, 

Γιώργο Σαββίδη, που ανέλαβε 

το αξίωμα του Γενικού Εισαγ-

γελέα, είναι η αποτελεσματική 

και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση 

του προγράμματος που εξήγ-

γειλε ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας, «ώστε το συμβόλαιό 

του με τον λαό να έχει ουσια-

στικό αντίκρισμα και να μην 

προσκρούει σε σκοπέλους, σε 

δυστοκίες και σε γραφειοκρα-

τία». Ευχαρίστησε, επίσης, 

τον κ. Σαββίδη για το έργο 

που επιτέλεσε, δήλωσε ότι 

προσβλέπει σε στενή συνερ-

γασία τους, όπως και με τον 

Αρχηγό της Αστυνομίας, τη Δι-

ευθύντρια των φυλακών, τη 

Διευθύντρια του Κρατικού Αρ-

χείου και τον Διευθυντή της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 

ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα 

ότι όλα τα Τμήματα του 

Υπουργείου θα σταθούν δί-

πλα της.

Νέα Υπουργός  
Δικαιοσύνης
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Σκωτία- Ελλάδα με ποδήλατο

Μέχρι 15 Ιουλίου η Ελλάδα απαγορεύει 
απευθείας πτήσεις από Ηνωμένο Βασίλειο

Tουρισμός

Προσφυγικό: Η Τουρκία εργαλειοποίησε τον ανθρώπινο πόνο για να εκβιάσει

Δεν θα επιτρέπονται οι απευθείας πτή-

σεις στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βα-

σίλειο και τη Σουηδία τουλάχιστον μέχρι 

τις 15 Ιουλίου. 

Αυτό αποφασίστηκε σε ευρεία σύσκεψη 

υπό τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυ-

ριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποι-

ήθηκε σήμερα, ενόψει του ανοίγματος 

στον τουρισμό την 1η Ιουλίου. 

Στη διάρκεια της κυβερνητικής σύσκεψης 

αποφασίσθηκε ότι όσον αφορά στις τρί-

τες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

η Ελλάδα σκοπεύει να κινηθεί με βάση 

τον κατάλογο που συντάσσεται από την 

ΕΕ, ενώ μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν θα επι-

τρέπονται απευθείας πτήσεις από το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία. 

Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός 

και οι συνεργάτες του, συζήτησαν τον 

τρόπο πραγματοποίησης των στοχευμέ-

νων τεστ και τα πρωτόκολλα σε όλες τις 

πύλες εισόδου της χώρας (οι σχετικές 

πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο site 

του Υπουργείου Εξωτερικών, 

www.mfa.gr) αλλά και τα πρωτόκολλα 

μεταφοράς στα νοσοκομεία και τα ξενο-

δοχεία αναφοράς σε περίπτωση εμφά-

νισης κρουσμάτων. 

Σημειώνεται, ότι προϋπόθεση για την εί-

σοδο στην Ελλάδα είναι η υποχρεωτική 

συμπλήρωση, 48 ώρες πριν, ειδικής 

φόρμας στην πλατφόρμα 

https://travel.gov.gr με τα στοιχεία του ει-

σερχόμενου, τη χώρα προέλευσης και 

τον τόπο στον οποίο θα διαμείνει.

Ο τολμηρός Έλληνας που διέσχισε 
3.500 χλμ εν μέσω πανδημίας

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συνδράμει 

στη συλλογική προσπάθεια ανοικοδό-

μησης της Συρίας και επιστροφής των 

προσφύγων στις εστίες τους, επiσή-

μανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος 

εξέτασε την τρέχουσα κατάσταση στη 

χώρα και την περιοχή και συζητήθηκε 

η παροχή επιπλέον υποστήριξης. Ο 

Έλληνας υπουργός Εξωτερικών υπεν-

θύμισε την πρόσφατη μεθόδευση από 

πλευράς της Τουρκίας στον Έβρο, 

προκειμένου να εκβιάσει την Ευρω-

παϊκή Ένωση. 

«Ο συνεχιζόμενος πόλεμος έχει προ-

καλέσει μεγάλα δεινά στον συριακό 

λαό, εκριζώνοντας χιλιάδες ανθρώ-

πους από τις εστίες τους. Περαιτέρω, 

μεγάλο μέρος των υποδομών της χώ-

ρας έχει καταστραφεί και για την απο-

κατάστασή τους απαιτούνται συντονι-

σμένες προσπάθειες από πλευράς 

διεθνούς κοινότητας και η εξεύρεση 

σημαντικών πόρων», επισήμανε ο κ. 

Δένδιας και προσέθεσε: 

«Καθοριστικής σημασίας για τη Συρία 

και τον πληθυσμό της παραμένει η 

πλήρης εφαρμογή των συναφών Απο-

φάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών, η εξεύρεση 

πολιτικής λύσης συριακής ιδιοκτησίας 

χωρίς την ανάμειξη τρίτων κρατών, 

αλλά και η εξασφάλιση της ενότητας, 

της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφι-

κής ακεραιότητας της χώρας. 

Απώτερος σκοπός των προσπαθειών 

της διεθνούς κοινότητας είναι η ανοι-

κοδόμηση της χώρας και η επιστροφή 

των προσφύγων στις εστίες τους. 

Προς το σκοπό αυτόν, εξέφρασα την 

ετοιμότητα της Ελλάδος να συνεχίσει 

να συνδράμει, στο μέτρο των δυνατο-

τήτων της, τη συλλογική αυτή προσπά-

θεια». 

Τέλος, ο κ. Δένδιας, «με αφορμή ανα-

φορές της Τουρκίας στη χώρα μας», 

υπενθύμισε «την πρόσφατη μεθό-

δευση της Τουρκίας, η οποία εργαλει-

οποίησε τον ανθρώπινο πόνο για να 

εκβιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μεγάλη μείωση των τροχαίων 

ατυχημάτων έφεραν τα μέτρα 

περιορισμού που εφαρμόστη-

καν στη χώρα μας λόγω κο-

ρωνοϊού. 

Ειδικότερα, τα ατυχήματα μει-

ώθηκαν κατά 61,9% τον Απρί-

λιο εφέτος σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 2019, στα 

οδικά τροχαία ατυχήματα που 

προκάλεσαν τον θάνατο ή τον 

τραυματισμό ατόμων, και τα 

οποία ανήλθαν σε 326 τον 

αριθμό. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα 

ατυχήματα αυτά καταγράφη-

καν 21 νεκροί (μείωση 58%), 

21 βαριά τραυματίες (μείωση 

52,3%) και 332 ελαφρά τραυ-

ματίες (μείωση 66,6%).

Μείωση τροχαίων 
δυστυχημάτων

Νέα στοιχεία ήρθαν στο 

«φως» για την υπόθεση της 

10χρονης Μαρκέλλας και την 

33χρονη που κατηγορείται για 

την αρπαγή της. 

Οι Αρχές κάνουν «φύλλο και 

φτερό» τους τραπεζικούς 

λογαριασμούς της κατηγορού-

μενης, πιστεύοντας πως τα 

ποσά που θα βρουν θα τους 

δώσουν παραπάνω πληροφο-

ρίες για την πιθανή συμμετοχή 

της σε κύκλωμα παιδικής πορ-

νογραφίας. 

Έως και τον περασμένο Μάρ-

τιο η γυναίκα βρισκόταν σε 

άθλια οικονομική κατάσταση 

και ξαφνικά εξόφλησε λογαρια-

σμούς χιλιάδων ευρώ, αγό-

ρασε ακριβά ρούχα, υπολογι-

στές και κινητά. Ακόμα και οι 

δικοί της άνθρωποι απορού-

σαν πού βρήκε τόσα χρήματα, 

σύμφωνα με το Star. 

Από την πλευρά της η 

33χρονη αποδίδει την ξαφνική 

οικονομική άνεση σε «ροζ» 

ραντεβού, τα οποία έκλεινε, 

όπως ισχυρίστηκε, ο πρώην 

σύζυγός της. Ο ίδιος τη δια-

ψεύδει.

Αρπαγή 10χρονης 
Μαρκέλλας

Σαράντα οχτώ ημέρες, περίπου 3.500 

χιλιόμετρα πάνω στις δυο ρόδες ενός 

ποδηλάτου, με φορτίο που έφτανε έως 

και τα 30 κιλά, και υπό συνθήκες που 

εναλλάσσονταν ανάλογα με τις «διαθέ-

σεις» του καιρού - από ...χιόνι και χαλάζι 

στην εκκίνηση ως καυτό ήλιο στον τελικό 

προορισμό. Όλα τα παραπάνω δεν απο-

τελούν στοιχεία «ταυτότητας» κάποιου 

ποδηλατικού αγώνα, αλλά ενός ξεχωρι-

στού εγχειρήματος του 20χρονου Κλέ-

ωνα Παπαδημητρίου, ο οποίος ταξίδεψε 

από τη Σκωτία στην Ελλάδα με ποδή-

λατο! 

Η πανδημία τον βρήκε φοιτητή στο Ab-

erdeen (Αμπερντίν) της Σκωτίας, όπου 

και παρέμεινε όλη την περίοδο των αυ-

στηρών περιοριστικών μέτρων, ενώ όταν 

τελείωσε πια τα μαθήματά του, τα κλει-

στά αεροδρόμια και οι ταξιδιωτικοί πε-

ριορισμοί αλλά κυρίως ο ...νεανικός εν-

θουσιασμός και η τόλμη του, τον έκαναν 

να σκαρφιστεί έναν διαφορετικό τρόπο 

για να φτάσει στην Ελλάδα και την οικο-

γένειά του. 

Συμπαραστάτη στην απόφασή του να 

επιστρέψει από το Αμπερντίν στην 

Αθήνα με ποδήλατο βρήκε τον πατέρα 

του, ο οποίος παρακολουθούσε το «στί-

γμα» του γιου του καθ' όλη τη διάρκεια 

του ταξιδιού. Αυτή ήταν, άλλωστε, και η 

βασική προϋπόθεση που τού έβαλε 

προκειμένου να ανάψει το πατρικό 

«πράσινο φως» και να μπει ο Κλέων με 

τον ποδήλατό του στη γραμμή εκκίνη-

σης. «Θα το κάνεις υπό την προϋπόθεση 

ότι θα ξέρω κάθε στιγμή πού είσαι», τού 

είπε ο πατέρας του, ο Κλέων βρήκε την 

κατάλληλη εφαρμογή για να καταστεί 

αυτό εφικτό κι έτσι αποδύθηκε τον δικό 

του διαφορετικό ...αγώνα «Kleon vs 

Lockdown».
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ΕΕ: Ξεκινά η γερμανική προεδρία – Οι προτεραιότητες του Βερολίνου

Στα 10,585,641 ανέρχονται τα 

επιβεβαιωμένα κρούσματα κο-

ρωνοϊού παγκοσμίως, σύμ-

φωνα με το Worldometers. 

 

Οι θάνατοι ασθενών με κορω-

νοϊό ανέρχονται παγκοσμίως 

στους 513,913, ενώ συνολικά 

έχουν αναρρώσει 5,795,656 

άτομα. 

 

Ο αριθμός των ενεργών κρου-

σμάτων είναι 4,276,072. Από 

αυτά η κατάσταση της υγείας 

4,218,284 ατόμων (99%) είναι 

ήπια και 57,788 (1%) σοβαρή 

ή κρίσιμη. 

Οι υποθέσεις που έχουν κλείσει 

ανέρχονται στις 6,309,569. Από 

αυτές το 92% έχουν αποθερα-

πευτεί/λάβει εξιτήριο, ενώ 8% 

έχουν χάσει τη ζωή τους. 

 

Πρώτες σε αριθμό κρουσμά-

των είναι οι ΗΠΑ με 2,727,853 

κρούσματα και 130,122 θανά-

τους. Ακολουθούν η Βραζιλία 

με 1,408,485 κρούσματα και 

59,656 θανάτους, η Ρωσία με 

647,849 κρούσματα και 9,320 

θανάτους, η Ινδία με 585,792 

κρούσματα και 17,410 θανά-

τους και το Ηνωμένο Βασίλειο 

με 312,654 κρούσματα και 

43,730 θανάτους

Κορωνοϊός: Στα 10,5 εκ. τα 
κρούσματα παγκοσμίως

Η Γερμανία ανέλαβε από χθες 
Τετάρτη την προεδρία του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Το Βερολίνο καλείται να ηγηθεί 
της προσπάθειας ανάκαμψης 
της ΕΕ με σειρά ζητημάτων να 
παραμένουν ανοικτά. 
Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται 
η δημιουργία Ταμείου Ανάκαμ-
ψης, η επίτευξη συμφωνίας επί 
του νέου Πολυετούς δημοσιο-
νομικού Πλαισίου, η αναμόρ-
φωση του δικαίου για το Άσυλο 
και οι πολιτικές για το κλίμα. 
Η ίδια η γερμανική προεδρία 
προσδιορίζει τις προτεραιότητές 
της ως εξής: 

–Υπέρβαση της κρίσης του κο-
ρωνοϊού μακροπρόθεσμα και 
οικονομική ανάκαμψη 
– Μια ισχυρότερη και περισσό-
τερο καινοτόμος Ευρώπη 
– Μια δίκαιη και βιώσιμη Ευ-
ρώπη 
– Μια Ευρώπη ασφάλειας και 
κοινών αξιών 
– Μια Ευρώπη ισχυρή στον κό-
σμο 
 
Προεδρία Κοροωνοϊού 
Η επόμενη μέρα μετά την παν-
δημία της Covid-19 αποτελεί, 
όπως ήταν αναμενόμενο, το κε-
ντρικό θέμα αυτής της προ-
εδρίας. «Μόνο εάν ελέγξουμε 

την Covid-19 μακροπρόθεσμα, 
επενδύοντας στην οικονομία 
της Ευρώπης, αξιοποιώντας 
πλήρως τις δυνατότητές μας 
στην καινοτομία και ενδυναμώ-
νοντας την κοινωνική συνοχή, 
μπορεί η Ε.Ε. και τα μέλη της 
να ξεπεράσουν την κρίση απο-
τελεσματικά και μόνιμα», ανα-
φέρει η προεδρία και αναλαμ-
βάνει την δέσμευση «να 
κάνουμε το παν προκειμένου να 
καταπιαστούμε με αυτή την 
αποστολή από κοινού και με 
στοχευμένο τρόπο να βοηθή-
σουμε την Ευρώπη να ανακάμ-
ψει, καθώς στόχος μας είναι η 
Ευρώπη να βγει από αυτή την 
κρίση ισχυρότερη και περισσό-
τερο βιώσιμη και δίκαιη». 
 
Μεταναστευτικό 
Φλέγον ζήτημα εξακολουθεί να 
αποτελεί και η μεταναστευτική 
πολιτική, επισημαίνει η γερμα-
νική προεδρία και τονίζει ότι η 
Ευρώπη χρειάζεται μια νέα 
αρχή σε ό,τι αφορά την δια-
μόρφωση ενιαίου συστήματος 
ασύλου. Ο πολιτικός διάλογος 
σχετικά με το κράτος δικαίου 
πρέπει μακροπρόθεσμα να 
ενισχυθεί, με περιεκτικές συνο-
μιλίες στη βάση της Έκθεσης 
για το Κράτος Δικαίου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. «Θέ-
λουμε να ενισχύσουμε την ευ-
ρωπαϊκή κοινότητα δικαίου και 
αξιών. Αυτό απαιτεί να συνερ-

γαστούμε στενά με τους εταί-
ρους μας και να βρούμε πει-
στικές απαντήσεις σε κομβικά 
ερωτήματα στους τομείς της 
ασφάλειας και της μετανάστευ-
σης. Η Ευρώπη πρέπει να πα-
ραμείνει μια περιοχή όπου όλοι 
οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως 
προέλευσης, πεποιθήσεων και 
κοσμοθεωρίας, μπορούν να 
αισθάνονται ελεύθεροι και 
ασφαλείς. Προωθούμε φιλόδο-
ξες μεταρρυθμίσεις στην πολι-
τική ασύλου και μετανάστευ-
σης, προκειμένου να 
δημιουργήσουμε ένα σύστημα 
δίκαιο, λειτουργικό, αποτελε-
σματικό και ανθεκτικό σε κρί-
σεις» τονίζει η γερμανική προ-
εδρία και διευκρινίζει ότι βάση 
θα αποτελέσουν οι προτάσεις 
της Επιτροπής, με έμφαση σε 
μια αναδιάρθρωση.  
 
Brexit 
Την γερμανική προεδρία θα 
απασχολήσει αναπόφευκτα και 
η διαπραγμάτευση για την μελ-
λοντική σχέση της Ε.Ε. με το 
Ηνωμένο Βασίλειο. «Η Γερμα-
νία θα εργαστεί για να διασφα-
λίσει την συνεχιζόμενη συνοχή 
των “27”. Στόχος μας είναι μια 
συμφωνία ελκυστική και για τις 
δύο πλευρές, στη βάση της 
συμφωνηθείσας Πολιτικής Δια-
κήρυξης», καταλήγει το Βερο-
λίνο.

ΠΟΥ  
Η πανδημία όχι μόνο απέχει πολύ από το τέλος 
της αλλά και επιταχύνεται 

Η πανδημία της Covid-19 όχι μόνο απέχει ακόμη 
πολύ από το τέλος της αλλά και "επιταχύνεται", 
προειδοποίησε χθες ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, καλώντας όλον τον κόσμο να δράσει, χω-
ρίς να περιμένει το εμβόλιο, ενώ ο κινεζικός στρα-
τός επέτρεψε τη χρήση εμβολίου στα μέλη του 
και στις ΗΠΑ επαναλαμβάνονται οι συστάσεις για 
αποστάσεις και χρήση μάσκας. 
«Αύριο (σήμερα Πέμπτη) συμπληρώνονται έξι 
μήνες αφότου ο ΠΟΥ έλαβε τις πρώτες αναφορές 
σχετικά με τα κρούσματα πνευμονίας άγνωστης 
προέλευσης στην Κίνα», είπε ο γενικός διευθυντής 
του Οργανισμού Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. 
«Θέλουμε όλοι μας να τελειώσει αυτό. Όλοι θέ-
λουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Όμως η 
σκληρή πραγματικότητα είναι ότι (η πανδημία) 
ακόμη απέχει πολύ από το τέλος της. Μολονότι 
πολλές χώρες έχουν κάνει κάποια πρόοδο, η παν-

δημία στην πραγματικότητα επιταχύνετα», πρό-
σθεσε, στη διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε. Ο Γκεμπρεγέσους σημείωσε ότι έξι μή-
νες αφότου αναφέρθηκαν τα πρώτα κρούσματα 
στην Κίνα, έχουν προσβληθεί 10 εκατομμύρια άν-
θρωποι και από αυτούς 500.000 πέθαναν. 
Την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να ξεκινήσει 
μια αποστολή του ΠΟΥ στην Κίνα, η οποία θα 
βοηθήσει στην έρευνα της προέλευσης του νέου 
κορωνοϊού. 
Ο επικεφαλής του προγράμματος αντιμετώπισης 
εκτάκτων περιστατικών του ΠΟΥ, Μάικ Ράιαν, 
είπε στην ίδια συνέντευξη ότι έχει γίνει τεράστια 
πρόοδος για την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και 
αποτελεσματικού εμβολίου για την ασθένεια, 
όμως ακόμη δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η 
προσπάθεια αυτή θα είναι επιτυχημένη.

Η Koμισιόν ενέκρινε την Τρίτη τον εκτελεστικό 

κανονισμό για την έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων 5G 

στην ΕΕ. Στο πλαίσιο των νέων κανόνων της ΕΕ 

για τις τηλεπικοινωνίες που τέθηκαν σε ισχύ τον 

Δεκέμβριο του 2018 και μετά από αρκετές δημό-

σιες διαβουλεύσεις που συγκέντρωσαν τα σχόλια 

των ενδιαφερομένων και των πολιτών, ο κανονι-

σμός αυτός καθορίζει τα φυσικά και τεχνικά χα-

ρακτηριστικά των μικρών κυψελών για δίκτυα 5G. 

Στόχος του είναι να βοηθήσει στην απλούστευση 

και την επιτάχυνση των εγκαταστάσεων δικτύου 

5G, οι οποίες θα πρέπει να διευκολύνονται μέσω 

ενός καθεστώτος ανάπτυξης χωρίς άδεια, δια-

σφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εθνικές αρχές θα 

παρακολουθούν. 

Ταυτόχρονα, τα σημεία ασύρματης πρόσβασης 

μικρής περιοχής θα πρέπει να διασφαλίζουν την 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας των αν-

θρώπων, τηρώντας αυστηρά όρια έκθεσης στην 

ΕΕ , τα οποία, για το ευρύ κοινό, είναι 50 φορές 

χαμηλότερα από αυτά που προτείνουν τα διεθνή 

επιστημονικά στοιχεία ως πιθανά επίδραση στην 

υγεία. Ο οπτικός και αισθητικός αντίκτυπός τους 

πρέπει να είναι ελάχιστος είτε αόρατος είτε τοπο-

θετημένος με μη αποφρακτικό τρόπο στη δομή 

στήριξής τους. 

Ο Επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Thierry 

Breton, δήλωσε σχετικά ότι «τα ασύρματα δίκτυα 

5G αντιπροσωπεύουν έναν πυλώνα κοινωνικοοι-

κονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη, καθώς θα 

επιτρέψουν νέες υπηρεσίες σε θέματα υγείας και 

φροντίδας, ενέργειας, μεταφορών, εκπαίδευσης 

και πολλών άλλων τομέων. Η σημασία τους είναι 

ακόμη πιο εμφανής σήμερα, καθώς θα διαδρα-

ματίσουν βασικό ρόλο στην ανάκαμψή μας από 

την κρίση του κορωνoϊού. Μαζί με τα κράτη μέλη, 

πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο για την έγκαιρη 

ανάπτυξη του 5G, χωρίς περιοριστικά διοικητικά 

εμπόδια, τα οποία με τη σειρά τους θα δημιουρ-

γήσουν σημαντική ζήτηση από τη βιομηχανία μας 

και θα ενισχύσουν τις ευρωπαϊκές καινοτομίες και 

την ανταγωνιστικότητα».

Koμισιόν 
Εγκρίθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός για την 
έγκαιρη ανάπτυξη δικτύων 5G στην ΕΕ 
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Πρώτα Εμείς φταίμε και μετά οι άλλοι Πηγαίος Αυθόρμητος 
Υλισμός

Δ
εν είναι 
κ α θ ό -
λου μα 

καθόλου τυ-
χαίο το γεγο-
νός ότι η Πα-
ροικία μετά 
από τόσα 
χρόνια πα-
ρουσίας  της, 

από τον καιρό που ο πρώτος 
Κύπριος πάτησε το πόδι του, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο  δεν  τα  
κατάφερε να αναδείξει άτομα 
στα πολιτικά δρώμενα του τό-
που όπου ζούμε και όπου επη-
ρεάζει επί καθημερινής βάσεως 
την πορεία της  ζωής μας και 
τις οικογένειες μας, το μέλλον 
των παιδιών μας και εγγονών 
μας εδώ στην Αγγλία όπου 
ζούμε… 
Την αλήθεια και μόνο την 
αλήθεια  
Πολλά σχόλια έχουν γραφτεί για  
την Παροικία και κατά την 
γνώμη μου δεν άγγιξαν καθόλου 
τον κόσμο. Για ένα εντελώς θλι-
βερό γεγονός, κανένα  βιβλίο  
δεν έχει αναφέρει  την  πραγμα-
τική αλήθεια στο γεγονός ότι 
αδρανούμε σαν παροικία στο να 
λάβουμε μέρος και να έχουμε ως 
μέλη στα Αγγλικά κόμματα δι-
κούς μας συμπατριώτες, την στι-
γμή που βλέπουμε όλες τις εθνι-
κές μειονότητες να αναδεικνύουν 
όχι μόνο Δημοτικούς Συμβού-
λους αλλά και Βουλευτές. 
Απίστευτο και τραγικό να 
έχουμε μόνο ένα  
Συμπατριώτη μας Βουλευτή  
 Μόνο ένας Κυπριακής Κατα-
γωγής Βουλευτής, ο Πάμπος 
Χαραλάμπους βρίσκεται σε ση-
μαντική πολιτική θέση και αυτόν 
ακόμη  εμείς οι ίδιοι ως συμπα-
τριώτες του δοκιμάσαμε να τον 
κυνηγήσουμε για να μην εκλεγεί 
την στιγμή που ακόμη ακροδε-
ξιά στοιχεία κατέφθασαν από 
την Κύπρο να βοηθήσουν τον 
Άγγλο αντίπαλο του,  άκουσον 
άκουσον. Φοβερό αλλά δυστυ-
χώς αληθινό γεγονός. Και μερι-
κοί που έπρεπε να υποστηρί-
ξουν καθώς έπρεπε και εννοώ 
θερμά να τον υποστηρίξου, δυ-
στυχώς ο Πάμπος έτυχε μιας 
αδιάφορης υποστήριξης από 
πολύ γνωστά στοιχεία της Πα-
ροικίας.  
Τα στοιχεία που το βλέπαμε 
όλοι επί καθημερινής βάσεως 
κατά την διάρκεια των εκλογών  
του περασμένου Δεκεμβρίου 
που βλέπαμε ποιοι τον πλησία-
ζαν από κοντά να  τον υποστη-
ρίξουν και ποιοι κράτησαν την 
απόσταση τους και όχι μόνο.   
Φανερά ολοφάνερα και ταυτό-
χρονα θλιβερά.  

Τα έργα  μιλούν ποιο δυνατά 
από τα λόγια  
Λέμε να προσπαθήσουμε να 
έχουμε περισσότερους συμπα-
τριώτες μας Δημοτικούς Σύμ-
βουλους και Βουλευτές στην Αγ-
γλία.  Λέμε,  μα με το να μιλάμε 
μόνο δεν γίνετε, διότι πρώτα 
από όλα δεν το εννοούμε και 
δεύτερο εκ των υστέρων βλέ-
πουμε ίσως να φανερώνει την 
υποκρισία κάποιων που προ-
σπαθήσουμε να την κρύψουμε.  
Τι έχουμε  να χάσουμε δηλαδή; 
Ο κάθε ένας μας ας βγάλει από 
μόνος του συμπέρασμα. 
Ιδρύσαμε Εκκλησίες πολλές εκ-
κλησίες και σχολεία και αυτό εί-
ναι καλό πράγμα, πολλές επι-
χειρήσεις και άλλα ιδρύματα.  
Είναι ενθαρρυντικό να βλέπει 
την Παροικία να προοδεύει.   
Προχωρούμε και προοδεύουμε 
σε πολλά μέτωπα, μα σε ένα  
μέτωπο που η Παροικία έπρεπε 
να είναι πρωτοπόρος, δυστυ-
χώς είμεθα ουραγοί και με τέ-
τοια μυαλά φοβάμαι ότι θα συ-
νεχίσουμε με την ίδια 
νοοτροπία.    
Όμως πόσες φορές προδώ-
σαμε την πατρίδα μας και αμαρ-
τήσαμε; Δυο φορές, διότι όχι 
μόνο προδώσαμε την πατρίδα   
και τη πίστη μας αλλά κοινω-
νούμε, αφότου τα κάνουμε για 
άφεση αμαρτιών!  
“To Πιστεύω Μας της Καταρα-
μένης Χούντας” κορνιζαρισμένο 
στον τοίχο ακόμη και όταν τα 
αθώα βλαστάρια σκοτώνονταν 
στο Πολυτεχνείο. 
Και σήμερα ακόμη προωθού-
σαν τον  Άγγλο,  ανθυποψήφιο  
του Πάμπου Χαραλάμπους  χω-
ρίς να αναφερθεί το όνομα του 
Πάμπου  Χαραλάμπους  απλώς 
γιατί αυτοί ήταν υπό την ιδέα ότι 
δεν θα κέρδιζε. Τι ξενομανία εί-
ναι αυτή; 
Απουσιάζει η ομόνοια  
Όταν απουσιάζει η ομόνοια και 
κυριεύει το συμφέρον είμαστε 
άξιοι της τύχης μας. 
Αντί να ενώσουν μαζί μας  έστω 
και τις λίγες δυνάμεις που είχαν, 
όχι μόνο δεν βοήθησαν του έκα-
ναν πόλεμο. Δεν έχασε όμως, 
αυξήθηκε η  πλειοψηφία του Συ-
μπατριώτη μας και ήταν καλύ-
τερη απάντηση σε αυτούς…. 
Την στιγμή που αμφέβαλλαν αν 
θα κέρδιζε.. 
 Λέμε όλη την αλήθεια όσο και 
αν μας στενοχωρεί διότι εάν 
υπάρχει κάποιος που θα βάλει 
το χέρι στη καρδία και είναι απο-
φασισμένος να γράψει όλη την 
αλήθεια και που μέχρις ότου 
βρεθεί αυτός, τα γράφουμε εμείς 
εδώ και εάν θέλει οποιασδήποτε 

να μας πλησιάσει τότε πολύ 
πρόθυμα θα καταθέσουμε απο-
δείξεις, ονόματα και μαρτυρίες. 
Η στήλη αυτή γράφετε κάτω 
από τη σελίδα “ΑΠΟΨΕΙΣ”. 
Ο Αντισθένης είπε “Συμβίωση 
μονοιασμένων αδερφών είναι 
ισχυρό από κάθε τείχος”. 
Ελευθερία Λόγου  
Η Ελευθερία λόγου και η Ελευ-
θερία έκφρασης και αναφοράς 
στην αλήθεια δεν έχει κάνει 
ποτέ κακό, αλλά μία αυτοκριτική 
της Παροικίας με την ελπίδα ότι 
τα πράγματα θα βελτιωθούν κά-
πως, έτσι  για να σταματήσει 
επιτέλους το ίδιο βιολί που μόνο 
καταστροφή έχει επιφέρει στη 
Παροικία και στη Κύπρο με την 
εγωιστική μας συμπεριφορά 
που θέτουμε  το συμφέρον μας. 
Είναι υπεράνω όλων και ιδού  
τα αποτελέσματα σήμερα, μι-
λούν από μόνα τους και συνε-
χίζουν για χρόνια τώρα για την  
όλη κατάντια μας και που υπεύ-
θυνοι ήμαστε όλοι εμείς. Δεν 
φταίει κανένας άλλος, ούτε οι 
εξωγήινοι ούτε η τάδε χώρα 
ούτε ο τάδε αρχηγός, φταίει η 
Κυπριακή νοοτροπία και ο ψευ-
δότυφλο πατριωτισμός που 
επαναλαμβάνετε μέχρι σήμερα.  
Αυτοί που άνοιξαν τις κερκό-
πορτες της Κύπρου για να ει-
σέλθει ο εχθρός, σήμερα τους 
φτιάχνουμε και αγάλματα. Σε λί-
γες μέρες θα ξαναζήσουμε την 
μεγάλη προδοσία και το προ-
δοτικό πραξικόπημα. Όπου 
200,000 Κύπριοι ξεριζωθήκαν 
από τα σπίτια τους και ζούσαν 
κάτω από τις ελιές και χαρου-
πιές κατέκλυσαν τις όχθες των 
δρόμων. Οι αίτιοι για αυτήν την 
τραγωδία που έπρεπε να τιμω-
ρηθούν για εσχάτη προδοσία  
έλαβαν θέσεις και αξιώματα, 
δουλείες για αυτούς και τους  δι-
κού τους και οι πρόσφυγες δεν 
είχαν που να γυρίσουν το κε-
φάλι. Ο Χριστός ξαναστρώνετε 
και θα Σταυρώνετε διότι δεν είναι 
μόνο ένας ο Ιούδας ο Ισκαριώ-
της που  γίνετε  προδότης  για 
τα δηνάρια. Αντί  να φυλακίζονται 
και να τιμωρούνται τους δίνουμε 
την ευκαιρία και την δύναμη να 
διοικούν  ένα προδομένο και αι-
ματοβαμμένο Κράτος.  
Μα θα μου πείτε υπάρχουν φι-
λότιμοι και αξιοπρεπή άτομα.  
Ναι δεν υπάρχει αμφιβολία μα 
είναι όμως αυτοί μετρημένοι στα 
δάκτυλα του ενός χεριού.    
Είδαμε πολλές φορές τα απο-
τελέσματα της προδοσίας.  
Τι μάθαμε; 
Όταν το μεγάλο κύμα μετανα-
στεύσεως από την Κύπρο στην 
Βρετανία έφερε πολλές  χιλιάδες 

οικογένειες βιοπαλαιστές, ήρθε η 
εργατιά για ένα καλύτερο αύριο.  
Περίμενε κανείς να εργαστούν 
όλοι οι Κύπριοι ενωμένοι αλλά 
όχι πόσο λανθασμένοι ήμασταν 
όλοι. Η ζήλια και ο φθόνος 
έβλεπε εργάτες να χάνουν τις 
δουλειές τους γιατί ο άλλος συ-
μπατριώτης του τον πρόδωσε 
στον  εργοδότη για ασήμαντα 
πράγματα. 
Μα το ερώτημα τίθεται, τι έχει 
αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα  
που η διχόνοια κυριεύει  την Πα-
ροικία; Δυστυχώς είναι δύ-
σκολο, πολύ δύσκολο να αλλά-
ξει κανείς την νοοτροπία  ενός 
έθνους όπου βασίζετε σε αρνη-
τικά θεμέλια για να προοδεύσει. 
Μα το βλέπουμε παντού. Ακόμη 
και στις εκδηλώσεις. Διαδηλώ-
σεις για την Κύπρο απουσίαζε 
η ομόνοιά που υπήρχαν στιγμές 
όπου μία πολιτική παράταξη 
είχε  τα  δικά της συνθήματα και 
η άλλη κάτι εντελώς διαφορε-
τικά.  Που κατέληξε μεταξύ των 
δύο παρατάξεων κάτι ανταγω-
νιστικό μεταξύ πολιτικών παρα-
τάξεων που ξεχάσαμε γιατί ήμα-
σταν εκεί.  Δεν ήμασταν εκεί 
κύριοι να ακούσουμε την γνώμη 
των πολιτικών παρατάξεων της 
Κύπρου αλλά να φωνάξουμε με 
μία  φωνή έξω τα ξένα στρατεύ-
ματα από την Κύπρο.   
Το ευτύχημα ήτανε που φώνα-
ζαν τα συνθήματά τους στα Ελ-
ληνικά έτσι  για αν μη καταλά-
βουν οι Αγγλόφωνοι και 
μπερδευτούν περισσότερο   
Αφού εμείς δεν ξέρουμε το τι θέ-
λουμε και πως θα υπάρξει 
λύση, η ακόμη πως θα μας βοη-
θήσουν οι ξένοι. 
Ελπίζουμε και θα περιμένουμε 
κάτι καλύτερο από την επόμενη 
γενεά. Αλλά εάν είναι αυτά πού 
διδάσκουν οι μεγάλοι στη νεο-
λαία όπως αυτά που βλέπαμε 
και ακούμε θα περάσουν ακόμη 
λίγες γενεές. 
Μέχρις ότου όμως φθάσουμε σε 
τέτοιο σημείο φοβάμαι ότι θα  
συνεχίσουμε να κλαίμε για χα-
μένες πατρίδες εκτός εάν αρχί-
σουμε να βάζουμε πάντοτε  το 
Συμφέρον της Παροικίας και της 
Κύπρου υπεράνω όλων των άλ-
λων συμφερόντων, είτε προσω-
πικών είτε κομματικών. Μέχρις 
ότου φθάσουμε εκεί, υπάρχει 
αρκετός  δρόμος και Γολγοθάς  
διότι θα μας μαστιγώσουν θα 
μας υβρίσουν στις προσπάθειες  
μας (και ήδη αυτό συμβαίνει) να  
δούμε κάποια βελτίωση και 
πρόοδο.   
Ένωση όλων των δυνάμεων   
Τα αντιπροσωπευτικά Κόμματα 
κάνουν το καθήκον τους στο να 
προωθούν σε ένα βαθμό την  Κύ-
προ  αλλά  μήπως αυτό από 
μόνο  του, είναι αρκετό; Εάν ο 
κάθε ένας  από εμάς  συνεχίζει  
να προσέχει την δική του γωνία 
και το προσωπικό του συμφέρον, 
τότε  λυπάμαι, αλλά θα πω ότι 
ουδέποτε θα υπάρξει πρόοδος. 
 Για να έχουμε δικούς μας βου-
λευτές εδώ στην Αγγλία πρέπει 
και είναι καθήκον μας να εντα-
χθούμε ως στα Αγγλικά Κόμ-
ματα. Αλλιώς πετάμε αυγά στον 
τοίχο και κοροϊδεύουμε κυριο-
λεκτικά τους άλλους και τον 
εαυτό μας.  Θα βρέξει αύριο στη 
Κύπρο ή θα έχει λιακάδα. Δεν 
μας νοιάζει για την χώρα όπου 
ζούμε αν βρέξει στη Αγγλία   η 
όχι. Τότε δεν πειράζει αν θα 
βραχούμε, μα και συνεχίζουμε 
να βρεχόμαστε… “Τα σημαντικά 
προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουμε, δεν μπορούν να  λυθούν 
με το ίδιο επίπεδο σκέψης που 
είχαμε όταν και τα δημιουργή-
σαμε” Albert Einstein.          
Αλλά με τέτοια μυαλά που 
έχουμε...

του  
Γιώργου Σάββα

Π
ηγαίος, 
αυθόρ-
μ η τ ο ς 

υλισμός το 
θέμα. Εκφρα-
στής, εκπρό-
σωπος του 
πηγαίου,αυ-
θόρμητου υλι-
σμού η  φημι-
σμένη Σχολή 

της Μιλήτου, γνωστή και ως Ιω-
νική Σχολή της φυσικής φιλο-
σοφίας, η πρώτη υλιστική 
σχολή της αρχαίας Ελλάδας. 
Επειδή δεν είχαν αναπτυχθεί 
ακόμα οι επιστήμες, οι αντιλή-
ψεις των φιλοσόφων της εν 
λόγω σχολής για τη φύση και 
το σύμπαν βασίζονταν εν πολ-
λοίς  στη φιλοσοφική μελέτη. 
Ωστόσο, η φιλοσοφική μελέτη 
της φύσης και του σύμπαντος 
έδειξε το δρόμο για την ανά-
πτυξη των επιστημών. 
Ιστορικά, ήταν ο πρόδρομος 
των  φυσικών  επιστημών. 
Η Σχολή της Μιλήτου 
(γνωστή και ως Ιωνική Σχολή 
της φυσικής φιλοσοφίας, όπως 
προαναφέρθηκε πιο πάνω) 
ιδρύθηκε στην πόλη Μίλητο της 
Μικράς Ασίας, που σήμερα εί-
ναι μέρος της Τουρκίας.   
Καθόλου τυχαία. Η Μίλητος, 
όπως και οι άλλες πόλεις της 
ιωνικής ακτής της Μεσογείου, 
υπήρξε, ακόμα από τα τέλη του 
7ου αιώνα π.Χ., σημαντικό 
εμπορικό,  βιοτεχνικό, ναυτικό 
και πολιτιστικό κέντρο την 
εποχή του δουλοκτητικού κοι-
νωνικό-οικονομικού συστήμα-
τος, κύριες  τάξεις του οποίου 
ήταν οι δουλοκτήτες από τη μια 
και οι δούλοι από την άλλη. 
Ιδρυτής της Σχολής της Μιλή-
του, ο Θαλής γνωστός ως ο 
Θαλής ο Μιλήσιος από το 
όνομα  της εν λόγω πόλης.  
Γεννήθηκε στη Μίλητο το 624 
π.Χ. και εκεί πέθανε το 547 
π.Χ. Έζησε 77 χρόνια. Υπόψη 
ότι τότε το προσδόκιμο ζωής 
δεν ξεπερνούσε τα 40 χρόνια 
γιατί βασικά υπήρχε ψηλή βρε-
φική και παιδική θνησιμότητα 
καθώς και απώλειες νέων από 
τους πολέμους. 
Οι περισσότεροι αρχαίοι Έλλη-
νες φιλόσοφοι ήταν χορτοφά-
γοι. 
Ο Θαλής είναι ο αρχαιότερος 
φιλόσοφος που γνωρίζει η 
ιστορία. Προσωκρατικός φιλό-
σοφος επειδή υπήρξε πριν 
τον Σωκράτη προηγήθηκε του 
Σωκράτη. Ο Σωκράτης,που 
γεννήθηκε στην αρχαία πόλη 
Αλωπεκή και πέθανε στην 
Αθήνα, έζησε από το 470 π.Χ. 
μέχρι το 399 π.Χ. Ήρθε στον 
κόσμο 77 χρόνια μετά τον θά-
νατο του Θαλή. Οι αρχαίοι Έλ-
ληνες φιλόσοφοι πριν τον Σω-
κράτη ονομάζονται 
προσωκρατικοί. Ο Θαλής ήταν 
ένας πολύ  ευφυέστατος άν-
θρωπος. Ήταν μαθηματικός, 
φυσικός, αστρονόμος, μηχανι-
κός και μετεωρολόγος. 
Ο πρώτος των επτά σοφών της 
αρχαιότητας. Οι άλλοι έξι, ο 
Βίας ο Πριηνεύς, ο Πιττακός ο 
Μυτιληναίος, ο Σόλων ο Αθη-
ναίος, ο Χίλων ο Λακεδαιμό-
νιος, ο Κλεόβουλος ο Ρόδιος 
και ο Περίανδρος ο Κορίνθιος. 
Ο Θαλής καθώς και οι άλλοι φι-
λόσοφοι της Σχολής της Μιλή-
του ήταν και φυσιοκράτες. Δέ-
χονταν τη φύση και τη 
λειτουργία της ως τη μοναδική 
αρχή και οδηγό συμπεριφοράς.  
Ανέπτυξαν τα βασικά στοιχεία 
που αποτέλεσαν αργότερα τις 
πρώτες γνώσεις των φυσικών 
επιστημών. Τα στοιχεία αυτά, 
που τα πήραν από τους λαούς 
της Ανατολής, αποτέλεσαν τις 
βάσεις, έθεσαν τα θεμέλια, για 
τις πρώτες επιστημονικές ανακα-

λύψεις στον τομέα της γεωμε-
τρίας, της γεωγραφίας, της 
αστρονομίας και των μαθηματι-
κών. 
Υποστήριζαν ότι η φύση απο-
τελείται από ύλη που βρίσκεται 
σε αέναη, αδιάκοπη, κίνηση και 
σε διαρκή εξέλιξη.  
Επίσης, υποστήριζαν, συνεπώς 
υποστήριζαν, πως η  δημιουρ-
γία του κόσμου δεν ήταν έργο 
των θεών.  
Πίστευαν και στον υλοζωισμό. 
Από τις λέξεις ύλη και ζωή. 
Σύμφωνα με τον υλοζωισμό, 
το φαινόμενο της ζωής και η 
ικανότητα προς αίσθηση, είναι 
συμφυείς, σύμφυτες, εκφύ-
σεως, ιδιότητες όλων των υλι-
κών πραγμάτων μέσα στη 
φύση.  
Απέδιδαν μια δυνατότητα, μια 
ικανότητα για αίσθηση και 
σκέψη σε κάθε μορφή της ύλης.  
Βέβαια, στην πραγματικότητα, 
η αίσθηση, η σκέψη, η συνεί-
δηση κ.ά. είναι ιδιότητες μιας, 
σε υψηλό βαθμό οργανωμένης, 
οργανικής ύλης. 
Ειρήσθω εν παρόδω, υλοζωι-
στές ηταν και μερικοί Γάλλοι 
υλιστές. Πηγαίος και αυθόρμη-
τος ο υλισμός της Σχολής της 
Μιλήτου. Ωστόσο, δεν  ήταν 
παρά φυσικός υλισμός, καθότι 
έτσι τον καθόριζε το ιστορικό 
πλαίσιο. Στις συγκεκριμένες κοι-
νωνικό-οικονομικές συνθήκες, 
δεν μπορούσε να ήταν διαλε-
κτικός υλισμός. 
Η φιλοσοφία εξαρτάται από την 
επιστήμη, σε μεγάλο βαθμό 
στηρίζεται  στην επιστήμη και 
η επιστήμη δεν είναι ανεξάρ-
τητη από την κοινωνική εξέλιξη.  
Στο βιβλίο του "Διαλεκτική της 
Φύσης", ο Γερμανός διαλεκτι-
κός υλιστής Φρίντριχ Ένγκελς 
γράφει μεταξύ άλλων για τη φυ-
σική φιλοσοφία των  τριών κο-
ρυφαίων της Σχολής της Μιλή-
του: 
"Βλέπουμε τώρα πια να δια-
μορφώνεται ολοκληρωτικά ένας 
αυθόρμητος φυσικός υλισμός, 
που στο πρώτο στάδιο της ανά-
πτυξής του, θεωρεί σαν το φυ-
σικότερο πράγμα την ύπαρξη 
μιας ενότητας στη μεγάλη ποι-
κιλομορφία των φυσικών αντι-
κειμένων και φαινομένων και τη 
βρίσκει μέσα σ' ένα υλικό πρά-
γμα, 
μέσα σ' ένα ξεχωριστό φυσικό  
αντικείμενο. Ο Θαλής π.χ.  
πιστεύει πως η βάση όλων των 
πραγμάτων είναι το νερό.  
Ο Αναξίμανδρος πιστεύει ότι τα 
μόρια της άπειρης ύλης στην 
κίνησή τους δημιουργούν όλα 
τα πράγματα της φύσης, ενώ ο 
Αναξιμένης πιστεύει ότι ο αέρας 
αποτελεί το πρώτο συστατικό 
των όντων". 
Οι εκπρόσωποι της Σχολής της 
Μιλήτου προσπάθησαν να λύ-
σουν και το ζήτημα των σχέ-
σεων ανάμεσα στην ύλη και 
στα συγκεκριμένα φυσικά αντι-
κείμενα και φαινόμενα.  
Προσπάθησαν δηλαδή να 
βρουν με ποιο τρόπο δημιουρ-
γούνται τα πραγματικά αντικεί-
μενα, από το νερό, τη φωτιά ή 
τον αέρα.Το πρόβλημα που 
μπαίνει με αυτό τον τρόπο, σχε-
τικά με τις σχέσεις του ενός και 
του πολλαπλού μας αποκαλύ-
πτει την απλοϊκή διαλεκτική των 
φιλοσόφων της Σχολής της Μι-
λήτου. Ακριβώς με αυτές τις 
προσπάθειες, με αφορμή τη 
λύση αυτού του σημαντικού 
προβλήματος, συνδέονται οι 
πρώτες απόπειρες του ανθρώ-
που να ανακαλύψει την ύπαρξη 
νόμων μέσα στη φύση.

του 
Βασίλη Κωστή 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ-Dance me to the end of love (Leonard Cohen)

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

X
όρεψε με στην ομορφιά σου, 
με ένα φλεγόμενο βιολί, 

χόρεψέ με μέσα από τη σύγχυση, 
μέχρι με ασφάλεια εκεί να μαζευτώ, 
σήκωσέ με σαν κλαδί ελιάς και γίνε 

το περιστέρι μου. 
Χόρεψέ με μέχρι το τέλος του έρωτα! 
Άσε με να δω την ομορφιά σου… όταν όλοι  οι 
άλλοι θα έχουν φύγει, 
άσε με να νοιώσω την κίνησή σου, όπως κάνουν 
στη Βαβυλώνα, 
δείξει  μου αργά… αργά, αυτό που ξέρω να φτάνω 
στα όρια. 
Χόρεψέ με μέχρι το τέλος του έρωτα! 
Χόρεψέ με μέχρι το γάμο, χόρεψέ με κι ακόμη πιο 
μετά, χόρεψέ με τρυφερά, χόρεψέ με και για πολύ 
καιρό, είμαστε κι οι δύο κάτω και αρκετά πάνω από 
τον έρωτά μας,  
Χόρεψέ με μέχρι το τέλος του έρωτα! 
Χόρεψέ με μέχρι τα παιδιά, να ζητήσουν να γεννη-
θούν χόρεψέ με μέχρι να πέσει η αυλαία και τα 
φιλιά μας γίνουν συνήθει, ας στήσουμε μια σκηνή 
για καταφύγιο ακόμα και τώρα που κάθε νήμα είναι 

σχισμένο. Άγγιξέ με με γυμνά χέρια, άγγιξε με με τα 
γάντια! Χόρεψέ με μέχρι το τέλος του έρωτα! 
Πραγματικά δεν νομίζω να έχω ακούσει πιο όμορ-
φους στίχους και να απολαύσω πιο όμορφο χορό 
σε ένα βίντεο στο Youtube! Όσοι έχετε την ευκαιρία 
να το δείτε, κάντε το τώρα πριν αρχίσετε να διαβά-
σετε αυτά που έχω στο μυαλό μου να σας πω. 
Μια φορά κι ένα καιρό, που τα παραμύθια είχαν 
νόημα, ήτανε ένα ζευγάρι ξεχωριστό! Μεγάλωσαν 
μαζί και παντρεύτηκαν… έζησαν τη ζωή τους ευτυ-
χισμένα μαζί, έκαναν πολλά παιδιά, ευτύχησαν να 
δουν κι εγγόνια και τέλος όταν τα βαριά γεράματα 
ήρθαν… πέθαναν μαζί! Μόνο ο θάνατος μπόρεσε 
να τους χωρίσει, όμως πέθαναν παρεϊτσα μαζί!  
Τι γλυκούλι παραμύθι! 
Πόσο όμορφα ακούγεται στα αυτιά του καθενός μας 
αυτό το παραμύθι το νοσταλγικό… κι ο καθένας 
μας εύχεται να το ζήσει. Το παραμύθι με το υπέροχο 
τέλος, με ένα τέλος αναμενόμενο που θα ευφραίνει 
τις καρδιές όλων.  Γιατί όπως τα παραμύθια και οι 
ταινίες κρίνονται από το τέλος τους, έτσι και η ζωή 
του κάθε ενός μας.  
Κανείς δεν μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι δύο φο-
ρές. «Πόλεμος πατήρ πάντων ...τα εναντιόδρομα 
έχουν ενιαία φορά - από τα αντίθετα γεννιέται η 
ωραιότερη αρμονία»  (Ηράκλειτος) 

Οι παλιές αγάπες λένε πάνε στον παράδεισο, όμως 
το παραφράζω και λέω πως οι μεγάλες αγάπες 
πάνε στον ονειρικό εκείνο τόπο, ενώ οι μικρές πάνε 
παντού, όπως και τα «κακά παιδιά». 
Το ζήτημα είναι ποιες αγάπες επιθυμεί να ζήσει κα-
νείς, για ποιες είναι έτοιμος.  
Όποια είναι η ανάγκη του - μεγάλη ή μικρή αγάπη, 
γι' αυτή θα είναι προετοιμασμένος, κι ας μην το 
γνωρίζει, κι αυτή θα του προκύψει στην ζωή του.  
Μπορεί να μη συμβεί μόνο μία φορά, αλλά μία είναι 
εκείνη που θα χαραχτεί βαθιά στην ψυχή του. Πάντα 
μιλώντας γι' αυτές τις μεγάλες, που «κάστρα κατα-
λούν», όπως λέει και το τραγούδι. 
Μερικές σκόρπιες σκέψεις γύρω από το δυνατό συ-
ναίσθημα. Έτσι, «στα κλειστά τα παραθύρια τον 
παλιό σκοπό ήρθ’ απόψε όπως πρώτα για να ξα-
ναπώ», σαν τους Χαϊνηδες. 
Πόσο τυχερός είναι ένας άνθρωπος όταν αγαπιέται, 
όταν κάποιος τον νιώθει και όλο αυτό του έρχεται 
χωρίς να κοπιάσει.  
Συχνά δεν αντέχουν τόση αλήθεια οι άνθρωποι και 
αντιδρούν καχύποπτα και ίσως με μια δόση κοροϊ-
δίας, λόγω του ότι είναι περικυκλωμένοι από τόσα 
ψέματα, τόσα δήθεν, τόση ισοπέδωση ή υπερβολή 
για ανούσια πράγματα. 
Πόσο σημαντικό είναι για δύο ανθρώπους να ανέ-
χονται ο ένας τα ζόρια του άλλου. 
Να έχουν έτοιμο το αστείο στην άκρη της γλώσσας, 
την ώρα που ο ένας έχει κατακλυστεί από τον χεί-
μαρρο των νεύρων. 
Εκεί που ο ένας νευριάζει τον άλλο κι εκείνος λέει 
πως θα φύγει, την ίδια στιγμή να γυρνά, να τον αρ-
πάζει και να τον φιλά και  του λέει πως δεν πειρά-
ζει… Ο οποίος δεν θα το κρατά «μανιάτικο» και δεν 
θα βρεθεί ποτέ η στιγμή να το «χτυπήσει» στον 
άλλο σαν την καμπάνα της Νοτρ Νταμ. 
 Πόσο μοναδικό και πολύτιμο είναι να στέκεται κα-
νείς πλάι στον άλλο την ώρα της εσχατιάς του, 
όποια κι αν είναι αυτή. Να την κατανοεί, να την υπο-
μένει, να την αντέχει, να τείνει το χέρι της αγάπης 
την πιο δύσκολη στιγμή ή περίοδο. Να είναι εκεί με 
την ψυχή του και να θέλει το καλύτερο για τον άλλο.   
Πόσο ανακουφιστικό και ιδανικό είναι για δύο αν-
θρώπους να νιώθουν μαζί άνεση και ασφάλεια, 
γιατί ξέρουν πως τα συναισθήματα και οι σκέψεις 
τους δεν κινδυνεύουν, όταν τις μοιραστούν μεταξύ 
τους. Όταν είναι σίγουροι ότι είναι σε καλά χέρια. 
Κι αν κάποιος δεν τα πάει καλά με τα λόγια, δεν του 

είναι εύκολο να εκφραστεί, να δείξει τι συμβαίνει 
στο μυστήριο μυαλό του, ας μην πει λέξη, ας δώσει 
ένα φιλί. Ο άλλος που τον αγαπά, θα καταλάβει. 
Εμπεριέχονται όλα επιτυχώς σ' ένα φιλί. Το φιλί μας 
είμαστε εμείς. 
Οι μεγάλες αγάπες είναι αναλλοίωτες στο πέρασμα 
του χρόνου και πάντα επίκαιρες στην ψυχή σου. 
Όσο και αν εξελίσσεσαι σαν άνθρωπος εκείνες είναι 
πάντα εκεί, μέσα σου να σε συντροφεύουν σε κάθε 
βήμα σου. Σου κάνουν παρέα στα δύσκολα, σου 
δημιουργούν όνειρα, δεν σταματάνε ποτέ, δεν πε-
θαίνουν ποτέ. Τις εξευτελίζεις, τις ταπεινώνεις, χά-
νουν την υπόσταση τους και όμως μένουν εκεί. 
Έχουν αντίπαλο τους το μίσος των ανθρώπων, 
ντρέπονται, πονάνε, ματώνουν και όμως μένουν 
εκεί. Είναι, εκεί  στο χαμόγελο που σχηματίζεται 
στα χείλη σου στην θύμηση τους. Είναι ο Ήλιος 
στον ουρανό, τις ημέρες της μοναξιάς σου.  
Αυτές οι αγάπες δεν κάνανε ποτέ  τον κύκλο τους, 
απλά ήρθαν σε λάθος στιγμή ή διάλεξαν λάθος 
τρόπο να εκφραστούν, δεν έχει σημασία αυτό όμως. 
Σημασία έχει το ότι δεν τελειώνουν. Οι αγάπες αυ-
τές, έρχονται στην ζωή μας χωρίς συστάσεις, χωρίς 
ταυτότητα. Αυτές οι αγάπες δεν λένε πολλά λόγια, 
στέκουν δίπλα σου αμίλητες κάνοντας το έργο τους 
πράξη. Σου δίνονται ολόψυχα! 
Πολύ δύσκολο να ζεις μια τέτοια αγάπη. Καταλα-
βαίνεις ότι δεν είναι ένα πείσμα, δεν είναι η ιδέα 
σου. Καταλαβαίνεις ότι είσαι αναγκασμένος να ζή-
σεις μακριά από τον άνθρωπό σου μέχρι να έρθει 
μια πιο κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι απλό, δεν είναι 
εύκολο, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Δεν είναι 
λίγοι αυτοί που προσπαθούν να προχωρήσουν στο 
ενδιάμεσο. Ούτε αυτό είναι εύκολο. Πάντα υπάρχει 
ένα φάντασμα, μια σύγκριση, μια ελπίδα, ένα μυαλό 
που δεν είναι στο παρόν, μια καρδιά που ανήκει 
αλλού. Οι μεγάλες αγάπες είναι πόνος, δύναμη, 
αλήθεια, πάθος και για όλα αυτά δεν μετανιώνουν 
ποτέ. Δεν έχουν νικητές και ηττημένους, χάνονται 
μα ξανά βρίσκονται και αρχίζουν πάλι από την αρχή. 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
(Το "Dance Me to the End of Love" είναι ένα τρα-
γούδι του 1984 του Leonard Cohen και ηχογραφή-
θηκε για πρώτη φορά από ίδιο, για το άλμπουμ του 
1984 Various Positions. Το τραγούδι ακολουθεί και 
τα βήματα ενός τυπικού ελληνικού «Χασάπικου»  
πιθανότατα εμπνευσμένο από τoν μακροχρόνιο δε-
σμό του Cohen με το ελληνικό νησί της Ύδρας). 
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Παρουσίαση βιβλίου - ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΤΤΑ
ΕΛΙΣΣΩ Η ΟΡΦΑΝΗ ΚΟΡΗ - Παρουσίαση από την Σούλλα Ορφανίδου 

Εισαγωγή - Σχόλιο: 

------------------------ 

Σε μια συνεχή εξέλιξη γεγονότων που σε κρατούν 

σε αγωνία, από την αρχή μέχρι το τέλος της ιστο-

ρίας της "Ελισσώς", σε ταξιδεύει το εξαιρετικό 

αυτό συγγραφικό έργο τη συμπατριώτισσας μας,  

Μαρίας Πέττα. Μια ιστορία βασισμένη σε τραγικά 

αλλά πραγματικά γεγονότα που απασχόλησαν 

την ανθρωπότητα , με επίκεντρο την εξαφάνιση 

ενός παιδιού. 

Μια παράνομη υιοθεσία, η εξαφάνιση ενός παι-

διού και μνήμες βυθισμένες στη λήθη, υφαίνουν 

αυτή τη συγκλονιστική ιστορία.  

Προδοσία, Αγάπη, Έρωτας και Ξεριζωμός, είναι 

το νήμα της... Και το χρώμα τού νήματος κόκκινο, 

σαν τα μαλλιά της Ελισσώς, της κόρης που δεν 

αγαπήθηκε... 

 

Λίγα λόγια για το βιβλίο: 

------------------------------- 

Ένα παιδί που εξαφανίστηκε λίγο πριν ξεσπάσει 

ο πόλεμος στη Γεωργία,  ήταν η σπίθα που ανα-

ζωπύρωσε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου.  Ένα 

πραγματικά δύσκολο εγχείρημα, αφού είναι από 

τα γεγονότα που συμβαίνουν και δεν καταγρά-

φονται στην ιστορία.  

"Ήταν ανέφικτο να βρώ διαδικτυακές πληροφο-

ρίες", λέει η συγγραφέας του, Έλενα Πέττα. "Αρ-

κέστηκα στις μαρτυρίες τών ανθρώπων που έζη-

σαν τα συμβάντα , που πέρασαν μέσα από τη 

φρίκη και ένοιωσαν το φόβο που μόνο ένας αδυ-

σώπητος πόλεμος μπορεί να προκαλέσει. Τα γε-

γονότα που περιγράφω στο βιβλίο..." συνεχίζει..., 

" είναι αληθινά , όπως και κάποιοι από τους χα-

ρακτήρες . Υπάρχει όμως και μυθοπλασία.  Δεν 

μπορούσα να το αποφύγω αυτό. Χρειάστηκε να 

αλλάξω τη ρότα τής ζωής των ηρώων , να προ-

σθέσω ακόμα και δικά μου, νέα πρόσωπα. Θα 

ήταν ακόμα πιο σκληρά τα γεγονότα αν τα κατέ-

θετα ακριβώς όπως μου τα περιέγραψαν..." συ-

μπληρώνει. 

   

Περίληψη: 

------------- 

Ο εμφύλιος πόλεμος ξεσπά στη Γεωργία, το 

1991.  Ο φόβος αναγκάζει τους Έλληνες να ξερι-

ζωθούν βάναυσα από τον τόπο τους. "Είστε ξένοι, 

πηγαίνετε πίσω στην πατρίδα σας". Η οικογένεια 

της Ελισσώς, αναζητώντας μια καλύτερη μοίρα, 

πουλάει τα πάντα, με σκοπό να γυρίσει πίσω 

στην Ελλάδα...  

Μια πικρή σκέψη είναι ριζωμένη στην καρδιά και 

το μυαλό  "Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελ-

λάδα ξένος ".   

Το ταξίδι ξεκινά.  Μια περιπλάνηση μέσα στο σκο-

τάδι και τον πόνο, που χάραξε με το ζοφερό της 

μελάνι, ανεξίτηλες πληγές στις αναμνήσεις και 

άφησε πίσω διαλυμένες ψυχές και παιδιά που 

δεν έφταιξαν σε τίποτα.  

Τραγικότερη μορφή όλων η Ελισσώ, που λίγο 

πριν τα Ελληνικά Σύνορα, η μάνα της, μέσα στην 

απόγνωση της, τη δίνει σε δύο άγνωστους, με 

υπόσχεση να βρεθούν ξανά... 

Η Ελισσώ μεγαλώνει ζώντας μια ψεύτικη ζωή .  

Όμως πόσα ψέματα μπορούν να χωρέσουν στο 

σακίδιο της ζωής;  Τα όνειρά της αρχίζει να στοι-

χειώνει η εικόνα ενός μικρού παιδιού.  Και τότε 

ένα δάκρυ κυλούσε από τα μάτια της, μα το σκού-

πιζε πριν το δει κανείς, πριν το νιώσει ακόμα και 

η ίδια... 

 

 Σημείωμα τής συγγραφέως,  Μαρίας Πέττα... 

----------------------------------------------------------- 

"Μ' αρέσει να πλάθω ιστορίες και να τις μεταφέρω 

στο χαρτί.  Να κάνω φανταστικά ταξίδια δίχως 

όρια και σύνορα.  Λατρεύω να γεμίζω σελίδες με 

μυρωδιές,  ήχους , εικόνες και γεγονότα βγαλμένα 

μέσα από την ίδια τη ζωή .  Θέλω να παρασύρω 

μαζί μου, όσους με εμπιστεύονται και να δίνουμε 

μαζί ζωή και υπόσταση, στους ήρωες κάθε ιστο-

ρίας. Στόχος μου είναι σαν φτάνει το τέλος, οι 

"επιβάτες" γεμάτοι ανάμεικτα αισθήματα και με 

τη γεύση που αφήνει πίσω του ένα ταξίδι... Τη 

γεύση πως ίσως η ίδια η ζωή είναι έτοιμη να γρά-

ψει για τον καθένα ξεχωριστά το δικό του μυθι-

στόρημα. 

Βιβλιογραφία και Βιογραφικό: 

-------------------------------------- 

Η Μαρία Πέττα κατάγεται από την Αμμόχωστο. 

Τόπος διαμονής της  είναι η Λεμεσός όπου ζει 

και δημιουργεί το συγγραφικό της έργο. Τα έργα 

της κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Έξη από 

όπου  κυκλοφορεί και το βιβλίο της "Τα μάτια που 

νοστάλγησα". 

Επικοινωνία με τη συγγραφέα: mariapettag@hot-

mail.com
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Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΚΑΛΟ ΠΛΑΖΑ - Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  –  ΟΙ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 5ο  

Λ
ίγο μετά την απόρριψη του 
Σχεδίου Acheson, ο Γ. Πα-
πανδρέου προσπάθησε να 

«εκδικηθεί» το Μακάριο που δε 
«συμμορφωνόταν πολιτικά» με 
την Αθήνα, συνάπτοντας στενότε-
ρες σχέσεις με το Στρατηγό Γρίβα. 

Η κυβέρνηση Παπανδρέου λέγεται ότι δώρισε 
£12,000 στο Σωκράτη Ηλιάδη (στενό φίλο και συ-
νεργάτη του Γρίβα) για να εκδόσει στην Κύπρο 
τη προ-Ενωτική εφημερίδα «Πατρίς».  Η εφημε-
ρίδα αυτή δημοσίευσε στο πρώτο της τεύχος χαι-
ρετιστήρια μηνύματα από το Γεώργιο Παπαν-
δρέου και το Γεώργιο Γρίβα. Το μήνυμα του 
Παπανδρέου κατέληγε με τη φράση «είμαστε 
ενωμένοι για την Ένωση». 
Η αγορά όπλων από τη Σοβιετική Ένωση 
Στις 12 Σεπτεμβρίου 1964, ο Υπουργός Εμπορίου 
Ανδρέας Αραούζος, ηγήθηκε της εμπορικής απο-
στολής που πήγε στη Μόσχα με σκοπό τη διεύ-
ρυνση των εμπορικών σχέσεων της Κύπρου με 
τη Σοβιετική Ένωση.  Στις 30 Σεπτεμβρίου, ο 
Σπύρος Κυπριανού, Υπουργός Εξωτερικών, υπέ-
γραψε για λογαριασμό της Κυπριακής Κυβέρνη-
σης συμφωνία για την αγορά  οπλισμού (πυραύ-
λων) από τη Σοβιετική Ένωση.  
Η προμήθεια των σοβιετικών όπλων θα γινόταν 
μέσω της Αιγύπτου. Η Αμερικάνικη Κυβέρνηση, 
που παρακολουθούσε κάθε κίνηση της Κυπρια-
κής Κυβέρνησης και ασκούσε την ίδια ώρα με-
γάλη επιρροή στην Ελληνική Κυβέρνηση, επέμενε 
ότι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους 
στο Μακάριο για να σταματήσουν την προμήθεια 
των όπλων αυτών. Όταν τελικά οι σοβιετικοί πύ-
ραυλοι φορτώθηκαν σε ένα πλοίο και ήταν καθο-
δόν από την Αλεξάνδρεια για την Κύπρο, η επέμ-
βαση και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης 
ήταν τόσο ισχυρή που το πλοίο έλαβε εντολή να 
επιστρέψει στην Αίγυπτο! 
Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο 
Στις 5 Οκτωβρίου του 1964, ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου (γιος του Έλληνα Πρωθυπουργού), σε συ-
νέντευξή του στη Γαλλική εφημερίδα Le Monde, 
αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να 
επιβάλουν μια διχοτομική λύση στην Κύπρο. Αυτή 
η συνέντευξη προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων 
από τους φιλο-αμερικανικούς κύκλους στην Ελ-
λάδα, και ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν 
Υπουργός Συντονισμού, υπέβαλε την παραίτησή 
του.  Ο Μακάριος άδραξε την ευκαιρία για να συ-
νεργαστεί με τον «επαναστάτη» γιο Ανδρέα Πα-
πανδρέου, καθότι οι σχέσεις του με τον (πατέρα) 
Γεώργιο Παπανδρέου, είχαν ήδη ψυχρανθεί λόγω 
της αρνητικής του στάσης  στο Σχέδιο Άτσεσον. 
Τον ίδιο μήνα (Οκτώβριο του 1964)), ο Ανδρέας 
Παπανδρέου προσκλήθηκε στη Λευκωσία ως επί-
σημος φιλοξενούμενος της κυπριακής κυβέρνη-
σης. Η σύντομη παραμονή του στην Κύπρο χρη-
σιμοποιήθηκε από το Γρίβα στην Αναφορά του 
προς τον Π. Γαρουφαλιά, τον Έλληνα Υπουργό 
Άμυνας, όπου έλεγε ότι ο Ανδρέας ήταν ο αρχη-
γός μιας οργάνωσης στο στρατό που ονομαζόταν 
Ασπίδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε ότι όλα 
αυτά ήταν επινοήματα των Γρίβα - Γαρουφαλιά 
για να ρίξουν την κυβέρνηση Παπανδρέου.  
Η Έκθεση  Galo Plaza 
O Φιλανδός μεσολαβητής Τουομιόγια πέθανε στις 
9 Σεπτεμβρίου 1964. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1964, 
o U Thant, Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, διόρισε 
τον Galo Plaza,  πρώην πρόεδρο του Ισημερινού 
(Εκουαδόρ), ως το νέο μεσολαβητή των Ενωμέ-
νων Εθνών για την Κύπρο. Επιδίωξη και απο-

στολή του Γκάλο Πλάζα ήταν  να βρει μια λύση 
που να ικανοποιεί τις τρεις διαφορετικές και συ-
γκρουόμενες απόψεις: 
1. Την επιμονή της κυβέρνησης Μακαρίου   για 
αδέσμευτη ανεξαρτησία.  
2. Την επιμονή των τούρκων για Διχοτόμηση.  
3. Την προτίμηση της Ελληνικής κυβέρνησης για 
Ένωση.  
Ο Γκάλο Πλάζα, μετά από πολλούς μήνες μελέτης 
του Κυπριακού προβλήματος και μιλώντας με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρουσίασε στις 26 
Μαρτίου 1965 στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ 
την Έκθεσή  του για την Κύπρο και συνέστησε 
μεταξύ άλλων τα εξής: 
1. Να αρχίσουν συνομιλίες μεταξύ των Ελλήνων 
και Τούρκων της Κύπρου, γιατί η λύση του προ-
βλήματος πρέπει να είναι μια λύση με την οποία 
θα συμφωνούσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
2. Η επιστροφή στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδί-
νου δεν ήταν ούτε εφικτή ούτε επιθυμητή. 
3. Η αδέσμευτη ανεξαρτησία, η αρχή της πλει-
οψηφίας, με διεθνώς κατοχυρωμένα ανθρώπινα 
δικαιώματα και δικαιώματα μειοψηφίας, ήταν η 
καλύτερη λύση, υπό τον όρο ότι η κυβέρνηση της 
Κύπρου θα αναλάμβανε από μόνη της τη μονο-
μερή δέσμευση, για χάρη της ειρήνης, να μην 
ασκείται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, και η ανε-
ξαρτησία της Κύπρου θα διατηρούνταν. 

Οι αντιδράσεις στην Έκθεση Πλάζα 
Ο Μακάριος και η Ελληνική Κυβέρνηση χαιρέτι-
σαν την Έκθεση Γκάλο Πλάζα, για τα εποικοδο-
μητικά της στοιχεία, ειδικά την πρόταση για συ-
νομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Πρόβαλαν 
όμως τις αντιρρήσεις τους, ιδιαίτερα στο θέμα 
του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Η Τουρκική 
κυβέρνηση απέρριψε την Έκθεση Πλάζα γιατί κα-
ταδίκαζε το γεωγραφικό διαμελισμό. Ενάντια στην 
Έκθεση εκδηλώθηκε και ο Γρίβας ο οποίος μιλώ-
ντας στην δέκατη επέτειο της ΕΟΚΑ (1η Απριλίου 
1965) διακήρυσσε: « Η απόφαση ελήφθη. Ή ατό-
φια λευτεριά,  ή ολοκαύτωμα!»  Με το ίδιο πνεύμα 
υπέρ της Ένωσης μίλησε και ο Μακάριος στην 
πασχαλινή συνεστίαση της ΕΛΔΥΚ στις 25 Απρι-
λίου 1965: «Η Κύπρος από τον Γολγοθάν πο-
ρεύεται προς την Ακρόπολιν. Η παρουσία σας 
καθιστά ελαφρότερον τον σταυρόν του μαρτυρίου 
της, και ενισχύει την πίστιν μας εις την εθνικήν 
αποκατάστασιν, την Ένωσιν με την πατρίδα των 
πατρίδων, την αιωνίαν Ελλάδα. Σήμερον εκ-
φράζω την βαθείαν πίστιν μου ότι συντόμως όλοι 
οι Έλληνες θα εορτάσωμεν το μέγα Πάσχα της 
Ενώσεως της Κύπρου με την Ελλάδα. Ζήτω η 

Ένωσις! Ζήτω ο Ελληνικός Στρατός!  Ζήτω η Αι-
ωνία Ελλάς».  
Η Σοβιετική Ένωση προτείνει Ομοσπονδιακή 
λύση 
Ενώ η Κυπριακή ηγεσία κραύγαζε και τασσόταν 
υπέρ της Ένωσης, τον Ιανουάριο του 1965, ο 
Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Γκρο-
μίκο μίλησε υποστηρίζοντας μια ομοσπονδιακή 
λύση του Κυπριακού προβλήματος  (New York 
Times 22 Ιανουαρίου  1965). Η ομοσπονδιακή 
λύση θεωρόταν τότε «ανάθεμα» για την Ελληνο-
κυπριακή ηγεσία, γιατί ερμηνευόταν ως μια άλλη 
μορφή διχοτόμησης. Η πρόταση του Γκρομίκο 
είχε προκαλέσει αντικομμουνιστικό σάλο και υστε-
ρία από όλους του δεξιούς κύκλους στην Κύπρο.  
Εκείνο που ήταν περίεργο σχετικά με την πρό-
ταση Γκρομίκο ήταν το γεγονός ότι λίγες μέρες 
πριν είχε συναντηθεί στην Ευρώπη με τον Εζεκία 
Παπαϊωάννου, το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, 
και το θέμα αυτό δεν τέθηκε  στις συζητήσεις των 
δύο αδελφικών κομμάτων. Το ΑΚΕΛ λοιπόν εξε-
πλάγη από τα σχόλια του Γκρομίκο για ομοσπον-
δία και, για να διασώσει το γόητρό του ανάμεσα 
στους Ελληνοκυπρίους, εξέδωσε μια δήλωση κα-
ταδικάζοντας την ανακοίνωση του Γκρομίκο. H 
ειρωνεία είναι ότι, μερικά χρόνια μετά την Τουρ-
κική εισβολή του 1974, η ελληνοκυπριακή ηγεσία 

(συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΕΛ) δεν ήταν 
μόνο έτοιμη να δεχτεί μια Ομοσπονδιακή λύση 
(την οποία με τόσο μένος απέρριπτε το 1965), 
αλλά ήταν έτοιμη να δεχτεί κάτι χειρότερο από 
την Ομοσπονδιακή λύση, δηλαδή μια Διζωνική 
και Δικοινοτική Ομοσπονδία! 
Η συνάντηση στο Παλάτι στην Αθήνα 
Στις 7 Μαΐου του 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος 
προέδρευσε σε μια συνάντηση στο παλάτι στην 
οποία παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι: Ο Πρωθυ-
πουργός Γεώργιος Παπανδρέου, οι πρώην Πρω-
θυπουργοί Κ.  Πιπινέλης και Π. Κανελλόπουλος, 
ο Υπουργός Εξωτερικών Σ.  Κωστόπουλος, ο 
Υπουργός Άμυνας Π. Γαρουφαλιάς, ο Πρόεδρος 
Μακάριος, ο Υπουργός Εξωτερικών Σπύρος Κυ-
πριανού και ο Υπουργός Άμυνας Π. Γιωρκάτζης. 
Σ' αυτή την συνάντηση, οι δύο ηγεσίες συζητούσαν 
το πολιτικό μέλλον της Κύπρου. Ο Μακάριος, επα-
ναλάμβανε ότι ο κύριος σκοπός του ήταν να επι-
τύχει την Ένωση, αλλά χωρίς εδαφικές παραχω-
ρήσεις προς την Τουρκία. Οι μόνες παραχωρήσεις 
που ήταν έτοιμος να κάνει ήταν να αυξήσει τα μει-
ονοτικά δικαιώματα της τουρκικής κοινότητας.  

Ο Μακάριος μιλά στη Θεσσαλονίκη για την 
Ένωση 
Στις 11 Μαϊου 1965 στο Πανεπιστήμιο της Θεσ-
σαλονίκης ο Μακάριος, προφανώς «ξεχνώντας» 
το ρόλο του ότι ήταν Πρόεδρος της ανεξάρτητης 
Κυπριακής Δημοκρατίας μιλούσε για την Ένωση:  
«Σκοπός σταθερός και τέρμα αμετάθετον του Κυ-
πριακού αγώνος είναι η Ένωσις της Κύπρου μετά 
της μητρός Ελλάδος. Υπέρ της Ενώσεως αγωνι-
ζόμεθα και υπέρ της Ενώσεως θα συνεχίσωμεν 
τον αγώνα. Εξ αυτής εμπνεόμεθα, εξ αυτής 
αντλούμεν δύναμιν. Δι’ αυτήν ζούμεν, δι’ αυτήν 
πολεμούμεν, δι’ αυτήν θυσιαζόμεθα. Και ουδεμία 
δύναμις είναι ικανή να επιβάλη παρέκκλησιν από 
του δρόμου της Ενώσεως..... 
Εις την Κύπρον πάλλει σήμερον η καρδιά του 
έθνους. Εκεί διεξάγει η ελληνική φυλή τους νέους 
αγώνες της. Εκεί έστησεν τον ιερόν βωμόν του 
εθνικού θυσιαστηρίου της. Εκεί γράφει το νέον 
ηρωικόν έπος της. 
Ως ηγέτης του κυπριακού λαού είμαι υπερήφανος 
δια το εξαιρετικόν τούτο προνόμιον. Έχω όμως 
συγχρόνως την βαθείαν συναίσθησιν των ευθυ-
νών και υποχρεώσεων μου. Ουδέποτε θα υπο-
χωρήσωμεν, ουδέποτε θα καμφθώμεν, εις εκβια-
σμούς, θα αμυνθώμεν, θα πολεμήσωμεν και θα 
πεθάνωμεν εν ανάγκη μέχρι του τελευταίου....».  
Η Σύσκεψη Κορυφής στην Αθήνα 16 Μαϊου 
1965 
Μετά την απόρριψη της Έκθεσης Πλάζα, ο Μα-
κάριος μαζί με τον Στρατηγό Γρίβα, τον Σπύρο 
Κυπριανού και τον Πολύκαρπο Γεωρκάτζη συνα-
ντήθηκαν στις 16 Μαϊου 1965 με τον Γεώργιο 
Παπανδρέου και τους συνεργάτες του για να συ-
ζητήσουν την περαιτέρω πορεία του Κυπριακού. 
Στη σύσκεψη αυτή ο Μακάριος ανάφερε ότι μερι-
κοί τον κατηγορούν ότι είναι «ενάντια στην 
Ένωση», ότι είναι «ανθενωτικός» και είπε τα εξής:  
«Βάσις δι’ εμέ είναι η Κυβέρνησις η Ελληνική. Και 
με αυτήν θα συνεργασθώ. Και, περισσοτέραν πρω-
τοβουλίαν εις το θέμα της Ενώσεως έχει η Ελληνική 
Κυβέρνησις. Αν ειπή εις εμέ. Λόγω της λεπτότητος 
εις την οποίαν ευρίσκομαι, αν μου ειπή υπευθύνως 
ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως: Κήρυξε την Ένω-
σιν! – εγώ θα την κηρύξω». 
Ο Γεώργιος Παπανδρέου απάντησε λέγοντας ότι  
«υπό τας σημερινάς συνθήκας κήρυξις της Ενώ-
σεως σημαίνει πόλεμον. Και πόλεμος σημαίνει  όχι 
πραγματοποίησιν αλλά ενταφιασμόν της Ενώσεως. 
Και αποτέλεσμα του ενταφιασμού θα είναι η σφαγή 
εις την Κύπρον, την Θράκην και την Πόλην». 
Ο Γρίβας μιλά στην Αθήνα για την Ένωση 
Στις 17 Μαϊου 1965 ο Γρίβας που βρισκόταν στην 
Αθήνα για τη Σύσκεψη Κορυφής, μιλώντας στους 
δημοσιογράφους επαναλάβανε αυτά που έλεγε 
ο Μακάριος στη Θεσσαλονίκη: «Είμεθα έτοιμοι 
και δι’ ειρήνην και δια πόλεμον. Εάν οι Τούρκοι 
επιχειρήσουν ο,τιδήποτε θα λάβουν ένα μάθημα. 
Η Κύπρος δεν αποτελεί εύκολον λείαν, δεν πρό-
κειται δε να αποδεχθώμεν άλλην λύσιν εις το πρό-
βλημα της Νήσου πλην της άνευ οιωνδήποτε 
ανταλλαγμάτων Ενώσεως αυτής μετά της Μητρός 
Ελλάδος».  
Τόσο η ομιλία του Μακαρίου στη Θεσσαλονίκη 
όσο και οι δηλώσεις του Γρίβα στην Αθήνα, έρ-
χονταν σε άμεση αντίθεση με τα επίσημα έγ-
γραφα του ΟΗΕ που υπογράμμιζαν ότι ο Ελληνι-
κός στόχος παρέμενε η ολοκληρωμένη και 
αδέσμευτη ανεξαρτησία. Την ίδια ώρα δεν άφηναν 
καμιά αμφιβολία στην «εγγυήτρια» Τουρκία και 
στους Τουρκοκυπρίους για την πραγματική στάση 
της Ελληνοκυπριακής ηγεσίας αφού έδειχναν ότι 
η διακαής επιθυμία δεν ήταν η διατήρηση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας αλλά η διάλυση της και η 
προσάρτηση της Κύπρου στην Ελλάδα.
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 Σαν Σήμερα

2 Ιουλίου 

1956- Οι Άγγλοι απαγχονί-

ζουν στη Λευκωσία τους  

νεαρούς αγωνιστές της 

EOKA Ιωάννη Πατάτσο,  

Ανδρέα Ζάκο 

 
3 Ιουλίου  

1964- Ομάδα ακροδεξιών 

νεαρών εισβάλλει στη 

Βουλή σε ώρα συνεδρία-

σης. Οι βουλευτές αντιμετω-

πίζουν δυναμικά τους εισβο-

λείς και δέρνουν κάποιους 

από αυτούς. Συλλαμβάνο-

νται 30 νεαροί, οι οποίοι θα 

καταδικαστούν σε αυστηρές 

ποινές φυλάκισης. Οι εισβο-

λείς είχαν αποσπαστεί από 

την προεκλογική συγκέ-

ντρωση του υποψηφίου  

Δημάρχου Γεωργίου Πλυτά, 

υποψηφίου της ΕΡΕ. 

 

4 Ιουλίου 

2004- Η Εθνική Ελλάδος 

στέφεται πρωταθλήτρια  

Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, 

νικώντας στον τελικό τη 

διοργανώτρια Πορτογαλία 

με 1-0. Το γκολ σημείωσε 

στο 56ο λεπτό ο Άγγελος 

Χαριστέας. 

 

5 Ιουλίου 

1897- Γεννιέται ο  

Γεώργιος Γρίβας Διγενής 

 

6 Ιουλίου 

1907- Γέννηση Φρίντα 

Κάλο, μεξικανή ζωγράφος,  

σύμβολο του φεμινισμού 

 

1971- Πεθαίνει ο Λούις  

Αρμστρονγκ, αμερικανός 

τζάζ μουσικός 

 
7 Ιουλίου 

1936- Γεννιέται ο Νίκος 

 Ξυλούρης 

 

8 Ιουλίου 

2006- Οι ηγέτες των δύο 

κοινοτήτων της Κύπρου, 

Tάσσος Παπαδόπουλος και 

Μεχμέτ Αλί Ταλάτ υπογρά-

φουν συμφωνία επαναβε-

βαιώνοντας τη δέσμευση 

τους για λύση του κυπρια-

κού στη βάση διζωνικής δι-

κοινοτικής ομοσπονδίας.

Από τη χούντα στο πραξικόπημα του 1974 Νίκος Ξυλούρης- 7 Ιoυλίου 1936

Μέρος 1ο 

Μ
πήκαμε στον μαύρο Ιούλιο και οι μνήμες 

του 1974 ξυπνούν ξανά. Βεβαίως για να 

ακριβολογούμε θα πρέπει να πούμε ότι 

ξυπνούν για όλους όσοι θέλουν να θυμούνται. 

Κάποιοι στις μέρες μας θέλουν να θυμούνται μόνο 

τα όσα ξεκίνησαν από τις 20 Ιουλίου, δηλαδή την 

ημέρα έναρξης της τουρκικής  εισβολής, ξεχνώ-

ντας το κλειδί, που άνοιξε τη νέα κερκόπορτα για 

να εισβάλει η Τουρκία. Και δεν είναι άλλο από το 

πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. 
Σ’ αυτή τη σειρά των σημειωμάτων θα πάρουμε τα 
πράγματα από πολύ πιο πίσω, κάνοντας μια ανα-
δρομή του τι προηγήθηκε του πραξικοπήματος. Κι 
αυτό για να καταδειχθεί η συνέχεα των πραγμάτων 
που οδήγησε στον Ιούλιο του 1974. Διότι μόνο έτσι 
θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα κίνητρα και 
τις συμπεριφορές των πρωταγωνιστών. 
Κρίναμε επίσης αναγκαία την παρουσίαση των 
γεγονότων διότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
μια έντονη προσπάθεια να διαστρεβλωθούν τα 
γεγονότα και να επιρριφθεί στα θύματα η ευθύνη 
των όσων έγιναν. 
Όσοι επιχειρούν αυτό το ανοσιούργημα εξετάζουν 
αποσπασματικά τα γεγονότα, απομονώνουν δε-
δομένα και τα ταιριάζουν στα δικά τους ιδεολογή-
ματα που στόχο έχουν να απαλλάξουν από τις 
ευθύνες της τις δύο χούντες των Αθηνών, την 
ΕΟΚΑ Β και όλους όσοι συνέργησαν στο έγκλημα 
και να επιρρίψουν την ευθύνη στον Μακάριο και 
σε όσους τον υποστήριζαν. 
Εκμεταλλεύονται π.χ. τη διάθεση του Μακαρίου 
να μην συγκρουστεί ανοικτά με τη χούντα του 
Παπαδόπουλου στα αρχικά στάδια και την πα-
ρουσιάζουν ως συνεργασία μεταξύ τους. Φτάνουν 
μάλιστα στο σημείο να παρουσιάζουν την δεξίωση 
που παρέθεσε ο Μακάριος στον δικτάτορα Πα-
παδόπουλο στο προεδρικό μέγαρο στη Λευκωσία 
και την παρουσία αρχηγών πολιτικών κομμάτων 
εκεί, ως απόδειξη αυτής της συνεργασίας. 
Επιχειρούν επίσης να εξισώσουν αυτά τα μεμο-
νωμένα γεγονότα με την ανοικτή και παραδεκτή 
από όλους συνεργασία της χούντας με τον Γρίβα 
και την ΕΟΚΑ Β. 
Το Απριλιανό πραξικόπημα αναθαρρεύει τους 
αντιμακαριακούς 
Είναι γεγονός ότι αμέσως μετά το πραξικόπημα 
της Χούντας τον Απρίλη του 1967 οι αντιμακα-
ριακές δυνάμεις πήραν θάρρος. Ελλαδίτες αξιω-
ματικοί της Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΥΚ —σε 
επαφή με στοιχεία της δικτατορικής Κυβέρνησης 
των Αθηνών— με το σύνθημα της Ένωσης, αρ-
χίζουν να προετοιμάζουν το έδαφος για ανατροπή 
του Μακαρίου, κατάργηση του Κυπριακού κρά-
τους και ουσιαστικά, την επιβολή διπλής ένωσης. 
Οι Γριβικές οργανώσεις «Παγκύπριο Ενωτικό Μέ-
τωπο», «Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών» και 
το δημοσιογραφικό τους όργανο η «Πατρίς» εξα-
πολύουν σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Μακα-
ρίου και των κομμουνιστών, και απευθύνουν αυ-
στηρές προειδοποιήσεις και απειλές εναντίον των 
«ανθενωτικών». 
Στην εκστρατεία τους αυτή έχουν συμπαραστάτη 
την χουντική κυβέρνηση των Αθηνών, η οποία, 
με ραδιοφωνικά σχόλια και άρθρα στις φιλοκυ-
βερνητικές εφημερίδες, εξαπολύει μια παράλληλη 
επίθεση εναντίον των «ανθενωτικών» και όλων 
εκείνων που υποστηρίζουν τον Μακάριο. 
Είναι γεγονός ότι η πλειοψηφία των Ελληνικών 
Κυπριακών εφημερίδων είχε πάρει ευθύς εξ αρχής 
εχθρική στάση απέναντι στη Χούντα των Αθηνών 
και δεν συμπαθούσε καθόλου τους Έλληνες Αξιω-
ματικούς που υπονόμευαν την Κυπριακή Κυβέρ-
νηση και συνωμοτούσαν εναντίον του Μακαρίου. 
Η ρήξη έγινε οξύτερη, όταν περί τα μέσα Ιουνίου 
η δικτατορική Κυβέρνηση, αναφερόμενη στα αντι-
χουντικά σημειώματα και σχόλια των κυπριακών 

εφημερίδων εξέδωσε ανακοίνωση που σημείωνε 
μεταξύ άλλων ότι τα αντιχουντικά δημοσιεύματα 
κυπριακών εφημερίδων «έχουν προκαλέσει εν 
Ελλάδι ζωηράν αγανάκτησιν. Θεωρείται απαρά-
δεκτον και εξοργιστικόν να βλέπουν το  
Ο Μακάριος λειτουργεί πυροσβεστικά 
Την πρώτη αυτή κρίση επιχείρησε να κατευνάσει 
ο ίδιος ο Μακάριος ο οποίος προέβη σε δήλωσε 
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στις 21 Ιου-
νίου 1967. 
Μεταξύ άλλων ο Μακάριος είπε ότι «Βασική προ-
ϋπόθεσις διά την ευόδωσιν του ενωτικού μας αγώ-
νος είναι η στενή συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και 
Κύπρου». Εξέφρασε μάλιστα και τη λύπη του για 
την ατμόσφαιρα δυσπιστίας και καχυποψίας που 
εκδηλώθηκε, σημειώνοντας ότι αυτή είναι επιζήμια 
για τις σχέσεις της Κύπρου και της Ελλάδας. Φρό-
ντισε όμως την ίδια ώρα να υπενθυμίσει ότι «Η 
Ελλάς συμπαρίσταται εις τον αγώνα της Κύπρου, 
ο οποίος αποτελεί υπόθεσιν ολοκλήρου του 
έθνους, και υφίσταται πολλάς θυσίας». Φρόντισε 
επίσης για ευνόητους λόγους να εξάρει το ρόλο 
των Ελλήνων αξιωματικών στην Κύπρο. 
Κι όμως, ο Μακάριος γνώριζε 
Ο Μακάριος δεν ήταν ειλικρινής στα όσα έλεγε. 
Γνώριζε πολύ καλά τι τεκταινόταν στα παρασκήνια 
και πίσω από κλειστές πόρτες. Γνώριζε ότι σε 
πολλά σημεία αυτά που είπε δεν ανταποκρίνο-
νταν στην πραγματικότητα. Είχε όμως την τάση 
να συγκαλύπτει εξακολουθητικά τις ατασθαλίες 
των αντιπάλων του, πιστεύοντας ότι έτσι εξυπη-
ρετούσε την «εθνική ενότητα». 
Από την άλλη είχε και χρέος ως αρχηγός του 
κράτους να κρατά μια σταθερότητα στις σχέσεις 
με τις κυβερνήσεις των Αθηνών, αντιστεκόμενος 
σε αυτές εκεί και όταν έπρεπε αλλά και να επι-
διώκει τη συνεργασία τους εκεί που χρειαζόταν. 
Και στην περίπτωση αυτή δεν μπορούσε να κάνει 
διαφορετικά. 
Και είναι αυτή τη στάση του που σήμερα κάποιοι 
εκμεταλλεύονται για να τον κατηγορήσουν. Είμα-
στε όμως σίγουροι ότι αν τότε ερχόταν σε πλήρη 
σύγκρουση με τη Χούντα, το «Εθνικό Κέντρο» 
όπως το αποκαλούσαν τότε οι αντιμακαριακοί 
οπαδοί της ένωσης, θα τον κατηγορούσαν ότι 
στρεφόταν εναντίον της «μητρός πατρίδος», 
όπως και έπραξαν δηλαδή πολλές φορές. 
Και σήμερα ακόμα θεωρούν οι ίδιοι κύκλοι και οι 
επίγονοι τους, παραγράφοντας τα όσα θα παρα-
θέσουμε στα επόμενα σημειώματα, ότι το πραξι-
κόπημα δεν το επιδίωκε η Χούντα αλλά αναγκά-
στηκε να το κάνει μετά την επιστολή προς τον 
Γκιζίκη που έστειλε ο Μακάριος στις 3 Ιουλίου 
1974. 
Με άλλα λόγια οι άνθρωποι αυτοί θέτουν την ιστο-
ρία στο τραπέζι του Προκρούστη προκειμένου να 
αθωώσουν τη Χούντα, τον Γρίβα και την ΕΟΚΑ 
Β’ και τα εκτός Κύπρου αφεντικά τους. 
Από μακριά η βαλίτσα 
Θεωρούμε ότι είναι σωστό να διευκρινίσουμε ότι 
η ανωμαλία δεν ξεκίνησε το 1971 με την άφιξη 
του Γρίβα στην Κύπρο. 
Η ανωμαλία και οι συνωμοσίες ξεκίνησαν από 
την επομένη που συστάθηκε το Κυπριακό κράτος. 
Όσοι δεν αποδέχθηκαν τη λύση της ανεξαρτησίας 
και έμεναν πιστοί στην ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα, αντιστρατεύτηκαν αμέσως τον Μακάριο 
τον οποίο θεωρούσαν ως τον υπεύθυνο για το 
ότι δεν έγινε η ένωση. Τον χαρακτήριζαν μάλιστα 
και «επίορκο της Φανερωμένης», ότι δηλαδή αθέ-
τησε τον όρκο του που έδωσε πριν την έναρξη 
της ΕΟΚΑ στην Εκκλησία της Φανερωμένης ότι 
θα αγωνιστεί υπέρ της ένωσης. 
Οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ χωρίστηκαν σε μακαρια-
κούς και αντιμακαριακούς (γριβικούς) και ξεκίνησε 
αναμεταξύ τους ένας πόλεμος αλληλοεξόντωσης. 
Δημιουργήθηκαν διάφορες παραστρατιωτικές ορ-
γανώσεις, έγιναν δολοφονίες πολιτικών αντιπά-
λων και γενικά το κλίμα ήταν πολύ φορτισμένο. 

Σ
αν σήμερα στις 7 Ιουλίου 

του 1936 γεννήθηκε ο Νί-

κος Ξυλούρης. Ο Ψαρο-

νίκος, ο Αρχάγγελος της Κρήτης 

σημάδεψε με την φωνή τα 

πρώτα χρόνια της μεταπολιτευ-

τικής Ελλάδας. 
Γεννήθηκε στα Ανώγεια. Η οι-
κογένειά του είχε βγάλει πολ-
λούς λυράρηδες, τα αδέρφια του 
Ψαραντώνης και Ψαρογιάννης 
είναι επίσης γνωστοί μουσικοί. 
Όταν ήταν πέντε χρονών οι Γερ-
μανοί έκαψαν το χωριό του. 
Πολύ νεος αγοράζει την πρώτη 
του λύρα και ξεκινά να παίζει σε 
πανηγύρια και στα 17 του μετα-
κομίζει στην Αθήνα, όπου ξεκινά 
να εργάζεται σε ένα νυχτερινό 
κέντρο έξω από την κουλτούρα 
και τη μουσική του παράδοση. 
Το 1958 παντρεύεται την Ουρα-
νία Μελαμπιανάκη. Μένουν στο 
Ηράκλειο. Σταδιακά ο Ξυλούρης 
γίνεται γνωστός, οργανώνονται 
γλέντια στα οποία παίζει και 
ηχογραφεί τον πρώτο του δίσκο 
«Μια μαυροφόρα που περνά». 
Το 1960 γεννήθηκε ο γιος του 
Γιώργος  και το 1966 η κόρη του 
Ρηνιώ. Την χρονιά της γέννησης 
της κόρης του κέρδισε και το 
πρώτο βραβείο σε ένα φεστιβάλ 
μουσικής στο Σαν-Ρέμο παίζο-
ντας με τη λύρα του. Την επό-
μενη χρονιά άνοιξε στο Ηρά-
κλειο το μουσικό κέντρο 
«Ερωτόκριτος». 
Γνωστός πλέον, το 1969 εμφα-
νίζεται μετά από χρόνια σε αθη-
ναϊκό κέντρο.Για το ποιος «ανα-
κάλυψε» το Νίκο Ξυλούρη, τα 
λεγόμενα της συζύγου του, κυ-
ρίας Ουρανίας Ξυλούρη, – 
όπως δημοσιεύτηκαν σε σχετικά 
αφιερώματα των περιοδικών 
«Δίφωνο» και «Μονογραφίες» 
– διαφέρουν από την ιστορία 
που συνήθως επικρατεί σε αρ-
κετές βιογραφίες του Νίκου Ξυ-
λούρη: ότι δηλαδή τον ανακά-
λυψε ο Ερρίκος Θαλασσινός και 
τον ανέδειξε ο Γιάννης Μαρκό-
πουλος. Η ανάδειξη του Ξυ-
λούρη οφείλεται στο τραγούδι 
του «Ανυφαντού» και το πρό-
σωπο που τον ανακάλυψε και 
τον ανέδειξε ήταν ο διευθυντής 
της δισκογραφικής εταιρείας 
«Κολούμπια» Τάκης Λαμπρό-
πουλος, ο οποίος τον ηχογρά-
φησε σε ένα γαμήλιο γλέντι στα 
Ανώγεια κι έστειλε την κασέτα 
στον συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο 
που βρισκόταν τότε στο Παρίσι, 
προκειμένου να ακούσει τη 
φωνή του Ανωγειανού Λυράρη. 
Οι εφημερίδες της εποχής έγρα-
ψαν ότι ο Λαμπρόπουλος πήγε 
στην Κρήτη όπου ανακάλυψε 
μια σπουδαία και σημαντική 

φωνή. Από εκεί πληροφορή-
θηκε ο Γιάννης Μαρκόπουλος 
για το Νίκο Ξυλούρη και του 
πρότεινε τα τραγούδια του 
«Χρονικού».  Προηγουμένως, ο 
Μαρκόπουλος είχε δοκιμάσει τις 
φωνές του Γρηγόρη Μπιθικώ-
τση και της Μαρίας Φαρανούρη, 
που όπως φαίνεται δεν τον ικα-
νοποίησαν, μέχρι που γνώρισε 
τον Ξυλούρη και του εμπιστεύ-
τηκε μερικά από τα τραγούδια 
του «Χρονικού». 
Για το ποιος «ανακάλυψε» το 
Νίκο Ξυλούρη, τα λεγόμενα της 
συζύγου του κ. Ουρανίας Ξυ-
λούρη όπως δημοσιεύτηκαν σε 
σχετικά αφιερώματα των περιο-
δικών «Δίφωνο» και «Μονογρα-
φίες» είναι διαφορετική από αυ-
τήν που συνήθως επικρατεί σε 
αρκετές βιογραφίες του Νίκου 
Ξυλούρη, ότι τον ανακάλυψε ο 
Ερρίκος Θαλασσινός και τον 
ανέδειξε ο Γιάννης Μαρκόπου-
λος. Η ανάδειξη του Ξυλούρη 
οφείλεται στο τραγούδι του 
«Ανυφαντού» και το πρόσωπο 
που τον ανακάλυψε και τον ανέ-
δειξε ήταν ο διευθυντής της δι-
σκογραφικής εταιρείας «Κολού-
μπια» Τάκης Λαμπρόπουλος, ο 
οποίος τον ηχογράφησε σε ένα 
γαμήλιο γλέντι στα Ανώγεια και 
έστειλε την κασέτα στον συν-
θέτη Σταύρο Ξαρχάκο ο οποίος 
ήταν τότε στο Παρίσι, προκειμέ-
νου να ακούσει τη φωνή του 
Ανωγειανού Λυράρη 
Τα τραγούδια του τα μάθαινε 
στο πόδι. Δεν είχε χρόνο για 
πρόβες. Τα μάθαινε, ακούγο-
ντας την κασέτα στο σπίτι, στο 
αυτοκίνητο. Τραγουδούσε μαζί 
και το μάθαινε. Μάλιστα, ο Ξαρ-
χάκος, τον ήθελε πάντα στα 
τραγούδια του αυθεντικό, γι’ 
αυτό και τον καλούσε στο στού-
ντιο για ηχογράφηση, συνήθως, 
χωρίς πρόβα. Έτσι έγινε και με 
το τραγούδι «Ήταν μια φορά». 
Το ηχογράφησε ο Νίκος χωρίς 
να το ξέρει. Χωρίς καμία 
πρόβα”. 
Το 1971 ξεκίνησε κοινές εμφα-
νίσεις με το Γιάννη Μαρκόπουλο 
στη μπουάτ «Λήδρα» και η 
φωνή του έγινε σύμβολο της 
αντίστασης. Εκείνα τα χρόνια 
συνεργάστηκε στενά με τον 
Θρακιώτη τραγουδοποιό Θα-
νάση Γκαϊφύλλια στις μπουάτ 
της Πλάκας και σε συναυλίες σε 
όλη την Ελλάδα. 
Το καλοκαίρι του 1973 τραγού-
δησε στο θεατρικό έργο «Το με-
γάλο μας τσίρκο» με πρωταγω-
νιστές τον Κώστα Καζάκο και τη 
Τζένη Καρέζη στο θέατρο «Αθή-
ναιον». Η μουσική ήταν του 
Σταύρου Ξαρχάκου. 
Πέθανε στις 8 Φεβρουαρίου του 
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Επιστολή προς τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερι-
κών Ντόμινικ Ράαμπ με την οποία του ζητούν να 
εγείρει ανησυχίες για την παρεμπόδιση της ελευ-
θεροτυπίας στην Τουρκία απηύθηναν οι Συντη-
ρητικοί βουλευτές βορείου Λονδίνου Τερέζα Βί-
λιερς και Μάθιου Όφορντ. 
Οι δύο βουλευτές επισημαίνουν ιδιαίτερα την πε-
ρίπτωση του Τούρκου δημοσιογράφου και ακα-
δημαϊκού Εμρέ Ουσλού, ο οποίος από τις ΗΠΑ 
έχει επικρίνει με σειρά άρθρων του τη διακυβέρ-
νηση του Προέδρου Ερντογάν, αποκαλύπτοντας 
μεταξύ άλλων επαφές με την Αλ Κάιντα και τον 
ISIS. 
Όπως αναφέρουν οι δύο βουλευτές, ο κ. Ουσλού 
συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών δημοσιογράφων 
και μπλόγκερ που αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητες 
ποινικές διώξεις στην Τουρκία, με την κυβέρνηση 
να επιδιώκει την έκδοσή τους από τις χώρες δια-
μονής τους. 
Στην περίπτωση του κ. Ουσλού η Τουρκία ζητά 
την έκδοσή του μέσω των αμερικανικών δικαστη-
ρίων, αλλά όπως υποστηρίζουν η κα Βίλιερς και 
ο κ. Όφορντ υπάρχουν στοιχεία ότι ανάλογες πε-
ριπτώσεις τουρκικών αιτημάτων αφορούν και τα 
βρετανικά δικαστήρια. 
Διατυπώνοντας την έντονη ανησυχία της η κα Βί-
λιερς δήλωσε: «Υπάρχουν ανησυχητικές αποδεί-
ξεις ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το σύστημα ποι-
νικής δικαιοσύνης, τις υπηρεσίες πληροφοριών 
ασφαλείας και τις συμφωνίες έκδοσης κατηγο-
ρουμένων με το Ηνωμένο Βασίλειο και με άλλες 
χώρες ως μέρος μιας συστηματικής εκστρατείας 
φίμωσης αντιπολιτευόμενων φωνών. 161 δημο-
σιογράφοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε φυλακή 
στην Τουρκία. Αυτό καθιστά την Τουρκία τη χώρα 
με τους περισσότερους φυλακισθέντες δημοσιο-
γράφους στον κόσμο». 

Ο Μάθιου Όφορντ από την πλευρά του τόνισε 
ότι με το να σύρει δημοσιογράφους στα δικαστή-
ρια η τουρκική κυβέρνηση κάνει τους πολίτες να 
φοβούνται να εκφράσουν τη διαφωνία τους με 
κυβερνητικές πολιτικές. «Ζητάμε από τον 
Υπουργό Εξωτερικών να εγείρει τη σημασία της 
ελευθεροτυπίας με τον Τούρκο ομόλογό του. Ελ-
πίζουμε αυτά τα ζητήματα να μπορέσουν επίσης 
να επισημανθούν από τη βρετανική κυβέρνηση 
σε διεθνή φορά όπως τα Ηνωμένα Έθνη», πρό-
σθεσε ο Συντηρητικός βουλευτής. 
Η επιστολή προς τον κ. Ράαμπ επισημαίνει επι-
πλέον την καταδίκη από τον εκπρόσωπο του 
ΟΑΣΕ για την ελευθερία των ΜΜΕ Αρλέμ Ντεσίρ 
των ποινών φυλάκισης που επιβλήθηκαν στους 
δημοσιογράφους Οζγκιούρ Μπογκατέκιν και Με-
τίν Ουτσά. 
Η ποινή στη δεύτερη περίπτωση πιστεύεται ότι 
αφορούσε μία ανάρτηση στο Twitter που εκλή-
φθηκε ως «προσβολή» προς κρατικό αξιωμα-
τούχο. 
Η κα Βίλιερς και ο κ. Όφορντ καλούν επίσης τη 
βρετανική κυβέρνηση να επανεξετάσει τους 
όρους της συμφωνίας με την Τουρκία για αμοιβαία 
έκδοση κατηγορουμένων για αδικήματα, ώστε να 
μη βασίζεται μόνο στην εξέταση διαδικαστικών 
λεπτομερειών αλλά και στην αξιολόγηση της ου-
σίας του αιτήματος έκδοσης. 
«Οι ισχύουσες διευθετήσεις δίνουν στην Τουρκία 
την ίδια εμπιστοσύνη που δίνεται στα κράτη μέλη 
της ΕΕ. Πρόσφατες υποθέσεις δείχνουν ότι δε 
θα πρέπει να δίνεται ο ίδιος βαθμός εμπιστοσύ-
νης στο τουρκικό νομικό σύστημα δεδομένης της 
αυξανόμενης σκληρής μεταχείρισης δημοσιογρά-
φων και μπλόγκερς», αναφέρει σχετικά κοινή δή-
λωση των δύο Βρετανών βουλευτών.

 Βρετανοί βουλευτές ζητούν δράση για  
προάσπιση της ελευθεροτυπίας στην Τουρκία

 Η κατοχή Αμμοχώστου αποκύημα προδοσίας και όχι εγκατάλειψης!

Ο Άντρος Παυλίδης,  ο οποίος έχει την εντύπωση 
ότι είναι κορυφαίος δημοσιογράφος, στο άρθρο 
του με τίτλο «Το έπος της Αμμοχώστου»,  που 
δημοσιεύτηκε στον «ΠΟΛΙΤΗ» της  Κυριακής 
21/6/20,   παίρνει το δικαίωμα με τον μανδύα χι-
λίων πιθήκων όχι μόνο να κατηγορήσει τον πλη-
θυσμό της Αμμοχώστου για εγκληματική προδο-
σία  και για εγκατάλειψη της πόλης του, αλλά, 
επίσης,  ότι ήταν οι ίδιοι οι κάτοικοι υπαίτιοι της 
κατάληψής της από τον Τούρκο εισβολέα! 
Ταυτόχρονα, προβάλλει τον εαυτό του,  σαν ήρωα 
δημοσιογράφο που αψήφησε τους θανάσιμους 
κινδύνους του τούρκικου στρατού κατοχής και γύ-
ριζε στην πόλη αψηφώντας κινδύνους και ότι το 
μόνο πράγμα που άκουσε ήταν το ρίξιμο μίας και 
μοναδικής  σφαίρας (!!!) από τα τείχη της παλιάς 
πόλης της Αμμοχώστου. 
Ενώ στην πραγματικότητα γινόταν χαλασμός κό-
σμου από τον ανελέητο βομβαρδισμό των αερο-
πλάνων και πυροβόλων όπλων, συμπεριλαμβα-

νομένων και τεθωρακισμένων τουρκικών στρα-
τιωτικών οχημάτων. 
Δυστυχώς, εμείς οι πρόσφυγες έχουμε υποστεί 
τα πάνδεινα από το αποτέλεσμα της προδοσίας 
του ξενοκίνητου πραξικοπήματος και της τούρκι-
κης ιμπεριαλιστικής εισβολής του 1974. 
Χάσαμε τα πάντα! 
Τον τόπο που γεννηθήκαμε, το βιός μας, τους 
ανθρώπους που αγαπάμε που σκορπίστηκαν πα-
ντού, όχι μόνο στην ελεύθερη Κύπρο αλλά και 
στο εξωτερικό. 
Τα παλληκάρια, οι εθνοφρουροί μας, οι έφεδροι 
και οι εθελοντές μας, όλοι αγωνίστηκαν και πάρα 
πολλοί έπεσαν στο βωμό της ελευθερίας για εμάς 
και για ολόκληρη την Κύπρο. Και αρκετοί άλλοι 
υπέφεραν τα μέγιστα στα χέρια του κατακτητή 
και πολλοί άλλοι δε ακόμη αγνοούνται. 
Οι αθάνατοι ήρωες της πόλης και της επαρχίας 
Αμμοχώστου, όπως ο Τάσος Μάρκου και πολλοί 
άλλοι,  έδωσαν ότι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια 

τους την ζωή για την δική μας ελευθερία.    
Δυστυχώς ο Άντρος Παυλίδης μόνο την τουρκική 
προπαγάνδα μπορεί να εξυπηρετήσει με το να 
λέει, οδυνηρές για εμάς,  προκλητικές ανοησίες 
και ανυπόστατους αναληθείς ισχυρισμούς, ότι δεν 
υπήρχε κίνδυνος από τον Τούρκικο στρατό και 
ότι, τάχα, οι κάτοικοι Αμμοχώστου δεν έπρεπε να 
φύγουν από την πόλη και ότι φοβήθηκαν και το 
‘έσκασαν’(!). 
Ο Άντρος Παυλίδης γνώριζε πολύ καλά    ότι το 
κατειλημμένο από τους πραξικοπηματίες κρατικό 
κανάλι του ΡΙΚ, στο οποίο δούλευε, κάλεσε τους 
Βαρωσιώτες να πάνε πίσω στα σπίτια τους από 
την ίδια ημέρα που καταλήφθηκε η πόλη. Πάρα 
πολλοί επέστρεψαν, όμως οι Τούρκοι εισβολείς 
άλλους σκότωσαν, άλλους βίασαν και άλλους βα-
σάνισαν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. 
Δεν ήταν μια ‘ειρηνευτική επιχείρηση’, όπως υπαι-
νίσσεται ο κύριος Άντρος Παυλίδης, αλλά μια 
στρατιωτική επίθεση που  απώτερο σκοπό είχε  
να σκοτώσει, να βασανίσει, να βιάσει. Επίσης να 
κάψει να λεηλατήσει και να καταστρέψει τις περι-
ουσίες μας. Απώτερος σκοπός ήταν να κατακτή-
σει ολόκληρη την πόλη  του Ευαγόρα. 
Ο Άντρος Παυλίδης δεν θεώρησε σωστό να ανα-
φερθεί στην προδοσία και την συνομωσία εις βά-
ρος της πατρίδας μας. Στην δεύτερη φάση της 
Τουρκικής εισβολής δόθηκε η διαταγή στην 
Εθνική Φρουρά όπως οπισθοχωρήσει άμεσα 
κατά την προέλαση του Τουρκικού στρατού στην 
Αμμόχωστο. 
Ήταν ολοφάνερο ότι οι εντολές εξυπηρετούσαν 
τα ιμπεριαλιστικά τουρκικά σχέδια και αυτά των 
πατρώνων τους  ΑγγλοΑμερικάνων, που συμμε-

τείχαν σε αυτή την συνομωσία. 
Οι Βαρωσιώτες και οι υπόλοιποι πρόσφυγες δια-
βάζουν με αποτροπιασμό και αισθήματα αγανά-
κτησης την θρασύτατη απόπειρα του κυρίου Παυ-
λίδη να κατηγορήσει και να καταδικάσει τους 
κατοίκους της Αμμοχώστου για την εγκατάλειψη 
της πόλης τους! 
Για αυτές τις αισχρές και άδικες  κατηγορίες που 
αποτυπώνει ο Άντρος Παυλίδης, θα έπρεπε να 
νοιώθει μόνο ντροπή. Διότι φέρνουν στις μνήμες 
των Βαρωσιωτών και όλων των προσφύγων μνή-
μες ανοικτών πληγών που ακόμη αιμορραγούν. 
Και αυτές οι κατηγορίες δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά ασέλγεια στις δικές μας τις πληγές. 
Οι Βαρωσιώτες κρατούν άσβεστη την λαμπάδα 
της εθνικής μνήμης, της προδοσίας, της αιματο-
χυσίας, της προσφυγιάς και του ξεριζωμού. 
Κρατάνε ανεξίτηλη την φλόγα στο αναμμένο κα-
ντήλι των νεκρών μας, των ηρώων μας, που υπε-
ρασπίστηκαν τις Θερμοπύλες της πατρίδας μας 
και έδωσαν και την τελευταία ρανίδα του αίματος 
τους για την δική μας ελευθερία. 
Και η πόλης της Αμμοχώστου και όλα τα κατεχό-
μενα εδάφη μας ζητούν απεγνωσμένα την απε-
λευθέρωσή τους από τον Τούρκικο ζυγό. 
Εμείς σαν Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΗΒ στέλνουμε 
ένα μήνυμα και ταυτόχρονα μια υπόσχεση. 
Όλοι εμείς οι Βαρωσιώτες δεν υποστέλλουμε την 
σημαία της επιστροφής στην πόλη μας. 
Θα αγωνιζόμαστε μέχρι ο ήλιος της λευτεριάς και 
της δικαιοσύνης να ανατείλει στην πόλη μας και 
σε όλα τα κατεχόμενα εδάφη μας. 
*Δρ. Βασίλης Μαύρου  
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΗΒ 
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ΠΕΜΠΤΗ 02 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:00 
Η Γεύση της Αγάπης (2018). 
Αισθηματική ταινία με τους 
Φάνη Μουρατίδη, Δημήτρη Κί-
τσο, Μελισσάνθη Μάχουτ, 
Φιόνα Γεωργιάδη, Δημήτρη 
Γκουτζαμάνη. Ο Άρης, ένας μο-
ναχικός 48άρης, ζει με ένα ρο-
μπότ, την Elli, μια νεαρή 
όμορφη ύπαρξη που προβλέ-
πει και εκπληρώνει κάθε του 
επιθυμία χωρίς να ζητά κανένα 
αντάλλαγμα. Η ELLi διαθέτει προηγμένη τεχνητή 
νοημοσύνη και πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του 
Άρη στο Cloud, λειτουργώντας ως ο ιδανικός per-
sonal assistant. Όταν το λειτουργικό της σύστημα 
αναβαθμίζεται με Τεχνητά Συναισθήματα, νιώθοντας 
παραμελημένη, απαιτεί να μάθει "τι είναι η αγάπη".  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:30  
Τ ‘Αδέλφια μου (1966). Κοινωνικό δράμα με τους 
Τόλη Βοσκόπουλο, Ντίνα Τριάντη, Γιώργο Βλαχό-
πουλο, Νικήτα Πλατή, Θανάση Μυλωνά. Ο Κώστας 
επιστρέφει στην πατρίδα, μετά από πολλά χρόνια 
στην ξενιτιά, και αναζητεί τα τρία παιδιά του που χά-
θηκαν στην κατοχή μετά το θάνατο της γυναίκας του. 
Στο μεταξύ, ο Μανώλης, ένας φτωχός νέος, ερωτευ-
μένος με μια κοπελιά ονόματι Καίτη, γίνεται μεγάλος 
λαϊκός τραγουδιστής χάρη στην αμέριστη βοήθεια 
της φίλης του Σόνιας η οποία είναι και αυτή τραγου-
δίστρια κι ερωτευμένη με έναν πλούσιο νέο, τον Στέ-
λιο, του οποίου η μητέρα δεν τη θέλει καθόλου για 
νύφη. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:45  
Στάκμαν (2001). Κωμωδία με τους Αντώνη Καφε-
τζόπουλο, Σπύρο Καλογύρου, Δημήτρη Καλλιβωκά, 
Δάφνη Κουτσάφτη. O Κώστας, αδιόριστος καθηγη-
τής μαθηματικών κληρονομεί από τη μητέρα του, 
την πατροπαράδοτη οικογενειακή επιχείρηση στην 
Καστοριά. Υπό έναν όρο όμως. Θα πρέπει να ανα-
λάβει υπό την προστασία του τον Πέτρο και τον 
Παύλο, δύο τροφίμους του Γηροκομείου Αθηνών. Η 
διαθήκη αποκαλύπτει πως ένας από τους δύο είναι 
ο πραγματικός πατέρας του Κώστα. Ποιος όμως; Ο 
Κώστας βρίσκει αφορμή από την κληρονομιά για να 

αλλάξει τη ζωή του κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα. Είναι 
η τελευταία του ελπίδα για να πάρει την κηδεμονία 
της κόρης του.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:25  
Η Πλούσια και το Γκαρσόνι (1987). Κωμωδία με 
τους Γιάννη Βούρο, Σοφία Αλιμπέρτη, Νίκο Ρεντίφη, 
Θανάση Λιάμη, Άγγελο Προβελέγγιο, Ερρίκο 
Μπριόλα. Ένα θεότρελο και παραχαϊδεμένο πλου-
σιοκόριτσο η Σίσσυ Ρωνάση, αναστατώνει όλους 
τους νεαρούς του νησιού όπου έχει πάει για διακο-
πές. Οι δραστήριοι γόηδες σκαρφίζονται τεχνάσματα 
για να τη ρίξουν. Ποιόν όμως θα διαλέξει τελικά η 
Σίσσυ;      
KYΡIAKH 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00  
Ο Λουστράκος (1962). Μελόδραμα με τους Βασίλη 
Καΐλα, Δημήτρη Παπαμηχαήλ, Ρίτα Μυράτ, Μυράντα 
Κουνελλάκη, Ανδρέα Ντούζο, Δέσπω Διαμαντίδου. 
Ο Βασίλης Μαράς, ένα φτωχό κι ορφανό από πατέρα 
παιδί που φιλοδοξεί να σπουδάσει, γυρίζει στους 
δρόμους και γυαλίζει παπούτσια. Η μητέρα του Άννα, 
η οποία δούλευε παραδουλεύτρα σ’ ένα πλουσιό-
σπιτο, βρίσκεται άδικα στη φυλακή, καταδικασμένη 
για ληστεία μετά φόνου. Ο μικρός με τη βοήθεια του 
δικηγόρου Γιώργου Καραλή προσπαθεί να αποδείξει 
την αθωότητά της.  
KYΡIAKH 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:30
Μέδουσα (1998). Αστυνομική 
περιπέτεια με την Ελένη Φιλίνη, 
Θάνο Αμοργινό, Βάνα Ραμποτά, 
Τάκη Αντωνίου, Αρτώ Απαρτιάν, 
Χάρη Μιχαλογιαννάκη. Ένας 
αστυνομικός  καλείται να λύσει 
μια σειρά φόνων, τα θύματα των 
οποίων μετατρέπονται σε μαρ-
μαρωμένα αγάλματα με τα 
ρούχα τους. Υπεύθυνη για τα 
εγκλήματα φαίνεται να είναι μια 
γυναίκα, με την οποία θα έρθει αντιμέτωπος ένας 
ληστής, ο Περσέας, με την ομάδα του.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:45  
Μιας Πεντάρας Νιάτα (1967). Κωμωδία με τους 
Ανδρέα Μπάρκουλη, Γιάννη Μιχαλόπουλο, Στέφανο 
Ληναίο, Έλλη Φωτίου,  Σμάρω Στεφανίδου. Δύο νε-
όνυμφοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το οικο-

νομικό τους πρόβλημα, ο άντρας όμως αντιδρά στο 
ενδεχόμενο να εργαστεί η σύζυγός του. Εκείνη θα 
τον πείσει να πιάσει κρυφά δουλειά στην εταιρεία 
του, παριστάνοντας την αδερφή του, κάτι που θα 
δημιουργήσει κωμικές καταστάσεις και προβλήματα, 
αφού το αφεντικό τους θα την συμπαθήσει και θα 
της κολλήσει.  
ΤΡΙΤΗ 07 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:45  
Άβε Μαφία-Εθνική Ακαδημία Απατεώνων (1989). 
Κωμωδία με την Μάρω Κοντού, Γιώργο Βασιλείου, 
Λίντα Γίγα, Βίκη Καπετανή, Δημήτρη Τζουμάκη. Ήταν 
φοβερός και τρομερός. Ήταν γκάγκστερ και αρχιμα-
φιόζος. Ήταν γεννημένος φονιάς. Ήταν μεγαλέμπο-
ρος ναρκωτικών. Και ήλθε στην Αθήνα από τη Νέα 
Υόρκη, παρέα με τους δολοφόνους του, για να στήσει 
μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις "βιτρίνας" που θα 
κάλυπταν τη διακίνηση των ναρκωτικών. Κι επειδή 
ήταν αφάνταστα "σπάγκος" λάδωνε τους πάντες για 
να στήσει επικερδείς επιχειρήσεις στους μεγάλους 
αρχαιολογικούς χώρους του τόπου. Τότε ήταν που 
μπήκαν στο κόλπο εκείνοι οι φτωχοδιάβολοι του Με-
ταξουργείου και του νοίκιασαν την Ακρόπολη και τον 
Παρθενώνα...  
ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:40  
Ο Μαχητής (1988). Νεαρή αστυνομική περιπέτεια 
με τους Γιώργο Σφέτα, Κρίς Σφέτα, Γιάννη Νικολαΐδη, 
Γιώργο Σουξέ, Κώστα Μπακάλη. Ο Κρις ξεκινώντας 
από το σπίτι του για το σχολείο δεν μπορεί να φα-
νταστεί ότι θα μπλέξει σε μια περιπέτεια με αβέβαιο 
τέλος. Γιατί οι τρεις κακοποιοί που απαγάγουν τα 
παιδιά είναι αδίστακτοι και αποφασισμένοι για όλα. 
Τα παιδιά ρίχνονται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και οι 
απαγωγείς δεν θα διστάσουν 
να τα σκοτώσουν αν δεν πά-
ρουν τα λύτρα. Ο Κρις μαθαίνει 
ότι ένα από τα παιδιά πρέπει 
να πάει αμέσως στο νοσοκο-
μείο και αποφασίζει να δραπε-
τεύσουν. Διασχίζουν το δάσος 
τα τέσσερα παιδιά και από 
πίσω τους τρέχουν οι απαγω-
γείς. 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 2/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00  Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Θεία Λειτουργία 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/7 
05.45 Όλα στον Αέρα (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια 
10.30 Κοίτα με στα Μάτια 
11.00 Φάκελοι  

12.00 Ειδήσεις  
12.10 Προσωπογραφίες 
13:00 Γενιές της Σιωπής  
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Πεταλούδα (Ε) 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 
17.25 Κάποτε το 80 
18.00 Ειδήσεις 

19.15 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/7 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Eu 4 U   
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις  
13.45 Τετ-Α-Τετ  
15:00 Μαζί/Birlikte   
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυρά του Μεταξιού  
16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
17.25 Γενιές της Σιωπής  
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Σπιτομαγειρέματα  
08.00 Το καφενείο 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής 
09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Happy Hour  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
16.25 Τα Ρόδα της Οργής  
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
ΤΡΙΤΗ 7/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Τα Ρόδα της Οργής   
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ευ Ζην  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Τα Ρόδα της Οργής  
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα από τον LGR. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 
Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 
Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 
LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 
12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 
Party time με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-
νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 
Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-
τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
19:00 Σαββατόβραδο στον 
LGR,  22:00 Greek Party με τον 
Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-
λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 
έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-
γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 
13:00 Απόγευμα της Κυριακής 
με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 
γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-
νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 
Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 
ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 
το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 
Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 
Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 The Greek Music Mon-
day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 
τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-
χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  
20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-
κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show με την Lucy 
Loizou, ή την εκπομπή Talking 
Property 20:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Δελτίο Ειδήσεων 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ευθέως  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Αρ-
χαιολογικό Μουσειο Αμφιπόλης.  
Μιλούν η Δήμητρα Μαλαμίδου- 
Προισταμένη Εφορίας Αρχαιοτήτων 
Σερρών 
21:50 Ελληνική Ταινία: Η Γεύση της 
Αγάπης  
23:32 Συνέντευξη με την Αλίκη 
Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Τ'Αδέλφια 
μου  
23:05 Ελληνική Ταινία: : Στάκμαν  
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
19:40 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Wine Festival 2019 - Συνεντεύ-
ξεις  
20:25 Ελληνική Ταινία: Η Πλούσια 
και το Γκαρσόνι 
22:00 Χαρυ Κλυν Show  
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου 
19:35 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή  
20:15 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυ-
πτος Επ. 8 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο 
Λουστράκος  
22:30 Ελληνική Ταινία: Μέδουσα 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:35 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:45 Ελληνική Ταινία: Μιας Πεντά-
ρας Νιάτα  
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:45 Ελληνική Ταινία: Άβε Μαφία  
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Άντα Μουράτη  
20:40  Ελληνική Ταινία: Ο Μαχητής  
22:15 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Beyond the Greek Crisis Un-
derstanding the Greek Diaspora 
and its Ties with the Homeland 
10.10.19 Hellenic Center 
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Άλμα για την 2η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του  

Champions League έκανε την Κυριακή ο ΠΑΟΚ που επικρά-

τησε του Άρη στο  "Κλεάνθης Βικελίδης" με 2-0, σε αναμέτρηση 

για την 4η αγωνιστική των Play Off της Super League. 

 

Πλέον ο ΠΑΟΚ πήρε ανάσα 3 βαθμών μετά και την ήττα της ΑΕΚ 

από τον Ολυμπιακό. Στον άλλο αγώνα του πρώτου Ομίλου, ΟΦΗ 

και Παναθηναϊκός έμειναν στο 0-0 στην Κρήτη. 

 

Συνοπτικά, στις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής των play off 

και play out της Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: 

 

OΦΗ - Παναθηναϊκός     0-0 

Άρης - ΠΑΟΚ            0-2 

ΑΕΚ - Ολυμπιακός       1-2 

  

Η βαθμολογία των Play Off: 

1. Ολυμπιακός   78 62-11 - ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 

2. ΠΑΟΚ         59 55-25 

3. ΑΕΚ          56 48-27 

4. Παναθηναϊκός 47 36-27 

5. Άρης         38 44-40 

6. ΟΦΗ          35 37-43

Σούπερ Λιγκ: Άλμα για  
Champions League για τον ΠΑΟΚ

Στον θρόνο της Premier League 
η Λίβερπουλ μετά από 30 χρόνια

Πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά 

από 30 χρόνια είναι από τα ξη-

μερώματα της Παρασκευής 

(26/06) Λίβερπουλ.  

Η στέψη για τους «κόκκινους» 

ήρθε... μέσω του Λονδίνου και 

συγκεκριμένα μετά τη νίκη της 

Τσέλσι επί της Μάντσεστερ Σίτι 

με 2-1, στο ντέρμπι της 31ης 

αγωνιστικής της Premier 

League. Το αποτέλεσμα αυτό 

επανέφερε την ομάδα του Γι-

ούργκεν Κλοπ στο θρόνο του 

αγγλικού πρωταθλήματος μετά 

το 1990, επτά στροφές πριν 

από το φινάλε της σεζόν, καθώς 

έχει 86 βαθμούς έναντι 63 της 

δεύτερης Σίτι, διαφορά που δεν 

καλύπτεται στο υπόλοιπο της 

περιόδου. 

Έγινε έτσι η πρώτη ομάδα που 

το καταφέρνει επτά... στροφές 

πριν το φινάλε, ξεπερνώντας τις 

Γιουνάιτεντ (2000-2001) και Μά-

ντσεστερ Σίτι (2017-2018), που 

το είχαν καταφέρει πέντε αγω-

νιστικές πριν τελειώσει η σεζόν. 

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, 

η οποία προχθές (24/06) είχε 

διαλύσει με 4-0 την Κρίσταλ Πά-

λας στο «Άνφιλντ» περίμενε το 

σημερινό ντέρμπι με το οποίο 

έπεσε η «αυλαία» της 31ης ημέ-

ρας. Ήθελε «γκέλα» της Σίτι στο 

«Στάμφορντ Μπριτζ», κάτι που 

συνέβη, καθώς οι «πολίτες» ητ-

τήθηκαν από την Τσέλσι, που 

«καιγόταν» περισσότερο για το 

«τρίποντο», έτσι ώστε να αυξή-

σει στο +5 τη διαφορά της από 

τους διώκτες της στη μάχη για 

την κατάκτηση της 4ης θέσης. 

Ο Πούλισιτς έδωσε το προβά-

δισμα στους Λονδρέζους στο 

πρώτο μέρος, αλλά με απευ-

θείας φάουλ του Ντε Μπράιν το 

συγκρότημα του Πεπ Γκουαρ-

ντιόλα έφτασε στην ισοφάριση 

στις αρχές του β΄ μέρους. Στο 

78΄ ο Γουίλιαν «έγραψε» το 2-1 

με πέναλτι, σε φάση που απο-

βλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο 

Φερναντίνιο της Σίτι. Με το σφύ-

ριγμα της λήξης στο Μερσεϊ-

σάιντ ξεκίνησαν οι πανηγυρι-

σμοί για τον 19ο τίτλο της 

Λίβερπουλ (απέχει, πλέον, έναν 

πίσω από την Μάντσεστερ Γι-

ουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται 

στην κορυφή). 

Με γκολ του 21χρονου Άγγλου 

επιθετικού, Έντουαρντ Ενκετιά 

και του 20χρονου στράικερ, Τζό-

ζεφ Γουίλοκ, η Άρσεναλ έφυγε 

νικήτρια από το «Σεντ Μέρις», 

με 2-0 επί της Σαουθάμπτον, 

στο τρίτο σερί εκτός έδρας ματς 

που έδωσε μέσα σε διάστημα 

λίγων ημερών, για την 31η αγω-

νιστική της  Premier League, 

ενώ με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε 

εντός έδρας και η Μπέρνλι επί 

της Γουότφορντ, η οποία εξα-

κολουθεί να κινδυνεύει άμεσα 

με υποβιβασμό. 

Για τους «κανονιέρηδες» ήταν η 

πρώτη νίκη μετά το restart της 

περιόδου, καθώς προέρχονταν 

από δύο σερί εκτός έδρας ήττες 

(3-0 από την Μάντσεστερ Σίτι 

σε εξ αναβολής ματς και 2-1 

από την Μπράιτον για την 30ή 

ημέρα). Ο Σωκράτης Παπαστα-

θόπουλος στην επιστροφή του 

στην αποστολή των Λονδρέζων, 

μετά τον τραυματισμό του, 

έμεινε στον πάγκο σε όλο το 

90λεπτο. 

Με 10 παίκτες τελείωσαν το 

ματς οι «Αγιοι», λόγω της απο-

βολής του Τζακ Στέφενς στο 85΄ 

με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Πρωταθλητής Ελλάδας αναδεί-

χθηκε ο Ολυμπιακός για 45η 

φορά στην ιστορία του, μετά τη 

νίκη επί της ΑΕΚ με 2-1, για την 

4η αγωνιστική των πλέι οφ της 

Σούπερ Λιγκ. 

Έξι αγωνιστικές πριν από το φι-

νάλε οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκο-

νται στο +19 από τον δεύτερο 

ΠΑΟΚ (78 έναντι 59), και είναι 

και μαθηματικά πρωταθλητές 

της περιόδου 2019-2020. 

Στον αγώνα της Κυριακής, οι 

Πειραιώτες κυριάρχησαν από το 

ξεκίνημα του ματς, δημιούργη-

σαν πολλές φάσεις, και στο 38΄ 

ο Ελ Αραμπί στο πρωτάθλημα 

άνοιξε το σκορ. Ακριβώς στο 

45΄ ο Καμαρά, μετά από προ-

σπάθεια που ξεκίνησε από τον 

Μπουχαλάκη έκανε το 2-0 με 

σουτ. 

Στο β΄ ημίχρονο, η ομάδα του 

Μαρτίνς, έριξε ρυθμό κάτι που 

εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ που με 

τον Αραούχο από πολύ κοντά 

μείωσε σε 1-2, δίνοντας νέο εν-

διαφέρον στο ντέρμπι. 

Στη συνέχεια, παρά τις προ-

σπάθειες των «κιτρινόμαυρων», 

πάντως, η ισοφάριση δεν ήρθε 

και το σφύριγμα της λήξης από 

τον Γάλλο διαιτητή, Κλεμόν 

Τουρπάν, βρήκε τους Πειραι-

ώτες να πανηγυρίζουν την κα-

τάκτηση του τίτλου.  

Διαιτητής: Κλεμόν Τουρπάν 

(Γαλλία) 

Κίτρινες: Λιβάγια - Σεμέδο, 

Μπουχαλάκης 

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώ-

τας, Παουλίνιο, Σβάρνας (89΄ 

Χριστόπουλος), Τσιγκρίνσκι, 

Χουλτ, Κρίστισιτς, Σιμάνσκι, Αλ-

μπάνης (31΄ Οικονόμου), Βέρ-

ντε (83΄ Μαχαίρας), Λιβάγια, 

Αραούχο 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρ-

τίνς): Σα, Ελαμπντελαουΐ, Σε-

μέδο, Μπα, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, 

Μπουχαλάκης, Καμαρά, Φορ-

τούνης (71΄ Ραντζέλοβιτς), Μα-

σούρας (77΄ Καφού), Ελ Αραμπί 

(77΄ Χασάν).

Πρωταθλητής ο Ολυμπιακός για 45η φορά στην ιστορία του  

Τη δέσμευση της για τη διοργάνωση του τουρνουά Final-8 του 

Champions League στη Λισαβόνα τον Αύγουστο, ανακοίνωσε 

την Τρίτη η UEFA, παρότι πολλά προάστια της πορτογαλικής 

πρωτεύουσας ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο lockdown, λόγω 

των αυξανόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού. 

 

Όπως μεταδίδεται από τα διεθνή ΜΜΕ, ο Πρόεδρος της UEFA, 

Αλεξάντερ Τσέφεριν, είχε πραγματοποιήσει βιντεοδιάσκεψη με 

τον Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, για να  

συζητήσουν τα σχέδια για το μίνι τουρνουά των οκτώ ομάδων. 

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλα τα μέρη υπογράμμισαν 

ότι έχουν δεσμευτεί πλήρως να συνεργαστούν μαζί για να πρα-

γματοποιήσουν μια επιτυχημένη εκδήλωση στη Λισαβόνα»,  

δήλωσε η UEFA. 

 

Την περασμένη Πέμπτη, η πορτογαλική Κυβέρνηση δήλωσε ότι 

οι άνθρωποι που ζουν στις 19 ενορίες που δεν περιλαμβάνουν 

το κέντρο της Λισαβόνας θα επιτρέπεται να εγκαταλείπουν το 

σπίτι τους μόνο για να αγοράζουν βασικά αγαθά ή να ταξιδεύουν 

από και προς την εργασία τους. 

 

Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η έως τις 14 Ιουλίου και στη 

συνέχεια θα επανεξεταστεί. 

Κανονικά το Final 8 του 

Champions League στην  

Λισαβόνα, δηλώνει η UEFA  
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UK to lift quarantine rules for 
many European countries

B
ritain will ditch a 14-day 

quarantine period for 

people arriving from 

countries it deems to be lower 

risk for COVID-19, the govern-

ment has announced.  

Official travel advice against 

all but essential travel outside 

Britain will also be eased for 

some countries and regions. 

Taken together, these changes 

will make it easier for Britons      

to travel abroad for summer 

holidays. However, it's not yet 

known the exact date when Brits 

will be allowed to travel abroad 

and the public have been told 

not to rush into booking holidays. 

The relaxations are the latest 

taken by the government to      

unwind emergency measures 

put in place to stop the spread 

of COVID-19, as ministers look 

to limit the economic damage 

caused by the virus. 

An expert panel will put         

nations into three categories: 

green, amber and red; passen-

gers arriving from green and 

amber countries will no longer 

have to quarantine themselves 

for 14 days after their arrival. 

These countries are thought to 

include Spain, France, Greece, 

Italy, the Netherlands, Finland, 

Belgium, Germany and Norway 

– but not Portugal or Sweden – 

both have seen a rise in the 

number of new cases with the 

infection rate in Sweden higher 

than in the UK.  

The full list of travel corridors 

with the UK is expected to be 

announced today.  

The rules for red-category 

countries will not change. 

“Our new risk-assessment 

system will enable us to care-

fully open a number of safe 

travel routes around the world,” 

a government spokeswoman 

said.  

“But we will not hesitate to 

put on the brakes if any risks 

re-emerge.” 

UK travellers will still have to 

hand over the address they plan 

to stay at on their return from 

abroad, no matter which country 

they are coming back from. They 

will also be legally required to 

wear face coverings on planes 

and ferries. 

The quarantine policy, intro-

duced on June 8, has been heavily 

criticised by airlines, airports and 

the hospitality sector who say it 

deters international travel at a 

time when they had been hoping 

for it to recover. 

Travel industry group ABTA 

said: “Confirmation of the list of 

countries is eagerly anticipated 

by the travel industry, and 

should encourage customers    

to book. The blanket Foreign 

Office advice against all but       

essential travel is still a major 

impediment to travel, however, 

and we look forward to the   

government adopting a similar 

risk-based approach to that       

advice.” 

T
he British government 

on Monday imposed a 

lockdown on the city of 

Leicester, which has a much 

higher COVID-19 infection 

rate than anywhere else in 

the country, in its first major 

attempt to curb an outbreak 

with local rather than national 

measures. 

The United Kingdom is in 

the process of gradually easing 

its national lockdown, with 

non-essential shops now open 

and further relaxation of rules 

due on July 4, but Leicester 

and the surrounding area were 

told to go into reverse. 

Health Secretary Matt      

Hancock said the seven-day 

infection rate in Leicester was 

135 cases per 100,000 people, 

three times higher than the next 

highest city, and that Leicester 

accounted for 10% of all      

positive cases in the country 

in the past week. 

“Given the growing outbreak 

in Leicester, we cannot recom-

mend that the easing of the 

national lockdown due to take 

place on the 4th of July happens 

in Leicester,” Hancock said in 

a statement to parliament. 

“From tomorrow, non-essen-

tial retail will have to close, and 

as children have been particu-

larly impacted by this outbreak, 

schools will also need to close 

from Thursday,” he said.  

He said children remained 

at low risk, but were likely to 

be spreading the disease. 

Hancock urged people to 

avoid all non-essential travel 

to and from Leicester and 

within the city, which is in      

central England.  

Surrounding areas in the 

county of Leicestershire were 

also included in the lockdown 

measures. 

It’s understood that further 

local lockdowns are "just days 

away" following the drawing 

up of a list of at risk areas. 

Sources in Public Health 

England and the Department 

for Health have said they        

are "working collaboratively",       

focusing on the 36 areas in 

England where coronavirus 

cases are rising. 

It is believed that the City  

of Bradford and boroughs in 

London, including Brent and 

Harrow, Haringey and Enfield, 

could be the next to lockdown 

following an increased number 

of COVID-19 cases over the 

last week. 

There are concerns that local 

lockdowns may be brought       

on because of high numbers 

of Black Asian and Minority         

Ethnic (BAME) people in those      

communities. 

BAME people have been 

disproportionately hit during 

the pandemic. 

Some of the factors include 

multi-generational and over-

crowded housing and the fact 

that many key workers are 

from the BAME community. 

The United Kingdom has 

been the European country 

worst-hit by the coronavirus 

pandemic in terms of fatalities, 

with the death toll from      

confirmed cases of COVID-19 

now standing at 43,575.

Leicester put under 
local lockdown as 
COVID-19 cases rise

APPG for Cyprus & National Federation to host virtual meeting 

T
he All-Party Parliamen-

tary Group (APPG) for 

Cyprus and the National 

Federation of Cypriots in the UK 

will be hosting their annual 

parliamentary meeting, to mark 

the anniversary of the Turkey’s 

illegal invasion and occupation 

of Cyprus, virtually this year 

due to the COVID-19 pandemic.  

The meeting, “Cyprus@60: 
Opportunities, Challenges, Pros-
pects for Reunification”, will take 

place on Tuesday 14 July from 

7:30pm and the whole commu-

nity is invited to watch the event 

live, as it happens, by visiting 

www.cypriotfederation.org.uk

/parliamentlive 

The Foreign Minister of the 

Republic of Cyprus, H.E. Mr Nikos 

Christodoulides, will participate 

in the meeting as the Guest 

Speaker. He will be discussing 

the achievements and challen-

ges faced by the Republic of 

Cyprus as it celebrates 60 years 

of independence later in 2020.  

Mr Christodoulides will also 

give an overview of the latest 

developments on the Cyprus 

issue and Turkey’s recent illegal 

actions in Cyprus’ Exclusive 

Economic Zone. 

Members of Parliament from 

across the major British political 

parties will be participating and 

it will be an opportunity to hear 

them discuss the Cyprus issue 

and the important contribution 

made by Cypriots in the UK.  

The APPG for Cyprus has 

long supported a just and viable 

solution to the Cyprus issue and 

continues to work hard to pro-

mote positive relations between 

the UK and the Republic of       

Cyprus. The National Federation 

of Cypriots in the UK proudly 

serves as the Secretariat for the 

APPG for Cyprus. 

Please do tune in at 7:30pm 

on Tuesday 14 July (via 

www.cypriotfederation.org.uk/ 

parliamentlive) and encourage 

your friends and family to do the 

same as we continue the struggle 

for a free, united Cyprus.



M
erton’s Cypriot council 

leader, Stephen Alam-

britis, has added his 

name to a letter to Prime Minister 

Boris Johnson on the subject of 

refugee children. The letter, also 

signed by 20 other council 

leaders, is calling for guaranteed 

safe legal means for refugee 

children to come to the UK.  

The letter accuses Johnson 

of ditching his Government’s 

previous settled obligation to 

take in asylum-seeking children. 

The letter goes on to state that 

Johnson is intent on replacing 

that obligation with a right for EU 

nations to “request” the transfer 

to join relatives in Britain.  

Alambritis is scathing about 

the Government’s new course 

saying that “it would strip children 

of their rights to family reunion 

and instead make the process 

entirely discretionary”.  

The letter in full reads: 

 

Dear Prime Minister 

We, the Leaders and Mayors 

of London boroughs, write to ask 

that you continue to provide the 

guaranteed safe legal means 

for refugee children to be given 

sanctuary in the UK as was set 

out in both the Dublin III accord 

and the Dubs scheme. 

We ask that you give refugee 

children the legal certainty they 

desperately need by supporting 

cross-party calls to enshrine 

family reunion in the Immigration 

Bill. 

In December, you told MPs   

in the House of Commons that, 

despite the government’s deci-

sion to weaken these obligations 

in Brexit negotiations, your      

government was still committed 

to receiving unaccompanied 

children. As you will know, there 

are children living in camps and 

carparks across Europe that 

desperately hope you will honour 

this pledge. We add our voice 

to theirs. 

Since that time the govern-

ment has published its Brexit 

negotiating text. It’s clear the 

UK is seeking to ditch its        

mandatory obligation under the 

Dublin III agreement to take          

in asylum-seeking children,       

replacing it with a right for EU 

nations to “request” their transfer 

to join relatives in Britain. That 

would strip children of their 

rights to family reunion and         

instead make the process         

entirely discretionary.  

Charities and lawyers repre-

senting families seeking reunion 

have described the UK’s draft 

text as a ‘blank cheque to people 

smugglers’, as in the absence 

of any guaranteed legal route 

to the UK, children are more 

likely to risk their lives by being 

smuggled.  

Local authorities like ours are 

supporting thousands of children 

who have endured horrendous 

journeys in the hands of people 

smugglers in order to reach the 

UK, precisely because they are 

not able to access safe and legal 

routes. According to research 

by the charity Safe Passage, an 

estimated 10,000 children have 

arrived in the UK on a lorry 

since 2010. 

We remain bitterly disappoin-

ted that the government capped 

the Dubs scheme at 480 places 

and by its current efforts to row 

back family reunion rights. This 

will not stop desperate refugee 

children travelling to the UK. It 

will just mean more children 

risking their lives with smug-

glers. 

Guaranteeing access to safe 

passage, such as family reunion 

and the Dubs scheme, will help 

us, as local authorities, plan and 

prepare for children’s arrivals. 

And critically, it will give more 

children a safe alternative to 

stepping onto the back of a lorry. 

Family reunion under Dublin 

III, and relocations under the 

Dubs scheme have enabled 

hundreds of children, once       

surviving in desperate conditions, 

to rebuild their childhoods in the 

care of local authorities. But now 

we are facing the prospect of 

children losing both these vital 

routes. 

We remain committed to        

our country’s long tradition of 

welcoming more child refugees 

and strongly urge your govern-

ment to ensure the Immigration 

Bill protects safe and legal 

routes to sanctuary.  

 

Yours sincerely 

Cllr. Stephen Alambritis 

Leader of the Council 
London Borough of Merton
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Cypriot Council leader writes to the 
Prime Minister on child refugees

Wizz Air adds third 

aircraft at Larnaca

W
izz Air has announced 

the allocation of a 

third aircraft to its      

Larnaca base.  

The new A320 will join           

the fleet on 1 August 2020,              

enabling the start of five new 

routes from Larnaca to Paris 

Beauvais, Eindhoven, Prague, 

Gdansk and Heraklion, as well 

as increased frequency on the 

existing Athens route. 

The airline opened its Larnaca 

base less than a month ago       

by allocating two aircraft and       

adding 11 routes.  

Wizz Air’s history in Cyprus 

dates back a decade when the 

first flight landed in December 

2010. The airline carried over 

800,000 passengers to and 

from Cyprus in 2019. 

The newly allocated capacity 

of over 280,000 seats per year 

will further contribute to the 

Cypriot aviation market and to 

the creation of over 30 new        

direct jobs with Wizz Air.            

Together with these five new 

services, Wizz Air now offers 

36 routes to 20 countries from 

Larnaca. 

Wizz Air has also announced 

a range of enhanced hygiene 

measures to ensure the health 

and safety of its customers and 

crew. As part of these new        

protocols, throughout the flight, 

both cabin crew and passengers 

are required to wear face 

masks, with cabin crew also       

required to wear gloves.  

Wizz Air’s aircraft are regularly 

put through an industry-leading 

fogging process with an    

antiviral solution and, following        

WIZZ’s stringent daily cleaning        

schedule, all of the airline’s       

aircraft are further disinfected 

overnight with the same anti-

viral solution.  

Sanitising wipes are handed 

to each passenger upon entering 

the aircraft, onboard magazines 

have been removed, and any 

onboard purchases are encour-

aged to be made by contactless 

payment.  

Passengers are requested       

to follow physical distancing 

measures introduced by the 

local health authorities and       

are encouraged to make all         

purchases prior to the flight      

online, such as checked-in      

luggage, WIZZ Priority, and 

fast-track security. 

“The WIZZ team is devoted 

to developing its presence in 

Cyprus, and with our biggest-

ever network of 36 routes from 

Larnaca, we offer ever more      

affordable travel opportunities,” 

says József Váradi, CEO Wizz 

Air.  

“We are delighted to add new 

exciting connections today while 

keeping ourselves to the high-

est standards of our sanitising      

protocols. We are confident  that 

Wizz Air’s ultra-low fares and 

great route network will contri-

bute to the ramp up of Cyprus’ 

tourism sector.”

UK skyline to #lightitblue 
for NHS birthday
T

he UK skyline will once 

again turn into a beacon of 

blue as landmarks across 

the country will be illuminated 

on Saturday 4 July, the eve of the 

NHS anniversary. Places include 

the National Gallery, White Hart 

Lane, Ashton Gate Stadium, 

Bai360 in Brighton and Balmoral 

Hotel in Edinburgh.  

The #LightItBlue illuminations 

will pay tribute not only NHS staff 

but to those that have helped 

the organisation during its most 

challenging period since its 

1948 inception. 

#LightItBlue was created by 

the events and entertainment 

industry to show a united display 

of gratitude for those risking their 

own health to look after Britons 

who are ill with COVID-19.  

The initiative began on   

Thursday 26 March when over 

100 of the UK’s most famous 

castles, cathedrals, bridges, city 

halls, sports stadiums and giant 

LED screens were illuminated 

in blue to coincide with the        

nationwide applause for the 

NHS and frontline care workers. 

Since then, eminent landmarks 

across the world including 

Windsor Castle, Niagara Falls, 

Komazawa Park Olympics       

Memorial Tower and the 

Prince's Palace of Monaco have 

taken part. 
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F
ollowing the re-opening 

of retailers forced to close 

during the height of the 

pandemic, Theresa Villiers MP 

has been out and about in town 

centres across her Chipping 

Barnet constituency to encourage 

people to start shopping again 

to support local businesses. Her 

visits have included Whetstone, 

High Barnet, Hampden Square, 

East Barnet Village, Friern Barnet 

and Colney Hatch Lane. 

Speaking about her campaign 

to get people back to the shops, 

Theresa said: “Barnet is open 

for business again and we need 

to head back to our town centres 

to support local retailers. The 

Covid lockdown has been tough 

for small businesses. If we value 

our high streets, we need to be 

out visiting them and doing our 

shopping there.” 

“It’s been great to visit         

businesses like Marie’s Shoes 

in East Barnet and the new zero 

waste shop Kronos and Rhea 

in High Barnet. These indepen-

dently owned local shops provide 

brilliant service to their customers 

and we need to get behind 

them.” 

“Help and support for our local 

businesses and town centres 

has always been a vital part of 

my plan to improve life in my 

constituency. This is a crucial 

time to show how much we 

value our local town centres. 

And in just a few days time, I 

hope people will be returning to 

pubs and restaurants too!” 

It is, of course, essential       

that everyone observes social 

distancing rules when out shop-

ping, to minimise the risk of a 

return of Covid-19. The Govern-

ment has pledged £352,000 to 

Barnet Council to help people 

return safely to the shops and 

promote town centres. Pubs and 

restaurants will be allowed to 

re-open from 4th July. 

As well as visiting local      

businesses, the Chipping Barnet 

MP has also been holding       

outdoor 'street surgeries' to 

hear from constituents on issues 

of concern to them. More conven-

tional indoor surgeries are also 

resuming soon.

Villiers urges people to head 
back to local high streets

A statue to look up to

A
 review of statues in this country is 

taking place due to the current con-

troversy of those with connections to 

slavery. It is long overdue to have a statue 

to the discoverer of Britain and who named 

these islands Prettanike (Britain) after its 

people the Pretani (Britons). This discovery 

by a Greek astronomer and explorer            

Pytheas of Marseille (Massalia) took place 

in the fourth century BC over two hundred 

years before the Romans came here. The 

French have a statue to our discoverer in 

Marseille but incredibly we do not. I ask for 

your support and write to the Mayor of       

London, City Hall, SE1 2AA, to make a 

statue to our discoverer. 

Having discovered Britain, why didn’t the 

Greeks conquer it? Aristotle records that the 

Greek Phocaeans who founded Marseille 

were ‘devoted to commerce’. They traded 

and it was to discover the origin of tin and 

amber, such valuable commodities to the 

Mediterranean world that they came to       

Britain. Tin added to copper produced 

bronze for statues, armour and weapons. 

Tin from Cornwall would bring much wealth 

to Marseille. Copper from Dartmoor UK has 

been found in Greek bronze coins minted 

at Marseille. Struck coins from Greek        

Marseille late 3rd to early 2nd century BC 

have been excavated in Kent UK and were 

models for 2nd century BC British ‘potin’ 

cast coins by the Cantii tribe of Kent that 

copied Marseille coin designs. These         

featured the head of Apollo/butting bull, 

letters MA (for Marseille) when the British 

Celts did not even have an alphabet. 

There has been a Greek community in 

London since 1670 when they built a small 

church in Soho. Nearby is also named 

Greek Street. According to a City of London 

Corporation sponsored report (2000) a 

community of Greek speakers subsequently 

grew to 300,000 in London. Most Londoners, 

and indeed the rest of the country, do not 

know where the name Britain came from or 

who gave it. Among the names Pytheas 

gave survives in the address of two Greater 

London Boroughs of Bexley Kent and 

Bromley Kent. 

Pytheas of Marseille was a renowned 

Greek astronomer who explored the North 

Atlantic. He took astronomical measure-

ments from the stars and the sun at five 

points in his journey that have been verified. 

His accurate calculations are still used 

today by geographers in Latitudes that map 

the Earth 2,300 years after he made his 

voyage of discovery.  

Pytheas added to the theory: that the 

Moon controls the tides: the Earth must be 

spherical in shape due to the longer days 

in summer the further North he travelled: 

he saw a 22 hour day: discovered the 

Frozen ‘Congealed Sea’ and the Arctic      

Circle: corrected Eudoxus theory on the 

North Pole. 

Pytheas also named: two tribes near       

Jutland Denmark: Abalus (the amber island): 

several islands in the North Sea: also Vectis 

(Isle of White): Mona (Isle of Man) and   

naming the three headlands of Britain:   

• Belerion (Land’s End, Cornwall),  

• Orkas (Dunnet Head, Scotland) name 

surviving in Orkney Islands 

• Kantion (The South Foreland, Kent) 

name surviving as Kent, Canterbury and 

the address of Greater London Boroughs 

of Bexley Kent and Bromley Kent.  

He also:  

• Declared correctly that Britain was an 

island triangular in shape. 

• Circumnavigated Britain, calculated its 

landmass to 2.5 per cent accuracy  

• Calculated Britain’s coastline as 7,500 

km (the modern perimeter is 7,580 km) 

This he did with the use of astronomy 

and Greek mathematics. Pytheas also        

explored our island on foot and wrote the 

first description of Britain and its peoples in 

his book On the Ocean now lost but enough 

fragments survive including his calculations 

by 18 ancient authors, who quoted him in 

their own books that have survived. He       

deserves recognition as one the great         

explorers who faced experiences far beyond 

his everyday world and extended the know-

ledge of the world we live in. The maritime 

trading links with the Greek and Greek   

Cypriot community in Britain makes a           

remarkable full circle of 2,300 years and a 

statue to our discoverer is long overdue. 

Refs: 
Carpenter, R. Beyond the Pillars of  

Hercules: The classical world seen 
through the eyes of its explorers,          

Tandem Press, 1973 

Cunliffe, B. The Extraordinary Voyage 
of Pytheas the Greek: The man who       
discovered Britain, Penguin Books, 2002 

Gunstone, C. The Greek Empire of  

Marseille: Discoverer of Britain, Saviour 

of Rome, Create Space, 2013 

Rivet, A.L.F. and Smith, C. The Place-
Names of Roman Britain, Batsford, 1982. 

Roseman, C.H. Pytheas of Massalia: 
On the Ocean: Text, Translation and 
Commentary, Ares Publishing, 1994 

Greek silver Drachma, Marseille           
(Massalia) mint, 200-150 BC. Head of          
Artemis, wearing olive wreath, pendant      
and necklace, behind neck bow and quiver 
/ reverse: lion prowling facing right, legend 
MASSA (Massalia). 

 
 Christopher Gunstone

L
earners can resume       

driving and riding lessons 

and tests from 4 July as 

the government gives the          

go-ahead to restart driving tests 

in a Covid secure way. 

DVSA will begin a phased      

resumption of driving tests follow-

ing the easing of restrictions in 

Step Three of the government’s 

plan to rebuild.  

Theory tests will restart in 

England on Saturday 4 July. The 

tests will take place with social 

distancing measures in place to 

help stop the spread of corona-

virus. 

Car driving tests will restart in 

England on Wednesday 22 July, 

which will give learner drivers 

time to have refresher lessons 

and practice before taking their 

test. 

Driving lessons, theory tests 

and driving tests are still suspen-

ded in Scotland and Wales, in 

line with guidance from the        

devolved administrations  

Transport Secretary Grant 

Shapps said: “Driving lessons 

and tests are vital in helping 

people get to work and visit loved 

ones, and provide the skills for 

a lifetime of safe driving. As the 

country recovers from COVID-19 

we can now open-up our services 

to help get the country moving 

again and I am very pleased to 

announce the restart of driving 

tests and lessons in a covid        

secure way.” 

DVSA Chief Executive Gareth 

Llewellyn said: “It has been       

vital that lessons and tests only        

resume when safe to do so and 

in line with the government’s   

advice. I am pleased to announce 

the restart of lessons and theory 

tests in England from 4 July and 

car practical tests will restart 

from 22 July. 

“Tests for critical workers have 

continued during the lockdown 

and I would like to thank all 

those instructors and examiners 

who have continued to work to 

help deliver tests for those who 

have done so much to help us 

during this terrible pandemic.”   

The phased restart to testing:   

• 4 July - driving and riding 

lessons and Compulsory Basic 

Training to restart (England only) 

• 4 July - theory test restarts 

for all candidates - including    

Approved Driving Instructor part 

1 tests (England only) 

• 6 July - expanding critical 

worker driving tests to more       

applicants (Great Britain) 

• 6 July - trainer booker service 

for practical driving tests reopens 

to motorcycle trainers and           

vocational instructors (Trainers 

will only be able to book tests 

at tests centres in England) 

• 13 July - motorcycle and voca-

tional tests start (England only) 

New candidates will be able to 

book driving tests once DVSA has 

carried out the tests reserved for 

critical workers and everyone 

with a suspended test has had 

the opportunity to choose a new 

time and date.  

DVSA is contacting anyone who 

has a scheduled test to let them 

know what will happen next.

Driving lessons and tests to restart in England

T
he net used to cover this 

tree is not intended to stop 

birds from eating the fruits, 

but rather to prevent humans 

stealing the fruit - sadly it did 

not deter some heartless thieves.  

Some have made it a habit of 

stripping the fruit from the fruit 

trees year after year on this     

allotment plot. Most allotment 

plot holders are decent people 

with honesty and integrity, others 

spoil it for the rest of us.  

CCTV is now the solution to 

catch these thugs; They have 

shown no trust or respect for 

other people's property.  

In March this year, there were 

no less than 50 sheds broken 

into, and since then, items from 

plots have gone missing on a 

regular basis. There are calls for 

police to patrol these areas as 

they used to before. 

Some plot holders are consi-

dering giving up this hobby. It is 

a very healthy exercise, but not 

so healthy when you see your 

months of hard work vanishing 

overnight.  

Where is the society heading 

to I wonder. They tore the net to 

gain access to the fruit - whatever 

next! 
 

Councillor George Savva

Thieves stealing fruit 

from allotments
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T
he letter below was sent 

by Joanne McCartney, 

London Assembly Mem-

ber for Enfield & Haringey, in 

relation to police funding: 

The Covid-19 pandemic has 

placed huge financial pressures 

on local Government. Without 

an adequate central Govern-

ment bailout, this could have 

very concerning implications for 

the Metropolitan Police who 

have already faced Government-

imposed cuts totalling around 

£1 billion over the last decade. 

However, the lockdown 

period, which has overseen a 

significant drop in reported crime, 

has provided some useful         

examples of what the Met can 

achieve with extra capacity and 

freed-up resources. 

Over the last few months,      

officers have visited 1,000 

people across the capital who 

they identified as at risk of        

becoming involved in violent 

crime and gang activity and       

offered them the opportunity to 

reset their lives. The Met have 

also been able to identify and 

target 250 violent crime and 

robbery hotspots in London, 

which has resulted in over 1,000 

arrests and counting. 

It is of course vital that the 

Met uses their resources in a 

way that builds trust in our   

communities - from the use of 

proportionate and non-discrimi-

natory policing tactics to the  

deployment of intelligence-led 

stop and search. 

It has been encouraging to 

see that the Mayor has now 

committed to drawing up an  

action plan to improve the 

transparency and accountability 

of the Met and to build public 

confidence in the force’s policing 

practices.  

The Prime Minister must also 

keep his promise and deliver 

the thousands of extra police 

officers that the capital needs, 

even in the face of the many 

challenges that have emerged 

out of the first Covid-19 outbreak.

Joanne McCartney AM: We 
must properly fund our police 
in wake of Covid-19 outbreak

What is stress, why does it happen 

and how can you manage it?

D
o you sometimes ask 

yourself ‘what is life all 

about’, suffer from panic 

attacks, and/or feel continuously 

anxious?  

Stress is, simply put, the        

adverse reaction to an excess 

of pressure. It is a very personal 

thing as the amount that we can 

reasonably cope with varies 

from person to person. It is the 

prolonged exposure to this state 

of pressure that results in: 

• physical,  

• emotional,  

• mental/cognitive,  

• behavioural symptoms. 

In addition, stress can manifest 

itself from a mild irritation and 

general unease through to the 

inability to cope or function in the 

usual way. Pressure becomes 

stress when the demands far 

exceed our ability to respond  

effectively.  

 

What causes stress?  

We may think of stressful 

events as unpleasant ones, 

such as losing a job or having 

difficulties at home or at school. 

Nevertheless, changes for the 

better can also cause stress,   

like a new baby, a wedding,      

and a new house. Even lack of       

stimulation or demand, in other 

words, boredom, can also lead 

to stress.  

In an ideal world, maybe we 

could get away from stressful 

situations, or change them. Too 

often, we cannot do that but we 

can learn to control our response 

to those situations. Moreover, 

we can develop techniques that 

will reduce the effects of stress 

on our mental and physical health.  

Here are some different life 

events that are identified as 

stressful. (The higher the 

number, the greater the stress).  

• Death of a spouse - 100 

points 

• Divorce - 73 points  

• Marriage - 50 points 

• Pregnancy - 40 points 

• Buying a house - 31 points  

• Christmas - 12 points 

Identifying stress – 

 Does this sound familiar?  

• You find it hard to con-       

centrate or suffer from poor 

memory 

• Lack of confidence and      

self-esteem which enables you 

to make decisions 

• Headaches or an upset 

stomach 

• Irregular eating and sleeping 

patterns 

• Loss of libido 

• Back, shoulder and neck pain 

 

Stress Response  

The stress response is the 

mechanism that stems back 

from our primitive past whereas 

hunters; sabre tooth tigers       

constantly threatened us. Of 

course, the human brain initial 

response is for survival. However, 

in modern times, we have other 

conditions that are stressful, such 

as meeting deadlines, financial 

worries, employment insecurities, 

and even Christmas.  

 

Break the "Cycle of Stress"  

Have you ever tried to relax 

only to find that your mind 

quickly wanders back to worries 

about money, relationships, or 

world events? Perhaps it seems 

that the more you try to relax, the 

tenser you get. Well, you are not 

alone; this is the common "cycle 

of stress." To interrupt this cycle, 

take back some control; start with 

something small and realistic 

such as: 

• Exercise regularly 

• Minimise caffeine intake 

• Prioritise demands in your 

life 

• Being resourceful, doing 

things you enjoy doing like going 

to the cinema, being with your 

family, or going to the beach 

The good news is that there 

are some simple ways you can 

break this cycle. Often, it is 

simply a matter of remembering.  

to breathe ...  

to be in your body ...  

to be mindful of what is really 

happening ...  

In addition, remember to 

smile 

 

Cypriot/South African                
Dr Vasilios Silivistris is a             

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor. 

“I just met a wonderful new 
man. He’s fictional but you 

can’t have everything.” 
- Cecilia,  

The Purple Rose of Cairo 
 

George Bernard Shaw once 

said that if it wasn’t for the 

Greeks, the Irish and the Jews, 

the Western world would commit 

mass suicide from boredom. 

One Jewish writer that has left 

his mark in comedy and cinema 

is Woody Allen. And nothing says 
‘New York’ more than his films 

from the 1970s and 80s.  

Now, after 84 years, 52 films, 

and numerous books and plays, 

Allen has written his autobio-

graphy. And it’s compelling, and 

hard to put down. It comes in an 

audiobook that is read by the 

great man himself, in his highly 

imitated Brooklyn drawl.  

He made his name writing 

jokes as a teenager, that he’d 

sell to famous stand-up comics 

of the 1950s and 1960s. Barely 

into his twenties he made more 

money than both his parents 

combined. The stand-up comedy 

circuit ensued, then the theatre, 

and then Hollywood came 

knocking.  

The book charts his early years 

and the theatrical adventures, 

and his first steps into motion 

pictures. Success came quickly, 

and he grew in confidence. He 

says that he hasn’t read a single 

review, or anything written about 

himself since his movie Love and 
Death in 1975. He is supremely 

uninterested in what other people 

think. This has served him well 

and given him resilience. 

Primarily he’s a writer. He 

writes jokes and has done for 

almost 70 years. He uses the 

book to share not only an engag-

ing romp through the glamorous 

life he led in movies, but also to 

set the story straight regarding 

the accusations made by his 

former partner Mia Farrow.  

A good proportion of the book 

goes into micro-detail of his feud 

with Farrow and her false allega-

tions, all dismissed, through the 

legal due process and custody 

hearings that have exonerated 

him. This is his version and        

his testament. It is moving and 

matter of fact, and somewhat 

uncomfortable in parts; mainly 

on how abhorrent Farrow was 

to her children. The myth of       

the perfect mother enhanced  

erroneously by a salacious and 

compliant media.  

He has been married for          

23 years to Soon-Yi Previn, 

who, despite much inaccurate 

reporting, was neither his 

daughter, nor his stepdaughter. 

They have two adopted children. 

Their age difference is of interest 

to no-one that matters. Unfortu-

nately, the otherwise worthy 

#MeToo movement also tried      

to tarnish him, but there was 

nothing there. Guilty predators 

like Harvey Weinstein will die      

in prison, thankfully. But Allen 

has no accusers, no cases and 

nothing to hide. He’s worked 

with hundreds of actresses and 

many women in production 

roles, and never a single com-

plaint, and all paid the same as 

the men.  

Over the past 50 odd years 

he has directed a body of work 

unsurpassed in productivity, in 

ingenuity, in sheer ability to 

make us laugh. Those films can 

be split into the supreme Premier 

League ones, like Annie Hall, 
Manhattan and Hannah and 
Her Sisters; the very decent 

Championship ones, like Mighty 
Aphrodite and Radio Days; and 

then, his less liked films over  

recent years, like Scoop and 
Anything Else.  But even a poor 

Allen film is a few notches above 

anyone else’s efforts. You will 

always find half a dozen or so 

of his films rotating on Netflix 

and Amazon.  

Allen is supremely disinteres-

ted in awards, and famously 

never turned up to pick up his 

Oscars, preferring to play         

clarinet with his band The Eddy 
Davis New Orleans Jazz Band, 

for their regular gig at Michael’s 

Pub in New York. “The fun is       
in the actual labour,” he says       

in the book, “The rest is drivel.       

Or piffle. Take your choice. I 
think I prefer piffle.” 

Aside from movies and a       

colourful life, Allen has also  

popularised psychoanalysis, but 

has been disparaging of its         

effectiveness. He once quipped 

that he had argued with the tax 

authorities about how to treat his 

psychiatrist’s costs. He claimed 

they were a business expense, 

the Inland Revenue Service said 

they were entertainment, so “in 
the end we compromised, and 
called it a religious contribution.” 

He has left a legacy of            

important and entertaining films, 

covering relationships and the 

deep questions, with a comic 

style that movie lovers have en-

joyed. There will be festivals and 

retrospectives of his work, for as 

long as films are watched. But 

in his own style, he skewers any 

sense of pretension, saying that 

“The afterlife is exactly like this 
life. Except you don’t have to 
read Beowulf.”  

 

By James Neophytou 
 

Photo: Woody Allen and the 
statue in his honour, Oviedo, 
Spain. 

The Big Bagel chose a Biro 
Review: “Apropos of Nothing. Autobiography” by Wood Allen

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris



Strictly Come Dancing 2020       

series officially moves ahead 

Strictly Come Dancing will be back on our TV screens later 

this year, but with at least one major change - it will be a shorter 

series than usual. The popular dance show normally begins in 

September and ends mid-December, but the launch will be 

slightly delayed due to the coronavirus pandemic. 

The BBC says its team of professional dancers are ready to 

start rehearsing remotely at the end of July. It’s believed the 

dancers will be isolated, with group numbers to be filmed in       

August in advance of the live shows. 

The BBC said in a statement: “The Strictly Come Dancing team 
are doing everything they can to bring the nation plenty of Strictly 
magic later this year.” It added the “slightly shorter run” was a 

bid to “deliver the high standards audiences know and love.” 
It went on: “The safety of our cast and crew is of the utmost 

importance to us and further updates will be made in due course.” 
Professional dancers Kevin Clifton and AJ Pritchard left the 

show last year to pursue other things; they will not be replaced 

in the line-up, but as the pro dancing team will otherwise remain 

unchanged, this suggests there will be fewer celebrity contestants 

on this year's show. 

Professional male dancers Aljaz Skorjanec, Anton Du Beke, 

Giovanni Pernice, Graziano Di Prima, Johannes Radebe and 

Neil Jones will all be back. Female professionals include Amy 

Dowden, Dianne Buswell, Janette Manrara, Karen Hauer, Katya 

Jones, Luba Mushtuk, Nancy Xu and Nadiya Bychkova. Judges 

Shirley Ballas, Motsi Mabuse, Craig Revel Horwood and Bruno 

Tonioli are also expected to return.
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Andrea Georgiou 

‘Nights on Fire’ 

at Teatro with 

Paola and  

Nikos Kourkoulis 
 

Athens nightlife came to a 

standstill in March, much like 

the rest of the world, due to the 

coronavirus pandemic.  

For this reason, Paola and 

Nikos Kourkoulis’ premiere at 

Athens nightclub Teatro, origi-

nally scheduled for Friday 13 

March, had to be pushed back. 

On Friday 19 June, they finally 

took to the stage, proving that 

they were worth the wait! 

Having previously shared the 

stage at Vogue Club in Thessa-

loniki over the winter, the pair 

are now promising ‘Nights on 
Fire’ as they continue their      

successful collaboration in the 

Greek capital. 

The chemistry between them 

is captured in a highly entertain-

ing programme, packed with hit 

songs and outstanding perform-

ances from both singers! 

Joining them are Panayiotis 

Tsafaras, Courtney Parker,  

Alex Manti, Stamatis Houhoulis,     

Triana Anania and DJ Zafeiris 

Logothetides. 

Present at the opening night 

were Greek celebrities including 

Natasa Theodoridou, Gogo 

Mastrokosta, Stamatis Gonides, 

Petros Iacovides, Christina Salti 

and Christina Miliou, amongst 

others. 

As Greece begins to get  

back to ‘normal’ post-lockdown, 

the club has assured visitors 

they are following strict govern-

ment regulations for the safety 

of all. 

U
K Cypriot Joanna 

Georgiou has been a 

primary school teacher 

for six years now. Over the 

years, it has been apparent 

that there has been an              

increase in children becoming 

more addicted to social media 

and technology, and in turn, 

becoming less active. As a      

result of this, many children 

suffer from mental health          

issues and lack self-esteem. 

Realising what a huge          

impact this had, Joanna was 

inspired to write her first         

children's novel, Life Beyond.  

“I aimed to create a book 

that is fun and engaging for 

children, but also a book 

where children could relate 

and connect to the characters 

and understand the message 

behind the story,” said Joanna. 

The concept of Life Beyond 
is to teach children that there 

is more to life than social   

media and technology and        

to realise the significance of 

showing respect and kindness, 

working as a team and to be 

generous - these are the 

themes that are explored in 

the book.  

Joanna continued, “I never 

considered writing before, 

especially after being told from 

one of my teachers at school 

that she didn't think applying 

for university would be for       

me as she thought I would 

struggle and not persevere. 

“I remember feeling deflated 

as I always knew I wanted to 

graduate and become a 

teacher. This motivated me to 

encourage every single one of 

my pupils to dream big, and if 

they show true commitment 

and determination, then         

anything is achievable.  

“I would love to write more 

children's books in the future. 

I want to follow a theme with 

my books; to always have a 

message behind the story     

that children can relate to and 

learn something.” 

Life Beyond can be             

purchased from: Amazon,  

Waterstones, Foyles, Pegasus, 

BookTopia and Hive.

UK Cypriot Joanna Georgiou  
publishes debut novel, Life Beyond

With summer 2020 upon us, 

Greek popstar Eleni Foureira 

continues to bring the heat with 

her new single Temperatura. 
Despite the Spanish title, it’s 

a Greek-language release, and 

the rhythmic summer anthem 

brings a dance pop - reggaetón 

flavour.  

The song is composed by      

Israeli hitmaker Doron Medalie, 

the man behind Eurovision 2018’s 

winning song Toy. 

The lyrics are by Nikos Gritsis 

and upcoming Jamaican 

singer-songwriter Richie Loop, 

who participates with his vocals 

in the song. 

Have a listen - your playlist 

won’t be complete without this 

summer vibe filled tune, just 

perfect as the temperatures 

begin to rise and we begin to 

unwind!

Eleni Foureira releases new single 

Temperatura
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Has lockdown DIY  
killed your cover?

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

A
s the lockdown ensured all but essential 

workers were essentially housebound, 

Brits began to turn their attention to DIY 

– presumably deciding that if they were going      

to spend more time indoors, then those homes 

should be as pleasant as possible. 

In fact, according to a new study from Aviva, 

85 per cent of UK adults have undertaken home 

improvements during lockdown. This includes 

everything from decluttering to gardening to 

bigger projects that require some serious            

remodelling. 

But while cosmetic DIY like painting or putting 

up shelves has no impact on insurance, more 

extensive updates do. Failure to declare such 

work could risk invalidating an existing home       

insurance policy.  

As tradespeople and builders are allowed   

back to work in people’s homes, those larger 

planned projects are now starting up. It’s              

essential property owners inform their insurer 

before they begin any major projects like             

extensions or loft conversions. Otherwise, if   

they come to claim they might find their insurer 

won’t pay out. 

The biggest risks to home insurance. Policies 

vary from provider to provider so read your small 

print so you can clearly understand what is 

within your own and what puts it at risk. 

Aviva advises always telling a home insurer 

before renovating or altering a property. That      

allows them to decide whether they can provide 

cover both during the work and afterwards, 

when the property will be different to the home 

they insured. 

If your home insurer is happy to continue 

cover during building work, then make sure       

you know what that cover includes. 

 

Did you buy a lockdown hot tub or spent 

money on other equipment? 

 

Even if you have not used lockdown to             

undertake a major project, it is still a good idea 

to reassess a home contents policy if you have 

spent money making a home more enjoyable 

during lockdown. 

There have been spikes in sales of gaming 

equipment and electronics, while the closure of 

gyms means many more people invested in 

home exercise equipment and bikes. 

With few people hoping to jet off to some      

sun, there has also been a boom in sales of    

garden equipment like trampolines, hot tubs and           

paddling pools. 

Simon Stanney, General Insurance Director   

at SunLife, recommends homeowners take a 

moment to check they are covered for any new 

purchases under their contents policy. 

“Insuring your home and its contents for the 

right amount is crucial to guarantee any claim 

you make will be paid in full,” he says. 

“Because if you make a claim for a certain 

amount and your insurer discovers you’ve said 

your possessions are worth less than their true 

value – even if you have done this accidentally 

– you will receive less money or may not get a 

pay-out at all. 

“So if you have bought a new bike, new          

garden furniture or upgraded your home tech, 

make sure you ask your insurer to confirm that 

your policy provides sufficient cover for your 

needs.”

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

T
he eviction ban which 

was implemented by the 

UK Government for 

renters affected by COVID-19 

has been extended for a further 

two months.  

The announcement was 

made on Friday 5th June after 

several calls from campaigners 

to halt evictions and rents for 

tenants affected by the corona-

virus pandemic.  

The new guidelines state   

that landlords will be unable to 

starting eviction proceedings 

against tenants who have fallen 

into arrears until 23rd August.  

The Government have also 

created a taskforce to ensure 

vulnerable renters are protected 

once the eviction ban is lifted. 

At the beginning of June, the 

Government also extended 

mortgage holidays until the end 

of October and banned lender 

repossessions during this time. 

More than a million payment 

holidays have been approved 

by UK banks since the policy 

was introduced on 20th March 

2020.  

Landlords should also be 

aware that the UK Government 

has also made important 

changes to the Electrical Safety 

Standards which affect private 

tenancies in England. 

The guidance released by the 

Government on 1st June applies 

to new tenancies entered (signed 

and dated) on or after 1st July 

2020 and for all existing tenancies 

from 1st April 2021. It will cover 

all private tenancies including   

licenses to occupy and non-

Housing Act tenancies such as 

Company Lets. 

Landlords must ensure that 

the electrical safety standards 

are met when the property is 

occupied during a tenancy and 

every fixed electrical installation 

at the property is inspected and 

tested at least every five years.  

The guidance includes details 

on who is competent and        

qualified to do the checks as 

well as new build property and 

remedial works. 

You can read full guidance 

here: www.napit.org.uk/down-

loads/Electrical-Safety-in-the-

Private-Rented-Sector-Regulati

ons-Guidance-for-Landlords-

NAPIT.pdf?utm_campaign=115

78680_Electrical%20safety%2

0guidance%20–%20England& 

utm_medium=email&utm_sour

ce=dotmailer&dm_i=Z6K,6W66

0,UAQZP3,ROQDB,1 

The UK Government   

previously outlined that checks 

shouldn't be carried out due       

to the restrictions introduced 

because of COVID-19, as long 

as the landlord can demonstrate 

they have taken reasonable 

steps to comply, they would not 

be in breach of the rules. 

It is very important for all Land-

lords to schedule an inspection 

ASAP as the penalties are severe.  

Yianni Aresti, Founder and 

Lettings Director at David     

Astburys Estate Agency said, 

“If you are a Landlord it is very 
important that you schedule 
your inspection and electrical 
safety test ASAP. If your property 
fails to comply with the Electrical 
Standards, and you do not get 
a satisfactory electrical installa-
tion safety report for your property 
within the timescales outlined 
within the regulations, the local 
authorities can impose a finan-
cial penalty of up to £30,000 if 
they find a landlord is in breach 
of their duty. Please don’t hesitate 
to contact our Crouch End Office 
today and we can arrange this 
for you.”

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

David Astburys Estate Agents
Specialising in Sales, Lettings & Property Management

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

davidastburys.com
crouchend@davidastburys.com
020 3000 6787
15 Park Road, London, N8 8TE

2019 WINNER

4.9 stars based on 
379 Google reviews 
from August 2017 
to November 2019

Landlords: Renters eviction ban 
extended & important changes to 
electrical safety standards 
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

Lynn + Lucy 
 

This powerful drama marks the 

remarkable feature film debut of 

writer/director Fyzal Boulifa, who 

tells the story of best friends Lynn 

(Roxanne Scrimshaw) and Lucy 

(Nichola Burley).  

The film opens with the          

christening of Lucy’s little boy, 

where Lynn is the godmother  

and makes a suitably passionate 

speech celebrating the love and 

friendship she shares with Lucy 

since childhood. Life continues      

at a normal rate at their small 

working class community until a 

tragedy shakes and challenges 

their friendship and whole          

existence… 

Boulifa based his screenplay 

on a story he read in the paper and 

cast the lead role of Lynn from an 

ad he posted on Facebook and   

in the Barking and Dagenham     

Post. Roxanne Scrimshaw, who 

never acted before responded       

to the ad and was offered the   

role after several meetings. Her 

inexperience works here in her 

favour. She brings a lovely, fresh 

quality and Boulifa’s wise decision 

to film the story chronologically 

allows Scrimshaw to mature      

and naturally grow as a fully 

fleshed character in from of our 

eyes.  

Nichola Burley, who made        

her debut back in 2005 with 

LOVE+HATE, is also excellent 

and shares a terrific, effortless 

chemistry with her co-star. Their 

relationship is very persuasive 

and real thanks to their graceful 

performances and to Boulifa’s       

intelligent, subtle direction. (BFI 
Player) 

A White, White Day 

Iceland is rapidly becoming a 

cinematic paradise with recent 

gems like WOMAN AT WAR and 

THE COUNTY. I first saw Hlynur 

Palmasson’s intense drama back 

in late January and on a second 

viewing, I found the experience 

even more rewarding. The action 

takes place in a remote Icelandic 

town, where Ingimundur, a caring 

grandfather who works at the 

local police station, is still grieving 

for the loss of his wife following a 

tragic car accident. But Ingimundur 

also begins to suspect she was        

probably having an affair… 

It is a fine portrait of a man on 

the verge of a nervous breakdown 

with a towering, award winning 

performance from Ingvar Sigurds-

son. It is filmed magnificently on 

a vast, empty yet most beautiful 

landscape which highlights the 

protagonists’ solitude. Do not miss! 

(Curzon Home Cinema) 
 

Back Roads 

This grim, sombre, harrowing 

film is simply a labour of love        

for Alex Pettyfer who plays the     

leading role of Harley and also 

debuts as director/producer.  

The story is based on Tawni 

O’Dell’s novel and takes place in 

the coal town of Laurel Falls in 

Western Pennsylvania. The time 

is 1993 and 19-year-old Harley if 

forced to look after his three 

younger sisters when his mother 

is sent to prison following the 

shooting of their abusive father.  

Harley struggles to make ends 

meet by working in the local super-

market with no time for himself, 

until he begins to befriend a married 

woman who lives close by…  

It is almost impossible to tell 

that this is the same actor who 

started his career as Alex Rider in 

STORMBREAKER when he was 

a teenager in Britain. Here he        

totally inhabits the role of a         

troubled young man and shares 

strong scenes with his sisters as 

well as with his imprisoned mother 

passionately played by Juliette 

Lewis. An impressive film and a 

strong debut! (Digital Release) 
 

The Dead And 

The Others 

This lyrical piece of filmmaking 

from Brazil follows the story of   

15-year-old Ihjac, an indigenous 

Kraho from the North of Brazil, 

who begins to have nightmares 

following his father’s death. He 

can also hear his father’s voice 

calling him to the waterfall which 

makes him believe that he is       

becoming a shaman. But instead 

of fulfilling his destiny, Ihjac runs 

away to the nearest city… 

A beautiful, poetic film of           

immense beauty and dignity about 

traditions, rituals and prejudices 

amongst Brazilian’s indigenous 

people. A mesmerising experi-

ence! (MUBI)    
 

Carmine Street 

Guitars 
 

Ron Mann’s terrific documen-

tary pays a loving tribute to a unique 

institution in Greenwich Village, 

New York. It is such a breath of 

fresh air to see Rick Kelly, the ded-

icated owner and extraordinary 

guitar maker, continue his family 

tradition in the heart of the village 

where nearly every corner is 

taken over and transformed by 

big businesses. Kelly’s guitars are 

unlike any others - he makes them 

from wood he finds in old hotels, 

bars, churches and he is the first 

to turn up if he hears that an old 

building is being renovated. He is 

a humble and proud man, who 

simply adores his job and is assis-

ted by his talented hard working 

young apprentice Cindy Hulej.  

Such institutions should be 

treasured and the evidence of its 

success lies in its clientele which 

includes Bob Dylan, Lou Reed, 

Patti Smith and Jim Jarmusch 

amongst others. (Curzon Home 
Cinema & BFI Player) 

 

Family Romance, 

LLC. 

Werner Herzog’s extraordinary 

film blends fiction with documen-

tary kind of visuals to a command-

ing effect. I first saw this fictional 

account of a real life Tokyo based 

company called FAMILY ROMANCE 

at last year’s London Film Festival 

and at a second viewing, I still 

found Yuichi Ishii’s striking        

presence as effective as ever.  

Ishii is the founder of the        

company and helps his clients 

make their dreams come true. 

The main premise may bring to 

mind Yorgos Lanthimos’ equally 

eccentric ALPS but still this is a 

highly original, compelling and 

very funny film worth discovering! 

(Modern Films, MUBI and Curzon 
Home Cinema) 

 

The Booksellers 
 

Book collectors and exclusive 

New York book shops selling 

first editions and rare collections 

are rapidly becoming a thing of 

the past as big corporations and 

the internet are systematically 

taking over.  

D.W. Young’s intelligent docu-

mentary examines this sad pheno-

menon by following a group         

of New York booksellers and        

by highlighting their love and      

passion for books. Their determi-

nation to keep their businesses 

going despite increasing losses 

is hugely admirable. It is a fasci-

nating world and such organisa-

tions, like CARMINE STREET 

GUITARS, should be cherished! 

(iTunes, Amazon, Google Play, 
Vimeo, YouTube, etc.)

…“Little darling it’s been         
a long and lonely lockdown 
(winter), Little darling, It seems 
like years since we’ve been 
out…(it's been here)”.  

I’ve taken a liberty with 

George Harrison’s lyrics. This 

week, there are actually two 

songs that sum up the state      

of the nation, the other being 

Cliff Richard’s Summer Holiday 

– “We're all going on a 
summer holiday, No more 
working for a week or two. Fun 
and laughter on our summer 
holiday, No more worries for 
me or you...” 

Any visitor to Brighton or 

Bournemouth last week  

would have thought the British 

summer was in full swing. 

Thousands and thousands       

of devil-may-care citizens 

throwing caution to the wind, 

especially as we are now 

being told that loud speaking, 

shouting and laughing –   

which happens all the time at 

the seaside – is a sure fire 

way of spreading the virus.         

Elsewhere there were street 

parties and raves and          

Liverpool football supporters 

out celebrating their first 

league title in thirty years.  

A psychological unshackling 

that has the authorities           

non plussed. Not that they 

weren’t warned. Social media 

was awash with “intelligence” 

(according to Mayor of         

Manchester Andy Burnham) of 

what was to be. “Here comes 
the sun, Here comes the sun, 
And I say, it's all right.” Well        

it is alright. So long as we       

socially distance two metres 

or one metre plus; wear a 

mask in some situations but 

not always; remain in your 

“bubble”; carry on shielding 

but perhaps not; visit some 

but not others and don’t stay 

overnight; isolate if and when 

contacted by our “world beat-

ing” track and trace service; 

quarantine when flying back 

into the country but not          

necessarily as we now have 

“air corridors” or should that 

be “air bridges”, and please go 

ahead and have a barbecue 

with a set amount of family 

and friends but take great care 

when sharing the burgers. 

Government messaging        

deserves awards for rhetoric 

trouncing dogma. Misguided, 

meaningless and open to any 

interpretation you care to give 

it. Be that to visit a lover, go to 

your second home, or have        

a day out at a castle. Clarity 

equals certainty. Equivocation 

equals chaos. Gathenas me 
do thigon dou. 

Surely the PM knows that. 

This confusion has increased 

the divide between those 

doing the “right thing” and 

those who believe they have 

the green light to let go. I 

blame neither. “We're going 
where the sun shines brightly, 
We're going where the sea        
is blue.” To quote Lili Von 

Shtupp (a hysterically camp 

Madeleine Khan) from Mel 

Brooks’ Blazing Saddles, “it’s 

twoo, it’s twoo”. So “twoo (true)” 

in fact that not only have some 

chosen to party as if tomorrow 

may never come (it didn’t for 

the many thousands who have 

died), but they are also doing 

all they can to give overtime 

opportunities to refuse collec-

tors. The detritus left behind 

by partying humans is    

obscene. I have no problem 

with pent-up people letting go 

but please take your s**t with 

you. Keep Britain Tidy, now a 

distant and invisible slogan       

of my errant childhood. And       

this weekend we have “Super   

Saturday” or the “UK’s Inde-

pendence Day” as it’s been 

dubbed by parts of the media. 

Restaurants and pubs will       

be re-opening, much to the 

annoyance of the police who 

have warned of “apocalyptic” 

scenes if the sun continues to 

shine. “Sun, sun, sun, here it 
comes, Sun, sun, sun, here it 
comes.” Sun, sea, sand and 

alcohol - a trusty, and cheap, 

mind altering substance with 

the ability to stultify and 

stupefy. The perfect storm.  

Making hay in our neigh-

bourhood is the increasingly 

voluminous twat pumping iron 

while Boris the mongrel is 

yapping incessantly with    

delirium having been found 

and re-homed in his bespoke 

kennel. To distract us from 

such piffling peccadilloes, we 

treated ourselves to our first 

takeaway in three months,   

delivered contact free with a 

loud rat-a-tat-tat at the door. 

The greatly anticipated   

epicurean epiphany turned   

out to be a damp squib. Fear 

not for now I hear the Prime 

Minister, in a move no doubt 

instigated by DC and an effort 

to distract from their pandemic 

pandemonium, is to “speed 

up” all those major infrastruc-

ture projects promised in the 

election to the new “Blue Wall” 

voters. Unfortunately for him 

and the chancellor, in the   

fateful words of Liam Byrne, 

Gordon Brown’s Chief Secre-

tary to the Treasury “I’m      

afraid there is no money (left)”. 

“We've all seen it on the 
movies, Now let's see if it's 
true…”

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Here Comes 

the Sun 
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L
ooking and feeling younger 

than you actually are is all 

about mindset. So if you 

have not already done so, let's 

break it down and get on with a 

fail proof plan that can be put 

into action.  

 

Sleep 

Start by making sure sleep is 

of good quality; feeling refreshed 

and energised after sleep is the 

requirement. Many of us have 

woken up from a sleep still   

feeling tired - being lethargic and 

drained, with little concentration 

and enthusiasm for doing any-

thing, is ageing in itself.  

Sleeping can repair any   

damage done during the day. 

Sleep produces less of the stress 

hormone cortisol, which causes 

inflammation in the body and 

becomes elevated when sleep 

deprived, so making sure you get 

good quality sleep is essential. 

Everyone is different as some 

of us function well on seven or 

eight hours sleep, while others 

can cope with less. Find what 

works for you – go to sleep at       

a regular time, not setting the 

alarm, and see how many 

hours sleep you need to feel  

refreshed and energised.  

Sleep also reproduces new 

cell production. As an example, 

if you go to sleep at midnight 

every day, the body would start 

replenishing its new cells one 

hour into the sleep. Therefore if 

you have one or two late nights, 

you can miss out on the all-       

important beauty sleep, hence 

how it got its name. This will show 

itself with dilated skin pores the 

following day and often why skin 

looks sallow and dull in lustre 

after an extremely late night.  

Try and get a regular sleep 

pattern going and don't go to bed 

hungry. Have something with 

tryptophan at night to help relax 

and unwind. Tryptophan is an 

amino acid that promotes sleep. 

It is found in protein foods such 

as milk, turkey, spinach, seeds 

and soy products. So that hot 

chocolate drink at night was      

for good reason, and if you go 

for that, don't add lots of sugar. 

 

Collagen 

This seems to be the hype 

and advertising on labels in the 

vitamin section or beauty product 

department. It has reason, as it 

is again another abundant pro-

tein in the body. The main job is 

to create strength and structure. 

Made of amino acids, glycine, 

prone and other components, it 

is known for keeping the skin 

plump, supple and wrinkle free. 

It is also found in muscles, 

bones, blood vessels and even 

the digestive system. However 

over the years, the body does not 

produce as much as it did in its 

youthful years, which is why the 

body starts to show some signs 

like those of lines and wrinkles 

as the skin becomes thinner and 

drier. Stretch marks and cellulite 

are more visible. The joints start 

to creak and play up. The diges-

tive system may not be as         

robust as it was. Collagen 

structural and strengthening 

come into action around the 

heart also. The amino acid pro-

line minimises plaque and fat 

build up within them, keeping 

them clear. Another amino acid 

within the collagen, arginine, 

also helps to widen the arteries 

in the heart, to allow better        

circulation, especially needed 

when doing physical exercise. 

Don't despair, it is not the end 

to maintaining youthful appear-

ance and function. Step up the 

collagen levels and boost by 

having some broth made from 

bones such as beef, chicken 

and fish. Simmer those soups 

and gravy rich cooking sauces 

regularly.  

Make sure vegetables like 

broccoli, spinach, kale, oranges 

and strawberries are included 

regularly as they assist in the 

production of collagen. It is now 

so popular that you can buy bottles 

or sachets to get a daily dose of 

high grade marine collagen. 

 

Youthful Mind 

The best way to stay young is 

to keep up to date with what's 

going on around. Hang around 

with like-minded people that 

have a great youthful approach 

to life - those that embrace life 

and have a zest for life; where 

everything is great, with lots to 

look forward to ahead. Make 

plans for the future, study or learn 

new things. Take on a subject, 

home study learning, going      

online - you can educate yourself 

on anything nowadays. Learn 

from others who are knowledge-

able in their field. Spend time 

with the young and the restless, 

take some good tips from them. 

We can learn from everyone. 

Being older does not always 

mean wiser. Sometimes the 

older can become so set in their 

ways they don't allow for change, 

or go with the flow.  

Be spontaneous, do things that 

take you a little out of your com-

fort zone. Forget your age, act 

young, dress young, feel young 

forever. Age is just a number! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Ageless lifestyle

Date of issue:  

1 October 2019 

 

Fifty years ago, Jersey Post 

was fundamentally a postal 

operator delivering traditional 

mail products to its customers. 

Today, it is a global logistics 

business for which delivering 

mail is only one of a number of 

services offered.  

In 1969, the British Post       

Office became a Corporation 

and the States of Jersey took 

the opportunity to gain postal 

independence from Britain.  

With a short, simple             

ceremony at the head Post   

Office, The Head Postmaster, 

Mr Leslie Cockbill, on behalf  

of The British Post Office,        

formally handed over to the 

new Director of Jersey Postal 

Administration with the shaking 

of hands. 

Eight stamps depict the 

growth and change that has 

happened within Jersey Post 

during the last fifty years.  

Available individually and 

also presented as se-tenant 

pairs, four of the eight stamps 

have been created using          

imagery from Jersey Post's 

photographic archive, while   

the other four have been        

specially created to show        

Jersey Post's current opera-

tion. 

 

Based on information suppied 
by the Jersey Post Office,   
Philatelic Section, Jersey, 
Channel Islands.

Andrew Menelaou

Jersey, Channel Islands: 

Jersey Post 50 Years of 

Postal History 1969-2019

Philately Cooking with Loulla Astin 
Tavas Kotopoulo / Chicken Tavas

C
elebrity chef Loulla Astin 

was born in Avgorou, 

Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 

she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 

ITV, Carlton and Sky and was a 

Resident Chef on Granada TV’s 

The Afternoon Show. She even 

recorded her own 52-part TV 

series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 

recipe for Tavas Kotopoulo. 

Tavas is a Cypriot speciality 

and its name is derived from the 

clay pot in which it is cooked. 

The beauty of this dish is its 

simplicity - you can just throw all 

the ingredients together, stir a 

couple of times during cooking, 

and when it is ready, you serve 

it straight from the oven. 

In Paphos and Lefkara, on the 

southwest coast of Cyprus, they 

add rice and globe artichokes 

and sometimes a layer of sliced 

potatoes on top. Tavas is tradi-

tionally made with lamb or goat, 

but can also be made with pork, 

beef or rabbit. You can also add 

in any vegetables you like. 

 

Ingredients (serves 4): 
8 medium skin on chicken 

thighs on the bone or 1 kilo of 

chicken cut into large pieces 

700g (1½ lb) Cyprus potatoes, 

firm and waxy 

1 large courgette, thickly sliced 

1 red or yellow sweet pepper, 

cut into chunks 

2 carrots, peeled and thickly 

sliced. 

3 large ripe tomatoes, cut into 

quarters 

2 large onion, thickly sliced 

3 bay leaves 

2 small cinnamon sticks 

½ tsp ground cinnamon 

1 tsp ground cumin 

1 tsp cumin seeds 

2 tbsp tomato puree 

1 chicken stock cube 

Salt and freshly ground pepper 

275 ml (½ pint) warm water 

100 ml olive oil 

 

Method: 
Peel the potatoes and cut 

into quarters. Wash and dry the 

chicken portions.  

Season the chicken with salt, 

pepper, cumin and cinnamon, 

and fry in a little olive oil to 

brown (this is not essential but 

I like the chicken to have a nice 

colour), then place into a deep 

clay pot - 29cm (11 inch) across 

- or a round roasting dish.  

Scatter the vegetables, onion, 

tomatoes, cinnamon sticks     

and bay leaves. Season again 

with ground cumin, cumin seeds 

ground cinnamon, salt and 

pepper and mix to combine. 

Mix the chicken stock and the 

tomato puree in 275ml (½ pint) 

warm water, and pour over the 

chicken and vegetables, then 

add the olive oil. 

Cover and bake in a hot oven 

at 190°C / 375°F / Gas Mark 5 

for 1 ½ hours. Remove foil mix 

lightly and place back in the 

oven to brown for 25-30 minutes 

or until chicken and vegetables 

are all cooked and nicely 

browned.
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Michael Yiakoumi

Liverpool win Premier League Title

Thirty years of hurt came to an 
end for Liverpool when they 
were confirmed as Premier 
League champions on Thurs-
day courtesy of second-placed 
Manchester City’s 2-1 defeat by 
Chelsea.The result at Stamford 
Bridge means Liverpool have 
an unassailable 23-point lead 
over City with seven games left. 
Liverpool were last champions 
of England when they won the 
old First Division title in 1989-
90 after which a decline in for-
tunes saw Manchester United 
and Arsenal, then Chelsea and 
Manchester City seize power. 
Inspirational manager Juergen 
Klopp has rekindled the Anfield 
flame though and delivered the 
club’s 19th top-flight title,  
 
one behind arch-rivals United’s 
record of 20, after finishing 

runners-up to City in a thrilling 
race last season. 
As the Chelsea game moved 
into stoppage time at an empty 
stadium in London, 350km 
away outside Anfield Liverpool 
fans began lighting red flares as 
the celebrations began in ear-
nest. 
Also watching from afar was 
Liverpool skipper Jordan Hen-
derson. “It’s an amazing feeling 
and I’m so proud of what we 
have achieved,” he told Sky 
Sports. 
LEAGUE TITLES 
First Division/Premier League 
(19): 1900-01, 1905-06, 1921-
22, 1922-23, 1946-47, 1963-64, 
1965-66, 1972-73, 1975-76, 
1976-77, 1978-79, 1979-80, 
1981-82, 1982-83, 1983-84, 
1985-86, 1987-88, 1989-90, 
2019-20 

Second Division (4):  
1893-94, 1895-96, 1904-05, 
1961-62 
DOMESTIC CUPS 
FA Cup (7): 
1964-65, 1973-74, 1985-86, 
1988-89, 1991-92, 2000-01, 
2005-06 
League Cup (8):  
1980-81, 1981-82, 1982-83, 
1983-84, 1994-95, 2000-01, 
2002-03, 2011-12 
FA Community Shield (15): 
1964*, 1965*, 1966, 1974, 
1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 
1986*, 1988, 1989, 1990*, 
2001, 2006 (*shared) 
EUROPEAN HONOURS 
European Cup/ 
Champions League (6):  
1976-77, 1977-78, 1980-81, 
1983-84, 2004-05, 2018-19 
UEFA Cup/Europa League (3): 
1972-73, 1975-76, 2000-01

Thursday 2nd July 
 
Sheffield United v Tottenham (6pm) Sky Sports 
 
Man City v Liverpool (8:15pm) Sky Sports 
 
Saturday 4th July 
 
Norwich v Brighton (12:30pm) BT Sport 
 
Leicester v Crystal Palace (3pm) Sky Sports/Pick TV FREE TO AIR 
 
Man Utd v Bournemouth (3pm) BT Sport 
 
Wolves v Arsenal (5:30pm) Sky Sports 
 
Chelsea v Watford (8pm) Sky Sports 
 
Sunday 5th July 
 
Burnley v Sheffield United (12pm) Sky Sports/Pick TV FREE TO AIR 
 
Newcastle v West Ham (2pm) Sky Sports 
 
Liverpool v Aston Villa (4:30pm) Sky Sports 
 
Southampton v Man City (7pm) BBC FREE TO AIR 
 
Monday 6th July 
 
Tottenham v Everton (8pm) Sky Sports 
 
Tuesday 7th July 
 
Crystal Palace v Chelsea (6pm) Sky Sports 
 
Watford v Norwich (6pm) Sky Sports/Pick TV FREE TO AIR 
 
Arsenal v Leicester (8:15pm) Sky Sports 
Wednesday 8th July 
 
Man City v Newcastle (6pm) BT Sport 
 
Sheffield United v Wolves (6pm) Sky Sports 
 
West Ham v Burnley (6pm) BT Sport 
 
Brighton v Liverpool (8:15pm) Sky Sports

Premier League fixtures

Olympiakos win Greek  

Super League title
Olympiakos clinched on Sunday 
its 45th league title in Greek 
soccer, the first in the last three 
years, after defeating AEK 2-1 
away. PAOK now has the edge 
over AEK in the battle for sec-
ond, place 
month at the Greek Cup Final, 
played an entertaining match at 
the Olympic Stadium of Athens, 
each enjoying superiority for 
about 45 minutes. 
The Reds were on top after the 
first half with goals from Youssef 
El-Arabi and Mady Camara, 
with AEK pulling one back in the 
second half courtesy of Sergio 
Araujo. 
Olympiakos is on 78 points, 
PAOK has 59 and AEK is on 56, 
after PAOK defeated cross town 
rival Aris 2-0 on the road on 
Sunday. The outgoing cham-
pion scored late in the first half 
via Gustavo Varela and Karol 
Swiderski. 
In the other match for the play-
offs OFI and Panathinaikos 
played out a goalless draw on 
Saturday.

UK Cypriot golfer Jimmy Melaisi who celebrated 
his birthday yesterday Wednsday July the first , 
got an early present when he hit a hole in one on 
a 3 over par 8th hole on Essendon  new golf 
course the previous day to his birthday. 
Jimmy who has been playing golf for over 20 
years, plays off a handicap of 16 and is not new 
to hole in ones. 
He also hit a hole in one last year on the old Es-
sendon golf course on a par 3 on the 5th hole. 
Could it be third time lucky for Jimmy next year 
and produce another hole in one. 
No doubt Essendon is his favourite golf course. 
Golf has become a very popular sport amongst 
us UK Cypriots is there any one else whos has 
produced this tremendous feat of a hole in one 
two years on the trot. 
We like to wish Jimmy a happy birthday

Jimmy Melaisi  

celebrates his  

birthday with a  

hole in one

FA Cup Semi finals
Draw for semi-finals of 
the FA Cup  
Man United v Chelsea 
Arsenal v Man City 
Matches will be played at Wem-
bley on July 18-19 
Eight-times FA Cup winners 
Chelsea reached the semi-fi-
nals on Sunday as midfielder 
Ross Barkley came off the 
bench to secure a deserved 1-
0 victory at faltering Leicester 
City. 
Substitute Daniel Ceballos fired 
Arsenal into the FA Cup semi-
finals with a stoppage-time goal 
that sealed a 2-1 win over Shef-
field United at Bramall Lane on 
Sunday. 

Arsenal, record 13-times 
winners of the trophy, went 
ahead after 23 minutes when 
Chris Basham fouled Alexandre 
Lacazette in the penalty area 
and Pepe rattled home the spot-
kick. 
Manchester City’s Kevin de 
Bruyne’s first-half penalty and a 
superb strike by Raheem Ster-
ling after the break earned 
holders Manchester City a com-
fortable 2-0 win away at New-
castle United in the weekend’s 
last FA Cup quarter-final on 
Sunday. 
Late extra time Maguire winner 
edged Manchester United past 
Norwich.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Victor Chris Satanas 
(from Pendayia, Cyprus) 

It is with great sadness that our beloved  
Victor Chris Satanas passed away on  

Wednesday June 24th after losing a long battle with 
cancer aged 76.  

Victor was born in Pendayia, Cyprus in 1944, he was the youngest of eight  
siblings. At 16 years old, he left his parents Christos and Asineta and ventured to 
Nicosia to work and live. At 24 years old, his passion for life and adventure lead 

him to move London in 1968. Victor travelled all around the world seeing and  
experiencing different cultures, as a music lover one of his greatest memories was 

attending Woodstock in 1969.  

In the early 70s he studied Fashion Design at Central St Martin’s in London,  
while living in Hampstead. As a successful designer and manufacturer,  

Victor launched his own labels DeSoVic Fashions in 1977 and  
Mariann Ross in the mid-80s.  

While building his career and businesses, Victor met his beautiful soulmate  
Demetra Stylianaki in 1975 and wed a year later. They had their first child Solon  

in 1977, then daughter Marianna in 1979.   

The two things apart from his family that Victor adored was his home Cyprus that 
he frequently visited and his Arsenal. Not a day went by where is wasn’t watching  

a game from the present or the past.  

Victor was a kind soul with a massive heart. He would go above and beyond for 
his family and friends, he made everyone feel loved. He enjoyed life and wanted 

everyone around him to enjoy it too. He leaves behind his wife and children as well 
as daughter-in-law Soulla and grandchildren Matheo, Gabriel and Maria Satanas.  

The funeral will take place at St Mary’s Church in Wood Green, London on  
Wednesday July 8th at 1pm. As the family are respecting the COVID-19 guidelines 

there is limited capacity within the church. Those who wish to still attend can  
congregate outside on the green, but please ensure social distancing is applied as  

per government guidelines. In addition, there will be a live stream of the service  
on https://vimeo.com/433199970.26.01.1944 - 24.06.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
 

Στέλιος Κωνσταντινίδης 
(από Aθήνα-Αμμόχωστο)

 
Mε μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και 

αδελφού Στέλιου. O Στέλιος απεβίωσε το βράδυ της Κυριακής 21 Ιoυνίου 2020 στο σπίτι του 
σε ηλικία 84 ετών. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 18/10/1935. Ο πατέρας του καταγόταν από 

την Αμμόχωστο και η μητέρα του από τα Χανιά Κρήτης. 

Ζούσαν στην Αθήνα, όπου σε ηλικία 10 ετών αποφάσισαν να μετακομίσουν στην Κύπρο, 
στο Βαρώσι. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο Αμμοχώστου, το 1956 ήρθαν οικογενειακός στο 

Λoνδίνο για σπουδές στην Αρχιτεκτονική. Όταν τελείωσε το Πανεπιστήμιο εργάστηκε στην 
εταιρεία ΒARCLΑY TWINS.  

Τα τρία μεγάλα PROUDEST PROJECTS ήταν ΒRECQHOU ISLAND CASTLE-THE RITZ 
HOTEL + HAWKSTONE PARK. 

Εργαζόταν μέχρι την συνταξιοδότηση του. Αφήνει την σύζυγο του Έλλη από τη Λευκωσία,  
3 παιδιά από τον πρώτο του γάμο: Λίζα, Αννέτ, Μιχάλη, 8 εγγόνια, την αδελφή του Αιμιλία 

και τον γαμπρό του Πάμπο. 

ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΛΥ, ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ 

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης έχουμε ενημερωθεί ότι μονο η οικογένεια θα μπορέσει να 
παρακολουθήσει την νεκρώιμο ακολουθία στην εκκλησία. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Stelios 
Cοnstantinides 
(From Athina- Famagusta) 

 

We sadly announce that Stelios 

passed away on Sunday 21st of 

June 2020 (on father’s Day) at the 

age 84. Stelios leaves behind his 

wife Ellie from Nicosia and three  

children from his first wife: Liz,  

Annette, Michael, 8 grandchildren, 

his sister Emilia and brother in law 

Bambos.
 18.10.1935 - 21.06.2020
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

05.07.2020, στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, 

Camden Street και στην Εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου του Κοντού στη Λάρνακα, το 3ον 

ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας 

Χρύσανθου (Chris) 

Χρυσάφη 
(από την Επτακώμη) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Εύα, κόρες: Helen, Φλώρα και 

Παντελίτσα, εγγόνια: Αντώνης-σύζυγός του 

Άνθια, Εύα, Χρύσανθος, Μιχαέλα και 

Αντριάνα, δισέγγονα: Μαρία και Χριστιάνος, 

γαμπροί: Jon, Ηλίας και Αντρέας, αδελφός 

Αντρέας και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Συλλυπητήρια 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας, η εφημερίδα Παροικιακη, η ΚΟ ΑΚΕΛ Kingsbury, 

οικογένειες Κρίς και Μαίρη Michael, Νέαρχος και Χριστίνα Νεάρχου, Κώστα και 

Σκεύη Σακκάς, Δημήτρης Λαζάρου, Αντρέα και Κίκας Σωτηρίου, Πάμπος και Σούλ-

λας Χαραλάμπους, Νεόφυτος και Ευούλλα Νικολάου, Γιώργου και Φωτεινής Μι-

χαηλίδης,  Μαρούλλα Μιχαηλίδης, Μάριου και Έλλης Σωτηριάδη, Μιχάλη 

Ματσούκα, Θεόδωρου Αμερικάνου, Κυριάκου Τσιούπρα, Αντρέα και Κίκας Χριστό-

φορου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην σύζυγο του εκλειπόντος Χρυ-

στάλλα, παιδιά Μιχάλη, Τζένη, Στέλλα και εγγόνια, για τον θάνατο του συζύγου , 

πατέρα και παππού Αντρέα Τσιαλούφα που απεβίωσε πρόσφατα στην Κύπρο. 

 

Συλλυπητήρια 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας, η εφημερίδα Παροικιακη και οι οικογένειες, Πά-

μπου και Σούλλας Χαραλάμπους, Νεόφυτου και Ευούλλας Νικολάου εκφράζουν τα 

θερμά τους συλλυπητήρια στον Κώστα Σολομού, παιδιά Ιορδάνη, Ξενή, Άντρη, 

νύμφης Σούλλας, γαμπρού Δημήτρη ,εγγόνια και δισέγγονα για τον θάνατο της συ-

ζύγου, μητέρας και γιαγιάς Νίκης Σολομού που απεβίωσε πρόσφατα. 

Κηδεύτηκε ο Πανίκος Λαπηθιώτη 
Η κηδεία έγινε την Δευτέρα 15 Ιουνίου η ώρα 3:00μμ στην Εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. 

 Ακολουθεί ο επικήδειος από το Γενικό Γραμματέα ΚΕ ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού 

Με βαθιά θλίψη είμαστε σήμερα εδώ για το 
τελευταίο αντίο στον Πανίκο Λαπηθιώτη. 
Τον Πανίκο που κατάφερε με το πέρασμα 
του από αυτή τη ζωή να πετύχει κάτι πολύ 
σπουδαίο. Στο όνομα του και μόνο να αντη-
χεί η λέξη «σύντροφος».  
Συνέδεσε όλη του τη ζωή, αφιέρωσε όλες 
του τις μέρες, τους αγώνες, τους κόπους 
και την προσπάθεια στην υπόθεση του Αν-
θρώπου, στους στόχους και τους σκοπούς 
του Λαϊκού Κινήματος. Γεννήθηκε στη Λά-
πηθο το 1945. Έγινε μέλος του ΑΚΕΛ σε 
πολύ νεαρή ηλικία και διακρίθηκε για το πο-
λιτικό του κριτήριο και την εργατικότητα του. 
Έτσι ανέλαβε λίγα χρόνια αργότερα την Συ-
ντεχνία Ξενοδοχοϋπαλλήλων της ΠΕΟ Λευ-
κωσίας-Κερύνειας. Λίγο αργότερα βρέθηκε 
στην ηγεσία της ΕΔΟΝ την οποία υπηρέ-
τησε από τη θέση του Επαρχιακού Γραμμα-

τέα της ΕΔΟΝ Λευκωσίας- Κερύνειας και 
ως μέλος της Κεντρικής Γραμματείας.  
Συνέχισε την πορεία του στο ΑΚΕΛ, το 
οποίο υπηρέτησε από τη θέση του Γραμμα-
τέα της Επιτροπής Πόλης και Προαστίων 
του ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας, του μέ-
λους της Κεντρικής Επιτροπής και του Πο-
λιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ. Διετέλεσε 
επίσης μέλος της Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύ-
γων.  
Από όποιο κομματικό αξίωμα κι αν πέρασε, 
ο Πανίκος ήταν από την αρχή μέχρι το 
τέλος ένας αφοσιωμένος στρατιώτης του 
Κόμματος. Ένας υπηρέτης των ιδανικών 
της Αριστεράς και των λαϊκών συμφερό-
ντων. Ένας άνθρωπος σεμνός αλλά ταυτό-
χρονα περήφανος όπως κάθε άνθρωπος 
που σε κάθε κρίσιμη στιγμή έμπαινε μπρο-
στά και έκανε το καθήκον του. Είναι γνωστό 
σε όλους ότι ο Πανίκος, παλικάρι και λεβέ-
ντης από τα νιάτα του μέχρι την τελευταία 
του στιγμή, στάθηκε στην πρώτη γραμμή 
της αντίστασης στο Καϊμακλί.  
Στο άκουσμα της εκδήλωσης του πραξικο-
πήματος έτρεξε από τους πρώτους να υπε-
ρασπιστεί την Ελευθερία και τη 
Δημοκρατία. Πρωταγωνίστησε στην αντί-
σταση στο Καϊμακλί, εκεί που δεν τόλμησαν 
να πατήσουν το πόδι τους χουντικοί και 
ΕΟΚΑΒητατζήδες. Εκεί που ο Ντάνος απει-
λούσε ότι θα ισοπεδώσει το Καϊμακλί, 
μπήκε μπροστά η λεβεντιά του Πανίκου και 
των άλλων συντρόφων του και έκανε το 
«δεν θα περάσει ο φασισμός» πράξη.  
Ο Πανίκος μέχρι την τελευταία του πνοή μι-
λούσε για τις μέρες εκείνες, μιλούσε για την 
Αντίσταση, αποκάλυπτε την ιστορική αλή-
θεια. Το έκανε όχι με την έπαρση του 
«εγώ», αλλά με την ταπεινοφροσύνη αυτού 

που βάζει πάντα μπροστά το «εμείς». Ήταν 
μαχαίρι τα λόγια του για τους πρωτεργάτες 
του πραξικοπήματος, για το ποιοι κρατού-
σαν τα καλάσνικωφ, ποιοι αντιστάθηκαν, 
για τον ρόλο του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ στην 
Αντίσταση και έπειτα στην υπεράσπιση της 
πατρίδας μας κατά την τουρκική εισβολή.  
Όλοι όσοι γνωρίσαμε και δουλέψαμε με τον 
Πανίκο Λαπηθιώτη ξέρουμε καλά ότι το 
«εγώ» δεν έβγαινε από το στόμα του. Μόνο 
το «εμείς». Έχουμε να λέμε για το ήθος, την 
ακεραιότητα και την τιμιότητα του. Θυμόμα-
στε καλά ότι ήταν μια ζωή βράχος. Ο βρά-
χος Πανίκος Λαπηθιώτης. Ένας σύντροφος 
που δεν τον λύγισαν ούτε τα όπλα, ούτε οι 
φουρτούνες και οι επιθέσεις που πέρασε το 
Κόμμα. Ένας σύντροφος που δεν γοητεύ-
τηκε ούτε στιγμή από τη δόξα, την εξουσία, 
το χρήμα, τα αξιώματα και δεν τα κυνήγησε 
ποτέ. Ο Πανίκος στράτεψε εκατοντάδες νε-
ότερους συντρόφους και συναγωνιστές 
στην ΕΔΟΝ και στο ΑΚΕΛ τους οποίους 
κέρδιζε με την καθοδήγηση αλλά και με το 
παράδειγμα του. Γιατί ο Πανίκος ήταν αφο-
σιωμένος στην ιδεολογία και στους σκο-
πούς του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού Κινήματος. 
Ερχόταν στο γραφείο από τους πρώτους 
και έφευγε από τους τελευταίους. Μιλούσε 
λίγο, δούλευε πολύ. Η ευαισθησία του κρυ-
βόταν στην αυστηρότητα, αλλά έλαμπε εκεί 
και όπου έπρεπε, στην πράξη και όχι στα 
λόγια. Γιατί αυτό ήταν ο Πανίκος. Άνθρω-
πος της πράξης.  
Η οικογένεια του Πανίκου, η αγαπημένη σύ-
ζυγος του Λέλλα, η κόρη του Αρετή και τα 
εγγόνια του, η Γεωργία και ο Στυλιανός 
μπορούν και πρέπει να είναι περήφανοι για 
τον άνθρωπο τους. Φεύγει όπως ήρθε. Κα-
θαρός. Έζησε μια ζωή γεμάτη και τους αφή-
νει κληρονομιά την ανάμνηση του 

στοργικού πατέρα, του παππού που λά-
τρευε τα εγγόνια του, που πρόσφερε και 
προστάτευε σε όλη του τη ζωή.  
Με δέος και ευγνωμοσύνη αποχαιρετούμε 
σήμερα ως ΑΚΕΛ ένα σύντροφο που μαζί 
με συντρόφους της γενιάς του, τους αείμνη-
στους Χριστόφια, Δημητριάδη, Χριστοδού-
λου Αντώνη, Χριστοδούλου Φανή και 
πολλούς άλλους, παρέλαβαν το ΑΚΕΛ σε 
μια κρίσιμη στιγμή μα δεν υπέστειλαν τα 
λάβαρα ούτε λεπτό. Έπεσαν μέσα στη 
φωτιά κόντρα σε όλα τα εμπόδια και αγωνί-
στηκαν για να ανεβάσουν το ΑΚΕΛ ψηλό-
τερα, για να δώσουν στους εργαζόμενους 
φωνή, στήριγμα και δύναμη.  
Καλό ταξίδι Πανίκο. Η ζωή δεν σου φέρθηκε 
καλά. Σου πότισε το πικρό ποτήρι του 
χαμού του λατρευτού σου γιου, σε βασά-
νισε με την ανάξια πληρωμή της αρρώστιας 
που σε πήρε από κοντά μας.  
Εσύ όμως την αγάπησες πολύ τη ζωή, γιατί 
αγάπησες πολύ τον Άνθρωπο και υπηρέτη-
σες τα ιδανικά για την απελευθέρωση του.  
Δούλεψες σαν κομμουνιστής, σκέφτηκες 
σαν κομμουνιστής, αγάπησες σαν κομμου-
νιστής, πάλεψες σαν κομμουνιστής, έζησες 
σαν κομμουνιστής, κατά τον ποιητή.  
Ξεκουράσου Πανίκο. Θα συνεχίσουμε 
εμείς, θα συνεχίσουν οι νεότεροι από εμάς, 
στο δρόμο που άνοιξε η παλιά φρουρά, η 
δική σου γενιά.  
Θα συνεχίσουμε εμείς Πανίκο. Να πλατύ-
νουμε το δρόμο, να γίνει λεωφόρος να πε-
ράσει ο αφέντης λαός, να πάει πίσω στα 
χώματα που χάσαμε, να δικαιώσει τους 
αγώνες σας, να κερδίσει τη ζωή, την αξιο-
πρέπεια, το μέλλον του.  
Καλό Ταξίδι Πανίκο. Αιωνία η μνήμη σου. 
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