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Η Τουρκία συνεχίζει την προκλη-
τική και επιθετική της στάση 
εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, ανέ-
φερε ο Υπ.Άμυνας Χαράλαμπος 
Πετρίδης, προσθέτοντας πως σ’ 
αυτό το ασταθές περιβάλλον η 
Εθνική Φρουρά συνεχίζει την 
αποστολή της...                  Σελ 5

Τoυρκικές Προκλήσεις
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε το 
μεσημέρι της Δευτέρας το άνοι-
γμα των συνόρων για τη Βρετα-
νία  προς όλα τα αεροδρόμια της 
χώρας, από τις 15 Ιουλίου... 

            
                       Σελ 7

Έναρξη πτήσεων Η.Β - Ελλάδας Απεβίωσε ο Παπαλάζαρος
Έφυγε, σε ηλικία 92 χρόνων, ο Πα-
παλάζαρος Νεοφύτου, πατέρας εν-
νιά παιδιών δυο από τα οποία έπε-
σαν στον αγώνα για τη δημοκρατία 
και την ελευθερία του τόπου. Η κη-
δεία θα γίνει σήμερα Πέμπτη στον 
ιερό ναό Α.Παντελεήμονος στη 
Νέα Χολέτρια Πάφου...     Σελ 29
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Προοπτικές επανένωσης 

 
Ετήσια κοινοβουλευτική (διαδικτυακή)  συνάντηση για την επέτειο  
της παράνομης εισβολής και κατοχής της Τουρκίας στην Κύπρο.  
Ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, θα  
συμμετάσχει στη συνάντηση ως κύριος  ομιλητής.  

 
                 Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 7:30 μ.μ 
                    στη διεύθυνση 
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Ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, θα  
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                 Τρίτη 14 Ιουλίου από τις 7:30 μ.μ 
                    στη διεύθυνση 
                  

                      

σελ  2 & 17

 Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας (Σελ 3)

Chancellor outlines plan to help UK ‘bounce back’ (Page 17)

UK pledges £1.57 billion boost for the arts (Page 18)
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• Τhe best doctor is our conscience! 

• O καλύτερος γιατρός είναι η  

συνείδησή μας! 

Ερμηνεία: Μόνο η κατανόηση των πράξεων 

μας, μπορεί να μας θεραπεύσει και να μας 

κάνει καλύτερους ανθρώπους!

Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Ο κορωνοϊός
του Α. Χαραλάμπους Έρικ

Χαιρετισμός Επιθεωρήτριας – Προϊσταμένης ΚΕΑ 
για την λήξη της σχολικής χρονιάς 2019-2020 

Ειρήναρχος Στεφάνου

Εγιώ Βαώθηκα έσσω μου 
τζιαι δεν ευκαίννω έξω 
Δεν πάω στο κοινοτικό 
πιλόττα για να παίξω 

 
Ήρτεν ο κορωνοιός  
έσσω να μας βαόσει  

τζιαι έπιασεν μας που το τρεμουσιόν  
να μέν μας θανατώσει 

 
Γιατροί τζι’άλλοι επιστήμονες  

συνέχεια προσπαθούσιν 
για ναύρουσιν εμβόλιο  

να καταξιωθούσιν 
 

Μείνετε ούλλοι έσσω σας 
ακούτε μου τζιαι μέναν 
γιατί σε λλίον φίλοι μου 
θα είναι σαν το ψέμαν

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και προ-
βληματισμό στέλνω τον χαιρε-
τισμό για τη λήξη της σχολικής 
χρονιάς 2019-2020. 
Η λήξη της φετινής σχολικής 
χρονιάς δεν θυμίζει σε τίποτα 
το εορταστικό κλείσιμο των Ελ-
ληνικών Παροικιακών Σχολείων 
για τις καλοκαιρινές διακοπές. 
Όλα προγραμματίζονται και γί-
νονται εξ αποστάσεως. Οι συν-
θήκες που η πανδημία covid-19 
μας επιβάλλουν, μας αναγκά-
ζουν να χαιρετήσουμε αυτή τη 
σχολική χρονιά διαδικτυακά και 
να ανανεώσουμε το ραντεβού 

μας για το Σεπτέμβρη, με την 
ευχή μέχρι τότε να επανέλθουμε 
στην κανονική ρουτίνα των σχο-
λείων μας.  
Νιώθω την ανάγκη να συγχαρώ 
τις Σχολικές Επιτροπές, τις Δι-
ευθύνσεις και τους εκπαιδευτι-
κούς των Ελληνικών Παροικια-
κών Σχολείων, για την άμεση 
ανταπόκρισή τους και για τις 
ενέργειες με τις οποίες αντιμε-
τώπισαν τις πρωτόγνωρες για 
όλους μας συνθήκες,  που η 
πανδημία μας επέβαλε. Το κύ-
ριο μέλημά μας ήταν να κρατή-
σουμε την επαφή των παιδιών 
με το Ελληνικό τους Σχολείο. 
Εσείς, συλλογικά το πετύχατε, 
προσφέροντας ταυτόχρονα ποι-
οτική εξ αποστάσεως διδασκα-
λία.  
Με σκοπό να πληροφορηθούμε 
για την εμπειρία των σχολικών 
επιτροπών και των  εκπαιδευτι-
κών με την εξ αποστάσεως δι-
δασκαλία ζητήσαμε τις απόψεις 
τους, για τα δυνατά και αδύνατα 
στοιχεία της, για τα προβλήματα 
που αντιμετώπισαν καθώς και 
για την ανταπόκριση των μαθη-
τών/μαθητριών σας. Οι απαντή-
σεις τους δείχνουν ότι η εμπει-

ρία της εξ αποστάσεως διδα-
σκαλίας ήταν μια πραγματική 
πρόκληση για αυτούς. Εκτός 
από το ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο, το ΕΠΣ  δεν χρησιμοποι-
ούσε κάποια ηλεκτρονική εφαρ-
μογή για επικοινωνία με τους 
γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 
Για το λόγο αυτό, όπως ήταν 
αναμενόμενο χρειάστηκε προ-
σπάθεια και συνεργασία μεταξύ 
σχολικών επιτροπών, διεύθυν-
σης σχολείου και εκπαιδευτικών 
για να γίνει δυνατή η χρήση κα-
τάλληλων ηλεκτρονικών εφαρ-
μογών για την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία. Όπως η εμπειρία 
καταδεικνύει, αρκετά θετικά 
στοιχεία από την εμπειρία της 
χρήσης της τεχνολογίας στην εξ 
αποστάσεως διδασκαλία, είναι 
χρήσιμο και ωφέλιμο να 
εμπλουτίσουν την επαφή των 
παιδιών με την ελληνική 
γλώσσα και στην κανονική λει-
τουργία των σχολείων. 
 Η εξ αποστάσεως διδασκαλία 
είναι μια λύση ανάγκης λόγω 
του αναγκαστικού εγκλεισμού 
μας. Δεν μπορεί όμως να συ-
γκριθεί με τα οφέλη που έχει για 
το παιδί η φοίτησή του στο σχο-

λείο. Το Ελληνικό Παροικιακό 
Σχολείο είναι χώρος συνανα-
στροφής, αλληλεπίδρασης και 
γνωριμίας με την πολιτιστική και 
εθνική μας κληρονομιά. Η 
χρήση όμως εφαρμογών που η 
τεχνολογία μας προσφέρει μπο-
ρούν να αναβαθμίσουν την δι-
δασκαλία μας και την επικοινω-
νία με τους γονείς και τους 
μαθητές. 
Είχα την χαρά να γνωρίσω από 
κοντά πολλούς από εσάς και να 
διαπιστώσω την αγάπη και 
αφοσίωση για το σχολείο σας. 
Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας 
και του αναγκαστικού εγκλει-
σμού δεν πραγματοποίησα 
όλες τις προγραμματισμένες 
μου επισκέψεις στα ΕΠΣ. Εύ-
χομαι με την καινούρια σχολική 
χρονιά, οι συνθήκες να το επι-
τρέπουν και να μπορέσω να 
σας επισκεφτώ στο χώρο του 
σχολείου σας.  Εύχομαι να είστε 
όλοι υγιείς και δυνατοί, και να 
συναντηθούμε σύντομα, πιο 
σοφοί από τις εμπειρίες που 
αποκομίσαμε αυτή την ιδιαίτερη 
χρόνια.  
Καλό καλοκαίρι!

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

Κορωνοϊός Ελευθεροτυπία  Οικονομία

Πυρά κατά του Τζόνσον για επίρριψη ευθύνης στους  
οίκους ευγηρίας για τους πολλούς θανάτους 

Η Τουρκία θα πρέπει να σέβεται 
τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων 
των πολιτών της, σημείωσε σε 
δήλωσή της η Υφυπουργός 
Εξωτερικών του Ηνωμένου Βα-
σιλείου Γουέντι Μόρτον, απα-
ντώντας σε κοινοβουλευτική 
ερώτηση για την καταπάτηση 
της ελευθεροτυπίας από την κυ-
βέρνηση Ερντογάν. 
Η Συντηρητική βουλευτής βο-
ρείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς 
υπέβαλε γραπτή ερώτηση προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών Ντό-
μινικ Ράαμπ ζητώντας να πλη-
ροφορηθεί αν προτίθεται να κά-
νει διάβημα προς τον Τούρκο 
ομόλογό του για την προστασία 
της ελευθεροτυπίας στην Τουρ-
κία. 
Είχε προηγηθεί επιστολή της κ. 

Βίλιερς και του επίσης Συντηρη-
τικού βουλευτή βορείου Λονδί-
νου Μάθιου Όφορντ προς τον 
κ. Ράαμπ στην οποία επισημαί-
νονταν συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις δημοσιογράφων που υφί-
στανται διώξεις από τις 
τουρκικές αρχές. 
Αναλαμβάνοντας να απαντήσει, 
η αρμόδια για τις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις Υφυπουργός Εξωτε-
ρικών σημείωσε ότι η βρετανική 
πλευρά «εγείρει τακτικά» σε συ-
ζητήσεις με τις τουρκικές αρχές 
«στο υψηλότερο επίπεδο» τις 
ανησυχίες της για το σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
περιλαμβανομένης της ελευθε-
ρίας της έκφρασης. 
«Θα συνεχίσουμε να συζητούμε 
με την τουρκική κυβέρνηση για 
αυτά τα σημαντικά θέματα και 
να προτρέπουμε σε σεβασμό 
της ελευθερίας και σε προστα-
σία των μέσων ενημέρωσης. Εί-
μαστε ξεκάθαροι στην προσδο-
κία μας ότι η Τουρκία, όπως 
όλες οι χώρες, θα πρέπει να τη-
ρεί τις υποχρεώσεις της αναφο-
ρικά με τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα προς όλους τους τομείς 
της κοινωνίας», ανέφερε στην 
απάντησή της η κα Μόρτον.

Προτροπή της βρετανικής κυβέρνησης προς την 
Τουρκία για σεβασμό της ελευθεροτυπίας

Νέα μέτρα  για την καταπολέμηση της ανεργίας   
Την Τετάρτη οι πρώτες σελίδες των εφημερίδων  
υπογράμμιζαν το τεράστιο έργο που έχει να επι-
τελέσει η κυβέρνηση και ιδιαίτερα το υπουργείο 
των Οικονομικών για τη διάσωση της οικονομίας 
στη μετα-κορωνοϊό εποχή.      
Οι Financial Times (08/07) σημειώναν ότι ο 
υπουργός των Οικονομικών Ρίσι Σούνακ θα προ-
σπαθήσει να αποτρέψει την ανεξέλεγκτη αύξηση 
της ανεργίας που είναι περισσότερο από πιθανό 
να προβάλλει απειλητική το φθινόπωρο.  
“Ο κ. Σούνακ θα ανακοινώσει σήμερα ένα πακέτο 
ενίσχυσης της απασχόλησης ύψους 2 δις. λιρών”, 
έγραφαν οι FT.   
Σχεδόν 200.000 θέσεις εργασίας σε γνωστές επι-
χειρήσεις έχουν χαθεί στη Βρετανία λόγω της παν-
δημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία από τις σχετικές 
ανακοινώσεις του τελευταίου διαστήματος που 
συγκέντρωσε η Daily Mail. 
Οι απολύσεις έχουν σημειωθεί κυρίως στους το-
μείς της λιανικής, του τουρισμού  και στον κατα-
σκευαστικό τομέα.  
Παράλληλα υπολογίζεται ότι χιλιάδες μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις οδηγούνται σε περικοπές 
θέσεων εργασίας. Πλέον 2,8 εκατομμύρια πολίτες 
διεκδικούν το ενιαίο κοινωνικό επίδομα που κα-
λύπτει και τους ανέργους. 
Η κυβέρνηση έχει θέσει σε ισχύ έκτακτο πρό-
γραμμα κάλυψης του 80% του μισθού περίπου 
9,3 εκατομμυρίων ιδιωτικών υπαλλήλων, ένα πρό-
γραμμα που λήγει τον Οκτώβριο. 

Επίσης, στηρίζει με έκτακτη χρηματοδότηση πε-
ρίπου 2,6 εκατομμύρια αυτοαπασχολούμενους. 
Αυτό που φοβάται ιδιαίτερα ο κ. Σούνακ - σύμ-
φωνα με τον Guardian - είναι μια αύξηση της 
ανεργίας όπως αυτή που είχαμε στη δεκαετία του 
1980 για τους νέους κάτω των 25 ετών.  
Η Daily Mirror  χαιρετίζει τη δέσμευση του υπουρ-
γού των Οικονομικών για την επιπλέον στήριξη 
των νέων και συνιστά στην κυβέρνηση να εγκαι-
νιάσει ένα "φιλόδοξο πακέτο διάσωσης", προειδο-
ποιώντας ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος μιας 
"καταστροφικής ύφεσης". 
Τέλος η Daily Telegraph επικεντρώθηκε σε ένα 
άλλο μέτρο για την αναζωπύρωση της οικονομίας 
: στην προσωρινή κατάργηση λόγω έκτακτης ανά-
γκης του φόρου αγοράς κατοικίας για τις πρώτες 
500.000 λίρες αξίας του ακινήτου. 
 Η εφημερίδα 
εκτιμά ότι το μέ-
τρο αυτό πρέπει 
να τεθεί αμέσως 
σε ισχύ.  
Κλιμακώνεται η 
κόντρα Λονδί-
νου – Πεκίνου  
Οι Financial 
Times (07/07) 
αναφέρουν ότι ο 
Β ρ ε τ α ν ό ς 
υπουργός των 

Εξωτερικών δέχεται έντονες πιέσεις  να επιβλη-
θούν κυρώσεις σε Κινέζους αξιωματούχους και 
στην επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας στο 
Χονγκ Κονγκ, Κάρι Λαμ, καθώς οι εντάσεις στις 
σχέσεις του Λονδίνου με το  Πεκίνο αυξάνονται. 
Η Βρετανία θα αναγκαστεί να υποστεί τις συνέ-
πειες των πράξεών της αν αντιμετωπίσει την Κίνα 
ως εχθρικό κράτος όταν λάβει απόφαση σχετικά 
με την έγκριση της συμμετοχής της Huawei στα 
δίκτυα τηλεπικοινωνιών της χώρας, δήλωσε την 
Δευτέρα ο πρέσβης της Κίνας στην Βρετανία, σύμ-
φωνα με το πρακτορείο Reuters. 
Η Daily Mail εκτιμά ότι ο διπλωματικός πόλεμος 
για τη συμμετοχή της Huawei στο βρετανικό δίκτυο 
5G  έχει πάρει τροπή προς το χειρότερο  μετά τις 
πληροφορίες για φάκελο εγγράφων όπου γίνεται 

σαφές ότι η Κίνα προσπά-

θησε να χειραγωγήσει βασικά 
πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο τη 
στήριξη γίγαντα των τηλεπικοινωνιών.  
Η Mail γράφει ότι ο σχετικός φάκελος έγινε από 
έναν παραγωγό ταινιών της Νέας Υόρκης και σε 
αυτόν αναφέρονται πολλά εξέχοντα πρόσωπα τα 
οποία το Πεκίνο επρόκειτο να χρησιμοποιήσει ως 
“χρήσιμους ηλίθιοι”. 
Η εφημερίδα μας ενημερώνει επίσης  ότι εκείνοι 
που κατονομάζονται στον φάκελο έχουν κάνει επί-
σημες δηλώσεις με τις οποίες αρνούνται γνώση ή 
συμμετοχή  σε οποιαδήποτε τέτοια επιχείρηση. 
Eκπρόσωπος της Huawei υπογράμμισε ότι η εται-
ρεία απορρίπτει κατηγορηματικά τους  ισχυρι-
σμούς περί χειραγώγησης Βρετανών αξιωματού-
χων. Θεωρεί ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι τελείως 
αβάσιμοι και είναι οι τελευταίοι σε μια μακρόχρονη 
αμερικανική εκστρατεία εναντίον της. 
Στο μεταξύ ο ένας μετά τον άλλο, βουλευτές από 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για την απόφαση του Βρετανού 
υπουργού των Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ να 
επιβληθούν κυρώσεις για παραβιάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων σε 49 άτομα και οργανώσεις 
στη Σαουδική Αραβία, τη Ρωσία, τη Μιανμάρ και 
τη Βόρεια Κορέα.  
Το Λονδίνο είχε προαναγγείλει την παραπάνω 
εξέλιξη στα πλαίσια της χάραξης πολιτικής στην 
μετά Brexit εποχή. Μέχρι πρότινος η χώρα επέ-
βαλε σχεδόν πάντα κυρώσεις ως μέλος των Ηνω-
μένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

«Προσβλητικό και ψευδές» χαρακτηρί-
ζουν οι διευθυντές πολλών οίκων ευγη-
ρίας στη Βρετανία σχόλιο που έκανε τη 
Δευτέρα ο Μπόρις Τζόνσον με το οποίο 
φάνηκε να ρίχνει σε αυτούς την ευθύνη 
για τους πολλούς θανάτους από τον κο-
ρωνοϊό στις δομές κοινωνικές περίθαλ-
ψης της χώρας. 
Ερωτηθείς για τους περίπου 20.000 θα-
νάτους ηλικιωμένων φιλοξενούμενων σε 
αυτές τις δομές που εκτιμάται ότι συνδέ-
ονται με την πανδημία, ο Βρετανός Πρω-
θυπουργός δήλωσε ότι «παρά πολλοί 
οίκοι ευγηρίας δεν ακολούθησαν πρα-
γματικά τις διαδικασίες». 
Οι υπεύθυνοι οίκων ευγηρίας αντέδρα-
σαν, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός ψεύ-
δεται, ενώ το Εθνικό Φόρουμ Περίθαλ-

ψης, που συνενώνει τις διοικήσεις των 
δομών κοινωνικής περίθαλψης, χαρα-
κτήρισε τη δήλωση του κ. Τζόνσον «ειλι-
κρινά βαθιά προσβλητική». 
Εκπρόσωποι οργανώσεων αρωγής 
γύρω από την κοινωνική περίθαλψη χα-
ρακτήρισαν «άνανδρη» τη δήλωση του 
πρωθυπουργού. 
Η σκιώδης Υφυπουργός Κοινωνικής Πε-
ρίθαλψης των Εργατικών Λιζ Κένταλ επέ-
κρινε τη δήλωση του κ. Τζόνσον σχολιά-
ζοντας ότι ο πρωθυπουργός «πέφτει 
ακόμα πιο χαμηλά». 
Η Ντάουνινγκ Στριτ και ο Υπουργός Επι-
χειρήσεων Άλοκ Σάρμα που κλήθηκαν 
να εξηγήσουν τη δήλωση του πρωθυ-
πουργού υποστήριξαν ότι ο κ. Τζόνσον 
εννοούσε πως κατά την έξαρση της παν-
δημίας κανένας δε γνώριζε ποιες ήταν 
οι σωστές διαδικασίες. 
Η Κυβέρνηση Τζόνσον έχει δεχθεί σφο-
δρότατη κριτική για διάφορες πτυχές του 
χειρισμού της πανδημίας, με τη διαχεί-
ριση της κρίσης στους οίκους ευγηρίας 
να αποτελεί κεντρική κατηγορία. 
Ο επικεφαλής της οργάνωσης αρωγής 
Ενοποιημένη Περίθαλψη στην Κοινότητα 
Μαρκ Άνταμς δήλωσε στο ραδιόφωνο 
του BBC ότι η ηγεσία του Μπόρις Τζόν-
σον ως προς την προστασία των οίκων 
ευγηρίας ήταν μία «παρωδία».

Ο Βρετανός υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σουνάκ 
ανακοίνωσε χθες νέα μέτρα στήριξης της οικονο-
μίας συνολικού ύψους 30 δισεκ. λιρών (33 δισεκ. 
ευρώ), μεταξύ των οποίων μείωση του ΦΠΑ για 
ορισμένους κλάδους, επιδοτήσεις για ενεργειακή 
αναβάθμιση κτιρίων και οικονομική βοήθεια για 
την απασχόληση των νέων. 
"Μπαίνουμε στη δεύτερη φάση της οικονομικής μας 
απάντησης" στη σοβαρή ύφεση που προκάλεσε η 
πανδημία του κορονοϊού, δήλωσε στο Κοινοβούλιο 
ο Ρίσι Σουνάκ, προσθέτοντας ότι η φάση αυτή θα 
επικεντρωθεί στην επιστροφή στην απασχόληση 
και στη μάχη απέναντι στην ανεργία των νέων. 
Ο υπουργός Οικονομικών ανακοινωσε μια μεί-
ωση από το 20% στο 5% του ΦΠΑ επί των "αγα-
θών και υπηρεσιών του τομέα της φιλοξενίας", 
δηλαδή στα μπαρ, τα εστιατόρια, αλλά και τα ξε-
νοδοχεία, τα θεματικά πάρκα, τους ζωολογικούς 
κήπους κλπ., κάτι που αντιπροσωπεύει μια προ-
σπάθεια 4 δισεκ. στερλινών. 
Ο ίδιος υπενθύμισε πως η πανδημία και το lock-
down προκάλεσαν μια ιστορική συρρίκνωση κατά 
25% της οικονομίας στο διάστημα από τον Μάρ-
τιο μέχρι τον Απρίλιο. 
Ο Σουνάκ προειδοποίησε ότι επίκεινται δυσκολίες. 
"Αντιμετωπίζουμε βαθιές οικονομικές δυσκολίες", 
δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η αύξηση 
της ανεργίας είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η χώρα. 
"Ο κόσμος χρειάζεται να γνωρίζει ότι θα κάνουμε 
ό,τι μπορούμε για να δώσουμε σε όλους την ευ-
καιρία μιας καλής και ασφαλούς εργασίας", δή-
λωσε. "Ο κόσμος χρειάζεται να γνωρίζει ότι, αν 
και επίκεινται δυσκολίες, κανείς δεν θα μείνει χω-
ρίς ελπίδα".

Μέτρα στήριξης ύψους 30 δισ. 
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Αμπελοχώραφο των Αμερικανών η Κύπρος 
ΠΡΟΚΛΗΣΗ! ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Στην εποχή του φυσικού αερίου εισέρχεται από 
σήμερα  Πέμπη, η Κύπρος με την κατάθεση του 
θεμέλιου λίθου για την κατασκευή του τερματικού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό, 
όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημόσιας Εται-
ρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) και Πρόεδρος της 
Εταιρείας Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ 
Θυγατρική της ΔΕΦΑ), Συμεών Κασσιανίδης. 
Το έργο, συνολικού κόστους €289 εκατομμυρίων, 
χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο 
που έγινε στην Κύπρο και αναμένεται επίσης να 
ανοίξει την αγορά παραγωγής ηλεκτρισμού, ενώ 
με βάση μελέτες της ΔΕΦΑ και της ΑΗΚ θα οδη-
γήσει σε μείωση του κόστους παραγωγής ηλε-
κτρισμού κατά 15% με 25%. Η ολοκλήρωση του 
έργου αναμένεται εντός του 2022. 
«Από αύριο σηματοδοτούμε την είσοδο μας στην 
εποχή του φυσικού αερίου», ανέφερε ο κ. Κασ-
σιανίδης, σε συνάντηση που είχε με δημοσιογρά-
φους χθες το μεσημέρι, προσθέτοντας ότι ξεκι-

νούμε με την κατασκευή του έργου για την ολο-
κλήρωση του εθνικού στόχου. 
Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ και Αντιπρόεδρος της 
ΕΤΥΦΑ, Μιχάλης Κωμοδρόμος, τόνισε από την 
πλευρά του πως η Αρχή είναι ένθερμος υποστη-
ρικτής της έλευσης του φυσικού αερίου. «Θα εί-
μαστε πάντα κοντά στην προσπάθεια ώστε ο στό-
χος να γίνει πραγματικότητα», πρόσθεσε. 
Ανέφερε ότι και οι πέντε μονάδες της ΑΗΚ θα 
είναι έτοιμες να δεχθούν φυσικό αέριο ως καύ-
σιμο, ενώ μέχρι το 2023 θα είναι έτοιμη και η 
έκτη μονάδα παραγωγής. 
Υπενθυμίζεται ότι η Κύπρος στο παρελθόν προ-
έβη σε πολλές προσπάθειες για την έλευση φυ-
σικού αερίου με στόχο την ηλεκτροπαραγωγή, 
προσπάθειες που δεν καρποφόρησαν αφού οι 
τιμές του ΦΑ δεν ήταν συμφέρουσες. Η τρέχουσα 
διαδικασία έγινε εφικτή αφού επιλέγηκε ο διαχω-
ρισμός της διαδικασίας σε δύο συμβόλαια, ένα 
για την κατασκευή των έργων υποδομής και ένα 

για την προμήθεια. 
Την κατασκευή των υποδομών ανέλαβε ύστερα 
από διαγωνισμό η διεθνής κοινοπραξία JV China 
Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd, και ME-
TRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuild-
ing Co. Ltd και Wilhelmsen Ship Management 
Limited. Οι υποδομές περιλαμβάνουν πλωτή μο-
νάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγρο-
ποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), προβλήτα 
για την πρόσδεση της πλωτής μονάδας, αγωγό 
επί της προβλήτας και άλλες σχετικές υποδομές. 
Ήδη η ΕΤΥΦΑ ανακοίνωσε στις 3 Ιουνίου ότι 
έδωσε στην κοινοπραξία την εντολή για έναρξη 
των κατασκευαστικών εργασιών. Όπως ανέφερε 
ο κ. Κασσιανίδης, η ΕΤΥΦΑ ήδη ξεκίνησε τις ερ-
γασίες, αφού έχουν ολοκληρωθεί τα έργα απο-
κατάστασης του χώρου στο Βασιλικό, με την απο-
μάκρυνση χημικών αποβλήτων, με συνολική 
δαπάνη ύψους €4 εκατ. περίπου που κατέβαλε 
η ΕΤΥΦΑ. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Έντονα αντέδρασε το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση της 
εδώ πρεσβείας των ΗΠΑ σύμφωνα με την 
οποία η  Ουάσιγκτον προτίθενται να παράσχουν 
Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
(IMET) στην Κυπριακή Δημοκρατία, αρχής γε-
νομένης από το αμερικανικό οικονομικό έτος 
2021, με την επιφύλαξη έγκρισης των σχετικών 
κονδυλίων από το Κογκρέσο. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πρεσβείας 
των ΗΠΑ στη Λευκωσία, το πρόγραμμα IMET 
αποτελεί βασικό στοιχείο της αμερικανικής βοή-
θειας για θέματα ασφάλειας, προωθώντας περι-
φερειακή σταθερότητα και αμυντικές δυνατότη-
τες μέσω επαγγελματικής στρατιωτικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
«Μέσα από επαγγελματικά και τεχνικά προ-
γράμματα και εξειδικευμένες οδηγίες, η IMET 
παρέχει στους εκπαιδευόμενους από συμμα-
χικά και φιλικά έθνη πολύτιμη εκπαίδευση και 
κατάρτιση στις στρατιωτικές πρακτικές και πρό-
τυπα των ΗΠΑ. Η IMET χρησιμεύει ως αποτελε-
σματικό μέσο για την ενίσχυση των στρατιωτι-
κών συμμαχιών και των διεθνών συνασπισμών 
που προστατεύουν τα συμφέροντά μας για την 
εθνική ασφάλεια. Η ΙΜΕΤ διευκολύνει την ανά-
πτυξη σημαντικών επαγγελματικών και προσω-
πικών σχέσεων μεταξύ ηγετών στον τομέα της 
άμυνας. Βοηθά επίσης στην ανάπτυξη μιας κοι-
νής κατανόησης κοινών διεθνών προκλήσεων 
και ενισχύει τις σχέσεις που είναι απαραίτητες 
για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων 
συλλογικά», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
Προστίθεται ότι «η προσφορά της ΙΜΕΤ στην 
Κυπριακή Δημοκρατία συνάδει με τη στρατηγική 
του Υπουργείου Εξωτερικών για την Ανατολική 
Μεσόγειο και την πολιτική πρόθεση του Νόμου 
για την Ασφάλεια και την Ενεργειακή Συνεργα-
σία στην Ανατολική Μεσόγειο του 2019, που και 
οι δύο στοχεύουν στην ενδυνάμωση της εταιρι-
κής μας σχέσης για την ασφάλεια με την Κυ-
πριακή Δημοκρατία». 
«Η Κυπριακή Δημοκρατία, λένε οι Αμερικανοί, 
είναι σημαντικός εταίρος στην περιοχή της Ανα-

τολικής Μεσογείου. Προσβλέπουμε στη συνέ-
χιση της εμβάθυνσης των διμερών μας σχέ-
σεων καθώς προωθούμε την περιφερειακή στα-
θερότητα». 
Οι Αμερικανοί φαίνεται ενεργούν ως επικυ-
ρίαρχη στην Κυπριακή Δημοκρατία.  Δεν εξηγεί-
ται διαφορετικά το τραγελαφικό γεγονός ότι η 
ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρω-
σης και το υπουργείο Άμυνας της Κύπρου δεν 
είχε ιδέα! 

Ο καθ’ ύλην (;;;) υπουργός ΄Αμυνας Χαράλα-
μπος Πετρίδης, αναγκάστηκε, για να ενημερω-
θεί να σηκώσει στο τηλέφωνο και να μιλήσει με 
την Πρέσβειρα των ΗΠΑ, Judith Garber, για την 
πρόθεση των ΗΠΑ για παροχή στρατιωτικής εκ-
παίδευσης και επιμόρφωσης σε στελέχη της 
Εθνικής Φρουράς από το 2021, στο πλαίσιο της 
πρόσφατης ψήφισης και εφαρμογής του νόμου 
EAST – MED ACT.  
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυ-
νας, ο κ. Πετρίδης ευχαρίστησε μάλιστα την 
Πρέσβειρα των ΗΠΑ για την ενημέρωση και χα-
ρακτήρισε την υλοποίηση της εν λόγω πρωτο-
βουλίας ως ακόμη ένα βήμα, για ενίσχυση των 
διμερών σχέσεων σε θέματα ασφάλειας και 

άμυνας μεταξύ της Κυριακής Δημοκρατίας και 
των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σημα-
ντικά τα τελευταία χρόνια. 
 Ανέφερε τέλος ότι η παροχή στρατιωτικής εκ-
παίδευσης και επιμόρφωσης προς τα στελέχη 
θα έχει τη δυνατότητα μεσοπρόθεσμα να δημι-
ουργήσει στενές σχέσεις μεταξύ του προσωπι-
κού των Ενόπλων Δυνάμεων των δυο χωρών, 
προσδίδοντας σημαντικές εμπειρίες και τεχνικές 
γνώσεις στη δύναμη της Εθνικής Φρουράς. 

Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΤΥΜΕΝΟΣ  
ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗ… 
Τελικά δεν είναι άδικα που οι πολιτικοί αντίπαλοι 
του χαρακτηρίζουν την πολιτική του Νίκου Ανα-
στασιάδη στο Κυπριακό αλλοπρόσαλλη. Τη μια 
μέρα εμφανίζεται υπέρμαχος της συμφωνημέ-
νης διαδικασίας αναζήτησης λύσης και την επο-
μένη κάνει στροφή 180 μοιρών για να βρεθεί 
στην ίδια πλευρά με τους πολέμιους της προ-
οπτικής λύσης – επανένωσης. 
Αυτό έκανε και αυτές τις μέρες. Στην εκπομπή 
του ΡΙΚ «Φάκελοι» εμφανίστηκε ως… μετριοπα-
θής πολιτικός προειδοποιώντας ότι θα είναι το 
τέλος του Κυπριακού ελληνισμού εάν χρησιμο-
ποιήσουμε όπλα για να έλθει 24 ώρες μετά την 

μετάδοση της εκπομπής να κάνει αναδίπλωση! 
Μιλώντας στο ΡΙΚ και στην Ελίτα Μιχαηλίδου, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης  ανέφερε: «Εάν θεω-
ρήσουμε ότι μπορούμε στρατιωτικά να δώ-
σουμε μάλλον λύση μέσα από την στρατικοποί-
ηση, αυτό θα είναι το τέλος του Κυπριακού 
Ελληνισμού, κάτι που δεν το επιθυμώ». 
«Αυτό, πρόσθεσε,  δεν είναι μια νότα απαισιο-
δοξίας ή παράδοσης, το αντίθετο. Οφείλεις να 
γνωρίζεις τις πραγματικότητες για να επιλέγεις 
τα όπλα», δήλωσε ο Ν. Αναστασιάδης, τονίζο-
ντας ότι τα μόνα όπλα που χρησιμοποιεί η Κυ-
πριακή Δημοκρατία είναι αυτά που αντλεί από 
τον χώρο της διπλωματίας. 
Όμως αυτός είναι ο ένας Νίκος Αναστασιάδης 
γιατί εκτός από εκ γέννας δίδυμο αδελφό, έχει 
και πολιτικό δίδυμο αδελφό, τον ίδιο του τον 
εαυτό…. Έτσι ο άλλος Νίκος Αναστασιάδης εμ-
φανίστηκε την επομένη της μετάδοσης της συ-
νέντευξης του. Προφανώς τα όσα «νούσιμα» 
είπε δεν άρεσαν στους θερμοκέφαλους του κόμ-
ματος του.  
Στο προεδρικό μεταφέρθηκαν τα… πομού-
σουρα των φουστανελάδων της παράταξης και 
ο Πρόεδρος επιχείρησε να… καταλαγιάσει τα 
πνεύματα με την εμφάνιση του στην εκδήλωση 
για τα 44χρονα του ΔΗΣΥ.   
Ντύθηκε τη φουστανέλα (παλιά του τέχνη κό-
σκινο) και ζώστηκε τα άρματα. «Συνεμορφώθην 
πορς τας υποδείξεις» για να ικανοποιήσει τους 
Ελληνάρες του ΔΗΣΥ προς άγραν ψήφων.  
Το κόμμα βλέπετε μπαίνει ήδη στη μάχη των 
βουλευτικών και ο Νίκος Αναστασιάδης έχει 
κάθε λόγο να δίνει το παρών του και τα μηνύ-
ματα πως αυτός είναι ο πραγματικός ηγέτης 
αφού ακολουθούν οι προεδρικές για τις οποίες 
είναι ανοικτά όλα τα σενάρια.  
Με τα δεδομένα αυτά ο Πρόεδρος παραμένει 
δέσμιος των ακραίων εθνικιστών και πολέμιων 
της αναζήτησης λύσης στη βάση της συμφωνη-
μένης διαδικασίας ενώ όσο αισθάνεται την 
ανάσα του έταιρου ακροεθνικιστικού σχήματος, 
του ΕΛΑΜ, στην κυριολεξία τους ξεπερνά 7 
σκαλοπάτια…

ΔΕΦΑ: Η Κύπρος εισέρχεται στην εποχή του φυσικού αερίου
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Προώθηση του Κυπριακού στο εξωτερικό
Kυπριακό

   Ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου σε 

συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο και τα 

μέλη της Επιτροπής Κατεχομένων Κοινο-

τήτων, διαβεβαίωσε εκ νέου τους παρευρι-

σκομένους για τη διαχρονική στήριξη της 

Κυβέρνησης στον προσφυγικό κόσμο και 

το Συμβούλιο των Κατεχομένων Κοινοτή-

των, ενώ αποφασίστηκε προώθηση εκδό-

σεων για προώθηση του εθνικού θέματος 

στο εξωτερικό και της καταστροφής της 

Θρησκευτικής και Πολιτιστικής μας κληρο-

νομιάς. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προ-

εδρίας, στη συνάντηση συζητήθηκαν τρόποι 

προώθησης του εθνικού θέματος στο εξω-

τερικό και της καταστροφής της Θρησκευ-

τικής και Πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα 

κατεχόμενα, και αποφασίστηκε η ετοιμασία 

διαφόρων εκδόσεων και οπτικοακουστικού 

υλικού σε διάφορες γλώσσες που θα προ-

ωθηθούν από τις Πρεσβείες μας στο εξω-

τερικό, αλλά και τις οργανώσεις των Απο-

δήμων μας σε κέντρα λήψης αποφάσεων, 

σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασί-

λειο και η Γαλλία. 

 Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι εξετά-

στηκαν, επίσης, τρόποι συμβολής της Επι-

τροπής Κατεχομένων Κοινοτήτων στην 

προσπάθεια για εντοπισμό μαρτυριών και 

πληροφοριών που αφορούν το ανθρωπι-

στικό θέμα των αγνοουμένων μας. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ένωσης Κατε-

χομένων Κοινοτήτων διαβεβαίωσαν τον 

Επίτροπο Προεδρίας για την ετοιμότητα 

τους να συνεργαστούν για την υλοποίηση 

των πιο πάνω. 

 Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε όλους τους πα-

ρευρισκόμενους και εισηγήθηκε θεσμοθέ-

τηση των συναντήσεων αυτών για καλύτερο 

συντονισμό στην προώθηση και υλοποίηση 

των πιο πάνω θεμάτων.

Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική και επιθετική 

της στάση εντός της ΑΟΖ της Κύπρου, ανέφερε 

την Τρίτη ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πε-

τρίδης, προσθέτοντας πως σ’ αυτό το ασταθές 

περιβάλλον η Εθνική Φρουρά συνεχίζει την απο-

στολή της, υπερασπιζόμενη τις αρχές της ελευ-

θερίας και της δημοκρατίας, τα ιδανικά και τις 

αξίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του έθνους. 

Σε ομιλία του στην τελετή διαβεβαίωσης και απο-

νομής ξιφών των αποφοίτων των Ανώτατων Στρα-

τιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της Στρα-

τιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της Σχολής 

Ναυτικών Δοκίμων και της Σχολής Ικάρων, στην 
παρουσία του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς 
Αντιστράτηγου Δημόκριτου Ζερβάκη, ο Υπουργός 
ανέφερε ότι οι νέοι  απόφοιτοι ανταποκρίθηκαν 
«στο έπακρο στις υψηλές απαιτήσεις των Σχο-
λών» τους και φάνηκαν αντάξιοι των προσδοκιών 
των εκπαιδευτών τους, της οικογένειας και κυρίως 
των στόχων που οι ίδιοι έθεσαν για τον εαυτό 
τους. 
Πρόσθεσε ότι το ξίφος που παραλαμβάνουν σή-
μερα αποτελεί το επιστέγασμα των προσπαθειών 
που κατέβαλαν και επιβεβαιώνει την ικανότητα 
τους να ανταποκριθούν πλήρως, με επάρκεια και 
αποτελεσματικότητα στα καθήκοντα τους ως μέλη 
πλέον της Εθνικής Φρουράς. 
Ο Υπουργός ανέφερε επίσης ότι ο όρκος που 
έδωσαν αποφοιτώντας από τις Σχολές τους 
«υποδεικνύει την πίστη και αφοσίωση» με τις 
οποίες καλούνται να υπηρετήσουν «στις τάξεις 
της  Εθνικής Φρουράς, ιδιαίτερα σ΄αυτή τη δύ-
σκολη περίοδο που διανύουμε με την προκλητική 
και επιθετική στάση της Τουρκίας εντός της Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, θέ-
τοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο την κοινή προ-
οπτική της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου και υπονομεύοντας την ανάπτυξη, την 
ευημερία και την ασφάλεια των κρατών της πε-
ριοχής». 
Πρόσθεσε επίσης ότι «σε αυτό το ασταθές περι-
βάλλον, η Εθνική Φρουρά συνεχίζει την απο-
στολή της, προσηλωμένη στην υπεράσπιση των 
θεμελιωδών αρχών της ελευθερίας και της δημο-

κρατίας, στα ιδανικά και τις αξίες της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και του έθνους». 

Απευθυνόμενους στους νέους αποφοίτους, είπε 

πως καλούνται να συνδράμουν «σ’ αυτή την ύψι-

στη αποστολή αλλά και στον  στόχο της επαύξη-

σης της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ενίσχυσης 

της μαχητικής ικανότητας της Εθνικής Φρουράς», 

αφού όπως εξήγησε είναι αυτούς που εμπιστεύε-

ται η Πολιτεία αλλά και ο κάθε γονιός ώστε να 

ηγηθούν, να εκπαιδεύσουν και να ενισχύσουν το 

ηθικό των υφισταμένων τους, ώστε να τους πα-

ραδώσουν υγιείς, ώριμους και ευσυνείδητους πο-

λίτες στην κοινωνία. 

Την ίδια όμως στιγμή, συνέχισε οφείλουν να έχουν 

«πλήρη συναίσθηση του υψηλού βαθμού ευθύ-

νης αυτής της επιλογής» τους και να την τιμούν 

με τις πράξεις τους «έχοντας κατά νου την ιδιαί-

τερη συμβολική και ιστορική αξία του ξίφους που 

λαμβάνουν σήμερα, ως διαχρονικού συμβόλου 

τιμής, θάρρους και υπερηφάνειας για όλους τους 

Αξιωματικούς». 

Ο Υπουργός Αμυνας κάλεσε τους νέους αξιωμα-

τικούς να εργαστούν σκληρά και να καταθέσουν 

το νεανικό τους ενθουσιασμό, να επιδείξουν την 

απαιτούμενη σοβαρότητα και τον πρέποντα επαγ-

γελματισμό, να εφαρμόσουν τους κανόνες της 

στρατιωτικής  πειθαρχίας στη διοίκηση του προ-

σωπικού τους, αντιμετωπίζοντάς το όμως με κα-

τανόηση και ανθρωπιά.

Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική και επιθετική της στάση εντός της ΑΟΖ της Κύπρου
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 Επιτροπος Προστασίας δεδομένων

ΥΠΟΙΚ

Στις 12 Ιουλίου ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα 
του Υπ. Υγείας για 10.000 τεστ σε επιχειρήσεις 

Ένα νέο 
 περιστατικό 

COVID-19
Ένα νέο κρούσμα του ιού 

SARS-CoV-2 εντοπίστηκε την 

Τρίτη από σύνολο 1,191 ερ-

γαστηριακών διαγνώσεων, 

σύμφωνα με τα δεδομένα από 

τη Μονάδα Επιδημιολογικής 

Επιτήρησης του Υπουργείου 

Υγείας. 

  

Συγκεκριμένα, το θετικό στον 

ιό άτομο εντοπίστηκε από 302 

δείγματα που λήφθηκαν από 

ιδιωτική πρωτοβουλία. Το 

άτομο έχει πρόσφατο ταξιδιω-

τικό ιστορικό. 

  

Με βάση και τα σημερινά δε-

δομένα, ο συνολικός αριθμός 

των θετικών κρουσμάτων 

ανήλθε στα 1,005. 

  

Επιπλέον, δόθηκε εξιτήριο 

στον ασθενή που νοσηλευό-

ταν στο Γενικό Νοσοκομείο 

Αμμοχώστου. Συνεπώς, αυτή 

τη στιγμή δεν υπάρχει κανέ-

νας ασθενής με COVID-19 

στα νοσηλευτήρια παγκύπρια.
Κορωνοϊός Β και Γ φάση 

Στις 28 Ιουλίου το Συνέδριο Αποδήμων μέσω τηλεδιάσκεψης

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Αποδήμων Κυ-
πρίων θα διεξαχθεί την Τρίτη, 28 Ιουλίου 
μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή 
του Κεντρικού Συμβουλίου της ΠΟΜΑΚ-
ΠΣΕΚΑ και τους Προέδρους της ΝΕΠΟ-
ΜΑΚ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος 
Προεδρίας Φώτης Φωτίου. Είναι η 
πρώτη φορά που το συνέδριο πραγμα-
τοποιείται χωρίς φυσική παρουσία, λόγω 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Θα ακο-
λουθήσει στις 29 Ιουλίου το Συνέδριο της 
ΝΕΠΟΜΑΚ, που υπό κανονικές συνθή-
κες θα ήταν εκλογικό, ωστόσο λόγω των 
εξελίξεων της πανδημίας θα παραταθεί 
η θητεία του υφιστάμενου Συμβουλίου. 
Σύμφωνα με τον Επίτροπο Προεδρίας, 
αναμένεται ότι θα συμμετέχουν στην τη-
λεδιάσκεψη της 28ης Ιουλίου περίπου 
60 άτομα, ενώ το συνέδριο θα μπορούν 

να παρακολουθήσουν και άλλοι δικαιού-
χοι. 
Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, συ-
νέχισε, χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης, όπου αναμένεται να ενημερώσει 
τους απόδημους για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας του κορωνοϊού στην Κύ-
προ και την κατάσταση της οικονομίας, 
ενώ θα αναφερθεί και στις εξελίξεις γύρω 
από το εθνικό θέμα, τις τουρκικές προ-
κλήσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. 
Παρέμβαση στο συνέδριο θα κάνει και ο 
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστο-
δουλίδης, ο οποίος αναμένεται να επι-
κεντρωθεί στις εξελίξεις στην περιοχή 
και στις προκλήσεις της Άγκυρας, ενώ 
θα ακολουθήσει συνεδρία για το ανθρω-
πιστικό ζήτημα των αγνοουμένων, είπε 

ο κ. Φωτίου. 
«Στόχος είναι να έχουμε παρέμβαση και 
από το Υπουργείο Ενέργειας, τη νέα 
Υπουργό ή κάποιον αρμόδιο από το 
Υπουργείο για να ενημερώσει αναφορικά 
με τις τελευταίες εξελίξεις στην ΑΟΖ και 
την ενεργειακή πολιτική» είπε ο κ. Φω-
τίου. 
Παρεμβάσεις θα κάνουν επίσης ο Πρό-
εδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) Ανδρέας 
Παπαευριπίδης, ο Πρόεδρος της Συντο-
νιστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα 
(ΠΣΕΚΑ) Φίλιπ Κρίστοφερ και ο Πρό-
εδρος της Νεολαίας της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕ-
ΠΟΜΑΚ) Χρίστος Τούτον. 
Το φετινό συνέδριο θα είναι μονοήμερο. 
Σύμφωνα με τον κ. Φωτίου, αυτό συνε-
πάγεται ότι οι συμμετέχοντες από τις διά-
φορες χώρες και ηπείρους θα πρέπει να 
συντονιστούν, κάποιοι πολύ νωρίς το 
πρωί και άλλοι αργά το βράδυ. Θα υπάρ-
χει επίσης πρόνοια, ώστε να υποβάλλο-
νται ερωτήσεις προς τους ομιλητές εκ 
των προτέρων για λόγους καλύτερου συ-
ντονισμού και οικονομίας του χρόνου. 
Μετά από διαβουλεύσεις του Επιτρόπου 
Προεδρίας με τους Προέδρους των ορ-
γανώσεων αποφασίστηκε επίσης να επι-
σκεφτεί την Κύπρο μια μεγάλη αντιπρο-
σωπεία του Κεντρικού Συμβουλίου της 
ΠΟΜΑΚ-ΠΣΕΚΑ τον Οκτώβριο, εφόσον 
το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα. Αφορμή για την επίσκεψη είναι η 
μεγάλη εκδήλωση που προγραμματίζε-
ται στην Κύπρο με αφορμή τα 60χρονα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ο κ. Φωτίου είπε εξάλλου ότι στις 29 

Ιουλίου θα ακολουθήσει το Συνέδριο της 
Νεολαίας της ΝΕΠΟΜΑΚ, στο αναμένε-
ται να λάβουν μέρος διαδικτυακά έως 
και 100 συμμετέχοντες. Το φετινό Συνέ-
δριο της Νεολαίας είναι εκλογικό, σύμ-
φωνα όμως με τον Επίτροπο Προεδρίας, 
στο Συμβούλιο της ΝΕΠΟΜΑΚ φαίνεται 
ότι έχουν καταλήξει σε παράταση της θη-
τείας του υφιστάμενου σώματος για 
ακόμη δύο χρόνια, μέχρι το επόμενο 
εκλογικό συνέδριο, λόγω της επικρατού-
σας κατάστασης με την πανδημία. 
Όπως εξάλλου ανακοινώθηκε από το 
Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, από 
τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020, ξεκινούν δια-
δικτυακά προγράμματα για απόδημους 
νέους της Διασποράς. Τα προγράμματα 
πραγματοποιούνται μέσα από την ιστο-
σελίδα του Γραφείου του Επιτρόπου 
Προεδρίας, αλλά και πλατφόρμα του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστη-
μίου Λευκωσίας, σε αντικατάσταση των 
προγραμμάτων NDCP και NCCT που 
ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας 
COVID-19. 
Πέραν των διαδικτυακών προγραμμά-
των, ο κ. Φωτίου είπε ότι θα συζητηθεί 
με τη ΝΕΠΟΜΑΚ και η προοπτική της 
δημιουργίας ενός γενικότερου διαδικτυα-
κού προγράμματος για την ιστορία και 
την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. 
Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε διά-
φορες ηλικιακές κατηγορίες, ενώ μετά το 
πέρας της παρακολούθησης θα δίνεται 
και σχετικό δίπλωμα. «Είμαστε σε επαφή 
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα είναι 
ένα τεράστιο πρότζεκτ» είπε ο κ. Φωτίου, 
λέγοντας ότι το ενδιαφέρον που υπάρχει 
είναι μεγάλο.

Ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος 
Πετρίδης σε γραπτή δήλωση για εαρινές 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σε σχέση με την οικονομία γενικά και ει-
δικά για την Κύπρο, αναφέρει ότι οι προ-
βλέψεις της Κομισιόν συνάδουν σε με-
γάλο βαθμό με τις εκτιμήσεις της 
Κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας παράλ-
ληλα την ορθότητα των μέτρων στήριξης 
της κυβέρνησης που έχουν ληφθεί και 
αφορούν τους εργαζόμενους και τις επι-
χειρήσεις. 
Στη δήλωση του ο κ. Πετρίδης προσθέτει 
ότι η Κομισιόν επιβεβαιώνει επίσης, ότι η 
κρίση δεν έχει παρέλθει και ότι η ανά-
κάμψη θα είναι δύσκολη και αβέβαιη, 
όπως αβέβαιη είναι και η εξέλιξη της παν-
δημίας αλλά και οι προσπάθειες εξεύρε-
σης του εμβολίου, κάτι το οποίο είναι 
άμεσα συνυφασμένο και με τις οικονομι-
κές επιπτώσεις. 
Με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην 
ανεργία και τις επιχειρήσεις να αναμένεται 
να διαφανούν περί το τέλος του 2021, κα-
θίσταται αναγκαία η συνέχιση μιας ορθής 
και συνετής πολιτικής οικονομικής διαχεί-
ρισης σε εθνικό επίπεδο και γίνεται πιο 
επιτακτική από ποτέ η ανάγκη για γρήγορη 
εφαρμογή του ενιαίου ευρωπαϊκού σχε-
δίου ανάκαμψης, του οποίου η υλοποίηση 
πρέπει να αποτελεί την πρωταρχική προ-

τεραιότητα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, 
κάτι για το οποίο η Κύπρος θα επιμείνει 
σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών.. 
Παρατηρεί επίσης ότι οι εαρινές προβλέ-
ψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατα-
δεικνύουν το σοβαρό πλήγμα που επι-
φέρει η πανδημία στην ευρωπαϊκή 
οικονομία, αναθεωρώντας προς τα κάτω 
τις οικονομικές προβλέψεις για το 2020 
και 2021. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή οικονομία έχει 
πληγεί περισσότερο απ’ ότι αρχικά ανα-
μενόταν, ενώ η Ευρωζώνη το 2020 θα 
σημειώσει βαθιά ύφεση της τάξης του 
8,7%, δηλαδή κατά 1 ποσοστιαία μονάδα 
περισσότερο σε σχέση με την πρόβλεψη 
του Μαΐου, συνεχίζει ο κ. Πετρίδης. 
Διαπιστώνει ακόμα ότι για την Κύπρο 
προβλέπεται ύφεση 7,7%, δηλαδή κατά 
0,3% αυξημένη σε σχέση με την πρό-
βλεψη του Μαΐου. 
Επισημαίνει δε ότι στην Έκθεση αναγνω-
ρίζεται ότι το Πρόγραμμα Στήριξης της 
Κυπριακής Κυβέρνησης προς αντιμετώ-
πιση της πανδημίας αναμένεται να στη-
ρίξει τις θέσεις εργασίας, το διαθέσιμο ει-
σόδημα των νοικοκυριών αλλά και τις 
επιχειρήσεις, συγκρατώντας σε μεγάλο 
βαθμό τις επιπτώσεις στην εσωτερική ζή-
τηση, κάτι που ήδη αντανακλάται στη δυ-
νατή ανάκαμψη της κατανάλωσης. 

Οι προβλέψεις Κομισιόν επιβεβαιώνουν την  
ορθότητα των μέτρων στήριξης της Κυβέρνησης  

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Η NIPD Genetics σε ανακοίνωση της, 
αναφέρει ότι την Κυριακή 12 Ιουλίου 
2020, ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα του 
Υπουργείου Υγείας για επιχορήγηση 
10.000 εξετάσεων για την ανίχνευση του 
ιού SARS-COV-2 σε εργαζόμενους σε 
επιχειρήσεις που επαναδραστηριοποι-
ήθηκαν στα πλαίσια της Β’ και Γ’ φάσης 
της στρατηγικής για σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων. 
Στο Πρόγραμμα εμπίπτουν οι εργα-
ζόμενοι στα: 
Ξενοδοχεία, μικρά και μεγάλα, τουριστικά 
καταλύματα 
Εμπορικά κέντρα (mall), πολυκαταστή-
ματα και επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 
καθώς και υπηρεσίες εστίασης (εσωτε-
ρικοί και εξωτερικοί χώροι) εντός των κέ-
ντρων αυτών 
Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες 
θεαμάτων εξωτερικού χώρου 
Αθλητικές ομάδες ποδοσφαίρου, καλα-
θόσφαιρας, βόλεϊ, χάντμπολ, όλα τα 
άλλα αθλήματα, ΚΟΑ 
Αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι, σω-
ματεία και σύλλογοι 
Κλειστοί και ανοιχτοί χώροι άθλησης πε-
ριλαμβανομένων υπαίθριων και κλει-
στών αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμνα-
στηρίων, σχολών χορού και άλλων ειδών 
σχολών, καθώς και άλλων αθλημάτων 

(πολεμικές τέχνες κ.λπ) άνευ της χρήσης 

αποδυτηρίων 

Δημόσια και ιδιωτικά προδημοτικά νη-

πιαγωγεία, βρεφονηπιοκομικοί σταθμοί, 

παιδικές λέσχες, ολοήμερα και θερινά 

σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής και εκ-

παίδευσης 

Εστιατόρια (εσωτερικοί και εξωτερικοί 

χώροι), ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες, 

μπιραρίες, σνακ μπαρ και μπαρ, καφε-

νεία, κυλικεία ή/και χώροι εστίασης σχο-

λείων, αθλητικών ομίλων, πολιτιστικών 

ομίλων, σωματείων, συλλόγων 

Θεματικά πάρκα (π.χ λούνα-παρκ) και 

υδατοπάρκα 

Καζίνο 

Ακτοπλοϊκά επιβατικά σκάφη, σκάφη 

ερασιτεχνικής αλιείας και μεταφοράς δυ-

τών, σκαφών ιδιωτικής χρήσης και επι-

χειρήσεων θαλάσσιων αθλημάτων 

Προσωπικό αεροδρομίων, λιμανιών, μα-

ρίνων, αλιευτικά καταφύγια κτλ. 
Όσα άτομα ενδιαφέρονται και εργάζονται 
σε επιχειρήσεις οι οποίες εμπίπτουν στο 
Πρόγραμμα, παρακαλούνται να προσέλ-
θουν σε ένα από τα σημεία δειγματολη-
ψίας της NIPD Genetics που βρίσκονται 
σε όλες τις πόλεις (www.nipd.com) ή να 
καλέσουν στο 22267899 για περισσότε-
ρες πληροφορίες. 

 Ευρείας υπηρεσιακής σύσκε-

ψης με θέμα την ανασκόπηση 

της πορείας υλοποίησης έρ-

γων που έχουν εξαγγελθεί και 

περιλαμβάνονται στο πρό-

γραμμα διακυβέρνησης του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, 

προήδρευσε την Τρίτη, στο 

Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας Νίκος 

Αναστασιάδης. 

  

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 

Προεδρίας, κατά τη σύσκεψη 

παρουσιάστηκε η συνολική 

κατάσταση των έργων για τις 

επαρχίες Λευκωσίας και Λάρ-

νακας και έγινε παρουσίαση 

και συζήτηση με επίκεντρο τα 

έργα που βρίσκονται υπό κα-

τασκευή ή δρομολογήθηκε η 

υλοποίηση τους,  αλλά και τα 

έργα που παρουσιάζουν κα-

θυστερήσεις. 

  

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίες 

έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες 

και τέθηκαν συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα, προκειμέ-

νου να επισπευσθούν οι δια-

δικασίες ολοκλήρωσης των 

έργων, ειδικότερα αυτών που 

αναμένεται να επιφέρουν ση-

μαντικές θετικές αλλαγές στην 

ποιότητα ζωής των πολιτών.

Σύσκεψη στο 
Προεδρικό
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Επίθεση με βιτριόλι

Συναγερμός για τα εισαγώμενα κρούσματα
Κορωνοϊός

ΣΥΡΙΖΑ: Ένας χρόνος «επιτελικό κράτος» της ΝΔ ήταν αρκετός για να  
εκτεθεί η χώρα διεθνώς στο προσφυγικό

Έντονη ανησυχία έχει δημιουργηθεί τις 

τελευταίες ώρες στις υγειονομικές Αρχές 

της Ελλάδας, μετά τη σημαντική αύξηση 

των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού, στον 

απόηχο του ανοίγματος των συνόρων 

και της τουριστικής σεζόν. 

Συνολικά 43 είναι τα νέα κρούσματα κο-

ρωνοϊού στη χώρα μας σύμφωνα με την 

ημερήσια έκθεση του ΕΟΔΥ που ανακοι-

νώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Από 

αυτά, τα  36 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-

χων στις πύλες εισόδου της Ελλάδας. 

Παράλληλα, ακόμη μία ασθενής εξέ-

πνευσε, με αποτέλεσμα ο συνολικός 

αριθμός των νεκρών να φτάσει τους 193.  

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 

είναι 3.562, εκ των οποίων το 54.6% άν-

δρες αφορά άνδρες. 

Η πλειονότητα (20) των εισαγόμενων 

κρουσμάτων αφορά πρόσωπα προερχό-

μενα από τη Σερβία. Τα υπόλοιπα 16 

αφορούν κατοίκους άλλων χωρών. Τέσ-

σερα κρούσματα εντοπίστηκαν στην πε-

ριφερειακή ενότητα Ξάνθης, δύο στην 

περιφερειακή ενότητα Καρπάθου και ένα 

στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής 

Αττικής. 

Εκ του συνόλου 852 (23.9%) θεωρούνται 

σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό 

και 1936 (54.4%) είναι σχετιζόμενα με 

ήδη γνωστό κρούσμα. 

Ένδεκα είναι οι ασθενείς που νοσηλεύο-

νται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία 

τους είναι 59 ετών. 5 (45.5%) είναι γυ-

ναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 

90.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι 

ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 120 ασθε-

νείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. 

Στους 193 οι νεκροί  

Μία γυναίκα 83 ετών, που νοσηλευόταν 

στο «Σωτηρία» άφησε τη Δευτέρα την 

τελευταία της πνοή.  

Απαγόρευση εισόδου για τους Σέρ-

βους ταξιδιώτες 

Σε μία πρώτη αντίδραση, οι ελληνικές 

αρχές αποφάσισαν την απαγόρευση της 

εισόδου στη χώρα όλων των Σέρβων 

πολιτών από τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, έως 

και την 15η Ιουλίου.

 

Τη σιωπή της διατηρεί η 35χρονη που 

κατηγορείται για την επίθεση με βιτριόλι 

στην 34χρονη Ιωάννα τον Μάιο στην 

Καλλιθέα. 

Όσο η 35χρονη δεν ομολογεί την ενοχή 

της, οι έμπειροι Αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. 

κάνουν «φύλλο και φτερό» το κινητό 

της και τον υπολογιστή της για να εντο-

πίσουν από πού προμηθεύτηκε το καυ-

στικό υγρό με το οποίο φέρεται ότι πρα-

γματοποίησε την επίθεση ενάντια στην 

Ιωάννα καθώς και το αν εμπλέκεται και 

τρίτο άτομο. 

Ο δικηγόρος της Ιωάννας, Απόστολος 

Λύτρας, τόνισε πώς η ανάκριση συνε-

χίζεται και οι Αρχές προσπαθούν να 

βρουν από πού προμηθεύτηκε η 

35χρονη το καυστικό υγρό κι αν αυτός 

που της το προμήθευσε γνώριζε για 

ποιον λόγο θα το χρησιμοποιούσε. 

Όπως επίσης είπε, οι έρευνες συνεχί-

ζονται και για τις μεθόδους παρακολού-

θησης που χρησιμοποιούσε η δράστις 

και αν είχε βοήθεια κι από άλλα άτομα. 

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα 

αστυνομικός που ερευνά την υπόθεση 

ανέτρεξε στο βιβλίο συμβάντων του ΑΤ 

Μοσχάτου, το οποίο καλύπτει και την 

περιοχή του Ζωγράφου, όπου και δια-

μένει η Ιωάννα και βρήκε καταγγελία 

κατοίκου για μια γυναικεία φιγούρα που 

ερευνούσε σταθμευμένα αυτοκίνητα σε 

δρόμο κοντά στο σπίτι της 34χρονης. 

Τέλος, όσον αφορά στην υγεία της 

34χρονης, η Ιωάννα έχει ήδη υποβλη-

θεί σε πέντε χειρουργεία, ενώ το επό-

μενο διάστημα αναμένεται να υποβλη-

θεί σε πολλές ακόμη επεμβάσεις.

Επικέντρωση στην προέλευση του καυστικού υγρού

«Τη Δευτέρα κατά τη παρουσία τους  στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο υπουργός 

Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης, 

ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουρ-

γός Μετανάστευσης και Ασύλου Ν. Μη-

ταράκης και Γ. Κουμουτσάκος, διαπίστω-

σαν ότι τα 20 εκατ. του κ. Πέτσα δεν 

έχουν φτάσει στις Βρυξέλλες», σχολιάζει 

το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. 

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι 

«στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτι-

κών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσω-

τερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβου-

λίου οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης 

αντιμετώπισαν σφοδρή κριτική για την 

απαράδεκτη πολιτική της ΝΔ στο προ-

σφυγικό. Ευρωβουλευτές από κάθε 

πλευρά του πολιτικού φάσματος και ορ-

γανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κα-

τέδειξαν ότι χρειάστηκε μόλις ένας χρό-

νος διακυβέρνησης του «επιτελικού 

κράτους» για να εκτεθεί η Ελλάδα διε-

θνώς ως μία χώρα που παραβιάζει το 

διεθνές δίκαιο και περιφρονεί τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα». 

Παράλληλα, το κόμμα της αξιωματικής 

αντιπολίτευσης τονίζει ότι «οι χθεσινές 

αποκαλύψεις -όπως αυτή του εκτελεστι-

κού διευθυντή της Frontex- ότι η ελληνική 

κυβέρνηση προχωρά σε παράνομες 

επαναπροωθήσεις, επιβεβαιώνουν ότι 

το δήθεν φιλελεύθερο προφίλ της Νέας 

Δημοκρατίας μετασχηματίζεται σε καθη-

μερινή ακροδεξιά πρακτική, χωρίς όμως 

να μπορεί να  καλύψει το απόλυτο χάος 

και την πλήρη ανεπάρκεια της να δια-

χειριστεί την κρίση. Και η αδυναμία των 

Ελλήνων υπουργών να δώσουν πειστι-

κές απαντήσεις φανερώνει την ανεπάρ-

κεια και τις τεράστιες ευθύνες τους». 

«Η Ελλάδα από το 2015 έως το 2019 

υπήρξε παράδειγμα στη διαχείριση του 

προσφυγικού: διεθνοποίησε το ζήτημα 

και λειτούργησε ως φάρος αλληλεγγύης 

με σεβασμό του διεθνούς δικαίου, δια-

χειριζόμενη ακόμα και με δυσκολίες την 

προσφυγική και μεταναστευτική κρίση», 

υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας από 

την άλλη ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει 

δημιουργήσει το απόλυτο μπάχαλο, με-

τατρέποντας τα νησιά σε ανθρώπινες 

φυλακές όλης της Ευρώπης, εξαθλιώνει 

τόσο τους πρόσφυγες όσο και τους νη-

σιώτες, αγνοεί τις τοπικές κοινωνίες και 

δυσφημίζει τη χώρα μας διεθνώς». 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 

Στέλιος Πέτσας, ανακοίνωσε 

το μεσημέρι της Δευτέρας το 

άνοιγμα των συνόρων για τη 

Βρετανία από τις 15 Ιουλίου. 

 

«Σε συνεργασία με τη βρετα-

νική κυβέρνηση και κατόπιν ει-

σήγησης των ειδικών, η κυ-

βέρνηση ανακοινώνει την 

επανάληψη των απευθείας 

πτήσεων από το Ηνωμένο 

Βασίλειο προς όλα τα αερο-

δρόμια της χώρας, από τις 15 

Ιουλίου.  Για τη Σουηδία πα-

ρακολουθούμε τα επιδημιολο-

γικά δεδομένα και θα προ-

βούμε στις σχετικές 

ανακοινώσεις, ανάλογα με την 

εξέλιξή τους», είπε χαρακτη-

ριστικά, ο κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος.

Ανοίγουν τα σύνορα 
για τη Βρετανία στις 

15 Ιουλίου

Στην Ελλάδα θα κατασκευα-

στεί ο πρώτος επίγειος σταθ-

μός του ευρωπαϊκού προ-

γράμματος για την επόμενη 

γενιά τηλεπικοινωνιακών υπη-

ρεσιών («fibre in the sky»), 

όπως ενημέρωσε ο Ευρωπαϊ-

κός Οργανισμός Διαστήματος 

(ESA) τη Γενική Γραμματεία 

Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-

μείων του Υπουργείου Ψηφια-

κής Διακυβέρνησης.  

 

Η τελική επιλογή θα πραγμα-

τοποιηθεί από τον ESA ανά-

μεσα σε δυο ελληνικά αστερο-

σκοπεία: το «Αρίσταρχος» 

στον Χελμό και το Αστεροσκο-

πείο Κρυονερίου στην Κυλ-

λήνη Κορινθίας. Το «fibre in 

the sky» περιλαμβάνει υπερυ-

ψηλές ταχύτητες μετάδοσης 

δεδομένων με τη χρήση δορυ-

φόρων.

Στην Ελλάδα ο  
πρώτος επίγειος  
σταθμός της ESA
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Προσφυγικό
Η Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε 

χθες ότι ειδοποίησε επισήμως 

τα Ηνωμένα Έθνη για την απο-

χώρηση των ΗΠΑ από τον Πα-

γκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(ΠΟΥ). 

 

Η ειδοποίηση θα καταστεί εκτε-

λεστέα μετά από την συμπλή-

ρωση ενός έτους, στις 6 Ιουλίου 

2021, διευκρίνισαν αξιωματού-

χοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ, 

του μεγαλύτερου χρηματοδότη 

του Οργανισμού. 

 

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 

κατηγορεί τον ΠΟΥ ότι καθυστέ-

ρησε να αντιδράσει ενάντια 

στην πανδημία του κορωνοϊού. 

 

«Το Κογκρέσο έλαβε ειδοποί-

ηση ότι ο Πρόεδρος απέσυρε 

επίσημα τις Ηνωμένες Πολιτείες 

από τον ΠΟΥ εν μέσω πανδη-

μίας», ανέφερε λίγο νωρίτερα 

με tweet του ο Ρόμπερτ Μενε-

ντέζ, Δημοκρατικός γερουσια-

στής, μέλος της Επιτροπής 

Εξωτερικών Υποθέσεων της 

Γερουσίας.

ΗΠΑ-ΠΟΥ

Με τίτλο «Ζεεχόφερ: Η στάση των κρατών της 

ΕΕ έναντι των μεταναστών στις βάρκες "δεν είναι 

αντάξια της ΕΕ"»  τηλεγράφημα του γερμανικού 

Πρακτορείου Ειδήσεων (DPA) αναφέρει πως ο 

Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, Χορστ 

Ζεεχόφερ, αύξησε την πίεση στους συναδέλφους 

του στην ΕΕ, λίγο πριν από τις συζητήσεις για τη 

διάσωση των μεταναστών στη Μεσόγειο.  

«Πρόκειται για μια κατάσταση που στην πραγμα-

τικότητα δεν είναι αντάξια της ΕΕ», δήλωσε στο 

περιθώριο των διαβουλεύσεων με τους ομολό-

γους του στην ΕΕ. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση 

έχει ως εξής: «Φτάνει ένα πλοίο και στη συνέχεια 

γίνονται τηλεφωνικές συνομιλίες σε όλη την Ευ-

ρώπη: Ποιος είναι διατεθειμένος να τους δεχθεί;», 

σημείωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών.  

Στο περιθώριο των συζητήσεων, των οποίων 

ηγείται στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας 

του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Ζεεχόφερ τόνισε: «Δεν 

είμαστε μόνο μια οικονομική κοινότητα και μία 

κοινότητα ασφάλειας, αλλά και μια κοινότητα 

αξιών. Και θεωρώ ότι σε αυτήν την κοινότητα 

αξιών ανήκει και η διάσωση των ανθρώπων από 

το θάνατο, η σωτηρία τους από τον πνιγμό».  

Κατά την αποδοχή ευάλωτων ατόμων, όλες οι χώ-

ρες πρέπει να επιδεικνύουν αλληλεγγύη. Μακρο-

πρόθεσμα, αυτό δεν μπορεί να αφεθεί μόνο στην 

Ιταλία, τη Μάλτα, την Ελλάδα ή την Ισπανία. 

Ωστόσο, ο Ζεεχόφερ περιόρισε τις προσδοκίες 

από τις διαβουλεύσεις με τους συναδέλφους του. 

«Ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να επιτύ-

χουμε την περισυλλογή και την προθυμία για 

δράση. Αλλά αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση 

εξασφαλισμένο». Έχουν πραγματοποιηθεί τα τε-

λευταία χρόνια πολλές συζητήσεις, κατά τις 

οποίες πολλές χώρες «απλούστατα αρνούνταν». 

Ωστόσο, αποτελεί «πολιτική μου εμπειρία ότι στα 

δύσκολα ζητήματα θα πρέπει κανείς απλώς να 

επιμένει, θα πρέπει να προσπαθεί ξανά και 

ξανά». Ο ίδιος βασίζεται στη δύναμη των επιχει-

ρημάτων. «Είμαι ήδη αισιόδοξος. Αλλά δεν 

αφήνω να δημιουργηθεί καμία αμφιβολία για το 

ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολο». Χωρίς τη βοήθεια 

των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πιθανό-

τατα δεν θα υπάρξει τελική συνεννόηση. 

Ταυτόχρονα, επέκρινε ότι το γεγονός ότι πέντε 

χρόνια μετά τη μεγάλη προσφυγική κρίση, τα 

κράτη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη συνεννοηθεί για τη 

μεταρρύθμιση του ασύλου και της μετανάστευσης.  

Ο Ζεεχόφερ επιθυμεί να σημειώσει πρόοδο ως 

προς το σχέδιο μέχρι το τέλος του έτους, στο 

πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβου-

λίου -αλλά αυτό δεν θα είναι αρκετό για να ολο-

κληρωθεί η προσπάθεια. «Θα ήμουν πολύ χα-

ρούμενος αν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας 

καταφέρναμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμ-

φωνία για τα πιο σημαντικά σημεία». 

Αλλά και για τη διάσωση στη θάλασσα, οι χώρες 

της ΕΕ δεν έχουν εδώ και πολύ καιρό καταφέρει 

να φτάσουν σε μία βιώσιμη ρύθμιση. Ο Ζεεχόφερ 

είχε συμφωνήσει με τους συναδέλφους του από 

τη Μάλτα, την Ιταλία και τη Γαλλία επί μιας μετα-

βατικής συμφωνίας τον Σεπτέμβριο του 2019, 

αλλά αυτή έχει στο μεταξύ λήξει. 

Ο Ιρακινός ιστορικός και ερευνητής σε θέματα ασφάλειας και 

στρατηγικών θεμάτων Χισάμ αλ Χασέμι, δολοφονήθηκε το βράδυ 

της Δευτέρας κοντά στο σπίτι του στη Βαγδάτη, ανακοίνωσε ένας 

υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Χασέμι ήταν ειδικός σε θέματα που αφορούσαν τα τζιχαντιστικά 

κινήματα και ιδίως το Ισλαμικό Κράτος. 

Ο 47χρονος Χασέμι εμφανιζόταν σχεδόν καθημερινά στα τοπικά 

και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας τη δράση των 

τζιχαντιστικών οργανώσεων, την ιρακινή πολιτική και τις ενέργειες 

των ένοπλων σιιτικών, φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών του Ιράκ. 

Λόγω της ειδίκευσής του, τον συμβουλεύονταν πολλές κυβερνή-

σεις και Ιρακινοί πολιτικοί αξιωματούχοι. 

Ο στρατηγός Σαάντ Μάαν, ο διευθυντής επικοινωνίας του υπουρ-

γείου Εσωτερικών, είπε ότι ο Χασέμι «πέθανε στο νοσοκομείο». 

Το σώμα του έφερε τραύματα από πολλές σφαίρες σε διάφορα 

σημεία, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια νοσοκομειακή πηγή. 

Μάρτυρες είπαν επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τρεις ένοπλοι 

άνδρες που επέβαιναν σε δύο μηχανάκια, πυροβόλησαν πολλές 

φορές εναντίον του ερευνητή ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητό 

του, κοντά στο σπίτι του. 

Ο Χασέμι είχε πάρει θέση υπέρ του λαϊκού κινήματος που ξεκίνησε 

το περασμένο φθινόπωρο με αίτημα την πλήρη μεταρρύθμιση 

του πολιτικού συστήματος στο Ιράκ και κατήγγειλε την ανάμιξη 

του Ιράν στις υποθέσεις της Βαγδάτης. Στους έξι μήνες που κρά-

τησαν οι κινητοποιήσεις, πολλοί ακτιβιστές δολοφονήθηκαν από 

ενόπλους που επέβαιναν σε μηχανάκια, συνήθως κοντά στο σπίτι 

τους. 

Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη δολο-

φονία.

Τρομοκρατία

Η πανδημία του κορωνοϊού «επιταχύνεται» και προκάλεσε 400.000 
νέα κρούσματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που πέ-
ρασε, προειδοποίησε χθες ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), επισημαίνοντας πως δεν έχουμε φθάσει 
ακόμη στην κορύφωση. 
«Αν και ο αριθμός των θανάτων μοιάζει να έχει σταθεροποιηθεί σε 
διεθνές επίπεδο, στην πραγματικότητα, ορισμένες χώρες έχουν 
καταγράψει σημαντική πρόοδο στη μείωση του αριθμού των θα-
νάτων, ωστόσο σε άλλες χώρες, οι θάνατοι συνεχίζουν να αυξάνο-
νται», είπε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους. 
Επιπλέον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παραδέχθηκε πως 
«προκύπτουν αποδείξεις» σχετικά με τη διασπορά μέσω του αέρα 
του νέου κορωνοϊού, αφότου ομάδα επιστημόνων προέτρεψε τον 
Οργανισμό να επικαιροποιήσει τις οδηγίες του σχετικά με τον τρόπο 
που εξαπλώνεται η νόσος. 
Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στη Γενεύη, η επιστήμονας του ΠΟΥ 
Μπενέτα Αλεγκράντζι είπε ότι ο οργανισμός πιστεύει ότι «υπήρξε 
ανοικτός στα στοιχεία σχετικά με τους τρόπους της διασποράς» 
του νέου κορωνοϊού.

Προειδοποίηση ΠΟΥ
Η πανδημία του κορωνοϊού «επιταχύνεται»

Εκατοντάδες αστυνομικοί και άνδρες των αυστρα-
λιανών ένοπλων δυνάμεων αναπτύσσονται για 
να επιβάλλουν το κλείσιμο των πολυάσχολων συ-
νόρων των δύο πολυπληθέστερων πολιτειών της 
Αυστραλίας, καθώς οι αρχές της δυσκολεύονται 
ολοένα  και περισσότερο να περιορίσουν το πρό-
σφατο ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού. 
Τα σύνορα της Νέας Νότιας Ουαλίας με τη Βικτό-
ρια, που έχουν μήκος εκατοντάδων χιλιομέτρων, 
θα κλείσουν για πρώτη φορά τα τελευταία 100 
χρόνια. 
Εξέλιξη που υπογράμμισε την ανάγκη για την 
ανάληψη αποφασιστικής δράσης: η πολιτεία Βι-
κτόρια ανακοίνωσε χθες, αριθμό νέων κρουσμά-
των μόλυνσης-ρεκόρ: 191 σε 24 ώρες. 
Τη Δευτέρα, είχαν καταγραφεί 127. 
Ο επικεφαλής της πολιτειακής κυβέρνησης Ντά-
νιελ Άντριους εξήγησε πως καταγράφεται «πάρα 
πολύ υψηλός αριθμός νέων κρουσμάτων», ο 
οποίος συνεπάγεται πως ήταν απόλυτη ανάγκη 

να ληφθούν μέτρα. 
Η απαγόρευση διέλευσης των συνόρων τέθηκε 
σε εφαρμογή τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη. 
Το μέτρο θα ισχύσει για έξι εβδομάδες. 
«Θα διεξαχθεί μεγάλη στρατιωτική και αστυνομική 
επιχείρηση για την επιτήρηση όλων των διασυ-
νοριακών δραστηριοτήτων», προειδοποίησε ο 
υπουργός Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας 
Ντέιβιντ Έλιοτ. «Θα επιβάλλονται αυστηρά πρό-
στιμα και (...) ποινές φυλάκισης» στους παραβά-
τες, πρόσθεσε. 
Όσοι συλλαμβάνονται να περνούν τα σύνορα χω-
ρίς άδεια μέσω οποιασδήποτε από τις 55 οδούς 
που χρησιμοποιούνται από εποχούμενους, σχο-
λικά λεωφορεία και φορτηγά, ή μέσω των ποτα-
μών και υπαίθριων διελεύσεων, θα αντιμετωπί-
ζουν τον κίνδυνο να τους επιβληθεί πρόστιμο 11 
χιλιάδων δολαρίων Αυστραλίας και ποινή φυλά-
κισης έξι μηνών.

Κορωνοϊός - Αυστραλία
Κλείνουν τα εσωτερικά σύνορα για πρώτη φορά τα τελευταία 100 χρόνια

Σερβία
Στα χέρια με την αστυνομία 

πιάστηκαν χιλιάδες διαδηλω-

τές στο Βελιγράδι ενώ πολλοί 

αποπειράθηκαν να εισβάλουν 

στο κοινοβουλευτικό κτήριο 

λίγη ώρα αφότου ο Σέρβος 

πρόεδρος ανακοίνωσε την 

επιβολή νέου lockdown προ-

κειμένου να συγκρατηθεί η νέα 

αύξηση κρουσμάτων κορω-

νοϊού στη χώρα. 

 

Η αστυνομία χρειάστηκε να ρί-

ξει αρκετές φορές δακρυγόνα 

προς τους διαδηλωτές, πολλοί 

εκ των οποίων καλούσαν τον 

πρόεδρο Βούτσιτς να παραι-

τηθεί ενώ συγκεντρώνονταν 

μπροστά από το Κοινοβούλιο 

της Σερβικής πρωτεύουσας. 

Οι διαδηλωτές απάντησαν με 

φωτοβολίδες, πέτρες, μπου-

κάλια και αυγά προς την αστυ-

νομία. 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις, μέλη 

ακροδεξιών οργανώσεων και 

αστυνομικοί προχώρησαν σε 

οδομαχίες. 

Σύμφωνα με το υπουργείο 

Υγείας της χώρας, 13 άνθρω-

ποι πέθαναν από κορωνοϊό το 

τελευταίο 24ωρο στη Σερβία 

ενώ διαγνώστηκαν 299 νέα 

κρούσματα. 

 

Συνολικά, 16.719 κρούσματα 

έχουν καταγραφεί από την 

αρχή της πανδημίας καθώς 

και 330 θάνατοι που συνδέο-

νται με τον κορωνοϊό. 

Το τελευταίο διάστημα κατα-

γράφεται έξαρση του ιού στη 

χώρα που είχε μεν επιβάλει 

μέτρα περιορισμού τον Μάρ-

τιο, αλλά ήταν από τις πρώτες 

που άνοιξαν τον Μάιο.
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Ας μη ξεγελιόμαστε ούτε λεπτό 
ότι ο κίνδυνος ξεπεράστηκε 

16 Χρόνια από ιστορική κατάκτηση  
Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών 

Ομαδικότητα στο πο-
δόσφαιρο. Στο νου 
μου το σύνολο της 
ομάδας. Η συνεργασία 
και η συλλογική προ-
σπάθεια όλων των 
παικτών με στόχο την 
επιτυχία της ομάδας. 
Ομαδικό πνεύμα, ομα-
δική νοοτροπία, ομα-
δικό παίξιμο. Η ομάδα, 

το σύνολο, είναι πάνω από το άτομο, 
πάνω από τον κάθε ένα παίκτη ξεχωρι-
στά.  
Το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό παι-
χνίδι όπως είναι το τένις κ.ά. παιχνίδια. 
Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό 
παιχνίδι, ομαδικό άθλημα.  
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους 
που είναι το δημοφιλέστερο άθλημα 
στον κόσμο. 
Συλλογικότητα στο ποδόσφαιρο. Σί-
γουρα περιλαμβάνει την ομάδα, μα και 
άλλα που αποτελούν, μαζί με την ομάδα, 
ένα ενιαίο σύνολο. Μια αδιαίρετη οντό-
τητα που περιλαμβάνει την τεχνική ηγε-
σία της ομάδας,τη διοίκηση,τους φιλά-
θλους κ.ά.  
Η ομαδικότητα αφορά στην ομάδα,στο 
σύνολο των παικτών που δεν είναι πολ-
λοί.  Η συλλογικότητα αφορά στους πολ-
λούς,στην πλειοψηφία ενός ποδοσφαι-
ρικού συλλόγου ή εθνικού 
συγκροτήματος, που περιλαμβάνει και 
την  ομάδα, αλλά είναι πέραν από 
απλώς  την ομάδα. Η συλλογικότητα 
αφορά και στην ομάδα υπό την έννοια 
ότι το ομαδικό παιχνίδι δεν είναι παρά  
συνεργασία και συλλογική προσπάθεια 
του συνόλου των  παικτών. Εδώ, η ομα-
δικότητα και η συλλογικότητα είναι συ-
νώνυμα. 
Όμως, προεκτείνω την έννοια της συλ-
λογικότητας στη σωστή της διάσταση 
που ξεπερνά τα στενά όρια της συλλο-
γικότητας της ομάδας. 
Βέβαια, τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Αλ-
ληλένδετα είναι όλα. 
Το περασμένο Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 
έκλεισαν 16 χρόνια από την ιστορική κα-
τάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήμα-
τος Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου Αν-
δρών Euro 2004 από την Εθνική 
Ελλάδας. 
Μετά τη λήξη του τελικού που έληξε με 
νίκη της Ελλάδας με 1-0 επί της Πορτο-
γαλίας, έγραψα το παρακάτω κείμενο 
με τίτλο "Συλλογικότητα το μυστικό της 
επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδας",το 
οποίο δημοσιεύεται για πρώτη φορά 
στην εφημερίδα. 
Χωρίς αλλαγές. Δεν χρειάζονται. 16 χρό-
νια μετά η ουσία παραμένει αναλλοίωτη.  
Και χωρίς αναφορά στην πανδημία του 
κορωνοϊού. 
Ούτε αυτή χρειάζεται.  
Επίκαιρο το κείμενο όπως γράφτηκε 
τότε.  
Η αναφορά στην πανδημία του κορω-
νοϊού οδηγεί τη σκέψη στη συλλογικό-
τητα, στη φιλοσοφία της συλλογικότητας 
που αποδεδειγμένα  αποτελεί τη μόνη 
ορθή προσέγγιση για την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση πανδημιών,  αλλά και 
κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντι-
κών κ.ά. προβλημάτων.  
Ακολουθεί το κείμενο που έγραψα στις 
4 Ιουλίου 2004. 
Ζούμε σε μια εποχή όπου σχεδόν όλοι 
αποθεώνουν την 
ατομικότητα,τον ατομικισμό, το αντώ-
νυμο, το αντίθετο της συλλογικότητας. 

Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν φυσικά και 
το "ιερό τέρας" της πειθαρχίας, τον Γερ-
μανό καθηγητή ποδοσφαίρου Ότο Ρε-
χάγκελ και τους έξυπνους και καλογυ-
μνασμένους Έλληνες μαθητές του ή αν 
θέλετε τους υπεύθυνους συνεργάτες του 
στον αγωνιστικό χώρο. 
Ένας που έχει παρακολουθήσει τις τε-
λευταίες τρεις βδομάδες τους παρου-
σιαστές και σχολιαστές ποδοσφαίρου 
στα διάφορα αγγλικά μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα, καταλα-
βαίνει πόσο εκτός πραγματικότητας 
ήταν σχεδόν οι περισσότεροι, 
ιδιαίτερα οι δήθεν ειδήμονες των τηλεο-
πτικών καναλιών, επειδή απλούστατα 
δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν τη δύ-
ναμη της συλλογικότητας, μιας συλλο-
γικότητας που απαιτεί, προϋποθέτει τον 
ανώτατο βαθμό σωματικής και πνευμα-
τικής κατάστασης,τον ανώτατο βαθμό 
ψυχικής συγκρότησης και διάθεσης και 
σιδερένιας πειθαρχίας, ικανής να σπάζει 
τα νεύρα και τα κόκκαλα ακόμα και των 
πιο ποδοσφαιρικών  σπανίων ταλέντων 
- όπως ο Φίγκο, ο Ρονάλντο, ο Ντέκο, ο 
Ζιντάν, ο Ανρί, ο Μακελελέ, ο Νέντβεντ, 
ο Ραούλ, ο Βισέντε κ.ά. -  και  δοκιμα-
σμένων τεχνικών, "αετών" της στρατη-
γικής και της τακτικής όπως ο Βραζιλιά-
νος Φιλίπε Σκολάρι, ο οποίος κατέκτησε 
το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία 
το 2002. 
Η Ελλάδα πάντοτε είχε μεγάλους παί-
κτες(ορισμένοι από τους οποίους ήταν 
και εξαιρετικοί τεχνίτες) - όπως ο Στε-
φανάκος, ο Λουκανίδης, ο Σιδέρης, ο 
Δομάζος, ο Παπαϊωάννου, ο Παπαεμ-
μανουήλ, ο Δεληκάρης,ο Χατζηπαναγής  
κ.ά. - αλλά τους έλειπε η συλλογικότητα, 
η οργάνωση και η πειθαρχία, στοιχεία 
τα οποία πρόσθεσε στο στο ελληνικό 
ταμπεραμέντο, ο αρχιτέκτονας της απο-
ψινής ανεπανάληπτης Νίκης, ο αξεπέ-
ραστος καθοδηγητής Ότο Ρεχάγκελ,ο 
οποίος συγκεντρώνει ό,τι καλύτερο και 
αληθινό έχει να δείξει η γερμανική σχολή 
ποδοσφαίρου, αλλά και η ένδοξη γερ-
μανική λαϊκή παράδοση. 
Συλλογικότητα μαζί με ήθος, αθλητοπρέ-
πεια, οργάνωση, μεθοδικότητα,πειθαρ-
χία και πνεύμα "αέναης"και καθολικής 
αντίστασης,είναι τα στοιχεία που συν-
θέτουν τον χαρακτήρα του κάθε ξεχωρι-
στού Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, 
που αγωνίζεται με καρδιά, ψυχή, ενθου-
σιασμό, πάθος και αυταπάρνηση για τον 
κοινό σκοπό,είναι τα καθοριστικά στοι-
χεία που οδήγησαν την Εθνική Ελλάδας 
στον θρίαμβο επί της Πορτογαλίας και 
στο ραντεβού με την ιστορία.  
Η Εθνική Ελλάδας έπαιξε απλό ποδό-
σφαιρο σε δωρικό στυλ. Ως επί το πλεί-
στον με ουσιαστικές μακρινές μπαλιές 
Σε κανένα αγώνα δεν έχασε τον σχημα-
τισμό της. 
Με ενισχυμένο το κέντρο της αμύνθηκε 
ψηλά και ποτέ δεν κλείστηκε στα καρέ 
της. 
Το δίδαγμα που βγαίνει από την κατά-
κτηση του  Euro 2004 από την ποδο-
σφαιρικά άγνωστη Ελλάδα, είναι ότι και 
οι "μικροί" και οι "ταπεινοί" έχουν μέλλον 
φτάνει να πιστέψουν στις δικές τους δυ-
νάμεις. Φτάνει να είνα ενωμένοι και ν' 
αγωνίζονται συλλογικά και οργανωμένα.  
Στην ενότητα, τη συλλογικότητα και την 
οργάνωση,η δύναμή τους. 
Μπορούν να πετύχουν πολλά με την 
προϋπόθεση ότι έχουν ξεκάθαρους, εφι-
κτούς στόχους.

του 
Βασίλη Κωστή 

Όλη η 
υφήλιος 
έχει επη-
ρεαστε ί  
από τον 
GOVID-
19 και θα 
συνεχ ί -
σει να 
υ π ο φ έ -

ρει για χρόνια. Δεν υπάρχει 
εταιρία, η οικογένεια, η 
οποιονδήποτε άλλοι οργα-
νισμοί και στην τελευταία 
σπιθαμή της γης που δεν 
επηρεάσθηκε αρνητικά  για 
τον ένα ή άλλο λόγο από 
την μάστιγα του COVID-19. 
Λέω χρόνια διότι η ζημιά 
δεν είναι  μόνο η οικονομική 
αλλά και απώλεια ζωής και 
που κυριολεκτικά αναστά-
τωσε  την καθημερινή ρου-
τίνα ζωής για όλους μας. 
Στο εάν θα γυρίσουμε σε 
κάποια, ας πούμε,  ομαλό-
τητα και αποκτήσουμε την 
σιγουριά να κυκλοφορούμε 
ελεύθερα να κάνουμε αυτά 
που είμαστε συνηθισμένοι  
όπως π.χ, τα ψώνια μας, 
τις εκδηλώσεις, επισκέψεις  
και πολλά άλλα, χωρίς να 
είναι στο μυαλό μας ο φό-
βος ότι ο ιός κάπου παρα-
μονεύει. 
Όσο φυσικά και να προ-
σπαθήσουμε  εμείς οι ίδιοι 
να τηρήσουμε κάποια ομα-
λότητα που κατά  τα την 
γνώμη μου αυτή είναι μια 
φτιαχτή συμπεριφορά, 
αφού ακόμη  δεν γνωρί-
ζουμε ότι τα  νέα μέτρα χα-
λάρωσης είναι στα αλήθεια 
μια καλή ιδέα ή όχι και εάν 
απλώς γίνονται πειράματα 
τα οποία μπορεί να πετύ-
χουν τον σκοπό τους, μπο-
ρεί και όχι.  Έτσι ας μη νο-
μίζουμε ούτε για ένα 
δευτερόλεπτο ότι ο κίνδυ-
νος  του ιού  έφυγε, διότι 
εμείς είναι που θα χάσουμε. 
Ο ιός δυστυχώς επί του πα-
ρόντος διευθύνει τα πάντα 
όσο και αν εμείς προσπα-
θήσουμε να τον αγνοούμε, 
ίσως να το πληρώσουμε 
ακριβά, πολύ ακριβά. Όσοι 
σχεδιάζουν διακοπές ας το 
κάνουν αλλά ας το καλο-
σκεφτούν. Δεν είναι εάν πα-
νικοβάλλουμε τον κόσμο, 
αλλά θέμα λογική. Εξάλλου 
πληρώσαμε ακριβά, λόγω 
της έλλειψης κάποιας καλύ-
τερης προσέγγισης πριν 5 
περίπου μήνες. Όταν 
υπήρχε ο πανικός και άδει-
αζαν τα ράφια στις υπερα-
γορές, η Κυβέρνηση καθό-
ταν στα βραστά της (διότι 
δεν ήθελε να πανικοβάλλει 
τον λαό την στιγμή που 
ήταν ήδη σε αυτό τον 
βαθμό) και ως εκ τούτου 
υποφέρουμε μέχρι σήμερα 
γιατί ο συντονισμός τότε, 
γενικά παντού ήταν ανυπό-
φερτος. 
 
Ας εξαφανιστεί ο ιός μαζί 
με άλλα πράγματα 
Την στιγμή που χάνονται  
επί καθημερινής βάσεως 
ζωές έστω πολλές έστω λί-
γες είναι μία υπενθύμιση ότι 
ο ιός δεν εξαφανίστηκε. 
Πόσο χρόνο πράγματι θα 
θέλουμε για να πούμε ότι ο 
ιός εξαφανίστηκε; Σε αυτή 
την περίπτωση η λέξη εξα-
φάνιση είναι μία μαγική 
λέξη, εξαρτάτε φυσικά  που 
απευθύνετε. Και κατά τον 
μήνα Ιούλιο θα γνωρίζει ο 

κάθε ένας που απευθύ-
νομε. 
 
Το Enfield στο πλευρό 
του λαού 
Πολλά δημαρχεία είναι κλει-
στά διότι διεξάγονται εργα-
σίες για αλλαγή τρόπου 
εξυπηρέτησης του πολίτη, 
που θα είναι ασφαλές για 
τους εργαζόμενους  όσο και 
για τον πολίτη. 
Τα έργα αυτά δεν είναι κα-
θόλου προσωρινά και θα 
παραμένουν έτσι για πολλά 
χρόνια και ίσως μείνουν επ 
αόριστο. 
Ας ξεχάσουμε τι γινόταν 
στο παρελθόν, η καθημε-
ρινή ζωή μας θα γνωρίσει 
πολλές αλλαγές και τα μέ-
τρα αυτά θα διαρκέσουν και 
θα  ισχύουν για πολύ καιρό. 
Φτάνει εμείς να συνηθί-
σουμε σε αυτές τις αλλαγές, 
διότι κανείς μα κανείς δεν 
γνωρίζει αν θα έρθει και 
δεύτερο κύμα του ιού, που 
ίσως θα κτυπήσει ποιο ανε-
λέητα, αλλά δεν γνωρί-
ζουμε ακόμη  που, πως και 
πότε θα έλθει  και αυτό 
αφορά φυσικά και νέο είδος 
ιού η πανδημίας. Ποιος ξέ-
ρει; 
Πέρασαν πολλές ασθένειες 
και ιοί ανά τους αιώνες μα 
ακόμη η επιστήμη δεν 
έφθασε στο σημείο ούτε και 
να προβλέψει  μα  ούτε δυ-
στυχώς και να κατέχει το 
όπλο να θεραπεύσει για 
κάθε ενδεχόμενο. Για αυτό 
υφίσταται μεγάλη προσοχή,  
διότι δεν είναι παιχνίδι για 
να ριψοκινδυνεύει κανείς 
την ζωή του.  
Το δημαρχείο βοήθησε οι-
κονομικά τις επιχείρησες 
μέχρι και £84 εκατομμύρια  
μοιράστηκαν οι επιχειρή-
σεις, φυσικά αυτές που 
υπέβαλαν αίτηση και δι-
καιούντο κάποιά βοήθεια.  
Ανάρτησε τώρα το Sho-
pAppy που μπορεί ο πολί-
της να αγοράσει μέσον δια-
δικτύου από καταστήματά 
του Enfield. 
 
Υπάρχουν και αυτά δυ-
στυχώς 
Ο άμυαλος που τον είδαμε 
στην τηλεόραση την πρώτη 
μέρα  που άνοιξαν οι μπυ-
ραρίες να λέει “είναι διασκε-
δαστικό να περιφρονείς  
τον ιό”  Εγώ του  λέω.  Ρε 
ανεγκέφαλε, αυτοί που 
υπέφεραν από τον ιό στα 
νοσοκομεία δεν το  βρήκαν 
καθόλου διασκεπτικό, πως 
μπορείς ρε αναίσθητε να 
λες τέτοια  πράγματα και να 
σε ακούνε αυτοί που έχα-
σαν τους δικούς τους; Η 
κοινωνία δυστυχώς δεν 
υποφέρει μόνο από τον ιό 
αλλά και τις  μεγαλύτερες 
άλλες ασθένειες είτε σωμα-
τικές είτε ψυχικές είτε πνευ-
ματικές. Την  αναισθησία, 
αλαζονεία, εγωισμό   και 
άλλα  όπως ζήλια, φθόνο.   
Μερικές αρρώστιες ίσως να 
θεραπεύονται άλλες ουδέ-
ποτε.  Μα τι μπορεί  να πει 
κανείς για τα κανάλια που 
προβάλλουν τέτοιους  τύ-
πους και στέλνουν μηνύ-
ματα, που έπρεπε να πη-
γαίναν στον κάλαθο των 
αχρήστων. 
Χρειάζεται προσοχή και λο-
γική αν θα τα ξεπεράσουμε 
Το δημαρχείο Enfield είναι 
το πρώτο που επέτρεψε 

την χρήση τραπεζιών και 
καρεκλών σε ανοικτούς χώ-
ρους,  όπως πεζοδρόμια 
και πλατείες. Πρέπει όμως 
ο κόσμος και τα καταστή-
ματα να διατηρήσουν τους 
κανονισμούς,   ούτως ώστε 
να μην φέρουν του πεζούς 
και άλλους που χρησιμο-
ποιούν τα πεζοδρομία σε 
δύσκολη θέση. Υπάρχουν 
αντιπρόσωποι του δημαρ-
χείου που θα κυκλοφορούν  
όλες τις επιχειρήσεις για να 
βεβαιωθούν ότι ακολουθού-
νται οι κανονισμοί και κατα-
στήματα που δεν έχουν 
άδεια θα του δοθεί ευκαιρία 
να αποταθούν αλλά μπο-
ρούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούν το πεζοδρό-
μιο  για  δύο εβδομάδες.  Το 
ποσό είναι μόνο £100.00 
χρόνο. Αυτό έχει γίνει για 
να βοηθήσει όλες τι επιχει-
ρήσεις να βρουν κάποια οι-
κονομική ανάσα. Ποιό κάτω 
υπάρχει σχετική  ανακοί-
νωση που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα.  
 
Σχετική  Ανακοίνωση  για 
τραπέζια και καρέκλες 
στα πεζοδρόμια κ.α  
Tο Enfield Council ανακοι-
νώνει σχέδια άδειας για 
καταστήματα που χρησι-
μοποιούν τραπέζια και κα-
ρέκλες έξω στο πεζοδρό-
μιο. Το Enfield Council 
παρουσίασε νέα σχέδια 
αδειών πεζοδρομίων για 
να ενθαρρύνει και να επι-
τρέψει σε περισσότερες 
επιχειρήσεις στο δήμο να 
προσφέρουν δείπνο στην 
ύπαιθρο και να υποστηρί-
ξουν την οικονομία του δή-
μου μετά από μήνες κλει-
δώματος. Το Συμβούλιο 
προσφέρει μια απλοποι-
ημένη διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων για άδειες 
τραπεζιού και καρεκλών, 
με ένα μικρό διοικητικό τέ-
λος £100.00, ενώι δίνει 
στις επιχειρήσεις μια πε-
ρίοδο χάριτος που τους 
επιτρέπει να χρησιμοποι-
ούν τραπέζια και καρέκλες 
έξω - ενώ η αίτησή τους 
καθορίζεται – και εφόσον 
δεν  προκαλούν  από-
φραξη. Οι ιδιοκτήτες επι-
χειρήσεων που πιστεύουν 
ότι θα μπορούσαν να 
επωφεληθούν από το νέο 
πρόγραμμα, το οποίο 
υποστηρίζει το άνοιγμα 
του Enfield και βοηθά επί-
σης στη διατήρηση των 
απαιτήσεων κοινωνικής 
απόστασης μεταξύ των 
πελατών, μπορούν να μά-
θουν περισσότερα στη δι-
εύθυνση https://new.en-
field.gov.uk/services/busin
ess-and -αδειοδότηση / 
covid-19-καθοδήγηση για 
τους εργοδότες /. Μπο-
ρείτε να υποβάλετε αίτηση 
για άδεια στη διεύθυνση 
https://new.enfield.gov.uk/
services/business-and-li-
censing/streettrading/. 
Η κίνηση του Enfield 
Council έχει σχεδιαστεί για 
να ενισχύσει τις επιχειρή-
σεις που έχουν αναγκαστεί 
να κλείσουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα λόγω  
του κλειδώματος που ει-
σήγαγε η κυβέρνηση μετά 
την πανδημία του κορω-
νοϊού στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. Η κυβέρνηση σκο-
πεύει να εισαγάγει νέους 

κανόνες αδειοδότησης 
οδοστρώματος αργότερα 
αυτό το μήνα, αλλά το En-
field Council πιστεύει ότι 
μπορεί να επιτύχει το ίδιο 
αποτέλεσμα και να υπο-
στηρίξει τις επιχειρήσεις 
πιο γρήγορα, τροποποι-
ώντας τους υφιστάμενους 
νόμους. Το πρόγραμμα 
του Συμβουλίου έρχεται 
καθώς η κυβέρνηση εκδί-
δει νέες οδηγίες για μπαρς  
και εστιατόρια, κομμωτή-
ρια, ξενοδοχεία και άλλα 
καταλύματα και άλλες 
υπηρεσίες στενής επαφής  
που θέλουν να επανεκκι-
νήσουν. Το  Μέλος του 
Υπουργικού Συμβουλίου 
του Enfield Council για τις 
Ρυθμιστικές Υπηρεσίες, 
Cllr George Savva, δή-
λωσε: «Το Enfield Council 
κάνει ό, τι μπορεί για να 
υποστηρίξει τις επιχειρή-
σεις και να διευκολύνει να 
ανοίξουν ξανά με ασφά-
λεια και να βρουν εναλλα-
κτικούς και καινοτόμους 
τρόπους παροχής των 
υπηρεσιών που προσέφε-
ραν πριν από το κτύπημα 
του lockdown. Τα σχέδια  
άδειας του Enfield Council 
που επιτρέπουν στις επι-
χειρήσεις να χρησιμοποι-
ούν  τα πεζοδρόμια και 
πλατείες εφόσον φυσικά 
είναι επιτρέψιμο  έξω με 
τραπέζια και καρέκλες, εί-
ναι μέρος του πακέτου μέ-
τρων μας για τα κέντρα 
της πόλης μας για να βοη-
θήσουμε τους κατοίκους 
να απολαύσουν το Enfield 
με ασφάλεια». 
Στην ποιο πάνω ανακοί-
νωση δίνετε και το link για 
να αποταθούν οι καταστη-
ματάρχες.  
Είναι μία πολύ απλή διαδι-
κασία και έχει καταστεί 
πολύ εύκολο για να   απο-
ταθεί κανείς.  
Προτρέπω αυτούς που δεν 
κατέχουν άδεια, να αποτα-
θούν το συντομότερο δυ-
νατό. Το ποσό είναι μόνο  
£100.00. Η αρχική τιμή 
ήταν άνω των £250 και 
εξαρτάται  από το μέγεθος 
της περιοχής όπου θα κα-
λύπτουν τα τραπέζια και οι 
καρέκλες.  
 
Και μία διευκρίνιση  
Πολλοί θα γνωρίζουν ότι το 
Barrowell Green Recycle 
Centre είναι ανοικτό αλλά 
με περιορισμένο αριθμό 
κρατήσεων.  
Για χρόνια τώρα to Barrow-
ell Green Recycle Centre  
διευθύνετε από την  εταιρία 
ονόματι SUEZ. 
Οι κανονισμοί έχουν συμ-
φωνηθεί με τα συνδικάτα 
και τις αρχές δημόσιας 
υγείας  για την προσωπική 
ασφάλεια των εργατών και 
φυσικά  όσους επισκέπτο-
νται το recycle centre.  
Απλά το δημαρχείο βοηθά 
στο ζήτημα τροχαίας γύρω 
από το κέντρο και την τα-
κτοποίηση ραντεβού.  
Η ιστοσελίδα του δημαρ-
χείου Enfield δίδει περισσό-
τερες πληροφορίες  πώς να 
κρατήσετε θέση.. 
 
Happy 72nd Birthday 
NHS and Thank you 

του  
Γιώργου Σάββα
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ- Ο νάρκισσος με το μεγάλο εγωωωωωώ

Της Έλισσα Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
Οι νάρκισσοι είναι οι άνθρωποι 
που έχουν ένα πολύ μεγάλο ΕΓΩ, 
είναι πολύ γεμάτοι από τον εαυτό 
τους και νομίζουν οι ίδιοι είναι το  
κέντρο του κόσμου και κανείς άλ-

λος δεν υπάρχει γύρω τους. Δεν νοιάζονται βα-
σικά για τους άλλους ανθρώπους. Ο νάρκισσος 
μπορεί να είναι ο σύντροφός σας, ακόμη το ίδιο 
σας το παιδί ή ο γονιός σας, ένα φιλικό ή συγγε-
νικό σας πρόσωπο ή ένας συνεργάτης. Μπορεί 
δηλαδή να είναι κάποιος που τον διαλέξατε να εί-
ναι στη ζωή σας ή που σας έτυχε να βρίσκεται 
στο γραφείο δίπλα-δίπλα. 
Ποιος είναι λοιπόν ο νάρκισσος; Δεν είναι μόνο 
αυτός ο όμορφος νέος της αρχαίας μυθολογίας 
που θαύμαζε τον εαυτό του βλέποντας τη μορφή 
του σε μια λίμνη και έπεσε «μπλουμ» μέσα και 
πνίγηκε αλλά μιλάμε για τον σύγχρονο νάρκισσο 
τον άνθρωπο που είναι γεμάτος από τον εαυτό 
του και είναι φουλ με την αίσθηση ότι «εγώ είμαι 
ο πιο σημαντικός και πατάω τους άλλους γιατί 
θεωρώ ότι οι άλλοι δεν είναι εξίσου σημαντικοί 
όπως εμένα». Κοιτάει  μόνο τα δικά του θέλω και 
συμφέρον και δεν έχει να δώσει σε κάποιον άλλο 
ο,τιδήποτε… είτε αυτό είναι υλικό ή συναισθή-
ματα. 
Πρώτα - πρώτα να θυμάστε ότι οι αυτοί οι άν-
θρωποι παίζουν ότι είναι το θύμα και σε ξεγελούν. 
Είναι οι άνθρωποι που το «παίζουνε»» πολλές 
φορές θύμα και σε ξεγελούν αλλά και την ίδια 
ώρα σου βάζουνε τρικλοποδιά εκεί που δεν το 
περιμένεις. Οι νάρκισσοι δεν μπορούν να διαχει-
ριστούν την πραγματικότητα γιατί η πραγματικό-
τητά τους, είναι ότι θέλουνε να είναι αυτό που εί-
ναι. Πάντα βλέπει τα πράγματα από  μία 
διαστρεβλωμένη άποψη ότι αυτός είναι ο καλύ-
τερος και όλοι οι υπόλοιποι είναι κατώτεροί του 
«λιμπουρούθκια» κατά το κυπριακό. Κι αν ξεκι-
νήσει να λέει ότι είναι ο καλύτερος, σίγουρα δεν 
θα υπάρξει συνεννόηση. Προσπαθεί λοιπόν να 
διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και τα γεγο-
νότα. Από τα πιο απλά πράγματα μέσα στο σπίτι 
μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα θα σας πει αυτός 
τα δικά του πλα πλα πλα και θα σας αντιταχτεί κι 
έτσι η κουβέντα δεν μπορεί να πάει και μακριά…  
Το άλλο που κάνουνε και είναι πολύ εύκολο για 
τους ίδιους, είναι να σου πούνε ψέματα. Ψέματα 
κατά πρόσωπο… Για παράδειγμα θα μπορού-
σατε να του πείτε ότι «έφτιαξα το αγαπημένο σου 
φαγητό», αυτός θα πει  «δεν είναι το αγαπημένο 
μου φαγητό, το μισώ το σπανακόρυζο…». « 
Καλά, εσύ δεν το έφαγες την περασμένη εβδο-

μάδα, εσύ δεν είπες ότι το λατρεύεις ότι το φτιά-
χνω πολύ ωραία κ.λ.π». Κι αυτός απαντά: «Εγώ 
δεν το είπα ποτέ…» Κι  εσύ…  μένεις στήλη άλα-
τος και λες «μα μαζί τα είπαμε» και ο άλλος πάει 
να σε βγάλει τρελή…  Άρα ο νάρκισσος αρνείται 
και λέει ψέματα τόσο κατευθείαν… Οι νάρκισσοι 
λένε πάρα πολλά ψέματα για μικρά και μεγάλα 
πράγματα, κι αυτό είναι το φοβερό, και για άσχετα 
πράγματα γι΄αυτό εμείς δεν ξέρουμε πού στεκό-
μαστε με αυτούς τους ανθρώπους… 
Ένα βασικό είναι ότι ο νάρκισσος είναι και 
κακός. Να σου δώσει μια σκουντιά να πέσεις 
στον κρημνό πιο γρήγορα. Δεν έχει την αίσθηση 
ότι κάνει στραβά ή οι άλλοι τον βλέπουνε να κάνει 
τα στραβά και το σημαντικό, δεν τον νοιάζει να 
βοηθήσει κανένα. Όταν περνάς δύσκολα θα σου 
λέει εσύ φταις, θα σου ρίξει την κακία του. Αυτή 
είναι διαφορά από τον κανονικό άνθρωπο. Θα 
σου ρίξει την ευθύνη, θα σου ρίξει όλο το φταίξιμο, 
δεν θα σε βοηθήσει. Αν το περάσει και ο ίδιος 
ποτέ τι πέρασες εσύ, δεν θα σου πει ποτέ τίποτα 
και σίγουρα δεν θα σου ζητήσει συγνώμη σε κα-
μία περίπτωση. Δεν νοιάζεται για τον άλλο, δεν 
πονάει κανένα  και τον νοιάζει μόνο ο εαυτός του 
και δεν μπορεί να δει ποτέ τι κακό προξενεί η συ-
μπεριφορά του  στους άλλους και ειδικά η λεκτική 
του, γιατί λέει κουβέντες και τραυματίζει τον άλλο, 
τον κάνει να νοιώθει ένοχο, τον κάνει να νοιώθει 
τύψεις και πολλές φορές τον κάνει να νοιώθει 
σκουπίδι, τον ισοπεδώνει με τα σχόλια που κάνει 
και ο ίδιος δεν το αντιλαμβάνεται. 
Κατά βάθος, ο νάρκισσος δεν είναι σίγουρος 
για τον εαυτό του… αν το σκαλίσει μέσα του θα 
πονέσει γι΄αυτό άλλωστε δεν το κάνει. Άρα τι 
κάνει ο νάρκισσος… έχει φτιάξει μια πανοπλία 
που τον προστατεύει από την πραγματικότητα, 
γιατί αν βγει από την πανοπλία του και δει το 
φταίξιμό του και το μερτικό της ευθύνης που έχει 
και τις υπευθυνότητες που έχει  και δεν έχει ανα-
λάβει, τότε είναι σαν να του τραβάμε το χαλί κάτω 
από τα πόδια. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σε 
μία διαδικασία, ότι έχουμε ένα άνθρωπο, ένα νάρ-
κισσο που δεν θέλει να παραδεχτεί  ότι δεν είναι 
ο καλύτερoς όλων. Αυτό είναι το καρφί που τον 
βάζει σε διαδικασίες να πει ψέματα για παράδει-
γμα. 
Ο ναρκισσισμός είναι μία ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ! Υπάρ-
χει η ναρκισσιστική διαταραχή προσωπικότητας 
που είναι καταγραμμένη στην DSM5 (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) που 
έχει καταγράψει ποια είναι τα χαρακτηριστικά των 
ανθρώπων που έχουμε διάφορες διαταραχές 
όπως είναι η κατάθλιψη, σχιζοφρένεια κ.λ.π. Ο 
εγκέφαλος αυτού του ανθρώπου να το πω απλά, 

είναι καλωδιωμένος με τέτοιο τρόπο ώστε λει-
τουργεί με τρόπο που δεν είναι αποδεκτός και 
παραδεκτός κοινωνικά. Δημιουργεί πρόβλημα και 
στον ίδιο και στον περίγυρό του. Άρα έχουμε εδώ 
μια διαταραχή. Δεν επιλέγει να κάνει αυτά που 
κάνει συνειδητά  και δεν αντιλαμβάνεται γενικά 
αυτός ο άνθρωπος πολλές φορές τι συμβαίνει 
γύρω του. 
  Ο ναρκισσισμός δυστυχώς είναι από τις πιο δύ-
σκολες διαταραχές και για να θεραπευτεί είναι 
σπάνιο γιατί ποτέ δεν θα το παραδεχτεί για να 
ζητήσει βοήθεια. Ο ίδιος δεν το βλέπει τον εαυτό 
του σαν πρόβλημα. Αφού εξάλλου θεωρεί ότι είναι 
σωστός και οι υπόλοιποι εμείς είμαστε λάθος.  
Το άλλο που κάνουν είναι η προβολή. Αν ένας 
νάρκισσος για παράδειγμα μπορεί να σου πει:  
«Νομίζω είσαι πολύ ζηλιάρα. Με βλέπεις και με 
ζηλεύεις…» Αυτός ο νάρκισσος τι κάνει εκείνη 
την στιγμή; Προβάλλει αυτό που ο ίδιος αισθάνε-
ται, ζηλεύει αλλά λέει ότι εσύ ζηλεύεις γιατί δεν 
μπορεί να παραδεχτεί το δικό του συναίσθημα. 
Εμείς πολλές φορές παραδεχόμαστε ότι νοι-
ώθουμε ενοχές, ζηλεύω κ.λ.π. αυτοί όμως…όχι! 
Κι αυτό γιατί δεν κατέχει το συναίσθημά του.  
Το άλλο που κάνει ξέρετε ποιο είναι; Κόβει την 
ιστορία καρέ καρέ και την διαστρεβλώνει.. Όπως 
στον κινηματογράφο. , Άρα τι κάνει; Λέει ότι δεν 
συμβαίνει αυτό που συμβαίνει  αλλά συμβαίνει 
κάτι άλλο. Ή αλλάζει τα πράγματα με ένα συγκε-
κριμένο τρόπο, κάποιες διαφωνίες σας και μετά 
έρχεται και σας τα γυρίζει, ότι εσύ είπες αυτό 
αλλά σίγουρα ξεχνάει τι σου έχει πει ή τι ο ίδιος 
έχει κάνει προηγουμένως. 
 Ο νάρκισσος γεννιέται ή γίνεται; Υπάρχει σίγουρα 
ένα γενεαλογικό υπόβαθρο και στην πορεία της 
ζωή του, το περιβάλλον του, η ανατροφή του,  
που τον κάνουνε να γίνεται περισσότερο νάρ-
κισσο. Αυτό φαίνεται πολύ έντονα στην εφηβεία 
όταν έχει παγιωθεί η ταυτότητα και γίνεται και η 
διάγνωση. Άρα υπάρχει και γενετικό υπόβαθρο 
και εμπειρία ζωής… 
Πώς μπορούμε να τους καταλάβουμε;  Σίγουρα 
δεν έχει ταμπέλα που να λέει «είμαι νάρκισσος» 
για να τους αποφεύγουμε. Όμως υπάρχει ένα έν-
στικτο μ΄αυτούς… Συνήθως δεν τον αναγνωρί-
ζουμε με τη μία… Τον νάρκισσο τον αναγνωρί-
ζουμε γιατί όταν είμαστε μαζί του, λέμε… κάτι δεν 
μου πάει καλά, κάτι δεν κάθεται με αυτόν τον άν-
θρωπο, κάτι δεν μου αρέσει! Χωρίς λόγο ψέματα, 
ψέματα που δεν σχετίζονται με εσένα ή με την 
μεταξύ σας σχέση. Ζει  σε ένα άλλο κόσμο κατά 
κάποιο τρόπο γιατί θέλει να φτιάξει τον κόσμο 
στα δικά του μέτρα. Άρα το νοιώθουμε όταν είμα-
στε με τον νάρκισσο. Λέμε ότι κάτι πάει στραβά 

με αυτόν τον άνθρωπο… μου λέει τώρα αλήθεια 

ή ψέμα. Τον τσακώνουμε να μας λέει ψέματα… 

Ποιους ανθρώπους ερωτεύονται; Ο νάρκισσος 

μπορεί να ερωτευτεί οποιοδήποτε άνθρωπο που 

θα νοιώσει ότι τον εξυπηρετεί και του καλύπτει 

τα δικά του κενά. Άρα μπορεί να ερωτευτεί μια 

πολύ μικρή κοπελίτσα γιατί θεωρεί ότι αν έχει μια 

κοπελίτσα δίπλα του, ανεβαίνουν οι δικές του με-

τοχές. Μπορεί όμως να μην τον ενδιαφέρει αυτό 

και μπορεί να  ερωτευτεί μια άλλη κοπέλα που 

έχει να του προσφέρει  κάτι στον πνευματικό το-

μέα. Οι νάρκισσοι ερωτεύονται ένα χαρακτηρι-

στικό από αυτού του ανθρώπου. Κι αν ο νάρκισ-

σος νομίσει ότι η σύντροφός τους δεν έχει το 

χαρακτηριστικό αυτό πλέον,  θα την ξι-ερωτευτεί 

πατώντας ένα κουμπί. ON - OFF, τόσο εύκολα, 

απλά και τραγικά! Γιατί η σύντροφός του έχει όλα 

εκείνα τα χαρακτηριστικά που ο ίδιος δεν έχει για 

να ολοκληρώνεται σαν άνθρωπος. Τόσο απλό!  

Αν κάνει φίλους ο νάρκισσος να μια καλή ερώ-

τηση. Μπορεί να έχει παιδικές φιλίες, ή κάποιες 

φιλίες… γιατί σε πρώτη εμφάνιση δεν φαίνεται 

να είναι κακός άνθρωπος, είναι ευχάριστη η πα-

ρέα μαζί του και ξέρει να ελίσσεται πάρα πολύ 

καλά. Μπορεί να κρατηθεί σε μιαν παρέα και να 

μην βγάλει όλα του ναρκιστικά χαρακτηριστικά 

άμεσα. Δυστυχώς όμως, μπορεί να τους ξεγελά-

σει και τους φίλους του και να τους εκμεταλλευτεί 

και να κερδίσει ό,τι θέλει από αυτούς όπως λεφτά 

και δόξα. Όμως όταν το έχουν καταλάβει και αυτοί 

ποιος πραγματικά είναι και του βάλουν μπροστά 

του τον καθρέφτη για να δει ποιος πραγματικά 

είναι, γίνονται οι μεγαλύτεροι εχθροί. Έχει μια έλ-

λειψη ωριμότητας και συνάμα μια έλλειψη συ-

μπόνιας για τους άλλους.  

Αν τα παιδιά του επηρεάζονται από αυτόν 

ώστε να ακολουθούν τις ίδιες συμπεριφορές; 

Να μια καλή ερώτηση; Αν η σύζυγός τους είναι 

ένας καλός άνθρωπος, τότε ευτυχώς το παιδί δεν 

επηρεάζεται και μεγαλώνει καλά. Και ξέρετε και 

κάτι; Αυτό το καλό άτομο που έχει παντρευτεί αυ-

τόν τον νάρκισσο, ξυπνά μια μέρα και λέει: «Όπα, 

πώς το έκανα εγώ αυτό το λάθος». Και το μετα-

νιώνει και ζορίζεται και θα προσπαθήσει να μείνει 

εκεί, να είναι στυλοβάτης στην οικογένειά του. 

Και στις δύσκολες αυτές στιγμές, αυτός ο καλός 

άνθρωπος έρχεται για να μάθει στρατηγικές  για 

να μπορέσει να βοηθήσει και τον ίδιο τον νάρ-

κισσο αλλά και τα παιδιά ώστε ο γονιός ο νάρ-

κισσος να μην τους κάνει κακό. 

Το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα νάρκισσο; 

Δυστυχώς δεν μπορούμε! Μόνο αν ο ίδιος θέλει 

να βοηθηθεί. Ο νάρκισσος είναι από τους τύπους 

που δεν θέλει να βοηθηθεί γιατί απλά δεν βλέπει 

να έχει κάτι στραβό επάνω του. Άρα λοιπόν  εάν 

πάμε να του πούμε «να σε βοηθήσω» ξέρετε τι 

θα γίνει; Θα μας βγάλει εμάς τρελούς και θα πει 

ότι αυτός είναι μια χαρά  κι εμείς έχουμε το πρό-

βλημα… οπότε αυτό είναι πολύ μεγάλο πρό-

βλημα.  

Στον νάρκισσο ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε; 

Είναι να μην τον ταϊσουμε αυτό που θέλει. Όμως 

ξέρει, σαν τον βρικόλακα, να παίρνει την ενέργεια 

από όλους που είναι δίπλα. Τρέφεται με το αίμα 

των άλλων.  

Τι να κάνουμε όμως μαζί τους; Να κρατήσουμε 

μια απόσταση από αυτούς. Δηλαδή δεν παίρνω 

την συμπεριφορά τους κατάκαρδα. Λέω στον 

εαυτό μου ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ένα συγκε-

κριμένο βαθύ πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει με 

εμένα, αλλά έχει να κάνει με εκείνο. Αν το δεις 

έτσι κι αποστασιοποιηθείς από αυτόν τον νάρ-

κισσο,  αυτό θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις τη 

ψυχική σου ηρεμία και δεν θα αναλωθείς στο να 

προσπαθήσεις να δει τα ψέματά του γιατί αντι-

λαμβάνεσαι… χαμένος κόπος. Δεν πρέπει σί-

γουρα να μπει κανείς σε κάποια σχέση με τέτοιου 

είδους άτομα. Μιλάμε για διαταραχή! Όχι παίξε 

γέλασε! 

Εγώ τι θα συμβούλευα; «Τρέξε και φύγε και 

μην κοιτάς πίσω….»  

Και το τέλος του νάρκισσου… Όπως τελειώνει 

μια θλιβερή ιστορία… Μένει μόνος, κατάμονος. 

Όλοι τον έχουν ξεγράψει από τη ζωή τους. Το 

έχουνε βάλει στα πόδια. Και αυτός μένει ΜΟΝΟΣ 

κατάμονος και δυστυχισμένος. Και όλοι θα λένε: 

«Και ζήσανε αυτοί καλά και ο νάρκισσος ΧΕΙΡΟ-

ΤΕΡΑ από όλους!».
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Οι τελευταίοι μήνες ήταν από τους πιο δύσκο-

λους στη μνήμη μας. Τόσο σε εθνικό επίπεδο 

όσο και στο Enfield, ο κορωνοίος έχει επηρεά-

σει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας. Ευτυχώς, 

τα πράγματα τώρα αρχίζουν να επιστρέφουν 

σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Ωστόσο, αυτό που 

φοβούνται πολλοί από εμάς είναι ότι θα υπάρξει 

ένα δεύτερο κύμα που μπορεί να είναι χειρό-

τερο από το πρώτο. Λοιπόν, αυτό είναι που 

συνέβη στο Enfield και τι μπορούμε να κάνουμε 

για να προστατευτούμε στο μέλλον. 

Δυστυχώς, ο θάνατος είναι γεγονός της ζωής. 

Αυτό που ανησυχεί, είναι όταν ο αριθμός των 

θανάτων που αναμένεται αυξάνεται. Το παρα-

κάτω διάγραμμα δείχνει πώς ο αριθμός των θα-

νάτων στο Enfield αυξήθηκε και μειώθηκε τους 

τελευταίους έξι μήνες με, 1 είναι η Εβδομάδα 1 

που λήγει στις 3 Ιανουαρίου, 24η εβδομάδα 

που λήγει στις 12 Ιουνίου. 

Όπως φαίνεται από το γράφημα, μεταξύ Μαρ-

τίου και Μαΐου υπήρχαν περίπου 500 περισ-

σότεροι θάνατοι στο Enfield από ό, τι αναμενό-

ταν. Αυτή ήταν η επίδραση του κορωνοίου μέχρι 

στιγμής. Σύμφωνα με τα εθνικά δεδομένα, ο 

ιός έχει επηρεάσει κυρίως αυτούς που είναι με-

γαλύτεροι σε ηλικία, άντρες και από κοινότητες 

Μαύρων, Ασιατικών ή Εθνικών Μειονοτήτων 

(BAME). Αυτές περιλαμβάνουν τις Κυπριακές 

και Ελληνοκυπριακές κοινότητες. 

Για να σταματήσει αυτό να συμβαίνει ξανά, 

υπάρχουν μερικά βασικά μηνύματα. απολαύστε 

το Enfield, αλλά ακόμη και τώρα, καθώς τα μέ-

τρα απομονώσης είναι χαλαρά, είμαστε ακόμα 

σε αυτό που η κυβέρνηση έχει ορίσει «επίπεδο 

3» όπου ο ιός κυκλοφορεί γενικά. Ο χώρος είναι 

περιορισμένος, οπότε χωρίς ντροπή γίνονται 

οι ακόλουθες προτάσεις: 

• Διατηρήστε την κοινωνική απόσταση όσο το 

δυνατόν περισσότερο 

• Πλύνετε τα χέρια σας πιο συχνά 

• Μην καπνίζετε - ή σταματήστε! Πρόκειται για 

αναπνευστική νόσο 

• Φροντίστε τον εαυτό σας - και τους άλλους 

γύρω σας. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη 

φορά είναι η ώρα να ελέγξετε ότι οι γείτονές 

σας κ.λπ. είναι εντάξει.

Covid19. Τι συνέβη στο Enfield; Τι κάνουμε τώρα;

ADMINISTRATOR
A FIRM OF ACCOUNTANTS BASED IN WALTHAM ABBEY AREA  

REQUIRE A BOOKKEEPER, SECRETARY WITH MINIMUM OF  

2 YEARS  EXPERIENCE  ON  VT TRANSACTION AND MONEY  

SOFT PAYROLL SOFTWARE. 

PLEASE CALL : 07825077885 FOR FURTHER INFORMATION.

WANTED! 

Administrator for busy West-End based Property Company. 

Good telephone manner required.  Salary negotiable.   

Young, lively and with a good sense of humour. 

 No previous experience necessary, just a positive attitude. 

Send your CV to christopher-michael@hotmail.co.uk

BOOKKEEPER

 Έρευνα της Αlpha Care Specialists Ltd    Website: www.alphacares.org.uk      
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Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ – Η  ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ ΝΤΕΚΤΑΣ
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 7ο  

Ο
 Στεφανόπουλος αντικα-

θιστά τον Παπανδρέου 

Στις 15 Ιουλίου 1965, ο Γεώργιος 
Παπανδρέου παραιτήθηκε από 

Πρωθυπουργός μετά από τη  διαφωνία που είχε 
με το βασιλιά Κωνσταντίνο. Ο Παπανδρέου ήθελε 
να αντικαταστήσει τον Πέτρο Γαρουφαλιά, τον 
Υπουργό Άμυνας και ήθελε να αναλάβει ο ίδιος 
το υπουργείο Άμυνας, αλλά ο βασιλιάς αρνήθηκε. 
Τον Σεπτέμβριο του 1965, ο Στεφανόπουλος έγινε 
Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Οι σχέσεις του με 
το Μακάριο ήταν κάθε άλλο παρά εγκάρδιες.  Στις 
9 Μαρτίου 1966, ο Στεφανόπουλος, όπως και ο 
προκάτοχός του, έκανε ένα ακόμη λάθος δείχνο-
ντας παντελή αδιαφορία στις Συμφωνίες και το 
Σύνταγμα της Κύπρου. Είχε διορίσει το Στρατηγό 
Γρίβα ως Ανώτατο Διοικητή όλων των Δυνάμεων 
στο νησί, δηλαδή της Ελληνικής Μεραρχίας και 
της Εθνοφρουράς της Κύπρου. Ο Μακάριος εξέ-
φρασε τη διαφωνία του για την απόλυτη στρα-
τιωτική εξουσία που η ελληνική κυβέρνηση πα-
ραχωρούσε στον Γρίβα και αποφάσισε να οπλίσει 
τους υποστηριχτές του, το γνωστό Εφεδρικό 
Σώμα. 
Μυστική μεσολάβηση Κωνσταντίνου - Mount-
batten 
Το 1966, μέσω μυστικής μεσολάβησης του βασι-
λιά Κωνσταντίνου και του Λόρδου Mountbatten 
και στη συνέχεια μέσω περαιτέρω μυστικών συ-
νομιλιών μεταξύ της κυβέρνησης Στεφανόπουλου 
και της κυβέρνησης του Harold Wilson, έγινε μια 
συμφωνία βάσει της οποίας η βρετανική κυβέρ-
νηση ήταν έτοιμη να εξετάσει το ενδεχόμενο να 
προσφέρει τη βρετανική βάση της Δεκέλειας στην 
Τουρκία, αν η τελευταία συμφωνούσε να ενωθεί 
η Κύπρος με την Ελλάδα. 
Ο Έλληνας και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών 
συναντήθηκαν στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου 
1966 για να συζητήσουν αυτή την πρόταση. Λίγες 
μέρες αργότερα, η κυβέρνηση Στεφανόπουλου 
παραιτήθηκε και το θέμα δεν είχε συνέχεια.   Με 
αρχηγό τον Παρασκευόπουλο σχηματίστηκε προ-
σωρινή κυβέρνηση, η οποία κράτησε μέχρι τις 3 
Απριλίου 1967. 
Η στρατιωτική Δικτατορία στην Ελλάδα 
Στις 4 Απριλίου 1967, ο Παναγιώτης Κανελλό-
πουλος σχημάτισε προσωρινή κυβέρνηση η 

οποία επρόκειτο να διαρκέσει μέχρι τις 28 Μαΐου 
1967, ημερομηνία για την οποία είχαν προγραμ-
ματιστεί οι γενικές εκλογές. Αντί γι' αυτό, στις 21 
Απριλίου 1967, μερικοί αξιωματικοί του στρατού 
με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, το 
Νικόλαο Μακαρέζο και το Στυλιανό Παττακό έκα-
ναν πραξικόπημα και επέβαλαν δικτατορία.  Τα 
πολιτικά κόμματα και τα Συνδικάτα απαγορεύτη-
καν και χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν.  Επι-
βλήθηκε λογοκρισία του Τύπου, ενώ απαγορεύ-
τηκαν τα προοδευτικά βιβλία και η λογοτεχνία 
καθώς και μερικές θεατρικές παραστάσεις. Η μου-
σική και τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη κη-
ρύχτηκαν  παράνομα! 
Οι Συνταγματάρχες χρησιμοποίησαν τη δικαιο-
λογία ότι «η Ελλάδα απειλούνταν από τους Κομ-
μουνιστές!» Πολλοί πιστεύουν ότι πίσω από το 
στρατιωτικό πραξικόπημα βρισκόταν η Αμερικά-
νικη CIA, για αυτό και η άμεση αναγνώριση του 
καθεστώτος από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. 
Στην Κύπρο οργανώθηκαν διαμαρτυρίες κατά της 
στρατιωτικής χούντας από τους σοσιαλιστές οπα-
δούς του γιατρού Βάσου Λυσσαρίδη. Η κυβέρ-
νηση του Μακαρίου, όμως, δεν καταδίκασε το 
στρατιωτικό πραξικόπημα και την ανατροπή της 
Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Ο Μακάριος το είδε 
απλώς «ως μια ακόμη αλλαγή κυβέρνησης» (!) 
και περιέγραψε τη διακυβέρνηση από τη χούντα 
με αυτά τα λόγια:  «Για την Κύπρο, κάθε κυβέρ-
νηση στην Ελλάδα είναι η Εθνική Κυβέρνηση της 
Μητέρας πατρίδας!» 
Η εμμονή της ελληνοκυπριακής ηγεσίας στην 
Ένωση 
Ο Μακάριος και η Κυπριακή κυβέρνηση οδηγού-
σαν το λαό σε ένα πολιτικό τέλμα! Με τις δικές 
της ενέργειες, η Βουλή των Αντιπροσώπων πα-
ρείχε όλες τις αποδείξεις που χρειάζονταν ο Ντε-
κτάς και η τουρκοκυπριακή πλευρά για να προ-
ωθήσουν τη δική τους προπαγάνδα σχετικά με 
τη διχοτόμηση:  «ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν ήταν 
έτοιμοι να ζήσουν και να εργαστούν σε μια Ανε-
ξάρτητη Δημοκρατία, αλλά πάντα έκαναν προ-
σπάθειες για την υλοποίηση της Ένωσης». Στις 
26 Ιουνίου 1967, η Βουλή των Αντιπροσώπων 
ενήργησε «παράνομα» ψηφίζοντας μια απόφαση 
η οποία στην ουσία ζητούσε το ίδιο της το κλεί-
σιμο, μια και δήλωνε τα ακόλουθα: «Η Βουλή των 
Αντιπροσώπων, ερμηνεύοντας τις αιώνιες επιθυ-
μίες του Ελληνισμού της Κύπρου, δηλώνει ότι θα 
συνεχίσει τον αγώνα για την Ένωση με τη Μητέρα 
Πατρίδα και ότι θα συνεχίσει να προάγει την ενό-

τητα και τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνοκυ-
πριακού λαού και του Ελληνικού λαού της Μητέ-
ρας Πατρίδας για την επιτυχία του Εθνικού μας 
Αγώνα!» 
Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος στην Κύπρο 
Στις 9 Αυγούστου 1967, ένας από τους ηγέτες 
της στρατιωτικής χούντας, ο Γεώργιος Παπαδό-
πουλος, υπό την ιδιότητά του ως Υπουργός Προ-
εδρίας, επισκέφθηκε την Κύπρο. Τον Παπαδό-
πουλο υποδέχθηκε ο Μακάριος και τον δεξιώθηκε 
σε επίσημο γεύμα. Στο γεύμα αυτό έλαβαν μέρος 
όλα τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου 
του ΑΚΕΛ. Ο γιατρός Βάσος Λυσσαρίδης, αρνή-
θηκε την πρόσκληση του Μακαρίου για να πα-
ραστεί και να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και να «τι-
μήσει» έναν από τους δικτάτορες και δυνάστες 
του Ελληνικού λαού.  
Το φιάσκο της Συνόδου Κορυφής στον Έβρο, 
Σεπτέμβριος 1967 
Ο Έβρος είναι ο ποταμός που χωρίζει την Ελλάδα 
από την Τουρκία. Κοντά σε αυτό το σύνορο, στο 
τουρκικό χωριό Kesan και στην ελληνική πόλη 
Αλεξανδρούπολη, ο Πρωθυπουργός της χούντας 
Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο Τούρκος Πρωθυ-
πουργός Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ συμφώνησαν να 
έχουν σύνοδο κορυφής για να συζητήσουν το 
θέμα της Κύπρου στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 
1967. Καθώς υπήρχε πλήρης λογοκρισία από τη 
χούντα, σχεδόν καμία πληροφορία δεν αποκα-
λύφθηκε από την ελληνική πλευρά. 
Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρέσβη στην Αθήνα, ο 
οποίος παραβρέθηκε στη σύνοδο κορυφής, η 
προηγούμενη κυβέρνηση του Στεφανόπουλου, 
ήταν έτοιμη να διαπραγματευτεί κάποια συμφωνία 
για την Ένωση με αντάλλαγμα μια τουρκική στρα-
τιωτική βάση στην Κύπρο επί μισθώσει. Ο Κόλιας 
ενημέρωσε την αντιπροσωπεία του ότι ήταν έτοι-
μος να μετατρέψει μια τέτοια βάση σε απόλυτη 
τουρκική κυριαρχία. Όταν η τουρκική πλευρά 
απέρριψε την πρόταση, ο Παπαδόπουλος γύρισε 
στον Κόλλια και του είπε «Κοίτα να φύγουμε. Δεν 
έχουν  διάθεση συνεννοήσεως».  
Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ έγραψε στις 11 
Σεπτεμβρίου 1967 ότι ο Ντεμιρέλ είπε τα εξής 
στην ελληνική αντιπροσωπεία:  
«Επιμένετε επί της Ενώσεως. Εν τοιαύτη περι-
πτώσει διατί συνηντήθημεν εδώ; Η Τουρκία επ’ 
ουδενί λόγω θα δεχθή την Ένωσιν. Η Τουρκία 
εδήλωσε και δηλοί απεριφράστως ότι το γεγονός 
της Ενώσεως είναι δυνατόν να προκαλέση Ελ-
ληνο-Τουρκικόν πόλεμον. Εάν ο Έλλην Πρωθυ-

πουργός ομιλή  επί θέσεως την οποίαν  δεν απε-
δέχθημεν και δεν πρόκειται να αποδεχθώμεν και 
δεν προβή εις οιανδήποτε άλλην πρότασιν, εν 
τοιαύτη περιπτώσει διατί συνηντήθημεν και επί 
ποίου θέματος θα συνομιλήσωμεν;» 
Σύμφωνα με τον Κ. Π. Παναγιωτάκο, ο οποίος 
αργότερα υπηρέτησε ως Πρέσβης της χούντας 
στη Λευκωσία (5 Δεκεμβρίου 1970 έως 28 Ια-
νουαρίου 1972) και αργότερα έγινε Αναπληρωτής 
Υπουργός Εξωτερικών, κατηγόρησε το Μακάριο 
για την αποτυχία της ελληνοτουρκικής διάσκεψης 
κορυφής στον Έβρο, γιατί ήταν αντίθετος με τις 
εδαφικές παραχωρήσεις και την εγκατάσταση 
μιας βάσης του ΝΑΤΟ.  Σύμφωνα με τον Πανα-
γιωτάκο, ο Μακάριος ζήτησε από το Σοβιετικό 
Πρέσβη στη Λευκωσία να ζητήσει από τη σοβιε-
τική κυβέρνηση να παρέμβει και να αντιταχθεί σε 
μια τέτοια συμφωνία, γιατί κάτι τέτοιο θα παρα-
βίαζε την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.  
Η απόφαση για  την σύλληψη και καταδίκη 
του Ντεκτάς   
Μετά τα επεισόδια του Δεκέμβρη του 1963 ο Ρα-
ούφ Ντεκτάς είχε φύγει από την Κύπρο το 1964 
με σκοπό να μιλήσει στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. Στην επιστροφή του, ενώ βρισκόταν 
στην Άγκυρα, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε απο-
φασίσει ότι, αν ο Ντεκτάς  επέστρεφε στην Κύ-
προ, θα συλλαμβανόταν και θα δικαζόταν για 
«προσβολή» του κράτους και για άλλα ποινικά 
αδικήματα. Δεν εξέδωσε όμως εντολή απαγόρευ-
σης εισόδου του στην Κύπρο γιατί αυτό θα ήταν 
αντίθετο με  το άρθρο 14 του Συντάγματος το 
οποίο αναφέρει : «Κανένας πολίτης δεν θα απο-
κλεισθεί ή εκδιωχθεί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 
από τη χώρα». 
Η επέμβαση – μεσολάβηση  του Γ.Γ. του ΟΗΕ 
Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ, ο Ου Θάντ, που είχε πληροφο-
ρηθεί για την απόφαση της Κυβέρνησης, την κά-
λεσε (μέσω του τότε υπουργού Εξωτερικών Σπύ-
ρου Κυπριανού) να αναθεωρήσει την απόφαση 
της γιατί  θα ήταν απαράδεκτο να συλληφθεί και 
να σταλεί σε δίκη ένας πολιτικός ηγέτης ο οποίος 
ζήτησε να μιλήσει σ’ ένα διεθνή οργανισμό, τον 
ΟΗΕ. Την ίδια ώρα ο Ου Θάντ μέσω της μυστικής 
διπλωματίας διεμήνυσε στον Ντεκτάς να παρα-
μείνει στην Τουρκία μέχρι να διοριστεί μεσολαβη-
τής του ΟΗΕ για το Κυπριακό.  Ο Ντεκτάς έμεινε 
στην Τουρκία μέχρι τον Οκτώβριο 1967. 
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 Σαν Σήμερα

  9 Ιουλίου 

1816- Η Διακήρυξη της Ανε-

ξαρτησίας της Αργεντινής 

Η Αργεντινή κηρύσσει την 

ανεξαρτησία της από την 

Ισπανία 

1821- Ο απαγχονισμός του 

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 

Οι Τούρκοι προχωρούν σε 

σφαγές Κυπρίων. Απαγχονί-

ζεται ο αρχιεπίσκοπος Κυ-

πριανός και αποκεφαλίζο-

νται τρεις αρχιερείς και οι 

πρόκριτοι του νησιού. 

 

10 Ιουλίου 
1940- Αρχίζει η Μάχη της 

Αγγλίας, που θα διαρκέσει 

114 ημέρες. Ο Χίτλερ προ-

σπαθεί να εκμηδενίσει τη 

βρετανική αεροπορία, με τε-

λικό στόχο τη γερμανική 

απόβαση στα βρετανικά  

νησιά. 

 

11 Ιουλίου 

2011- 13 άτομα σκοτώνο-

νται και 62 τραυματίζονται 

από ισχυρή έκρηξη στη 

Ναυτική Βάση «Ευάγγελος 

Φλωράκης» στη Λεμεσό, 

λόγω φωτιάς σε 98 εμπο-

ρευματοκιβώτια πυρομαχι-

κών, τα οποία κατασχέθη-

καν το 2009 από ιρανικό 

πλοίο. Παραιτούνται ο 

υπουργός Άμυνας Κώστας 

Παπακώστας και ο διοικη-

τής της Εθνικής Φρουράς 

Πέτρος Τσαλικίδης. 

 

13 Ιουλίου 

 1908- Γυναίκες αθλήτριες 

αγωνίζονται για πρώτη 

φορά στους σύγχρονους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, στο 

Λονδίνο. 

 

14 Ιουλίου 

1992- Σημειώνεται από-

πειρα δολοφονίας εναντίον 

του υπουργού Οικονομικών, 

Ιωάννη Παλαιοκρασά, από 

τη «17 Νοέμβρη» στην πλα-

τεία Συντάγματος. Σκοτώνε-

ται ο περαστικός Θάνος 

Αξαρλιάν.

11 Ιουλίου 2011: 9 χρόνια από την 
τραγωδία στο Μαρί της Κύπρου

Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και η άλλη 
πλευρά της ιστορίας 

Ε
ννέα χρόνια συμπληρώ-

νονται από την ημέρα 

κατά την οποία έλαβε 

χώρα η φονική έκρηξη στη ναυ-

τική βάση της Εθνικής Φρουράς 

«Αντιστράτηγος Ευάγγελος 

Φλωράκης», στο Μαρί της Κύ-

πρου. 

Την αποφράδα εκείνη ημέρα, 

11η Ιουλίου του 2011, έχασαν 

τη ζωή τους στο Μαρί, εν ώρα 

καθήκοντος, 13 άτομα: ο πλοί-

αρχος Ιωαννίδης Ανδρέας, Διοι-

κητής Ναυτικού/ΓΕΕΦ, ο αντι-

πλοίαρχος Λάμπρου Λάμπρος, 

διοικητής της Ναυτικής Βάσης, 

ο αρχικελευστής Κλεάνθους 

Κλεάνθης, υπαξιωματικός στη 

Διοίκηση της Ναυτικής Βάσης, 

ο ΕΠΥ κελευστής Ηρακλέους 

Μιχάλης, υπαξιωματικός στη Δι-

οίκηση της Ναυτικής Βάσης, ο 

ναύτης (εθνοφρουρός) Χριστο-

φόρου Μιλτιάδης, της Διοίκησης 

Ναυτικής Βάσης, ο ναύτης 

(εθνοφρουρός) Χριστοφόρου 

Χριστάκης, της Διοίκησης Ναυ-

τικής Βάσης, ο ναύτης Αντώνης 

Χαραλάμπους, ο αρχιλοχίας 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αν-

δρέας Παπαδόπουλος, ο πυρο-

σβέστης Βασίλης Κρόκος, ο πυ-

ροσβέστης Σπύρος Ταντής, ο 

πυροσβέστης Παναγιώτης Θε-

οφίλου, ο αρχιπυροσβέστης 

Γιώργος Γιακουμή, ο πυροσβέ-

στης Αδάμος Αδάμου.  

Η τραγωδία προκλήθηκε από 

την έκρηξη κατασχεθέντων πυ-

ρομαχικών, που ήταν αποθη-

κευμένα σε εμπορευματοκιβώ-

τια στην εν λόγω ναυτική βάση. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκεί-

νης της περιόδου, ο υπαρχηγός 

της Εθνικής Φρουράς, Σάββας 

Αργυρού,  δύο μόλις 24ωρα 

πριν από τη φονική έκρηξη στη 

ναυτική βάση, διαβεβαίωνε τον 

υπουργό Άμυνας της Κύπρου, 

Κώστα Παπακώστα, παρουσία 

και του αρχηγού της Εθνικής 

Φρουράς. Πέτρου Τσαλικίδη, ότι 

δεν υπήρχε κανένας λόγος ανη-

συχίας από το κατασχεθέν 

στρατιωτικό υλικό. 

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης που 

είχε πραγματοποιηθεί στις 10 

Φεβρουαρίου 2011 στο υπουρ-

γείο Άμυνας, στη Λευκωσία, με 

συμμετοχή των υπουργών Εξω-

τερικών και Άμυνας, του αρχη-

γού της Εθνικής Φρουράς, αλλά 

και του διευθυντή του διπλωμα-

τικού γραφείου του Προέδρου 

της Δημοκρατίας, ο εκπρόσω-

πος της Διεύθυνσης Υλικού Πο-

λέμου του Γενικού Επιτελείου 

Εθνικής Φρουράς ήταν ξεκάθα-

ρος για τους σοβαρούς κινδύ-

νους που υπήρχαν συνεπεία εν-

δεχόμενης αλλοίωσης του 

μείγματος της πυρίτιδας, που 

θα μπορούσε να αντιδράσει με 

ανάφλεξη ή ακόμα και με 

έκρηξη. 

Τα 98 κοντέινερ με τα πυρομα-

χικά είχαν κατασχεθεί τον Ια-

νουάριο του 2009 από το ρωσι-

κών συμφερόντων πλοίο 

«Μόντσιεγκορσκ», το οποίο είχε 

αποπλεύσει από το Ιράν με 

προορισμό τη Συρία. 

Το χρονικό της τραγωδίας 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της 

Πυροσβεστικής, στις 4:27 τα ξη-

μερώματα της Δευτέρας 11ης 

Ιουλίου ξέσπασε φωτιά στη ναυ-

τική βάση από άγνωστη αιτία. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις 

της Πυροσβεστικής, χωρίς να 

καταφέρουν να θέσουν τη φωτιά 

υπό έλεγχο, με αποτέλεσμα να 

επεκταθεί σε δύο κοντέινερ με 

πυρομαχικά. 

Ακολούθησε έκρηξη μεγάλης 

ισχύος, που προκάλεσε ζημιές 

σε σπίτια και καταστήματα σε 

ακτίνα 5 χιλιομέτρων. 

Φωτιά ξέσπασε και στον ηλε-

κτροπαραγωγό σταθμό Βασιλι-

κού, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο 

πριν επεκταθεί στις δεξαμενές 

μαζούτ που τροφοδοτούν το 

σταθμό. 

Η μονάδα, η μεγαλύτερη της 

Κύπρου, υπέστη μεγάλες ζη-

μιές, με αποτέλεσμα να υπάρ-

χουν εκτεταμένες διακοπές ρεύ-

ματος ακόμα και στη Λευκωσία.  

Βομβαρδισμένο τοπίο 

Ο χώρος έξω από τη ναυτική 

βάση θύμιζε βομβαρδισμένο το-

πίο, καθώς ο δρόμος ήταν γε-

μάτος από σπασμένα κλαδιά, 

σωλήνες, σίδερα και γυαλιά. 

Με θραύσματα είχε γεμίσει 

ακόμη και ο αυτοκινητόδρομος 

Λευκωσίας – Λεμεσού στο ύψος 

της κοινότητας Μαρί. 

Στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα 

έντονη η μυρωδιά καμένου, ενώ 

η ορατότητα ήταν χαμηλή. 

Κάτοικοι της περιοχής είχαν δη-

λώσει σε τοπικά μέσα ενημέρω-

σης ότι άκουσαν εκκωφαντικό 

θόρυβο από εκρήξεις και είδαν 

στον ουρανό ένα μεγάλο μανι-

τάρι καπνού. 

Η είδηση της έκρηξης είχε γίνει 

πρώτο θέμα στα διεθνή ειδησε-

ογραφικά πρακτορεία και τα 

ξένα τηλεοπτικά δίκτυα.

Η
 9η Ιουλίου 1821 πέρασε 

στην ιστορία ως μια θλι-

βερή ημερομηνία, αφού 

τη μέρα αυτή ξεκίνησε η σφαγή 

των 486 χριστιανών προκρίτων 

και ιεραρχών, περιλαμβανομέ-

νων του αρχιεπισκόπου Κυ-

πριανού και των μητροπολιτών 

Κερύνειας, Πάφου και Κιτίου. 
Ωστόσο στη συλλογική μνήμη 
παρέμεινε μόνο το όνομα του 
Κυπριανού, ο οποίος ταυτίστηκε 
με την 9η Ιουλίου και ανακηρύ-
χθηκε σε εθνομάρτυρα. Οι πε-
ρισσότερες πληροφορίες γι’ αυ-
τόν αφορούν τα περί της 9ης 
Ιουλίου και όχι τόσο την εκκλη-
σιαστική ή άλλη δράση του, κα-
θώς και τον τρόπο ζωής του. 
Και κυρίως είναι άγνωστες στο 
πλατύ κοινό κάποιες μελανές 
στιγμές της ζωής του, όπως χα-
ρακτηριστικά σημειώνει ο ιστο-
ρικός Άντρος Παυλίδης κι άλλοι. 
Η καταστολή της εξέγερσης 
του 1804 
Ο Κυπριανός ήταν ένας ικανός, 
μορφωμένος, αποφασιστικός 
και δυναμικός μοναχός, ο 
οποίος σπούδασε στη Μολδο-
βλαχία αποκτώντας και διπλω-
ματικές ικανότητες. Αυτές τις 
ικανότητες τις επέδειξε όταν το 
1804 αντιμετώπισε με επιτυχία 
στη Λευκωσία, εκ μέρους του 
αρχιεπισκόπου Χρύσανθου, την 
εξέγερση των χωρικών, μου-
σουλμάνων, λινοβάμβακων και 
χριστιανών εναντίον της οθω-
μανικής και εκκλησιαστικής 
εξουσίας, λόγω υπερβολικής 
φορολογίας. 
Σύμφωνα με τις επιστολές του 
Γάλλου Πρόξενου, οι εξεγερμέ-
νοι «έρχονται στη Λευκωσία στις 
10 Μαρτίου 1804, μετά από πο-
λιορκία μπαίνουν μέσα, ζητούν 
από τον δραγομάνο, τον πασά 
και τον αρχιεπίσκοπο να τους 
δείξουν τα φιρμάνια που διατάσ-
σουν την αύξηση των φόρων 
και να δικαιολογηθούν για την 
έλλειψη σιταριού». 
Ο Χατζηγεωργάκης αρνείται να 
δώσει εξηγήσεις και οι χωρικοί 
τού καίνε το αρχοντικό! Ο ίδιος 
καταφέρνει να διαφύγει από μυ-
στική πόρτα και φεύγει στις 29 
Μαρτίου για την Πόλη. Εκεί μα-
ζεύει στρατό και τον στέλνει 
στην Κύπρο για καταστολή της 
εξέγερσης . 
Η εξέγερση θα κατασταλεί σε λί-
γες μέρες με δεκάδες νεκρούς 
(κυρίως μουσουλμάνους) ανά-
μεσα στους εξεγερμένους. Ση-

μαντικός ήταν ο ρόλος του Κυ-
πριανού στην καταστολή της 
εξέγερσης αλλά και στις δια-
πραγματεύσεις για την παρά-
δοση των εξεγερθέντων που 
προηγήθηκαν. Ο Κυπριανός 
χειρίστηκε επίσης και το ζήτημα 
της πληρωμής του στρατεύμα-
τος, το οποίο είχε σταλεί στην 
Κύπρο για καταστολή του κινή-
ματος. 
Για να πληρωθούν τα έξοδα του 
στρατού επιβλήθηκε νέα βαριά 
φορολογία στους ραγιάδες, την 
οποία «ανέλαβε να χειριστεί ο 
Κυπριανός. Μαζεύτηκαν πολλά 
χρήματα, αλλά τα χρέη δεν εξο-
φλήθηκαν, αντίθετα αυξήθηκαν 
ακόμη περισσότερο και είναι 
άγνωστο πώς χρησιμοποι-
ήθηκαν και πού από τον Κυ-
πριανόν. 
Πιθανότατα ένα μέρος των χρη-
μάτων αυτών χρησιμοποιήθηκε 
υπέρ των πολιτικών φίλων του 
ιδίου του Κυπριανού, προς 
προώθηση των φιλοδοξιών του, 
που δυστυχώς εστρέφοντο κατά 
του υπεργήρου ήδη και ασθε-
νούς σεβασμίου αρχιεπισκόπου 
Χρυσάνθου. Μάλιστα εικάζεται 
ότι μεγάλα ποσά είχαν πληρω-
θεί στους Τούρκους, προκειμέ-
νου να εξαγορασθεί το διάταγμα 
εξορίας του αρχιεπισκόπου 
Χρυσάνθου, ώστε ο θρόνος του 
να παραμείνει κενός για τον Κυ-
πριανόν», σημειώνει ο Παυλί-
δης. Αναφέρει επίσης ότι «τα γε-
γονότα εκείνα, ιδίως η σφαγή 
Οθωμανών, δημιούργησαν μια 
ένταση στις σχέσεις Ελλήνων 
και Τούρκων της Κύπρου, η 
οποία συνεχίστηκε μέχρι και το 
1821 οπότε συνέβησαν οι εκτε-
ταμένες σφαγές Ελλήνων στο 
νησί, οι λεηλασίες και άλλες βι-
αιότητες». 
Εδώ, λοιπόν, ίσως να βρίσκεται 
η ρίζα των σφαγών της 9ης Ιου-
λίου, αφού κανένα ενδεχόμενο 
επανάστασης δεν υπήρχε στην 
Κύπρο. 
Η εξορία του αρχιεπισκόπου 
Χρύσανθου 
Ο Κυπριανός χρεώνεται και την 
εξορία και το θάνατο του αρχιε-
πισκόπου Χρύσανθου. 
Σύμφωνα με τις πηγές, άνθρω-
ποι του Κυπριανού διέβαλλαν 
τον Χρύσανθο και έπεισαν τις 
οθωμανικές αρχές να εκδώσουν 
αυτοκρατορικό διάταγμα για 
εξορία του ανυπεράσπιστου αρ-
χιεπισκόπου Χρυσάνθου και 
του ανιψιού του, επισκόπου Κι-
τίου Χρυσάνθου. Ο γηραιός και 

άρρωστος αρχιεπίσκοπος οδη-
γήθηκε στην εξορία τον Ιούνιο 
1810 και πέθανε εξόριστος στην 
Εύβοια λίγο αργότερα. 
Όπως σημειώνει ο Λοΐζος Φι-
λίππου, «η ενέργεια προς εξο-
ρίαν του γηραιού αρχιεπισκό-
που αποτελεί στίγμα 
ανεξάλειπτον εις βάρος εκείνων 
οι οποίοι επρωτοστάτησαν εις 
τοιαύτην επαίσχυντον πράξιν». 
Η ευθύνη του Κυπριανού στο 
θέμα της εξορίας του Χρύσαν-
θου αποδεικνύεται και από το 
γεγονός ότι σχεδόν ταυτόχρονα 
με το αυτοκρατορικό διάταγμα 
εξορίας (1810) έφθασαν στην 
Κύπρο και τα σχετικά σουλτα-
νικά έγγραφα με τα οποία ο Κυ-
πριανός διορίζετο νέος αρχιεπί-
σκοπος Κύπρου. 
Αμφίβολη η σχέση με τη Φι-
λική Εταιρεία 
Το αφήγημα για την 9η Ιουλίου 
αναφέρει ότι οι σφαγές έγιναν 
ως αντίδραση των Οθωμανών 
στην Επανάσταση του 1821 και 
το ενδεχόμενο ξεσπάσματος 
επανάστασης και στην Κύπρο. 
Η πραγματικότητα όμως είναι 
ότι ο Κυπριανός έκανε το παν 
για να μην υπάρξει επανάσταση 
στην Κύπρο. Και το πέτυχε. Διά-
φοροι ιστορικοί και συγγραφείς 
επιχειρούν να πείσουν ότι ο Κυ-
πριανός έγινε και μέλος της Φι-
λικής Εταιρείας. 
Αναφέρεται ότι: «Ο Κυπριανός 
μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και 
δέχθηκε να στηρίξει τα σχέδιά 
της, αλλά διατύπωσε επιφυλά-
ξεις σχετικά με τις πιθανότητες 
επιτυχίας που θα είχε μια επα-
ναστατική κίνηση στην Κύπρο, 
καθώς ο λαός ήταν άοπλος και 
απειροπόλεμος. Το κυριότερο, 
η γεωγραφική γειτνίαση της Κύ-
πρου με τις ακτές της Μικράς 
Ασίας, της Συρίας και της Αιγύ-
πτου καθιστούσε καταδικα-
σμένο εκ των προτέρων οποι-
οδήποτε επαναστατικό 
εγχείρημα. Έτσι ο Κυπριανός 
βοήθησε υλικά τη Φιλική Εται-
ρεία». 
Ωστόσο κανένα στοιχείο δεν 
υπάρχει που να πιστοποιεί τα 
πιο πάνω και παραμένουν στη 
σφαίρα των εικασιών. «Η ημε-
ρομηνία μύησής του και από 
ποιον κατατάχθηκε στη Φιλική 
Εταιρεία παραμένουν άγνωστα. 
Σχετική αλληλογραφία δεν βρέ-
θηκε, που σημαίνει πως είτε ο 
ίδιος κατέστρεψε οτιδήποτε σχε-
τικό ή το φύλαξε σε κρύπτη που 
δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα». 



 

 14      | Πέμπτη 9 Ιoυλίου 2020

Σούπερ Λιγκ: Χωρίς γκολ και  
νικητή το ντέρμπι αιωνίων  

Χωρίς νικητή έληξε το ελληνικό «clasico» ανάμεσα στον Παναθη-

ναϊκό και τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για την 6η αγωνιστική των 

πλέι-οφ στην Σούπερ Λιγκ. 

Οι δύο ομάδες έμειναν στη λευκή ισοπαλία με το αποτέλεσμα 

αυτό να επιφέρει την πρώτη απώλεια βαθμών των πρωταθλητών 

μετά από μία σειρά πέντε νικών στην πρώτη πεντάδα αγώνων 

των πλέι-οφ. 

Στον άλλο αγώνα της Κυριακής, η ΑΕΚ επικράτησε με 4-1 του 

Άρη στη Θεσσαλονίκη και πέρασε στην 2η θέση, δύο βαθμούς 

πάνω από τον ΠΑΟΚ που το Σάββατο έχασε βαθμούς στην Κρήτη 

από τον ΟΦΗ. 

Συνοπτικά, στις αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική των πλέι-οφ 

και την 5η αγωνιστική των πλέι-άουτ της Super League σημει-

ώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

  

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ                      2-2 

Άρης - ΑΕΚ                      1-4 

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός       0-0 

  

Η βαθμολογία (Σε 32 αγώνες) 

1. Ολυμπιακός   82 64-12 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ-- 

2. ΑΕΚ          62 54-28 

3. ΠΑΟΚ         60 57-29 

4. Παναθηναϊκός 51 38-27 

5. κρης         38 45-46 

6. ΟΦΗ          36 40-47

Άλλο ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση 
του πρωταθλήματος στην La Liga έκανε την Κυ-
ριακή η Ρεάλ Μαδρίτης επικρατώντας στο «Σαν 
Μαμές» της Αθλέτικο Μπιλμπάο  με 0-1, στο πλαί-
σιο της 34ης αγωνιστικής. 
Ζωντανή ωστόσο στη διεκδίκηση του τίτλου, πα-
ραμένει η Μπαρτσελόνα η οποία επικράτησε εύ-
κολα εκτός έδρας της Βιγιαρεάλ με 4-1. 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 34ης αγωνιστι-
κής της La Liga:  
 
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μαγιόρκα      3-0 

Θέλτα-Μπέτις                    1-1 

Βαγιαδολίδ-Αλαβές               1-0 

Γρανάδα-Βαλένθια                2-2 

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Μαδρίτης  0-1 

Εσπανιόλ-Λεγανές                0-1 

Οσασούνα-Χετάφε                 0-0 

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα           1-4 

Λεβάντε-Σοσιεδάδ                6/7 

Σεβίλλη-Εϊμπαρ                   6/7

La Liga: Βήμα τίτλου έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης  

Πρέμιερ Λιγκ: Η Τότεναμ επέστρεψε στις νίκες  

Στις νίκες επέστρεψε η Τότεναμ καθώς την Δευτέρα στην τελευταία αναμέτρηση της 33ης αγωνιστικής της  Premier League της Έβερτον 

με 1-0 χάρη στο αυτογκόλ του Μάικλ Κιν στο 24΄. 

Με τη νίκη της, η Τότεναμ έπιασε στην 8η θέση την Σέφιλντ με 48 βαθμούς ενώ η Έβερτον έμεινε στους 44 και 2 θέσεις πιο κάτω. 

Συνοπτικά σε αναμετρήσεις για την 33η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

  

Νόριτς-Μπράιτον            0-1 

Λέστερ-Κρίσταλ Πάλας       3-0 

Μάντσεστερ Γ.-Μπόρνμουθ    5-2 

Γουλβς-Αρσεναλ             0-2 

Τσέλσι-Γουότφορντ          3-0 

Μπέρνλι-Σέφιλντ Γ.         1-1 

Νιούκαστλ-Γουέστ Χαμ       2-2 

Λίβερπουλ-Αστον Βίλα       2-0 

Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Σ.  1-0 

Τότεναμ-Εβερτον            1-0

Η βαθμολογία (σε 33 αγώνες) 

Λίβερπουλ         89 --ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ-- 

Μάντσεστερ Σίτι   66 

Λέστερ            58  

Τσέλσι            57 

Μάντσεστερ Γ.     55 

Γουλβς            52 

Άρσεναλ           49 

Σέφιλντ Γιουν.    48 

Τότεναμ           48 

Μπέρνλι           46 

Έβερτον           44 

Νιούκαστλ         43 

Σαουθάμπτον       43 

Κρίσταλ Πάλας     42 

Μπράιτον          36 

Γουέστ Χαμ        31 

Γουότφορντ        28 

Άστον Βίλα        27 

Μπόρνμουθ         27 

Νόριτς            21

Έτοιμο το πρωτόκολλο υγείας της ΚΟΠ για τη 
νέα ποδοσφαιρική σεζόν, δηλώνει ο Γ. Κούμας  

Το πρωτόκολλο της ΚΟΠ για τη νέα ποδοσφαιρική 
χρονιά έχει ολοκληρωθεί και σύντομα η επιδη-
μιολογική ομάδα της Ομοσπονδίας θα έχει συνά-
ντηση με το Υπουργείο Υγείας για να καταλήξουν 
στο τελικό πρωτόκολλο το οποίο θα εφαρμοστεί 
στις διοργανώσεις, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΚΟΠ, 
Γιώργος Κούμας. 
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του 
πρωταθλήματος, ο κ. Κούμας σημείωσε πως η 
Ομοσπονδία εξαντλεί όλα τα περιθώρια για να 
αρχίσει η νέα ποδοσφαιρική χρονιά με την πα-
ρουσία φιλάθλων στις κερκίδες. 
«Μπορεί η πανδημία να είναι σε ύφεση στην πα-
τρίδα μας, όμως οι συνέπειες  κυρίως οι οικονο-

μικές, που έχει προκαλέσει και στο ποδόσφαιρο, 
είναι ιδιαίτερα εμφανείς», είπε στη συνέχεια, επι-
σημαίνοντας πως η ΚΟΠ στηρίζει τα σωματεία 
της στο βαθμό του δυνατού. Εξέφρασε παράλ-
ληλα την πεποίθηση πως και τα ίδια τα σωματεία 
θα προσαρμοστούν στις ανάγκες που οι νέες οι-
κονομικές συνθήκες που επικρατούν και στο 
χώρο του ποδοσφαίρου το απαιτούν. 
Είπε ακόμα πως ΚΟΠ και CYTA έχουν καταλήξει 
σε συμφωνία για τις διαφοροποιήσεις που θα 
υπάρξουν στα συμβόλαια των ομάδων που τα 
τηλεοπτικά τους δικαιώματα ανήκουν στην ΚΟΠ 
για την περίοδο που δεν υπήρχε αγωνιστική 
δράση λόγω της Πανδημίας.
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:00  
Ο Χασοδίκης (1987). Κωμωδία με 
τους Σωτήρη Μουστάκα, Μιχάλη 
Μουστάκα, Κλαίρη Κατσαντώνη, 
Ανθή Γούναρη, Λένα Παπαδοπού-
λου, Φράνκο Αλφόνσο, Πάνο Νικο-
λαϊδη. Ο δικηγοράκος Αριστείδης 
Τυφόξυλος έχει έναν ανεπρόκοπο 
γιο, τον Στέλιο, που μόνο προβλή-
ματα του δημιουργεί και καταλήγει 
μόνιμα στα δικαστήρια, όπου τον 
υπερασπίζεται ο ίδιος... 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:30 
Ο Εχθρός του Λαού (1972). Κοινωνικό δράμα με 
τους Νίκο Κούρκουλο, Ανδρέα Μπάρκουλη, Έφη Ρο-
δίτη, Ανδρέα Φιλιππίδη, Ελένη Ζαφειρίου, Κώστα 
Ρηγόπουλο, Χρήστο Νομικό. Ο Σταύρος Βουτσινάς, 
ο γιατρός της λουτρόπολης μετά από αναλύσεις που 
έκανε στο νερό, βρίσκει ότι μολύνεται σταδιακά και 
αποφασίζει καταγγείλει το γεγονός στους κατοίκους. 
Ο ξάδελφος του ο δήμαρχος αντιδρά αρνητικά. Ο 
τοπικός τύπος, που αρχικά είναι πρόθυμος να τον 
βοηθήσει, γρήγορα στρέφεται εναντίον του.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ  23:05  
Ας Περιμένουν οι Γυναίκες (1998). Κωμωδία με 
τους Γιάννη Ζουγανέλη, Σάκη Μπουλά, Αργύρη Μπα-
κιρτζή, Κώστα Μπακιρτζή και Κώστα Σιδέρη. Ένα 
ιδιότυπο road movie με τα μακεδονικά φολκλόρ στοι-
χεία να υπάρχουν διάχυτα σχεδόν σε κάθε σκηνή. Ο 
σουρεαλισμός έντονος στην πανέξυπνη σκηνοθετική 
οπτική του Τσιώλη και το soundtrack ολοκληρώνει 
σε απόλυτο βαθμό τις γεμάτες ατάκες σεκάνς. Ο λαϊ-
κός και οξύθυμος Ζουγανέλης, ο εξουσιαστικός και 
σοφιστικέ Μπουλάς και ο κολλητός τους Μπακιρτζής 
συνθέτουν ένα περίεργο τρίο που πάνω στη φού-
ντωση της κρίσης της μέση ηλικίας βρίσκονται στη 
μέση του πουθενά θέτοντας υπαρξιακά ερωτήματα 
και αναζητώντας απαντήσεις.   
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:05                                                                                                                                 
Μερικοί το Προτιμούν Κρύο (1962). Μουσική κω-
μωδία με τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Ρένα Βλαχοπούλου, 
Ζωή Λάσκαρη, Κώστα Βουτσά. Ο Λάκης αντιμετωπίζει 
ένα τρομερό εμπόδιο στο να παντρευτεί την αγαπη-
μένη του Λέλα. Πρέπει πρώτο να παντρέψει τις τρεις 
αδελφές του, αρχίζοντας από τη Ρένα τη μεγαλύτερη, 
που έχει περάσει προ πολλού τη πρώτη νεότητα. Η 
Ρένα έχει όμως ήδη βρει τον αγαπημένο της, όπως 
έχουν βρει και οι δύο μικρότερες αδελφές του. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:35  
Ο Ταμτάκος στο Ναυτικό (1998). Κωμωδία με τους 
Μιχάλη Μόσιο, Γιούλη Σταμουλάκη, Σπύρο Μίσθο, 
Βίλμα Τσακίρη, Λευτέρη Μελέτη, Γιώργο Τζώρτζη. 
Ο Ταμτάκος, ένας διάσημος γύφτος συλλαμβάνεται 
ως ανυπόταχτος και κατατάσσεται ακούσια στο ναυ-
τικό.          
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ  23:05  
Τα Δολάρια της Ασπασίας (1967). Κωμωδία με 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Νίκο Ρίζο, Μάρθα Βούρτση, 
Χρήστο Τσαγανέα, Λαυρέντη Διανέλλο, Ελένη Ζα-
φειρίου, Νικήτα Πλατή. Ο Λαλάκης, ο Πέτρος και ο 
Γιώργος, είναι τρία ανεπρόκοπα αδέλφια, τα οποία 
για να επιβιώσουν και να σπουδάσουν τον μικρότερο 
αδελφό τους Λεωνίδα, που θέλει να γίνει δικηγόρος, 
κάνουν διάφορες κομπίνες. Ονειρεύονται να απο-
κτήσουν δικά τους καταστήματα: ο Λαλάκης θέλει 
καμπαρέ, ο Πέτρος κομμωτήριο κι ο Γιώργος καφε-
νείο. Η τύχη δεν τους βοηθάει όμως, καθώς η αστυ-
νομία τους κυνηγά διαρκώς και συχνά καταλήγουν 
στο αυτόφωρο ή πέφτουν θύματα άλλων κομπινα-
δόρων. 
KYΡIAKH 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:10  
Τα Σκαλοπάτια της Ζωής (1962). 
Κοινωνικό δράμα με τους Λευτέρη 
Βουρνά, Ορέστη Μακρή, Κατερίνα 
Βασιλάκου, Ντόρα Γιαννακοπούλου, 
Αθηνά Μιχαηλίδου. Αρτέμη Μάτσα, 
Ελένη Ζαφειρίου. Ο γιος ενός λαϊκού 
μουσικού σπουδάζει κρυφά στο Πο-
λυτεχνείο και συντηρεί τον εαυτό του, 
εργαζόμενος στις οικοδομές. Όταν 
χάνει τη δουλειά του, δουλεύει μαζί με τον πατέρα 
του σε κάποιο νυχτερινό κέντρο. Η παρουσία συμ-
φοιτητών του στο κέντρο όπου εργάζεται, και η προ-
κλητική συμπεριφορά μιας κακομαθημένης κοπέλας, 
η οποία τον πολιορκεί ερωτικά, τον φέρνουν σε δύ-
σκολη θέση.  
KYΡIAKH 12 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:25  
Κουράστηκα να Σκοτώνω τους Αγαπητικούς σου 
(2002). Κοινωνικό δράμα με την Θεοφανία Παπα-
θωμά, Νίκο Αρβανίτη, Ακύλλα Καραζήση, Αθηνά Μα-
ξίμου, Αλέξη Γιωργούλη, Μπέττυ Αρβανίτη, Ρένο 
Μάντη. Ένας εκδότης ερωτεύεται παράφορα μια 
καλλιτέχνιδα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, ξο-
δεύοντας αλόγιστα διάφορα ποσά που υπερβαίνουν 
τις οικονομικές του δυνατότητες. Θεωρείται ύποπτος 
για ένα φόνο, την ανάκριση του οποίου έχει αναλάβει 
ένας αστυνομικός που είναι επίσης ερωτευμένος με 

την ίδια γυναίκα. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:10  
Κοινός παρονομαστής (2014). Δραματική κωμω-
δία με τους Ρένο Χαραλαμπίδη, Αντώνη Αντωνίου, 
Βλαδίμηρο Κυριακίδη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Ο 
ιδιοκτήτης ενός επαρχιακού καφενείου και τρεις άρ-
ρενες θαμώνες του πιάνουν κουβέντα για τις γυναί-
κες, τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Συμφω-
νούν και διαφωνούν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη 
τον «κοινό παρονομαστή», ο οποίος κάνει κάποια 
στιγμή την αιφνιδιαστική επίσκεψή του.  
ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:35 
Η Μαρκησία του Λιμανιού́ (1987). Αστυνομικό θρί-
λερ με την Μαρία Αλιφέρη, Αλπέρτο Εσκενάζυ, 
Σπύρο Καλογήρου, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Μιχάλη 
Αρσένη. Ήταν μια γυναίκα της νύχτας αλλά δεν έγινε 
ποτέ πόρνη. Είχε βουτηχτεί στη λάσπη μέχρι το 
λαιμό, αλλά εξακολουθούσε να κάνει όνειρα. Και 
όταν οι βρώμικοι προστάτες του λιμανιού προσπά-
θησαν να γονατίσουν την ψυχή της, έγινε μια άγρια 
ύαινα που αντέδρασε δυναμικά.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:30 
Το Κουτί Της Πανδώρας - Φάκελος Κύπρου Μέ-
ρος 1ον (2011). Ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για την τρα-
γωδία της Κύπρου από το πραξικόπημα και την 
Τουρκική εισβολή. Στο πρώτο μέρος  αποδικνείεται 
με έγγραφα πως οι Αμερικάνοι έδωσαν το πράσινο 
φως για το πραξικόπημα, την εξόντωση του Προ-
έδρου Μακαρίου καθώς και για την Τουρκική εισβολή 
με το ίδιο έγγραφο. Προβλήθηκε από την ΕΡΤ στις 
28 Απριλίου του 2011.  
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:05 
Δολοφονήστε τον Μακάριο (1975). Ιστορική ταινία 
με τους Λάκη Κομνηνό, Αντώνη Κατσαρή, Στέλιο 
Καυκαρίδη και Χριστίνα Κωνσταντινίδου. Η προσω-
πική ιστορία του Μακαρίου την εποχή που ήταν Αρ-
χιεπίσκοπος μέχρι το θάνατό του ήταν η δραματικό-
τερη περίοδος για την  Ιστορία της Κύπρου.  Χ α ρ α -
κτηρίζεται από τη λαμπρότερη έξαρση με-γαλείου 
που επέδειξε ποτέ ο Κυπριακός Ελ-
ληνισμός ως σύνολο, αλλά και από 
ενέργειες παρανοητικότητος και μι-
κροπρέπειας εκ μέρους ολίγων, 
που έφεραν όμως μεγάλη εθνική 
συμφορά. Ο Εθνάρχης Μακάριος, 
ο πρόωρα χαμένος μέγας ηγέτης 
μας, αποτελούσε, αναμφισβήτητα, 
στήριγμα σιγουριάς, καρτερίας και 
πίστεως για το λαό μας.    
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ΠΕΜΠΤΗ 9/7 
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 10/7 
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 11/7 
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 12/7 
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 13/7  
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 14/7 
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 15/7 
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 9 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  
21:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο:  
Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών - 
ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙ    
22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Χασοδίκης   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 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: Ο Εχθρός 
του Λαού  
23:05 Ελληνική Ταινία: Ας Περιμέ-
νουν οι Γυναίκες  
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 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 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Part1- Έκθεση Φωτογραφίας 
για την Μόρφου στο Πανεπιστήμιο 
Middlesex σε συνεργασία Δήμου 
Μόρφου και Δήμου Barnet. Part2-
Συνεντεύξεις από το Wine Festival 
21:00 Ελληνική Ταινία: Μερικοί το 
Προτιμούν Κρύο  
22:25 Ελληνική Ταινία: Ο Ταμτάκος 
στο Ναυτικό 
23:35 Ελληνική Ταινία: Τα Δολάρια 
της Ασπασίας 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 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 Παναγή  
20:20 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυ-
πτος Επ.10 
21:10 Ελληνική Ταινία: Τα Σκαλο-
πάτια της Ζωής  
22:25 Ελληνική Ταινία: Κουράστηκα 
να Σκοτώνω τους Αγαπητικούς σου  
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 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 
21:10 Ελληνική Ταινία:Κοινός Πα-
ρονομαστής  
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 14 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 
20:35 Ελληνική Ταινία: Η Μαρκησία 
του Λιμανιού  
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Πρόγραμμα αφιερωμένο στη 
Μαύρη επέτειο του Ιουλίου του '74, 
παραγωγή Hellenic TV σε συνεργασία 
με την Ενωση Κυπρίων Αγγλίας ΕΚΑ 
21:00 Ντοκυμαντέρ  ΕΡΤ (2011) Το 
Κουτί Της Πανδώρας - Φάκελος 
Κύπρου 1 
22:05 Με τον Φακό του Hellenic 
TV:  Breast Rules - Towards a So-
ciology of the Nursing Woman in 
Late Antiquity and Early Byzantium 
Hellenic Centre 
23:35 Τραγούδια της Φωτιάς
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Chancellor outlines plan to 
help UK ‘bounce back’

C
hancellor Rishi Sunak 

has announced a raft 

of measures worth up 

to £30 billion as part of his 

plan to rescue the economy in 

the aftermath of coronavirus. 

Notable parts of the plan        

include the “eat out to help out” 

scheme which will see the       

government offer 50% off, up to 

£10 per head, on meals out on 

certain days of the week during 

August. 

Mr Sunak said he wants to 

get pubs, restaurants, cafes 

and B&Bs “bustling again”. 

He noted that the eating out 

discount was something that 

has "never been tried before in 

the UK. Meals eaten at any  

participating business, Monday 

to Wednesday, will be 50% off, 

up to a maximum discount of 

£10 per head for everyone,         

including children. Businesses 

will need to register, and can do 

so through a simple website, 

open next Monday. 

“Each week in August,         

businesses can then claim the 

money back, with the funds in 

their bank account within five 

working days.” 

Another part of the plan to 

help get customers back into 

restaurants, cafes and pubs is 

a reduction in VAT on food,       

accommodation and attractions. 

Mr Sunak said VAT will be  

reduced from 20% to 5% from 

July 15 until January 12, noting: 

“This is a £4 billion catalyst       

for the hospitality and tourism      

sectors, benefiting over 150,000 

businesses, and consumers 

everywhere – all helping to  

protect 2.4 million jobs.” 

The Chancellor announced 

an increase in stamp duty in 

order to reinvigorate the housing 

market after prices fell for the 

first time in eight years. 

He told the Commons: “Right 

now, there is no stamp duty on 

transactions below £125,000. 

Today, I am increasing the 

threshold to £500,000. This will 

be a temporary cut running until 

31 March 2021 – and, as is        

always the case, these changes 

to stamp duty will take effect 

immediately. 

“The average stamp duty bill 

will fall by £4,500. And nearly 

nine out of 10 people buying a 

main home this year, will pay 

no stamp duty at all.” 

As part of Mr Sunak's plan to 

boost employment, the govern-

ment will pay £1,000 to            

employers who bring back staff 

who have been furloughed.  

Explaining the jobs retention 

bonus scheme, he said: “If you’re 

an employer and you bring back 

someone who was furloughed 

– and continuously employ them 

through to January – we’ll pay you 

a £1,000 bonus per employee." 

Some £9.4 billion has been 

set aside by the Treasury to 

pay for the job retention bonus, 

which is what the cost will be if 

all 9.4 million furloughed jobs are 

restored. The Chancellor said this 

scheme was being announced 

to replace the furlough scheme. 

And £2 billion has been set 

out to create hundreds of thou-

sands of jobs for young people, 

with the government set to help 

pay for six-month placements 

for under-25s facing long-term 

unemployment. 

Outlining the “biggest package 

of support for youth unemploy-

ment in decades”, Mr Sunak said, 

"These will be new jobs, with 

the funding conditional on the 

firm proving these jobs are       

additional." 

He also said employers will 

be paid £1,000 to take on        

trainees - they'll also be paid      

to create new apprenticeships 

for the next six months. 

B
oris Johnson spent 

Prime Minister's Ques-

tion avoiding making 

an apology for his comments 

about care homes. 

The Prime Minister dodged 

requests yesterday from         

Labour leader Sir Keir Starmer 

to backtrack on his criticism of 

the social care system, which 

saw Mr Johnson caused a 

"joke" by people in the sector. 

Sir Keir said: “On Monday, 

when asked why care home 

deaths had been so high the 

Prime Minister said, and I quote, 

‘too many care homes didn’t 

really follow the procedures in 

the way that they could have’. 

“That has caused huge        

offence to frontline care 

workers. It has now been 48 

hours. Will the Prime Minister 

apologise to care workers?” 

Mr Johnson provided a 

carefully worded response to 

Sir Keir, but fell short of saying 

sorry for his remarks. 

“The last thing I wanted to 

do is to blame care workers for 

what has happened or for any 

of them to think that I was 

blaming them because they’ve 

worked hard, incredibly hard, 

throughout this crisis, looking 

after some of the most vulner-

able people in our country and 

doing an outstanding job," Mr 

Johnson replied. 

“Tragically, 257 of them have 

lost their lives. And when it 

comes to taking blame, I take 

full responsibility for what has 

happened.” 

Mr Johnson was pushed by 

Sir Keir to reverse his comments: 

“By refusing to apologise the 

Prime Minister rubs salt into 

the wounds of the very people 

that he stood at his front door 

and clapped. 

“The Prime Minister and the 

Health Secretary must be the 

only people left in the country 

who think they put a protective 

ring around care homes. Those 

on the front line know that 

wasn’t the case.” 

After Sir Keir quoted a frus-

trated care home manager. Mr 

Johnson told the Commons that 

the Government “appreciates 

the incredible work” of care 

home workers before pledging 

to reform the sector. 

The Prime Minister said he 

hoped it would be on a “cross-

party” basis to which Sir Keir 

agreed, although noted: “His 

Government has been in power 

for 10 years with no plan no 

White Paper. Of course we’ll join 

in plans for reforming social 

care but 10 years wasted.” 

Sir Keir Starmer said more 

than 19,000 care home resi-

dents have died from Covid-19, 

adding: “Overall around one in 

20 care home residents are 

estimated to have died from 

the virus. It’s chilling. 

“These are extraordinary 

numbers but the Prime Minister 

has consistently ducked respon-

sibility for this. Will he accept it 

isn’t care workers who are to 

blame, it’s his Government?” 

Boris Johnson accused the 

Labour leader of reading out 

pre-prepared questions, adding: 

“I’ve made it clear this Govern-

ment takes responsibility for 

everything that we’ve done 

throughout this crisis.”

Boris Johnson refuses 
to apologise over  
care home criticism

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.



F
rom August 1, travellers 
from the UK will be allowed 
entry into Cyprus without 

having to undergo a compulsory 
14-day quarantine. 

The UK, the island’s main 
tourist market, will be upgraded 
to category B said Cyprus 
Health Minister Constantinos 
Ioannou, but only if coronavirus 
infection rates stay at the current 
low ebb.  

“The decision will be imple-
mented on the condition that  

the United Kingdom continues 
to post the same positive          
epidemiological results,” he 
said. 

Britain will be grouped with      
17 other category B countries       
including France, Italy and Spain, 
from which travellers will have 
to provide Cypriot authorities 
with a negative coronavirus test 
taken 72 hours before travelling. 
The test should be done in the 
country of origin. 

Only Cypriot nationals and 

permanent residents can be 
tested in Cyprus. 

UK citizens made up a third 
of Cyprus’ 4 million tourist          
arrivals last year. 

Tourism officials say July        
appears to be a bust in terms 
of tourism, despite earlier hopes 
that holidaymakers would flock 
to Cyprus because of its minimal 
infection rate. 

Tourism accounts for 13% of 
Cyprus’ economy and officials 
say the aim remains to recoup 
25-30% of tourist arrivals the 
country received in 2019. 

Deputy Tourism Minister   
Savvas Perdios said setting a 
date for opening up Cyprus to 
UK holidaymakers was important 
for tour operators, airlines and 
other tourism-oriented busines-
ses to start planning ahead. 

A 14-day quarantine period 
remains in effect for all travellers 
from Russia and Israel - also 
key tourism markets for Cyprus.  

“Unfortunately, it’s a year 
where everything’s in flux,” said 
Perdios.  

“We are obligated  to show 
flexibility and understanding that 
whichever decision is taken 
could change in a few weeks.” 

Travellers from 23 category A 
countries including Germany, 
Australia and Norway, do not 
have to present a laboratory 
Covid-19 certificate to enter      
Cyprus. 

In the case of countries not 
included in either category A       
or B, entry is restricted only to 
Cypriot citizens and legal         
residents. 

All passengers regardless        
of country category shall be 
obliged to file an application        
for the CyprusFlightPass 
(https://cyprusflightpass.gov.cy/) 
within 24 hours prior to their 
flight departure.  

The health minister said there 
are plans for a five-fold increase 
in random COVID-19 testing of 
all arriving passengers at Cyprus’ 
two airports at no extra cost         
to the government. Currently, 
around 15% of arriving travellers 
are being tested.
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Quarantine-free travel from  
UK to Cyprus to start 1 August

Dozens of countries 

exempt from England’s 

travel quarantine

T
he government has         
announced which coun-
tries are exempt from      

UK quarantine, revealing 59 
destinations holidaymakers in 
England can visit without 
spending 14 days in isolation 
when they return home. 

Restrictions will be lifted from 
10 July, but only for arrivals         
in England, and the Foreign           
Office's advice will change from 
"all but essential" international 
travel for the travel corridor 
countries on the exemption list.  

Announcing the list on 3 July, 
the government said it is "satis-
fied that it is now safe to ease 
these measures in England." 

The list includes Cyprus, 
Greece, France, Germany, Italy 
and Spain, a number of other 
European countries, as well as 
Australia, New Zealand and 
Japan. Barbados, St Kitts and 
Nevis and St Lucia also made 
the full list. 

However, the U.S. is not one 
of the exempt countries and nor 
is Canada, Brazil or Sweden, 
which opted not to go into lock-
down at the height of the pan-
demic. Portugal was another 
notable omission from the list.  

Scotland, Wales and Northern 
Ireland will set out their own laws, 
and travel restrictions remain in 
place for these nations. 

Whilst the quarantine-free 
travel is for Britons and tourists 
arriving in England from the 
countries on the list, it does not 
guarantee that you will not have 

to isolate in the countries on the 
travel corridor list and the Foreign 
Office urges people to check a 
country's entry requirements 
before travelling.  

The government says: "You will 
have to comply with coronavirus 
requirements in the country you 
travel to. This may include self-
isolating or providing your details 
to local authorities." 

Holidaymakers are also    
advised to ensure they have 
appropriate travel insurance in 
case of unexpected costs. 

In a statement, the Department 
for Transport said the list will be 
kept under constant review: 
"We will keep the conditions in 
these countries and territories 
under review. If they worsen we 
will not hesitate to reintroduce 
self-isolation requirements."  

Before arriving in England, 
both visitors and UK residents 
need to complete a passenger 
locator form and present these 
details on your arrival.  

Passengers arriving from 
countries that are not on the  
exemption list will still need to 
provide their contact information 
and self-isolate for two weeks as 
they have been required to do 
since 8 June. There are fines of 
£100 for those who refuse to 
provide contact details and up 
to £1,000 if they refuse to self-
isolate.  

You currently don't have to 
self-isolate or provide details for 
journeys from Ireland, the Isle 
of Man or the Channel Island.

UK pledges £1.57 billion 
boost for the arts 
B

ritain will invest over         

£1 billion in the arts and 

hopes to allow outdoor 

and socially distanced perform-

ances at cultural venues as it 

tries to help a high-profile sector 

hit hard by the coronavirus. 

Spanning theatres in London’s 

West End, opera houses and 

ballet companies putting on   

big-budget performances to 

provincial venues up and down 

the country, the industry is a 

prominent British export and 

popular among tourists and        

locals alike. 

But it has been left without a 

live audience since lockdown 

measures were imposed in 

March while other sectors begin 

to reopen. 

“I want all our cultural insti-

tutions to return to normal,”        

Secretary of State for Culture, 

Media and Sport, Oliver Dowden 

said on Monday. 

“Very soon I hope we will be 

able to permit outdoor perform-

ances and then later over the 

summer be able to have socially 

distant performances.” 

The government said the     

1.57 billion pound ($1.96 billion) 

investment was the biggest 

ever for Britain’s culture sector. 

On Saturday, England took   

its biggest steps yet towards   

the resumption of normal life 

when pubs, hairdressers and 

restaurants reopened, helped  

by the government cutting social 

distancing guidelines from 2 

metres to 1 metre-plus. But it  

is unclear how that could be        

implemented in many cultural 
venues which rely on near-full 
capacity to turn a profit. 

The Royal Albert Hall,        
home to events such as the        
8-week long run of classical 
music concerts known as the 
BBC Proms, warned late last 
month that it would run out of 
cash by early 2021 as it lost      
income and refunded tickets. 

On Monday, it welcomed the 

government’s cash boost for the 
sector, which includes grants 
and repayable finance. 

“It’s an absolute life saver for 
all of us,” chief executive Craig 
Hassall said. 

“Until we can open we don’t 
know how far the money will  
go, what the money will be for 
and opening the venue will be 
the highest priority for all of      
us.”
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D
etailed plans have been 

unveiled for all children 

and young people to      

return to full-time education 

from September. 

Current restrictions on group 

sizes will be lifted to allow 

schools, colleges and nurseries 

to fully reopen to all children 

and young people, as Covid-19 

infection rates continue to fall.  

Covid-19 secure measures will 

remain in place to reduce the 

risk of transmission, with schools 

being asked to keep children in 

class or year group sized ‘bubbles’ 

and encourage older children to 

keep their distance from each 

other and staff where possible. 

This is alongside protective 

measures such as regular 

cleaning and handwashing. 

Where there is a positive case 

in a school or college, the Public 

Health England local health 

protection team will advise on 

the appropriate action, which 

could include small groups of 

young people and staff being 

asked to self-isolate for up to 

14 days. 

Where there are two or more 

confirmed cases in a two-week 

period, health protection teams 

may ask a larger number of 

other children or young people 

to self-isolate at home as a      

precautionary measure. 

Where an outbreak in a 

school is confirmed, for specific 

detailed investigations a mobile 

testing unit may be dispatched 

to test others who may have been 

in contact with the person who 

has tested positive. Testing will 

first focus on the person’s class, 

followed by their year group, then 

the whole school if necessary. 

All staff, pupils and their     

families will continue to have 

access to testing if they develop 

Covid-19 symptoms and schools 

will be provided with easy to use 

home testing kits for children 

and staff who would otherwise 

be unable to get a test.  

Schools will be expected to 

have plans in place to offer        

remote education to pupils who 

are self-isolating. 

For nurseries, childminders, 

and other early years providers, 

restrictions on group sizes will 

be lifted from 20 July, increasing 

capacity from the start of the 

summer holiday. 

The guidance, published on 

2 July, provides schools, colleges 

and nurseries with the details 

needed to plan for a full return, 

as well as reassuring parents 

about what to expect for their 

children. The guidance has been 

developed in close consultation 

with the sector and medical ex-

perts from Public Health England.   

Schools will need to work with 

families to secure full attendance 

from the start of the new acade-

mic year, with the reintroduction 

of mandatory attendance.  

To ensure pupils can catch up 

on lost learning, schools will be 

required to resume teaching a 

broad and balanced curriculum 

in all subjects, making use of 

existing flexibilities to create time 

to address gaps in knowledge. 

Schools should consider how 

all subjects can contribute to  

filling gaps in core knowledge.  

This will help pupils catch up 

and will work alongside the finan-

cial support provided to primary 

and secondary schools through 

the Government’s £1 billion Covid 

catch-up package.  

Exams will take place in 2021 

and Ofqual is consulting on       

arrangements for those exams. 

Ofsted will carry out visits to 

schools in the autumn term to 

discuss how they are supporting 

the return to education for their 

pupils, with routine inspections 

planned to restart in January 2021.

All children back to 
school in September

David Astburys Estate Agency 

fully reopen for business

W
e at David Astburys 

Estate Agency are    

excited to announce 

that the Crouch End office is now 

fully reopen for business as of 

Monday 6th July. All of our staff 

are now back in the office and we 

have implemented social distan-

cing measures and are following 

the Government Safety Guide-

lines to ensure the safety of our 

team. The office if still restricted 

to staff only and not to the public 

without an appointment.  

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys said, 

“The primary focus for us at 
David Astburys and our Crouch 
End office is to ensure the safety 
and well-being of our team, our 
clients and our community. We 
have implemented and are follow-
ing the below safety measures 
and the Government’s guidelines. 

The good news is business was 
consistent throughout lockdown 
and we have seen a significant 
uptick in enquiries over the last 
few weeks, so it is great to have 
the whole team back doing what 
we do best.” 
 

Measures for all Clients 

 

• We ask that all clients call 

and make an appointment. 

• Discussions will take place 

outside the office where possible. 

• We request that you respect 

social distancing measures at all 

times and remain one metre from 

your Estate Agent when an in 

person meeting is being carried 

out. 

 

Measures for Viewings 

 

• We will continue to offer       

virtual and/or video viewings        

in the first instance wherever   

possible. Physical viewings are      

taking place again, and our staff 

members will wear a mask. 

• Clients are asked to make 

their own way to the property – 

the David Astburys team are  

unable to offer transport - and 

try to avoid public transport. 

• Physical viewings must be 

limited to a maximum of two 

people from the same household. 

• Prior to the viewing you will 

be asked by the David Astburys 

agent to confirm that your house-

hold members are not showing 

signs of having the virus. 

• Social distancing rules apply 

so please remain one metre 

away from the agent at all times. 

• You will be asked to wash 

your hands before entering a 

property (or use your own hand 

sanitiser), that you wear a mask 

and gloves if possible and not 

to touch anything whilst in the 

property. 

• The occupier of the property 

will leave all internal doors open 

and vacate the property. 

  

Measures for  

Property Valuations 

 

• Please note that we continue 

to offer virtual and/or video      

market appraisals and can con-

tinue to value properties without 

physically entering them if you 

prefer. 

• If we do visit a property             

to value it, social distancing      

measures apply. 

• We shall wear facemasks 

and gloves throughout the         

appointment. 

• Before we visit, please         

ensure the property is well       

ventilated with doors left open 

to avoid the necessity to touch 

anything. 

  

What we need 

from our clients 

 

If you or a member of your 

household fall into any of the 

below categories we may not 

be able to carry out or may have 

to rearrange an in person meet-

ing. Please make us aware if: 

• You or a member of the 

household fall into the ‘vulner-

able category’. 

• You or a member of your 

household are displaying any 

symptoms or Covid-19. 

• You or a member of your 

household has been in contact 

with anyone or visited any place 

that could have exposed you to 

Covid-19. 
 

We appreciate the continued 

support and patience from all 

our clients during the restrictions 

and whilst we adapt to this new 

way of working.  

Please reach out to the team 

at our Crouch End office if you 

need to schedule a viewing or 

property valuation.  

 
Thank you, Team DA 

15 Park Road, Crouch End, 
London, N8 8TE  

Tel: 020 3000 6787 
 https://davidastburys.com

T
he last few months have 

been some of the most 

difficult in living memory.  

Both nationally and in Enfield, 

the coronavirus has impacted 

upon virtually every aspect of 

life. Fortunately, things are now 

beginning to return to normal. 

However, what many of us fear 

is that there will be a second 

wave which may be worse       

than the first. So, here’s what’s       

happened in Enfield and what 

we might do to protect ourselves 

in future.  

Unfortunately, death is a fact 

of life. What is worrying is when 

the number of deaths you might 

expect increases.  

The diagram above shows 

how the number of deaths in 

Enfield has risen and fallen in 

the past six months, 1 being 

Week 1 ending 3rd January, 

Week 24 ending on 12th June.  

As seen from the graph,        

between March and May, there 

were approximately 500 more 

deaths in Enfield than might be 

expected. This has been the   

impact of the coronavirus so far.  

In line with national data, the 

virus has mostly affected those 

who are older, male and from 

Black, Asian or Minority Ethnici-

ties (BAME) communities. This 

includes Greek and Greek      

Cypriot communities.  

To stop this happening again, 

there are some key messages; 

enjoy Enfield but even now, as 

lockdown measures are relaxed, 

we are still at what the Govern-

ment has termed ‘level 3’ where 

the virus is in general circulation.  

Space is limited, so without 

shame, the following recommen-

dations are made:  

• Maintain social distancing 

as far as possible 

• Wash your hands more 

frequently 

• Don’t smoke – or stop! This 

is a respiratory disease 

• Look after yourselves –       

and others around you. Now 

more than ever is the time to 

check that your neighbours etc 

are ok. 

Covid-19: What has happened in Enfield?

The Union of Cypriots in Britain (E.K.A.) invites you to remember 

the 15th & 20th July 1974 with a virtual programme on Wednesday 

15th July 2020 at 8.00pm on Hellenic TV. 

 

Speaker: Eleni Palazidou, Chair of E.K.A. 
 

There will be music by the E.K.A. 

Choir, directed by M. Michaeloudis 

with guitar by Panteleimon Michae-

loudis, and poems recited by Vasilis 

Panayi.

E.K.A to commemorate  
1974 black anniversaries
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EUREKA! 

M
urder, pillage and kidnap by seaborne raiders 

– i.e. pirates – were familiar terrors for many 

inhabitants of the Mediterranean basin      

during the Archaic (800–500 BC) and Classical 

(500–323 BC) Greek periods.  

The surviving historical records contain many       

instances of piratical attacks on both land and sea. 

From the earliest works of Homer describing               

aristocratic raiding, to Thucydides' Peloponnesian 

War, pirates and piracy are a recurring theme. 

The Ancient Greek language contains two         

common words which can be translated as pirate: 

leistes and peirates. The former, found in Homer's 

works and literature all through the Greek Classical 

era, means "booty" or "plunder". It describes an armed 

robber or plunderer, for which the common English 

terms are bandit or pirate. Peirates, also used during 

the time, comes from the word peira meaning "trial" 

or "attempt". From there it evolved in to the word 

brigand. Eventually the term pirate came to be          

distinguished from bandit or brigand by the former’s 

use of ships to facilitate maritime-armed robbery. 

 

Homeric pirates 

The Homeric poems are the first written sources, 

which refer to individuals and groups as pirates. In 

them, although regarded with some disapproval, 

they also show how it is possible for a pirate to achieve 

high social status as a result of his plundering. In 

other words, in the Homeric world – which also         

reflects the period of Homer's Greece (750–700 BC) 

– piracy was not necessarily a shameful or deplorable 

activity. Further, in the Homeric universe, piracy is 

so closely associated with warfare in both aims and 

methods that they are virtually indistinguishable. 

In Homer's Odyssey, the author admits that pirates 

are "bringers of harm", whose presence may be less 

beneficial than that of traders. But there is also a 

suggestion that pirates are more glamorous since 

they risk so much in their pursuit of gain. Although 

some specific persons in the Odyssey are called      

pirates, it is significant that no Achaean (Greek)       

heroes, all of who belong to a group called basileis 

(“princes”), are called a pirate. There seems to be a 

definite separation between heroes and pirates in 

the poet's mind, although there is little difference      

between them in terms of their actions in the poems. 

In short, both pirates and heroes set off in their long 

ships to distant lands to plunder and kill. The differ-

ence between those who are heroes and those who 

are pirates seems only to be their fate ordained by 

the gods. 

 

Later pirates 

Herodotus makes mention of pirates when he       

remarks about Greeks from Ionia sailing to Egypt to 

plunder that country during the mid-seventh century 

BC. Equipped with bronze armour, according to him, 

they stayed in Egypt and then were recruited as 

mercenaries. His description of the wholesale       

plundering activities of Polycrates, tyrant of Samos 

in the second half of the 6th century BC, amounts 

to a kind of early form of imperialism, but blurs the 

line, as all the ancient writers on the subject do,        

between piracy and organized warfare. 

Thucydides makes numerous mention of piracy 

in his account of the Peloponnesian War, starting off 

with the idea, although not explicitly stated, that Athens 

pursued a program to wipe out piracy outside of      

operations of the war with Sparta (431–404 BC). He 

does suggest that the Corinthians had such a policy 

and praised them for it since it brought in revenue 

to their city’s coffers by making seaborne trade safer. 

To Thucydides, Homer's heroes were pirates and 

the suppression of piracy played a very important 

role in the rise of city-states, such as those in ancient 

Crete and of Corinth prior to the fifth century BC. 

 

Good hunting 

During ancient times, the Mediterranean was a 

magnet for the development of piracy for a number 

of reasons. First, much its shoreline is rocky and 

barren unable to support large populations, thus the 

inhabitants residing there took to the sea to become 

hunters and robbers instead of agriculturalists.      

Second, such nautical pursuits were highly profitable 

since the main lines of communication and routes 

of commerce and trade followed along established 

sea-lanes with predictable wind and tides conditions. 

Third, the many small islands, which abound in the 

Mediterranean, are perfect locations from which to 

stage attacks on shipping, as well as serve as safe 

refuges for pirates. 

 

Tools of the trade 

Vessels used in the Mediterranean Sea by pirates 

during the Archaic and Classical Greek periods were 

usually small craft, since most of the work was done 

close to the shore. This was so since most ships 

travelling on the sea would put in to land, or very close 

off shore, at night in order to avoid the perils of       

travelling in the dark and/or to avoid rough weather 

and seas. 

Pirate craft, as a result, only needed to be large 

enough to accommodate enough men who could 

surprise an un-suspected merchantman lying at anchor 

at night. For example, Megarian pirates during the 

Peloponnesian War employed boats small enough 

to be carried on a single wagon. The inhabitants of 

the Baleares Islands off the east coast of Spain used 

small rafts. Typical pirate ships were designed to 

have a shallow draft, holding no more than 25 to 30 

men, and could be lifted out of the water and hidden 

in the scrub or marshland near the coast while the 

crew moved inland. 

Of course, some pirates and pirate tribes, such as 

the Messenians, were more advanced than their  

fellow ocean brigands and used more sophisticated 

ships to ply their business. Their favourite craft was 

a thirty-oared craft called a celes, a small ship built for 

speed and used as a dispatch boat by Greek navies 

of the time. 

For close quarter fighting pirates armed themselves 

with daggers and short spears. Long rang weaponry 

included throwing spears, javelins, small crossbows, 

and slings casting stones or lead balls. Grappling 

hooks were used to catch interned victim ships and 

hold them in place so the pirates could board them. 

Of course, destruction of a merchant ship(s) or any 

other floating target was not the pirate's main purpose. 

On the contrary, a fight was to be avoided if at all 

possible capture of the ship and its cargo for resale 

or consumption by the pirate attacker, as well even-

tual ransom of its crew and passengers (villagers if 

the pirate assault was on a coastal town or port) was 

the only way the pirate business turned a profit. 

Of paramount importance to the ancient pirate's 

trade was his knowledge of sea navigation. Even 

hugging close to the shoreline would be a difficult 

proposition if the pirate did not have expert          

knowledge of the rocks and currents he had to 

contend with close in shore. Familiarity with the lay 

of the land away from the coast was essential if a 

raider was to safely come ashore, hide his boat, 

make his way to the target, and rapidly and securely 

make his way back out to sea and safety. 

 

War and piracy 

In his Peloponnesian War, Thucydides details the 

course of the greatest war fought in Greek history. 

Pirate raids were of two main types during the 

Peloponnesian War. The political raid was designed 

to undermine the existing authority of a city or region 

with the view of bringing it down and replacing it with 

the raiders in control. Another objective of seaborne 

raids was to obtain funds/and or supplies needed to 

carry on the struggle. 

The Athenians, as they became more and more 

desperate for revenue to continue the conflict,           

resorted to piracy to obtain the money to finance 

their war effort.  

A series of raids and counter raids in the first half 

of the 4th century BC be-deviled the Greek world 

and made clear how the distinction between war 

and piracy was almost non-existent at that time.  

Piratical reprisals during the Classical Greek Period 

were routinely initiated even against a city or region 

where no declaration of war had been made, thus 

threatening the seizure of property, since the oppor-

tunist would strike, in the best tradition of pirates, 

wherever and whenever the opportunity arose. The 

result, everyone living on the coast, working on the 

sea in ships, or in harbour was fair game with piracy, 

during this period, whither in the guise of a declared 

war, or in its most naked form – opportunistic seaborne 

robbery – was a common scourge commonly afflict-

ing the inhabitants of the Greek Mediterranean world. 
 

Piracy in literature 

The rulers of Minoan Crete (2700 - 1450 BC) were 

the first to raise a navy specifically for the purpose 

of battling piracy. Greek sources describe this navy 

as the product of the legendary king Minos, and 

suggest "it is likely he cleared the sea of piracy as 

far as he was able, to improve his revenues." 

He is said to have effectively curbed piracy in his 

area until his fleet was destroyed by a tsunami 

around 1400 BC, and piratical activities resumed. 

Many texts from Bronze Age and archaic Greece 

actually condone piracy as a viable profession.  

Numerous references are made to its perfectly 

normal occurrence in Homer's Iliad and Odyssey, 

thought to have been written sometime in the         

7th or 6th century BC.  

Over a century later, the Greek historian Thucydides 

(460–395 BC) tells of great men like Odysseus,      

settling upon this as a profession in his History of the 

Peloponnesian War: “For in early times the Hellenes 

and the barbarians of the coast and islands, as    

communication by sea became more common, were 

tempted to turn pirate…indeed, this came to be the 

main source of their livelihood, no disgrace being 

yet attached to such an achievement, but even 

some glory.” 

At the height of Athens' power though, we have few 

epigraphic reports of piracy and Thucydides does 

not mention the threat as a particular motive for the 

cultivation of the Athenian Empire's fleet, so it is  

possible that the relative safety of the Classical seas 

in comparison with Hellenistic times was a side-       

effect of, rather than a motivation for, the development 

of the Delian League that furnished the Empire with 

her power. 
 

Source: Arnold Blumberg, Ancient Warfare   
magazine, www.karwansaraypublishers.com and 

en.wikipedia.org 
 

Images: The Aristonothos Krater: Capitoline   
Museums - Rome. This side depicts what has 

been interpreted as a clash between two vessels.  
Trireme illustration: Peter Connolly 

Piracy in  
Ancient Greece

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

IN CINEMAS 
 

Love Sarah 
 

Hooray! Cinemas open this 

week and one of the first to get a 

long overdue release is Eliza 

Schroeder’s delicious feel good 

comedy.  

Following a tragic accident,   

19-year-old Clarissa (Shannon 

Tarbet) decides to join forces with 

her mother’s best friend Isabella 

(Shelly Conn) and eccentric grand-

mother Mimi (Celia Imrie) in order 

to continue her mother’s plan and 

open a bakery in Notting Hill near 

Portobello Road. These wonderful 

women are determined to achieve 

their goal despite a plethora of in-

evitable difficulties along the way…  

It is an entirely female centred 

story until Rupert Penry Jones  

arrives on the scene as the gifted 

pastry chef. The characters are 

lovingly drawn by Jake Brunger and 

are even more lovingly brought to 

life by a luminous cast led by the 

inimitable Celia Imrie and fresh 

newcomer Shannon Tarbet.  

There are no surprises here and 

the plot may be predictable, but this 

is simply good old-fashioned stuff 

like an Ealing comedy. Schroeder 

makes an assured feature film 

debut following a series of shorts 

and TV movies and delivers such 

likable film that is difficult to resist 

like the colourful pastries they 

serve at this attractive patisserie. 

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 
 

Finding The 

Way Back 
 

Ben Affleck is highly effective  

as the flawed protagonist in Gavin 

O’Connor’s powerful sports drama. 

He plays Jack Cunningham a 

former basketball champion, who 

has now gone to seed living all 

alone and finding comfort in alcohol. 

But his life takes an unexpected 

turn when he is offered a job as a 

coach of the struggling basketball 

team at his former college. At first, 

he is reluctant to take the job at 

this catholic school but once he 

starts coaching the young players 

he soon realises how much he 

missed being part of the game… 

O’ Connor keeps a firm hand in 

balancing the sports sequences 

with the dramatic and coaches a 

terrific performance from Affleck. 

A highly watchable film perfectly 

complimented by Rob Simonsen’s 

melodic score which wisely never 

sinks into sentimentality. (Premium 
VOD)  

Black Water: 

Abyss 

Andrew Traucki brings to the 

screen another intense survival 

adventure following his BLACK 

WATER from 2007. Now in the 

ABYSS he follows a group of 

friends on a caving expedition in 

Northern Australia, where they find 

themselves trapped deep under-

ground after a tropical storm floods 

all the escape exits. And a hungry 

predator is disturbed in its natural 

habitat… 

A strong opening where two 

Japanese tourists become fodder 

to the beast before Traucki intro-

duces his protagonists - two couples 

ready for adventure. The premise 

is fun even though one of them is 

pregnant and another asthmatic, 

so having them eager to go deep 

underground in a claustrophobic 

environment stretches credibility. 

Still, an enjoyable, tense survival 

thriller and a welcome addition to 

the genre following last year’s 

CRAWL. (VOD) 
 

In Her Hands 

The story of Mathieu Malinski 

(Jules Benchetrit), an untamed 

youth, a petty thief and a specta-

cular music talent spotted by the 

National Music Conservatory’s 

director Pierre Geitner (Lambert 

Wilson) while playing piano at a 

Paris railway station. However, 

when Maliski gets arrested during 

a burglary he reluctantly agrees 

to do community service at the 

Conservatory… 

An inspirational yet predictable 

film from Ludovic Bernard with 

decent performances from its 

eclectic cast and with a fine       

contribution from Kristin Scott 

Thomas as the “Countess”, whose 

tough methods of piano teaching 

at the conservatory encourages 

Mathieu to enter a national compe-

tition. It works beautifully in French, 

but I would not be surprised          

if Hollywood picks it up for a          

remake. (Curzon Home Cinema) 
 

The Beach House 

The third starring role of the 

ubiquitous Liana Liberato in the 

last couple of months, following 

TO THE STARS and BANANA 

SPLIT. In this intense eco-horror, 

she plays Emily, a chemistry      

student, who travels with her  

boyfriend Randall (Noah Le Gros) 

to his family’s beach house for an 

idyllic break. But the serenity of 

this deserted place is suddenly 

interrupted when they find out that 

an older couple friends of Randall’s 

estranged father is already there… 

An impressive directorial debut 

from Jeffrey A. Brown, who wisely 

puts enough emphasis on atmos-

phere and in building up his char-

acters before the environment 

begins to turn nasty. See it but do 

not touch those bad oysters!  

(Release on AMC’s Shudder) 
 

Spaceship Earth 

A remarkable documentary 

about a group of adventurers who 

in 1991 volunteered to spend two 

years under quarantine inside a 

replica of the earth’s ecosystem. 

But the story begins 25 years 

earlier in San Francisco when free 

spirited artists and scientists came 

together for communal living and 

expeditions across the globe. The 

origins of the experiment inside 

Biosphere 2 - probably inspired 

by the 1972 sci fi classic SILENT 

RUNNING - started with these 

great visionaries who now talk 

about their experiences during 

those fruitful and exciting times.  

A rewarding and intelligent        

experience! (Video On Demand 
from Dogwoof) 

 

Dreambuilders 

This likable animation feature 

from Denmark is probably inspired 

by Pixar’s INSIDE OUT. It follows 

the story of Minna, a young girl 

who finds out she has the ability 

to control dreams and decides to 

use her newly found powers in 

order to teach her annoying step-

sister a lesson… 

It is a fun premise with inven-

tive, colourful designs and quirky 

characters that will give much 

pleasure to younger children. 

(Cinema release) 
 

The Fairy Princess 

& The Unicorn 

 

The original title of this animated 

feature from Germany/Luxem-

bourg is BAYALA: A MAGICAL 

ADVENTURE and in similar fash-

ion to FROZEN it follows the story 

of two sisters. Surah and Sera are 

determined to save their country 

from destruction after Ophira, the 

evil shadow fairies’ queen steals 

all the dragon’s eggs… 

It is an enjoyable fantasy with 

strong female characters ideal for 

little girls. (Cinema release)

J
ust what you need in a 

time of crisis, The Clash. 

A punk rock band with 

spunk, not known for indecision 

or conformity but even they 

struggled when writing this 

particular song. “If I go, there 
will be trouble.” That’s what 

was predicted for last weekend 

but as Public Enemy correctly 

rapped Don’t Believe the 
Hype. I didn’t but still chose to 

avoid the inevitable gathering 

of the clans in the town centre. 

The available again options, 

last experienced in March,       

included a haircut, a pint, a 

restaurant meal, theme park 

thrills and getting married, 

among others. Being follically 

challenged (bald is the            

future), a teetotaller, heavy 

with lockdown food, suffering 

with rollercoaster phobia and 

being happily partnered, the 

temptation to stroll among      

the masses was greatly dimin-

ished. Instead I sat tight and 

watched the Epsom Derby 

from the comfort of my sofa.       

It was won by a rank outsider 

and was a surreal experience. 

No crowds, jockeys in masks 

and trainers interviewed           

online. Sport without crowds  

is like Laurel without Hardy 

and no slapstick. 

My reticence to be gregarious 

at this time - apart from the 

sober realisation that forty four 

thousand plus have now       

perished, and according to 

some scientists many would 

still be alive if the government 

had taken tougher decisions 

earlier - was influenced by 

Samuel Pepys. As I thumbed 

through his famous diary I 

came across this entry,       

“Great Plague of 1665 – The 

taverns are full of gadabouts 

(17th century hedonists)      

making merry this eve. And 

though I may press my face 

against the window like an 

urchin at a confectioner’s, I am 

tempted not by the sweetmeats 

within. A dram in exchange      

for the pox is an ill bargain      

indeed”. Wise words. They 

had no social distancing or 

vaccines.  

I’m sure many of you took a 

different view. “It's always 
tease, tease, tease…well come 
on and let me know.” I hope 

you enjoyed whatever it was 

you got up to, or not if you      

live in Leicester. The prime 

minister’s father Stanley, took 

a lockdown rule-breaking trip 

to his private villa in Greece, 

apparently to ensure that it was 

“Covid-proof” before starting      

to rent it out once more to the 

hoi polloi. His son chose not   

to comment and left it to      

Commons Leader, Jacob Rees 

Mogg, a staunch Catholic, to 

offer a spiritual explanation – 

“I seem to remember some-

where in the Bible that the sins 

of the father will be visited on 

the son, but I don't remember 

it ever being the other way 

round.” An aye for an aye one 

might say. 

Continuing the controversial 

and quasi-religious theme, 

who in heavens name does 

celebrity historian cum social 

commentator David Starkey 

think he is? He courts contro-

versy like some kind of      

perverse elixir. This time      

during a social media interview 

with Darren Grimes. On the 

matter of slavery he said, and 

I quote: “Slavery was not 

genocide. Otherwise there 

wouldn’t be so many damn 

blacks in Africa or Britain 

would there? An awful lot of 

them survived.”  

He is set to lose all his       

academic titles and book deals 

and many are now calling for 

his CBE to be withdrawn too. 

Looks like his time in the      

limelight is up. “If you say that 
you are mine, I'll be here 'til 
the end of time.” Not in this 

case. 

On a far more positive and 

poignant note, last Sunday 

was the 72nd anniversary of 

the National Health Service.      

A time to mark the formation of 

an incredible institution, the  

inspired work of founder    

Aneurin Bevan. We have been 

humbled by the courage and 

commitment of its workforce, 

many of whom are still poorly 

paid despite all the platitudes 

and false promises made by 

politicians of all hues in recent 

years. If that doesn’t change 

soon, all the applause will have 

been nothing but heartfelt 

thanks resulting in yet more 

political nihilism. “So if you 
want me off your back, Well, 
come on and let me know.” 
Breathe… 

Finally, I was titillated to 

come across this sign on my 

morning run, DON’T BE A 

TOSSER. This was a very       

unsubtle and amusing reminder 

to all those walking on this      

nature reserve not to toss  

their litter here, there and        

everywhere. Even the maraud-

ing magpies were amused, 

chattering loudly as they      

flew by examining the human 

debris for potential titbits. 

Curses on the blaspheming 

blasmada and blessings on 

the beautiful boulia. 
 

Stop press: government   
announces £1.5bn support 
package for the arts and       
heritage – more next week. 

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Should I stay or 

should I go... 
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T
he main way to retaining 

ageless beauty is of course 

starting within. The mind 

and outlook towards life is what 

holds the key. However, looking 

good on the outside reflects on 

how you feel on the inside and 

therefore work in conjunction 

with each other. Feel good on 

the inside and you will feel and 

act younger. Remember that age 

is only a number and every age 

has its beauty. 

Here are some extra tips for 

that Ageless Beauty: 

 

Endermologie - the term 

originated in France and trans-

lates as "through the dermis". It 

can work for the face and body. 

It is a non-invasive method of 

mechanical stimulation. It stim-

ulates dormant cellular activity 

within the skin to fight wrinkles, 

sagging skin, localised fat,       

cellulite appearance. It acts like 

a skin workout as it rejuvenates 

with firmness and suppleness. 

Can't get to a salon right now? 

Not a problem, you can get  

machines that you can use at 

home. They usually come com-

plete with a nourishing boosting 

gel that’s required to get you 

started straight away, thereafter 

you can choose specific gels 

designed for the purpose to 

achieve your desired results.       

A good one to try that is at           

an affordable price for home 

use is Wellbox Roll from 

www.currentbody.com. 

 

Antioxidants work at fighting 

free radicals and help slow 

down the natural breakdown   

as it slows down and protects 

against oxidative damage to   

lipids, proteins and DNA cellular 

structure, keeping you healthy 

and glowing. So top up on 

Quercetin, found in leafy greens, 

berries and tomatoes. Quentin 

is often used in sports supple-

ments as it is also known to help 

exercise for longer and aid in 

keeping slim. Lycopene is an 

antioxidant and is also found in 

tomatoes, watermelon and pink 

grapefruit. Pomegranate is 

another great antioxidant. Keep 

up with your fruit and veg intake 

daily. 

 

Hair colour - As you get 

older, the skin tends to become 

more sallow. It is often tempting 

to colour your hair to how it may 

have been when in your teens, 

but in reality, this will actually 

age you in appearance. Going 

for one or two shades lighter 

than your original hair colour, or 

adding some lowlights or       

highlights is much more vibrant 

and enhancing than a flat aging 

colour. Embrace with a beautiful 

cut and style and it can take 

years off and make you feel 

fabulous. 

 

Drink tea - Tea contains        

antioxidants; many assume it 

has to be green tea but it       

doesn't have to be, and besides, 

not everyone likes green tea for 

a start. Drink pure white tea 

which has the highest concen-

tration of antioxidants, followed 

by jasmine tea, green tea and 

then black tea. It is a great 

source of fluoride, catechins and 

tannins and is said to keep your 

teeth stronger and whiter by 

fighting off bacteria and sugar 

to keep your smile bright.  

Tea can help protect your 

bones as it is known to fight free 

radicals that cause osteoporosis. 

A study showed that those who 

drank tea regularly were less 

likely to develop atherosclerotic 

cardiovascular disease. So get 

drinking for a healthy heart!  

Get the best of not only tea, 

but also the benefits of nervines, 

the herbs that help soothe the 

nervous system - these include 

lavender and chamomile. So 

when you make up that brew, 

make it lavender, chamomile       

or even some rose tea, for its 

calming and relaxing properties. 

For other benefits, there is       

nettle, cranberry, fruit tea, and 

if you are one of those that 

don't like fruit teas, then why 

not add it to flavour up ordinary 

tea, so you get the best of     

both. Top up with your fluid        

intake and drink up with courted 

daily. 
 

Being happy keeps you 

young - Trying not to allow       

everything to get to you, can 

help you retain your youthful      

vitality. We all have problems 

and they will come in cycles 

throughout our lives, working 

through them and knowing that 

most problems have a solution, 

helps in dealing and coping 

with all.  

Do the things that you love, 

be with the people you love to be 

with when you can, and laugh a 

lot. Be healthy, be you and be 

happy. Being happy makes you 

forever young.  

 
Love and Sparkles, 

Samsara x   

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Ageless beauty

Xclusive! Katerina Neocleous

Docu-Film "Olympia" gets its UK Premiere! 
 

Director and Producer Harry Mavromichalis has dedicated the last nine years working on a   

one-of-its kind documentary centred on the Academy Award Winner Olympia Dukakis; "an               

uncompromising truth-seeking rebel who refuses to yield to social norms while pushing forward    

her own narrative". The acclaimed Greek-American actress was originally Mavromichalis' acting 

teacher; fascinated by her talent and larger than life personality, he approached her with the idea 

for this documentary. Initially the answer was a firm no, but through his tenacity Mavromichalis 

finally managed to talk her around!   

 

For three years, Mavromichalis and his team followed the actress in her career and everyday life, 

creating a fly-on-the-wall style visual reportage simply titled "Olympia". The intimate verité                

documentary was earmarked to launch and have its 2020 theatrical release in cinemas around 

America in 2020 - the global Covid pandemic made this unable to happen in the traditional sense, 

thus creating the challenge for Harry and his team to come up with a different way to premiere the 

docu-film. Instead, now, "Olympia" will be screened around the world via live streaming! 

 

Mavromichalis approached our own star Olympia (Greek City) here in London, to choose three 

charities that would provide a virtual platform to screen the film. The Leukaemia Cancer Society, 

the UK Thalassaemia Society and the Cypriot Community Centre will all be live streaming the 

documentary, free of charge, through their own FACEBOOK pages this Friday 10th July at 6pm 

(BST).  

Simply log onto your chosen charity’s FACEBOOK page and settle down to watch its premiere. 

As well as supporting the film, this will also be a wonderful way to champion your chosen charity, 

raising awareness for each of their causes and keeping their invaluable work fresh in peoples’ minds 

at a time that is extremely challenging in their fundraising efforts with the ongoing pandemic. Each 

charity will have their own donation button on their page where you can, if you wish, donate directly 

to them. 

 

Near the end of the documentary, there are touching moments where Dukakis visits both Cyprus 

and Greece, leaving you with admiration for her fighting spirit, determination, and effervescent 

energy – you have to remind yourself that she is 89 years young!  

The documentary also features Whoopi Goldberg, Laura Linney, Diane Ladd, Lynn Cohen, Lainie 

Kazan, Austin Pendleton, Ed Asner, Armistead Maupin and Michael Dukakis.  

 

Please join your favourite charity in watching this documentary and enjoy the opportunity to get 

to know one of the best Greek American actresses that has ever lived. I know I'll be tuned in! For 

more information on the documentary "Olympia" please visit: www.olympiathefilm.com/ 

 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon!  
Until next time… x Mwah



Get your film fix at a drive-in 

cinema this summer! 

Retro drive-in cinemas are popping up all over the country 

due to the coronavirus pandemic, so why not live out your 

Grease-fuelled, drive-in fantasy! 

The Luna Cinema, The Drive In, and At the Drive In are all 

offering the attractive movie-going experience throughout the 

month of July and beyond. 

Luna Cinema are hosting drive-in nights in various venues 

including Allianz Park in London. Films include Grease, Little 
Mermaid, Dirty Dancing, Sister Act, The Blues Brothers, and 

more recent hits like Joker, Jojo Rabbit, and Rocketman, with 

sing-along options also available for several films. 

At The Drive In has announced viewings at two London            

locations and is screening Grease, alongside other hits like 

Back To The Future, Jaws, The Lion King, A Star Is Born, and 

Toy Story.  
The Drive In is offering not only a wide array of drive-in         

films – including Dirty Dancing, 1917, La La Land, Moana, and     
Dumbo - at the Troubadour Meridian Water in Enfield, but will 

also host live comedy and music gigs. 

Rooftop Film Club is showing something for everyone at         

Alexandra Palace with a varied film list that includes Black   
Panther, Fight Club, and Lego Movie 2. 

Tickets range from around £27.50 - £35 per vehicle. Most    

locations also have alcohol and American diner-style burgers 

and hot dogs available to buy.
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Andrea Georgiou 

Sofia Karvela  

holidays with her 

family in Mykonos 
 

Summer for Anna Vissi’s 

daughter Sofia Karvela means 

Greece, sun and sea! And so 

the New York based stylist left 

the buzzing city behind to enjoy 

a vacation on the Greek island 

of Mykonos. 

So as to avoid the dangers  

of the coronavirus as much as 

possible, Sofia had spent most 

of the past couple of months with 

her family in Florida, fleeing the 

Big Apple, the hardest-hit US 

state, when the first wave of the 

deadly virus broke out. 

Now far away from the          

nightmare, she is enjoying the 

Greek summer with her husband 

and their two children…not       

forgetting her famous mother of 

course! 

Sofia took to her personal      

Instagram account to upload        

a photo of her posing on a boat 

in the Aegean Sea together 

with her two sons, Niko and 

Nestor. 

“Not in NY,” she captioned it. 

She later revealed that she is 

on her favourite Greek island. 

In another post, bikini-clad 

Sofia is pictured wrapped in a 

shawl, posing by the stylish 

sunbeds on the private beach 

at Mykonos’ The Wild Hotel. 

Meanwhile, Anna Vissi         

also took to Instagram… the  

renowned singer uploaded an 

image of Sofia looking at a 

photo of her on a mobile. She 

captioned it: “She takes the 
best photos of me…” to which 

her daughter replied with the 

simple hashtag “…#mine”.

J
une was Pride month. Like 

other places, Cypriots in 

their thousands have 

marched for equality and 

LGBTQ+ pride since the first 

demonstration on the island in 

2014.  

Pride looked a little different 

on 27 June this year, with coro-

navirus and social distancing 

still in place. For the first time, 

Pride in Cyprus went online. It 

was also the first time that it was 

organised by LGBTQ+ organi-

sations from both sides of the 

divide – (Greek Cypriot) Accept 

CY and (Turkish Cypriot) Kuir 

Kibris Dernegi. It was an oppor-

tunity for all UK Cypriots who 

identify as LGBTQ+ to connect 

with and support the discussions 

and celebrations online without 

having to be in Cyprus. 

Pride is a protest, but it is 

also a celebration. There were 

discussions on the difficulties, 

and joys, of being gay, lesbian, 

bi, trans and queer in Cyprus, and 

the experiences and difficulties 

of LGBTQ+ asylum seekers in 

Cyprus. There were interviews 

with LGBTQ+ couples from  

across the divide, and since 

sexual health is also important 

for LGBTQ+ people, a session 

talked about tackling HIV stigma 

on the island too. You can 

watch the event in full on        

YouTube: www.youtube.com/ 

watch?v=ZHw_dDu2N-U 

While a lot has changed 

since Cyprus Pride in 2014,    

religious leaders and public   

figures in Cyprus continue to 

incite hatred and prejudice 

against our small community, 

often without facing the legal 

consequences of their actions.  

Words from thousands of 

kilometres away might seem 

distant, but they inevitably      

embolden some of the uglier 

sides of our family’s and the 

diaspora community’s percep-

tion and behaviour around 

LGBTQ+ people. This can have 

a hugely damaging effect on 

our mental and physical health. 

In the UK, a survey by Stonewall 

found that in the last year,      

half of LGBTQ+ people have 

experienced depression and 

one in eight young LGBTQ+ 

people have attempted to take 

their own life.  

Coronavirus has forced many 

LGBTQ+ UK Cypriots to spend 

months at home, sometimes in 

environments that do not accept 

them for who they are and with-

out access to safe spaces to be 

themselves. Cyprus Pride online 

gave many us a small window 

of escape and enjoy time with 

other LGBTQ+ Cypriots. Fingers 

crossed that next year, we will 

be able to do so in person.   

The UK Network of LGBTQ+ 
Cypriots was recently formed to 
connect and support LGBTQ+ 
UK Cypriots, and raise our 
voice and visibility within the 
Cypriot diaspora community in 
the UK about the issues that 
affect us. If you need support or 
are interested in finding out 
more, follow us on Instagram 
(LGBTQ _Cypriot_Diaspora), 
join our group on Facebook 
(UK LGBTQ+ Diaspora) or email 
lgbtqdiasporacypriots@gmail.com 

 
By Andreas Pavlou, UK          

Network of LGBTQ+ Cypriots 
Photo: Pav Mastihi

Coronavirus doesn’t stop LGBTQ+ Cypriots 
from celebrating Cyprus Pride online

A wax museum in the northern 

Greek city of Kavala celebrated  

its reopening, after the lifting        

of coronavirus restrictions last 

month, with the unveiling of a 

wax sculpture of Hollywood 

actor Tom Hanks. 

The wax work is the 31st       

exhibit at the Thodoris Kokkinidis 

Wax Museum in Kipia, Kavala. 

Kokkinidis said he chose to 

depict Hanks in a “mature phase” 

of his life because it “better       
encapsulates the personality      
of a great artist who has given 
so much to world cinema.” 

Tom Hanks, who is married      

to Greek-American actress and 

producer Rita Wilson, was made 

an honorary Greek citizen at  

the beginning of the year. The       

couple have a summer house on 

Antiparos, a picturesque island 

in the central Aegean Sea.

Wax work of Hollywood star  

Tom Hanks unveiled in Greece
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Michael Yiakoumi

Champions Liverpool made it 
17 wins out of 17 at Anfield 
with a 2-0 win over Aston Villa 
in the Premier League on Sun-
day. 
But Sadio Mane broke the 
deadlock in the 71st minute, 
meeting a low ball from Naby 
Keita with a firm shot that rat-
tled in off the underside of the 
cross-bar.Substitute Curtis 
Jones scored the second, a 
minute from the end, with the 
19 year old hooking home 
after Mohamed Salah headed 
an Andy Robertson cross into 
his path. 
Southampton’s Che Adams 
scored his first Saints goal, a 
year after joining the club, with 
a stunning long-range strike 
as they beat Manchester City 
1-0 to condemn Pep Guard-
iola’s side to a third successive 
away defeat in the Premier 
League. 
First-half goals from Olivier Gi-
roud and Willian and a late 

strike from Ross Barkley 
earned Chelsea a 3-0 win over 
Watford 
Newcastle United twice came 
back from a goal down as they 
grabbed a 2-2 Premier 
League draw with West Ham 
United.  
Arsenal put a dent in Wolver-
hampton Wanderers’ hopes of 
a top-four finish as Bukayo 
Saka’s first Premier League 
goal helped them to an im-
pressive 2-0 away victory on 
Saturday. The 18-year-old 
Saka’s controlled finish on the 
turn just before the end of a 
low-key first half put Arsenal 
ahead. Alexandre Lacazette 
came off the bench late on to 
secure the points for Mikel Ar-
teta’s side with a clinical an-
gled finish. 
The home side’s day was 
summed up when Lacazette 
struck three minutes after re-
placing Nketiah following good 
work by Joe Willock down the 

right. 
Manchester United’s three-
pronged attack combined to 
devastating effect as they 
crushed Bournemouth 5-2 in 
the Premier League and 
stretch their unbeaten run to 
16 games in all competitions. 
Mason Greenwood shone with 
two superb goals while An-
thony Martial, Marcus Rash-
ford and playmaker Bruno Fer-
nandes added one each for 
United, 
John Egan grabbed an 80th-
minute equaliser as Sheffield 
United earned a 1-1 draw at 
Burnley in the Premier League 
on Sunday after James Tar-
kowski had given the home 
side a first-half lead. 
On Monday an own goal by 
Michael Keane proved the dif-
ference as Tottenham Hotspur 
beat visitors Everton 1-0 in a 
dour clash on Monday to 
move up to eighth in the 
standings  
And hand manager Jose Mou-
rinho a 200th Premier League 
win. 
Danny Welbeck’s spectacular 
bicycle kick propelled Watford 
to three vital points in their bat-
tle against Premier League 
relegation as they came from 
behind to beat Norwich City 2-
1 at Vicarage Road on Tues-
day. 
Former England international 
Welbeck scored his first 
league goal for Watford since 
joining at the start of the sea-
son in the 56th minute and it 
proved the winner as they 
moved four points clear of the 
relegation places with four 

games remaining. 
Norwich, who took a fourth-mi-
nute lead through Emiliano 
Buendia, remain rooted to the 
bottom and are virtually con-
demned to returning to the 
Championship after losing for 
a sixth league game in a row. 
Their advantage lasted only 
six minutes before Craig Daw-
son equalised to get Watford 
back in the game and on their 
way to a first league win since 
ending Liverpool’s unbeaten 
run in February. 
Leicester City’s Jamie Vardy 
pounced to score a crucial late 
equaliser as they hit back 
against Arsenal to draw 1-1 in 
the Premier League on Tues-
day after the London side’s 
substitute Eddie Nketiah was 
sent off late on.Pierre-Emerick 
Aubameyang’s 20th league 
goal of the season looked like 
handing the hosts a fourth 
successive win to maintain 
their late push for a top-four 
finish. 
Chelsea kept up their push for 
a top-four finish in the Premier 
League and Champions 
League football next season 
with a 3-2 victory at London ri-
vals Crystal Palace on Tues-
day thanks to goals from Oliv-
ier Giroud, Christian Pulisic 
and Tammy AbrahamThe vis-
itors took a two-goal lead in-
side half an hour through Gi-
roud and Pulisic but Palace 
responded with a Wilfried 
Zaha goal before the break. 
Abraham made it 3-1 after 71 
minutes only for Christian 
Benteke to strike back a mi-
nute later.

Thursday 9th July 
Bournemouth v Tottenham (6pm) Sky Sports/Pick TV FREE TO 
AIR 
Everton v Southampton (6pm) Amazon Prime FREE TO AIR 
Aston Villa v Man Utd (8:15pm) Sky Sports 
Saturday 11th July 
Norwich v West Ham (12:30pm) BT Sport 
Watford v Newcastle (12:30pm) Amazon Prime FREE TO AIR 
Liverpool v Burnley (3pm) BT Sport 
Sheffield United v Chelsea (5:30pm) Sky Sports 
Brighton v Man City (8pm) Sky Sports 
Sunday 12th July 
Wolves v Everton (12pm) Sky Sports/Pick TV FREE TO AIR 
Aston Villa v Crystal Palace (2pm) Sky Sports 
Tottenham v Arsenal (4:30pm) Sky Sports 
Bournemouth v Leicester (7pm) Sky Sports/Pick TV FREE TO AIR 
Monday 13th July 
Man Utd v Southampton (8pm) Sky Sports/Pick TV FREE TO AIR 
Tuesday 14th July 
Chelsea v Norwich (8pm) Sky Sports 
Wednesday 15th July 
Burnley v Wolves (6pm) BBC FREE TO AIR 
Man City v Bournemouth (6pm) Sky Sports/Pick TV FREE TO AIR 
Newcastle v Tottenham (6pm) BT Sport 
Arsenal v Liverpool (8pm) Sky Sports 

Fixtures

Greece Super League
AEK is alone in second at the 
Super League after putting four 
past Aris on Sunday, while 
PAOK dropped two more 
points, this time at OFI. The 
year’s fourth Derby of Eternal 
Rivals ended goalless. 
Olympiakos preserved its un-
beaten record in the league this 
year, with four matches left to 
play, drawing 0-0 at historic rival 
Panathinaikos. The Reds have 
mathematically clinched the 
title, but would have definitely 
wanted to top it off with a win at 
fourth-placed Panathinaikos, 
where they also missed a first-
half penalty with Mathieu Val-
buena that keeper Sokratis 
Diooudis saved. 
AEK, in turn, had no problems 
in scoring on the road, as it 
thrashed depleted Aris 4-1 at 
Thessaloniki. Nelson Oliveira 
scored a brace for AEK before 
goals by Andre Simoes and Da-
mian Szymanski. Bruno Gama 
scored for the host. 
In a very entertaining game on 
Saturday, OFI drew 2-2 with 
PAOK in Iraklio. The outgoing 
champion led with Diego Bises-
war, OFI came back with goals 
by Juan Neira and Victor Fi-
guieredo, before PAOK equal-
ized with Yiannis Michailidis.  

 
Both teams finished the game 
on 10 men. 
Olympiakos is now on 82 
points, AEK has 62, PAOK is 
on 60, Panathinaikos has 
reached 51, Aris stayed at 38 
and OFI rose to 36. 
In the playouts Asteras Tripolis 
downed Volos 4-0 at home. 
A Xanthi player tested positive 
for COVID-19 after routine test-
ing was conducted on team  

 
players last Thursday. 
The test, conducted ahead of 
the game on Saturday, 4 July, 
meant that Xanthi players had 
to self isolate at a hotel in the 
Neos Anhialos region where the 
team was staying. 
The Xanthi team were to have 
played Lamia on Saturday in 
the 5th game of the Super 
League Play Out.

Last week the Amateur Football Alliance (AFA) 
announced the winners of their Grassroots Foot-
ball Awards for 2020 and one of the winners was 
young community referee Alexandros Pieri. 
The FA and McDonald’s Grassroots Football 
Awards are for people who make a positive dif-
ference in the game and as the AFA states o their 
website, the awards are “…our way to celebrate 
the fantastic individuals who put their heart and 
soul into the grassroots game across England – 
and say a huge thank you to the incredible vol-
unteers who inspire us all…” 
There were plenty of nominations in all of the 
categories with the judging panel given a tough 
time deciding the winners. 
Alexandros, who is 18-years old and a former 
Omonia Youth FC footballer, was nominated and 
won the “Rising Star of the Year” award. Alexan-
dros received a commemorative certificate and a 
£50 voucher. 
His nomination included the following write-up: 
“As a referee Alexandros is calmness personified. 
He has an air of authority that is not dictatorial 
but in control. He is pleasant with parents, 
coaches and players who regularly praise him 
for the way he officiates their matches. Alexandros 
will go out of his way to help young footballers 
understand the Laws of the Game. There is an 
education in the way he officiates, and this is one 
of his great strengths; he aims to ensure the par-
ticipants understand why a decision was made – 
making the grassroots environment a positive 
one.” 

Another busy week for the Premier League

Grassroots Football Award for 

Young UK Cypriot Referee
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It is with deep sadness and heartache that we announce the death of our dearly 
beloved wife, mother, grandmother and great grandmother, Niki Solomou, who 
passed away on 26th June at the age of 84.  Niki was born on 2nd February 
1936 in Lapithos, Cyprus, where at the age of 22  she met and married her 
sweetheart Constantinos, and they later moved to England for a better life.  
Niki was a devoted wife and mother and a much loved and respected woman. 
She was strong, hardworking, generous and hospitable and greeted everyone 
with a beautiful warm smile.  

Niki leaves behind her loving husband of 62 years Constantinos, their daughter 
Andrie and three sons Marios, Jordanis and Xen, seven grandchildren, 
Constantinos, Andrew, Nicholas, Christopher, Alexandra, Costa and Dorothea, 
three great grandchildren, son-in-law Demetris, daughter-in-law Soula, sister 
Stassou, brother Michelli, nephew Panico, as well as many more relatives and 
friends.  She was loved and adored by all and will be greatly missed. 

A private funeral service will take place on Monday 13th July at St Katherine’s 
Church in Barnet. Unfortunately, due to the current pandemic, only the immediate 
family are permitted to attend at the Church. The burial will follow at New 
Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ at 12.30pm at which 
relatives and friends are invited but strict social distancing rules must be 
observed.   

Flowers may be sent to Demetriou and English Funeral Directors by 8am on 
13th July at 133 Myddleton Road, Wood Green, London, N22 8NG.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Niki Solomou
(from Lapithos, Cyprus) 

Με βαθιά θλίψη και στενοχώρια αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Νίκης Σολωμού, η οποία απεβίωσε 
την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε ηλικία 84 ετών. Η Νίκη γεννήθηκε στις 2 
Φεβρουαρίου 1936 στη Λάπηθο, Κύπρο, όπου στα 22 της γνώρισε και 
παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Kωνσταντίνο και αργότερα 
μετακόμισαν στην Αγγλία για μια καλύτερη ζωή. Η Νίκη ήταν μια αφοσιωμένη 
σύζυγος, μητέρα και γιαγιά, αλλά και αγαπητός και σεβαστός άνθρωπος. Ήταν 
δυνατή, εργατική, γενναιόδωρη, φιλόξενη και χαιρετούσε όλους με ένα όμορφο 
ζεστό χαμόγελο. Η Νίκη αφήνει τον αγαπημένο της, επί 62 χρόνια σύζυγο, 
Κωνσταντίνο, τη θυγατέρα της Άντρη, 3 υιούς: Mάριο, Ιoρδάνη και Ξέν, 7 εγγόνια: 
Kωνσταντίνο, Αντρέα, Νικόλα, Χρίστοφερ, Αλεξάντρα, Kώστα, Δωροθέα, 3 
δισέγγονα, γαμπρό: Δημήτρη, νύμφη Σούλλα, αδελφή Στασού, αδελφό Μισέλλη, 
ανιψιό Πανίκο και πολλούς συγγενείς και φίλους. Όλοι όσοι την γνώριζαν την 
αγάπησαν και την λάτρευαν.  

Θα μας λείψει πολύ. Η κηδεία της θα γίνει την Δευτέρα 13 Ιουλίου στην εκκλησία 
της Αγίας Αικατερίνης στο Barnet. Λόγω της πανδημίας μόνο η στενή οικογένεια 
μπορεί να παρευρεθεί. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, 
Brunswick Park Road, N11 1JJ η ώρα 12:30μμ, όπου συγγενείς και φίλοι 
μπορούν να παρευρεθούν εάν και εφόσον τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής 
απόστασης.  

Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών του Demetriou and English  
μέχρι τις 8:00πμ την ημέρα της κηδείας στη διεύθυνση 133 Myddleton Road, 
Wood Green, London, N22 8NG.

Nίκη Σολωμού
(από τη Λάπηθο, Κύπρος)

Niki Solomou 

02.02.1936 – 26.06.2020 
Always loved, forever in our hearts and never be forgotten 

REST IN ETERNAL PEACE  

Αγαπημένη Νικη,  

 

Ήσουν καλή και αγαπητή  

σύζυγος, μάνα και γιαγιά.  

Πάντα θα είσαι καθημερινά 

στην σκέψη και στον νουν μας  

 

Του παραδείσου οι πόρτες  

διάπλατες να μπεις να κατοικήσεις  

και μελλοντικά, μια μέρα, όλους 

μας εκεί θα συναντήσεις 

 

Καλόν ταξίδι και ελαφρύ το 

χώμα που θα σε σκεπάζει  

και άνεννοιας να κοιμηθείς από 

έγνοιες και από σκέψεις 

 

Aπό τον αγαπητό σου σύζυγο 

Κώστα και όλους μας που  

σ’αγαπούμε, παιδιά, εγγόνια, 

δισέγγονά και συγγενείς 

 

Ποτέ δε σε ξεχνούμε.  

Αιωνία σου η μνήμη

Βeloved Niki 

 

You were a good and loving 

wife, mother and grandmother 

You will always be in our 

thoughts and minds, every day 

 

In heaven the doors will be 

wide open for you 

to enter and live 

 

One day in future we all going 

to meet you there 

 

Have a nice journey and may 

the soil be light that covers you 

 

Sleep Well 

Without concerns and worries 

 

From your loving husband  

and all of us who love you 

 children, grandchildren, great 

grandchildren and relatives 

 

We will never forget you 

May your memory be eternal
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Spyros Christodoulou  
(from Gypsou, Cyprus) 

It is with great sadness that the family of Spyros Christodoulou announces his passing on 20th 
June, at the age of 80. They are very proud of his achievements throughout his life. Spyros came 
to England in 1958, married Irinoulla in 1963, and started his own business as a bespoke tailor in 

1966. Spyros was always very active in helping others in his humble and quiet way.  
He was one of the founders of the UK Gypsos Friendly Association and was the Treasurer up 

until he passed away. In 1974 he was heavily involved in arranging support for his fellow Gypsos 
refugees in Cyprus, as well as contributing to the various fundraising events throughout the 

years. He was a very loving husband, father, and grandfather who was extremely proud of his 
family who adored him. He will be dearly missed and fondly remembered by his wife Irinoulla, 
children Litsa and Anna, brother Sotiris, grandchildren Michael, Ellena, Spyros and Luciana, 
 and son in laws Carl and George. The funeral will take place on Friday 10th July with close 
family members only due to the current restrictions. In celebration of Spyros’ life, his family 

warmly welcomes any treasured story, memory, or tribute. They want to turn these into a book 
 of his life, because what is a good life if not a thousand stories about why someone was loved. 
Please send your stories to rememberspyros@outlook.com. Furthermore, any donations in his 

memory can be made to www.justgiving.com/fundraising/spyros-christodoulou.  
Once it is safe to do so, we shall hold a memorial service and gathering for all family and friends 

in honor of this wonderful man.

04.09.1939 - 20.06.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 
Σπύρος Χριστοδούλου  

(από τη Γύψου, Κύπρος) 
Είναι με ιδιαίτερη θλίψη που η οικογένεια του Σπύρου Χριστοδούλου ανακοινώνει τον θάνατο 
του στις 20 Ιουνίου, σε ηλικία 80 ετών. Είναι πολύ περήφανοι για την προσφορά του και για το 

τι κατόρθωσε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ο Σπύρος ήρθε στην Αγγλία το 1958,  
παντρεύτηκε την Ειρηνούλλα το 1963 και ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση ως κατά  

παραγγελία ράφτης το 1966. Ο Σπύρος ήταν πάντοτε πολύ πρόθυμος στο να βοηθάει άλλους 
με τον δικό του ταπεινό και σιωπηλό τρόπο. Ήταν ένας από τους ιδρυτές της Ομοσπονδίας 
Φίλων της Γύψου στο Ηνωμένο Βασίλειο και ανάλαβε καθήκοντα ταμεία για το υπόλοιπο της 
ζωής του. Το 1974 ήταν πολύ ενεργός στην παροχή στήριξης των προσφυγών συγχωριανών 
του στην Κύπρο, και πρόσφερε τη βοήθεια του σε διάφορους εράνους που έγιναν προς τον 

σκοπό αυτό, καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του. Ήταν πολύ στοργικός σύζυγος, πατέρας και 
παππούς, και ήταν υπερβολικά περήφανος για την οικογένειά του, η οποία τον λάτρευε.  

Η απουσία του θα είναι αισθητή και η μνήμη του θα ζει πάντα στην ψυχή τους. Οι τεθλιμένοι, 
σύζυγος Ειρηνούλλα, θυγατέρες Λίτσα και Άννα, αδελφός Σωτήρης, εγγόνια Μιχάλης, Έλενα, 

Σπύρος και Λουσιάνα, και γαμπροί Καρλ και Γιώργος. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την  
Παρασκευή 10 Ιουλίου. Παρόν θα βρίσκεται μονό ο στενός οικογενειακός κύκλος, λόγο των 
περιοριστικών μέτρων που υπάρχουν. Για να τιμήσουν την μνήμη του Σπύρου, η οικογένεια 

του σας προσκαλεί θερμά να μοιραστείτε οποιαδήποτε πολύτιμη ιστορία, μνήμη, ή αφιέρωση. 
Ο σκοπός είναι να συλλεγούν και να συμπεριληφθούν σε ένα βιβλίο αφιερωμένο στη ζωή του. 

Παρακαλώ στείλτε τις ιστορίες σας στο rememberspyros@outlook.com.  
Επίσης, οτιδήποτε εισφορές εις μνήμη του μπορούν να γίνουν στο www.justgiving.com/ 

fundraising/spyros-christodoulou. Όταν τα περιοριστικά μέτρα ανασταλούν, τότε θα διεξαχθεί 
ένα μνημόσυνο και θα ακολουθήσει πολυμελής συγκέντρωση οικογένειας και φίλων,  

για να τιμήσουμε αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Άννα Κoύρδουλου 
(από Λύμπια, Kύπρος) 

.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anna Kοurdoullou 
(From Lympia, Cyprus) 

 

 It is with great sadness that we announce the death of Anna 
Kourdoullou. Anna was born in Lympia, Cyprus and  

emigrated to England where she built a family with her late  
husband Panayiotis.  

She leaves behind her two sons Luke and Strad, sister 
Chrystalla, brother in law Nestoras, daughter in laws  

Androulla and Fros, grandchildren Nick, Anna, Alex and  
Rianna and her grandson in law Zahid.The funeral will take 
place at 10am on Wednesday 15th July at St Mary’s Greek 

Orthodox Church in Wood Green.  

Please Note: Due to the current restrictions, only immediate 
family will be able to attend the Church service. 

Anna was a devoted member of the Greek Orthodox 
Church. If you would like to donate in Anna’s memory please 

give to your local Greek Orthodox Church.09.05.1931 - 27.06.2020

Είναι με μεγάλη θλίψη που αναγγέλλουμε το θάνατο της Άννας 
Κoύρδουλου που απεβίωσε στις 27.06.2020, σε ηλικία 89 

ετών. Η Άννα καταγόταν από τα Λύμπια, Κύπρο και  
μετανάστευσε στην Αγγλία όπου δημιούργησε τη δική της  
οικογένεια με το μακαριστό σύζυγό της Παναγιώτη, Αφήνει 
τους υιούς της Λούκα και Στράντ, αδελφή Χρυστάλλα και  

σύζυγο Νέστορα, νύμφες: Aντρούλλα και Φρός,  
εγγόνια: Nίκο, Άννα, Άλεξ, Ριάννα και σύζυγο Ζαχίντ. 

Η κηδεία της θα γίνει την Tετάρτη 15 Ιoυλίου 2020 στις  
10:00πμ στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green.  

Λόγω των τρεχόντων συνθηκών, μόνο η στενή οικογένεια 
μπορεί να παρευρεθεί. Η Άννα ήταν ένα αφοσιωμένο μέλος 
της Ελληνικής Ορθόδοξης εκκλησίας. Εάν θέλετε να κάνετε  

εισφορές εις μνήμη της, μπορείτε να αποταθείτε στην  
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της κοινότητάς σας.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

 It is with great sadness that the family of Nicos Spyrou 
announces his passing on 29th June, at the age of 82. 
Nicos came to England in 1974 with his family after the 

invasion in Cyprus and lived in North London. 
He was a kind and caring family man and will be dearly 

missed and lovingly remembered by his whole family that 
he so cherished.  

The funeral took place on Wednesday 1st July in  
Nicosia attended by close family members. 

Είναι με ιδιαίτερη θλίψη που η οικογένεια του Νίκου  
Σπύρου ανακοινώνει τον θάνατο του στις 29 Ιουνίου, σε 

ηλικία 82 ετών. Ο Νίκος ήρθε στην Αγγλία το 1974 με την 
οικογένειά του, μετά την εισβολή στην Κύπρο και έζησε 

στο Βόρειο Λονδίνο.  
Ήταν ένας σωστός οικογενειάρχης και εξαιρετικά 

 περήφανος για την οικογένειά του στην οποία απλόχερα 
προσέφερε την αγάπη, τη φροντίδα και την υποστήριξή του.  
Η οικογένειά του θα είναι πάντα περήφανοι γι' αυτόν και 

θα τον θυμάται πάντα με πολύ αγάπη. 
 Η κηδεία, στην οποία παρευρέθηκαν στενά μέλη της  
οικογένειας, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουλίου  

στη Λευκωσία.

Nicos Spyrou  
 (from Morphou, Cyprus)

06.12.1937 – 29.06.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Nίκος Κόκκινος Παρασκευάς 

(από Άγιος Επίκτητος, Κερύνεια) 

Είναι με μεγάλη θλίψη που αναγγέλλουμε το θάνατο 

του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και  

προπαππού που απεβίωσε στις 29.06.20  

σε ηλικία 80 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Γιαννούλλα, 2 παιδιά: Στέλλα 

και σύζυγο Νίκο, Σταύρο και σύζυγο  

Χριστίνα, 4 εγγόνια: Kρίς, Ιωάννα, Αντώνη και Σίμο,  

2 δισέγγονα, Ντανιέλλα και Αμέλια.  

Θα λείψει πολύ στην οικογένεια του, φίλους  

και λοιπούς συγγενείς. 

 Η ταφή του θα γίνει στην Μoνή, Λεμεσό, Κύπρο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Νicos Kokkinos Paraskevas 
(From Ayios Epiktitos, Kyrenia) 

 

 It is with great sadness we announce the death of 
Nicos Kokkinos Paraskevas, a loving father, 

grandfather and great grandfather who passed 
away 29/06/2020 at the age of 80. He was  

devoted to his wife Yianoulla, he also leaves  
behind two children. Daughter Stella and son in 
law Nick, his son Stavros and daughter in law 

Christine, together with four grandchildren Chris, 
Joanna, Anthony, Simon and two great  

grandchildren Daniella and Amelia. He will be 
greatly missed by all his family and friends. 

He will be laid to rest in Μoni, Limassol, Cyprus.
 

30.03.1940 - 29.06.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

 Andreas Christou Vassiliades (Zittis) 
(from Silikou, Lemesos) 

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved husband, father, father-in-law,  
grandfather and great-grandfather, who passed away peacefully on the 15th of June 2020 at the age of 

89 years and 11 months. Andreas was born in Silikou, Lemesos on the 12/07/1930 and later lived in 
Lemesos before coming to London in 1955. He leaves behind his wife Chrystalla Christou, who loves 
and misses him dearly. In the 65 years they were together, they never left each others side. He also 

leaves behind his five children; Myro and husband Ben, Kyriaki and husband Michael, Chrysoulla and 
husband Geoff, Christakis and wife Marina, and Anastasia and husband Chris. He also leaves behind 

his 17 grandchildren and his 7 great-grandchildren.  

Andreas was a very loving person who worked extremely hard throughout his life, making sure his 
family had the best of everything they needed. He was a very generous man who would always open 
his home to his family and friends if they needed a place to stay. We all love and miss him very much. 

His memory will live on within us all and will never be forgotten.  

The funeral will take place on the 16th July, 13:00pm at the church of St. Marys, Wood Green and the 
burial will follow at The City Of London Cemetery at 14:30pm. Due to the current circumstances with 

COVID-19, only immediate family may be allowed to attend, but this may be subject to change.  
A memorial service will be arranged by the family when it is safe to do so, for all those who wish to pay 

their respects to our late beloved father.

12.07.1930 - 15.06.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 
Aντρέας Χρίστου Βασιλιάδης (Ζιττής) 

(από τη Συλίκου, Λεμεσό) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, 
 παππού και προπάππου, Αντρέας Χρίστου Βασιλιάδης ο οποίος απεβίωσε στις 15 

 Ιoυνίου 2020 σε ηλικία 89 χρονώνν και 11 μηνών. Ο Αντρέας γεννήθηκε στην Συλίκου 
στις 12.07.1930 και ζούσε στην Λεμεσό πριν έρθει στο Λονδίνο το 1955. Ο Αντρέας  
αφήνει τη σύζυγό του Χρυστάλλα την οποία αγαπούσε και θα της λείψει πάρα πολύ, 

καθώς 65 χρόνια ήταν μαζί και δεν άφησαν ποτέ ο ένας τον άλλο μόνο του. 
 Αφήνει επίσης τα 5 παιδιά του: Mυρώ και σύζυγο Μπέν, Κυριακή και σύζυγο Μιχάλη, 

Χρυσούλλα και σύζυγο Τζέφ, Χρηστάκη και σύζυγο Μαρίνα, Αναστασία και σύζυγο 
Κρίς, 17 εγγόνια και 7 δισέγγονα. Ο Aντρέας ήταν ένα πολύ στοργικό άτομο που  

δούλεψε σκληρά όλη του τη ζωή για να βεβαιωθεί ότι η οικογένεια του είχε ότι χρειαζόταν.  
Ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος και το σπίτι του ήταν ανοικτό στους  

συγγενείς και φίλους. Όλοι τον αγαπάμε και θα μας λείψει πολύ, η μνήμη του θα ζει 
πάντοτε μέσα μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η κηδεία του θα γίνει στις 16 Ioυνίου 

2020, στις 1:00μμ στην εκκλησία της Παναγίας στο Wοοd Green και η ταφή του στο 
κοιμητήριο του City of London στις 2:30μμ. Λόγω κορωνοϊού μόνο η στενή οικογένεια 

μπορεί να παρευρεθεί (αν δεν αλλάξουν τα μέτρα) Όταν τα πράγματα έρθουν σε  
ομαλότητα, η οικογένεια θα διοργανώσει μνημόσυνο, όπου θα μπορούν όσοι θέλουν 

να τιμήσουν την μνήμη του πατέρα μας.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

ELENGOU PHOTI  

TOUMAZI 

(from Komi Kebir, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the 

death of our beloved mother, grandmother and 

great grandmother Elengou Photi Toumazi, wife of 

†Photi Toumazi from Komi Kebir, who died at the 

age of 95 on 2 July 2020.  She was born in  

Livadhia in 1924 and came to England in 1955. 

She leaves behind her son Andy and daughters 

Vicky and Mary, son-in-law Dino, daughter-in-law 

Maria, six grandchildren, six great grandchildren, 

three sisters, one brother, and many loving 

relatives and friends. 

WE WILL MISS YOU TERRIBLY AND  

WILL NEVER FORGET YOU. 

Everyone is welcome to attend the burial at  

New Southgate Cemetery at 2.30pm on 

 Wednesday, 15 July 2020. 

For those wishing to send flowers, please send to:  

Demetriou & English, 131/133 Myddleton Road, 

Wood Green, London, N22 8NG by 10am on 

Wednesday, 15 July 2020.26.11.1924 – 02.07.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

ΕΛΕΝΓΚΟΥ ΦΩΤΗ  

ΤΟΥΜΑΖΙ 

(από τη Κὠμη Κεπἠρ, Kύπρος) 

Με μεγἀλη θλίψη αναγγέλλουμε το θἀνατο της 

πολυαγαπημἐνης μας μητέρας, γιαγιάς και 

πρὀγιαγιας, Ελενγκοὐ Φὠτη Τουμαζί, συζὐγου 

του †Φώτη Τουμαζί του εξαδάχτυλου από την 

Κώμη Κεπήρ, που απεβἰωσε την Τετάρτη 2  

Ιουλίου 2020, σε ηλικία 95 ετών.  

 Γεννήθηκε στα Λιβάδια το 1924 και ήρθε στην 

Αγγλία το 1955. 

Αφήνει τρία παιδιά Αντρέας, Ευρυδίκη και  

Μαρούλλα, γαμπρός Ντίνος, νύφη Μαρία,  

έξι εγγὀνια, ἐξι δισἐγγονα, τρεις αδελφἐς, ένα 

αδελφό, πολλοὐς συγγενείς και φίλους. 

ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΛΥ… 

ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ 

Όλοι είναι καλεσμένοι στην ταφή στο 

 κοιμητήριο του New Southgate στις 2.30μμ την 

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020. 

Ὀποιος επιθυμεί, μπορεί να στείλει λουλούδια 

στο Demetriou & English, 131/133 Myddleton 

Road, Wood Green, London, N22 8NG μέχρι 

τις 10πμ την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020.

Του Κυριάκου Τσιούπρα 
Η κοινότητα της Κώμης Κεπίρ εδώ και στην Κύπρο βρίσκεται 
σε βαθύ πένθος. Από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, 2 
Ιουλίου, έφυγε από τη ζωή ο αιωνόβιος του χωριού Ιάκωβος 
Χαϊλή, γνωστός με το παρανόμι Χιντής. Ο εκλιπών, άνθρωπος 
με ευρύτατες σχέσεις ανάμεσα στις κοινότητες της Κώμης αλλά 
και των γύρω χωριών, ήταν ιδιαίτερα σεβαστός και αγαπητός 
συγκεντρώνοντας αισθήματα θερμής φιλίας και αρωγής.  
Η κοινότητα πενθεί,όμως, βαρύτατα από μήνες τώρα και για 
τους ανθρώπους της που έχασε στο πρόσφατο διάστημα σε 
συνθήκες πρωτόγνωρα αντίξοες σε ανάποδους καιρούς. Που 
αποκλειόταν όπως ακόμη αποκλείεται, η πιο στοιχειώδης, 
κατ’ευθείαν εκδήλωση αγάπης και σεβασμού.  

Την Ελένη Ζεμενίδου, ιδιαίτερα προσφιλή σύζυγο του Πανίκου 
Ζεμενίδη, πρώην προέδρου του Συνδέσμου Κώμης Κεπίρ, 
πολύ αγαπητή ανάμεσα σε όλη την κοινότητα.  
Τον ‘Αντη Γεωργίου Πατάτα, γιό της οικογένειας Τάκη και Λούλ-
λας Πατάτα, από την Κώμη Κεπίρ και το Βαρώσι αντίστοιχα και 
σύζυγο της Ειρηνούλας Χαμπή Μιχαήλ , κόρης του ευρύτατα 
γνωστού ζεύγους, εκλιπόντα τώρα, Χαμπή και Μαρούλλας Μι-
χαήλ. Τη Δέσποινα Κώστα της οικογένειας Γιάκουμου. Την Ελε-
γκού Τουμαζή,(Εξαδάκτυλου). Τη Νίτσα Ζιάρτη, γνωστή ως 
Ξιουρού,η οποία πέθανε στις 30 Ιουνίου. 
Ο αείμνηστος Χιντής που εόρτασε τα 100 του χρόνια το Σε-
πτέμβριο του 2017, ήταν γενικά μιλώντας, καλά στην υγεία του 
μέχρι το τέλος του περασμένου χρόνου. Μερικές ανωμαλίες 
που εμφανίσθηκαν από τις αρχές του 2020, επέβαλλαν λιγοή-
μερη κάθε φορά παραμονή  στο νοσοκομείο του North Middle-
sex, ενώ τις τελευταίες λίγες  βδομάδες  έγινε περίθαλψη του 
στο σπίτι από νοσοκομειακό προσωπικό. Άφησε τα εγκόσμια 
το βράδυ της Πέμπτης, 2 του Ιούλη, γύρω στις 8.30 , περιτρι-
γυρισμένος από τίς  δύο κόρες , Μυρούλλα και Κακουλλού, τις 
δύο Παναγιώτες(εγγονές),τους εγγονούς Χρίστο και Τζακ. Τρίτη 
κόρη, η Θεμούλα, διαμένει στην Κύπρο. Ο γιός, Νικολής, που 
λόγω της πανδημίας είχε αποκλεισθεί στην Κύπρο, έφθασε την 
επομένη. Δεύτερος γιός της οικογένειας , ο Γιώρκος, απεβίωσε 
το 2015. Η σύζυγος και μητέρα  Παναγιωτού, πέθανε το 1999. 
Ο Ιάκωβος Χαϊλή ήταν το πέμπτο  από τα οκτώ παιδιά πτωχής 
οικογένειας του Τρικώμου, με γονείς τον Παναή και τη Μυρο-
φόρα Χαϊλή. 
Τα περισσότερα παιδιά πήραν το δρόμο της απασχόλησης στη 
Λευκωσία στις φοβερά δύσκολες συνθήκες της δεκαετίας του 
1930. Ο Ιάκωβος, παρά τις οικονομικές δυσκολίες του πατέρα, 
του οποίου η πατρική περιουσία είχε «φαγωθεί» εξ αιτίας της 
τοκογλυφίας που μάστιζε τον κόσμο την τότε εποχή, μαθήτευσε 
στο δημοτικό σχολείο του χωριού και υπήρξε άριστος μαθητής. 
Η δυνατότητα για ανώτερη εκπαίδευση ήταν εκτός πραγματικό-
τητας. Η μάθηση τέχνης,  «η κτιστητζιή» προσφερόταν σαν η 
καλύτερη επιλογή.  Δεν ήταν δύσκολο να βρείς ένα «μάστρο» - 
εργολάβο οικοδομών για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα αφού 
δεν θα είχε οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση. Τα πράγματα 
άρχισαν να δυσκολεύονται όταν η δουλειά του Ιάκωβου άρχισε 
«να φαίνεται». Και αυτό ήταν σχετικά ενωρίς διότι το μεγάλο 
μεράκι του και οι ικανότητες του για τη «κτιστητζιή» κρατούσε 
σε διαρκή πίεση και το μυαλό και τα χέρια και τα πόδια. Θυμό-
ταν, στα χρόνια της αιωνοβιότητας του, το πρώτο του «μεροκά-
ματο» - γέννημαν -βούττημαν ήλιου, τρείς μπακκίρες, το 
καλύτερο, έναντι δύο που έπαιρναν οι άλλοι. Διότι, όπως έλεγε 
ο «μάστρος», άρπαζε τη δουλειά. Μεγαλύτερη σημασία και 

από το «μεροκάματο», όπως έλεγε ο Χιντής, ήταν το ότι όπου 
δούλευες είχες και το φαγητό σου.  
Για τον Ιάκωβο, μεγαλύτερο τώρα στην ηλικία και καλύτερο 
στην τέχνη, ακολούθησε μια θητεία μερικών χρόνων πρακτικής 
εφαρμογής σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες της οικοδομικής τέ-
χνης -  από σπίτια μέχρι εκκλησίες και από καταστήματα μέχρι 
σχολεία. Από χωριό σε χωριό των επαρχιών Αμμοχώστου και 
Λάρνακας όπως και στίς δύο πόλεις, Βαρώσι και Λάρνακα. 
΄Ηταν ένα είδος φοίτησης σε Πολυτεχνείο.  
Έτσι που τα λέμε, ίσως να δίδουμε την εντύπωση ότι όλα πή-
γαιναν «μέλι- γάλα». Φυσικά,δεν ήταν έτσι. Διαφορές και καυ-
γάδες υπήρχαν περισσότερο για την αμοιβή αλλά και για άλλες 
πλευρές της δουλειάς. Να μαθητέψεις , όμως, σε εργολάβο 
που αναλάμβανε κτίσιμο σχολείων και εκκλησιών ήταν σημα-
ντικό προνόμιο. 
Αυτός ήταν ο Ιάκωβος Χαϊλή Χιντής   όταν βρέθηκε στην Κώμη 
Κεπίρ το 1937, σε ηλικία 20 χρόνων με πρώτη δουλειά το σπίτι 
του Παύλου Λοϊζου, του πλουσιοτέρου κατοίκου του χωριού. 
Εκεί έμενε ήδη, παντρεμένη, μιά από τις αδελφές του, η Ελένη.  
Κάτοχος πια της οικοδομικής τέχνης, έμπειρος στην εφορμογή 
της,άριστος λαξευτής της πέτρας, δουλευτής, έντιμος στις 
επαγγελματικές του σχέσεις, φιλικός και ευκολοσχέτιστος. 
Εμαθε και τα τούρκικα, αφού σαν μάστρος ,  είχε κάτω από την 
καθοδήγηση του μαθητευόμενους Τ/Κυπριους από την Κώμη  
και τα δύο πλησιέσταρα χωριά – Λειβάδι και Άης Στάθης.-  που 
αποτέλεσε βοηθητικό στοιχείο στις φιλικές του σχέσεις με την 
τουρκική κοινότητα.  Εκεί παντρεύθηκε, με την Παναγιωτού  
(κορη του Νικολή και της Κακουλλούς Κατάρη).Εκεί απέκτησε 
οικογένεια. Εκεί ολοκλήρωνε τα όνειρα του. Μέχρι την τραγω-
δία της τουρκικής εισβολής. Με βαριά καρδιά δέχθηκε την πρό-
ταση του γαμπρού, του συζύγου της Θεμούλας που κατοικούσε 
στο Τρίκωμο, και μαζί με την κόρη του  Κακουλλού, πήγαν στις 
ελεύθερες περιοχές και τελικά πήραν το δρόμο του ξενιτεμού. 
Μιλήσαμε για  μερικά από τα προτερήματα του Χιντή. Δεν ανα-
φερθήκαμε σε ένα από τα σπανιότερα χαρίσματα του ανθρώ-
που για το οποίο ξεχώριζε και δικαιολογημένα αισθανόταν 
περήφανος: ΄Ηταν ένας γίγαντας μνήμης. Σε βαθμό απίστευτο. 
Ονόματα, αριθμοί, ημερομηνίες, γεγονότα όλης της ζωής του 
και άλλα όσα μάθαινε από τρίτους. Στα τελευταία λίγα χρόνια 
που έγινε ευρύτερα γνωστή η σχεδόν υπερφυσική δύναμη της 
μνήμης του, πολλοί ήταν εκείνοι , Κωμήτες, Τρικωμήτες και 
άλλοι, που προσέφευγαν στον Χιντή για να επιβεβαιώσουν κάτι 
ή να λύσουν κάποια διαφορά. Ήταν ένα είδος βιβλιοθήκης.  
Αιωνία του η μνήμη.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΩΜΗΣ ΚΕΠΙΡ ΣΕ ΒΑΘΥ ΠΕΝΘΟΣ- Εφυγε από τη ζωή ο αιωνόβιος της 
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Έφυγε από τη ζωή ο Παπαλάζαρος Νεοφύτου

Έφυγε, σε ηλικία 92 χρόνων, ο Παπαλάζα-
ρος Νεοφύτου, πατέρας εννιά παιδιών δυο 
από τα οποία έπεσαν στον αγώνα για τη 
δημοκρατία και την ελευθερία του τόπου. Ο 
17χρονος Κυριάκος δολοφονήθηκε την 1η 
Ιουλίου 1973, στον περίβολο της Ιεράς Μη-
τρόπολης Πάφου, από την ΕΟΚΑ Β και ο 
Σωτήρης σκοτώθηκε κατά την τουρκική ει-
σβολή, στις 20 Ιουλίου 1974. Τον Νιόβρη 
του 2018 έχασε τη σύντροφο της ζωής του 
και στήριγμα στις δοκιμασίες που πέρασε 
η οικογένεια, την Αγαθονίκη. 
Αποχαιρετώντας τον η κόρη του, δημοσιο-
γράφος, Μαρία Παπαλαζάρου έγραψε: 
«Ράσο ακηλίδωτο. Όνομα ακέραιο. Μνήμη 
αγαθή». Αυτή την κληρονομιά μας αφήνεις 
ακριβέ μας πατέρα. Παπαλάζαρε μας στο 

καλό. Σε περιμένει η πολυαγαπημένη πα-
παδιά μας, σε καρτερούν ο Κυριάκος μας 
και ο Σωτήρης μας που τόσο σε στερήθη-
καν και τους στερήθηκες. Στο καλό αγαπη-
μένε μας πατέρα. 
Ο Παπαλάζαρος γεννήθηκε στα Χολέτρια 
της Πάφου το 1928 σε οικογένεια γεωργών 
με τον πατέρα να έχει κοπάδι και αλέτρι για 
να τα φέρει βόλτα και να ταΐσει τα οκτώ του 
παιδιά. 
Πήγε σχολείο ως την τετάρτη δημοτικού και 
όπως ο ίδιος ανέφερε σε δηλώσεις του η 
οικογένεια δεν πεινούσε αφού είχαν το κο-
πάδι και το αλέτρι για τα προς το ζειν έστω 
και αν αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες και 
σε ηλικία 17 ετών ο Παπαλάζαρος έχασε 
και τον πατέρα του. Η σχέση του με την 

Εκκλησία ήταν στενή από την παιδική ηλι-
κία. 
Βοηθούσε μάλιστα – όπως είπε- τον ιερέα 
της κοινότητας του και έμαθε όλες τις ψαλ-
μωδίες. Αφού γράμματα δεν μπόρεσα να 
μάθω, από τα βιβλία της Εκκλησίας έμαθα 
όσα γράμματα ξέρω σήμερα, είπε χαρα-
κτηριστικά. 
Ο Παπαλάζαρος έχασε τον γιό του Κυριάκο 
την 1ην Ιουλίου 1973 από τους πραξικοπη-
ματίες μέσα στην Μητρόπολη της Πάφου. 
Ο πόνος όμως της οικογένειας Παπαλαζά-
ρου δεν ήταν γραφτό να σταματήσει εδώ. 
Ο Σωτήρης, κατά την διάρκεια της τούρκι-
κης εισβολής έτρεξε να ανταποκριθεί στο 
κάλεσμα της πατρίδας. Έπεσε πολεμώ-
ντας στη μάχη της Επισκοπής στις 20 Ιου-
λίου του 1974. 
Το συγκρότημα Διάλογος εκφράζει τα ειλι-
κρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και τους οικείους του Παπαλάζαρου. 
 
Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τον Παπαλάζαρο 
Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά τον ιερέα Παπαλά-
ζαρο που έφυγε ς από τη ζωή την περα-
σμένη Κυριακή σε ηλικία 92 χρόνων. Ο 
Παπαλάζαρος υπήρξε μορφή σύμβολο για 
την Ιστορία και το λαό της Κύπρου, για την 
Αριστερά και τη Δημοκρατία. 
Άνθρωπος βγαλμένος από τα σπλάχνα 
του λαού και της φτωχολογιάς, πατέρας 
εννιά παιδιών, δεμένος με την Κύπρο και 
τη γενέτειρά του Χολέτρια της Πάφου. Αγω-
νιστής της δημοκρατικής αντίστασης και 
στόχος του εοκαβήτικου φασισμού στα πέ-
τρινα χρόνια της κυπριακής Ιστορίας. Πα-
τέρας δύο ηρώων της Κύπρου, του 
Κυριάκου Παπαλαζάρου που δολοφονή-
θηκε τον Ιούλη του 1973 από μέλος της 
ΕΟΚΑ Β΄ μέσα στη Μητρόπολη Πάφου και 
του Σωτήρη, ο οποίος σκοτώθηκε μαχόμε-
νος ενάντια στην τουρκική εισβολή τον 

Ιούλη του 1974. 
Ο Παπαλάζαρος προσωποποίησε το 
δράμα της κυπριακής τραγωδίας, τον πόνο 
του λαού μας από την προδοσία του δίδυ-
μου εγκλήματος. Έγινε ζωντανή και διαρ-
κής υπενθύμιση του αδικαίωτου αιτήματος 
να τιμωρηθούν οι ένοχοι της προδοσίας 
του 1974. Αντιστάθηκε στην παραχάραξη 
της κυπριακής Ιστορίας και στην αποενο-
χοποίηση του πραξικοπήματος, καλώντας 
τους ένοχους να μετανοήσουν. Τίμησε την 
ιεροσύνη και τα ράσα του, με τη στάση 
ζωής, το ήθος, την πραότητά του. Ως ιε-
ρέας και ως αγωνιστής της κυπριακής Αρι-
στεράς, ο Παπαλάζαρος ένωσε στο λόγο, 
στη ζωή και στη σκέψη του τις αξίες της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, της 
αλληλεγγύης και της αγάπης για τον άν-
θρωπο. 
Ο Παπαλάζαρος βρίσκεται τώρα μαζί με τα 
δολοφονημένα του παιδιά, Κυριάκο και 
Σωτήρη, και τη σεβαστή πρεσβυτέρα Αγα-
θονίκη που έφυγε από τη ζωή πριν δύο 
χρόνια. Ταυτόχρονα, ο Παπαλάζαρος βρί-
σκεται πλέον στο βάθρο των ηρωικών μορ-
φών της κυπριακής Ιστορίας, στους 
σεμνούς αγνούς υπηρέτες του λαού, των 
αγώνων και των δικαίων του. Η ιερή μορφή 
του Παπαλάζαρου είχε και θα έχει μια ξε-
χωριστή θέση, μια θέση απέραντου σεβα-
σμού και τιμής, στην Ιστορία του ΑΚΕΛ και 
στη συνείδηση των ΑΚΕΛιστών. 
Το ΑΚΕΛ εκφράζει θερμά συλλυπητήρια 
στα παιδιά και όλους τους συγγενείς του 
Παπαλάζαρου. 
Σύσσωμη η ηγεσία του Κόμματος θα πα-
ρευρεθεί στην κηδεία του Παπαλάζαρου 
και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής 
Επιτροπής, Άντρος Κυπριανού, θα εκφω-
νήσει επικήδειο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Elli Georgiou 

(from Nicosia, Cyprus) 

Elli Georgiou passed away on Tuesday  

30 June 2020 at the age of 85. She was a 

beloved wife, mother, grandmother and 

great-grandmother and will be sorely 

missed. She leaves behind 2 daughters 

Georgina and Andrula, 4 beloved  

grandchildren Anthony, Elli, George and  

Nicholas, 1 great-grandson Elias, her 

 son-in-law Paul and many relatives and 

friends. The funeral will take place on 

Tuesday 14 July at the Greek Orthodox 

Church of St Mary’s and the burial at New 

Southgate Cemetery. Due to the 

 restrictions for COVID-19, the funeral will 

be limited to immediate family and a wake 

will be held at a later date.15.04.1935 – 30.06.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- ΚΗΔΕΙΑ 

Έλλη Γεωργίου 

(από τη Λευκωσία, Kύπρος) 

Με μεγἀλη θλίψη αναγγέλλουμε το 

θἀνατο της πολυαγαπημἐνης μας  

μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς,  

Έλλης Γεωργίου η οποία απεβίωσε την 

Τρίτη 30 Ιoυνίου σε ηλικία 85 ετών. 

 Aφήνει 2 θυγατέρες: Γεωργία και 

Αντρούλλα, 4 αγαπημένα εγγόνια: 

Aντώνη. Έλλη, Γιώργο και Νικόλα, το  

δισέγγονό της Ηλία, το γαμπρό της 

Παύλο, πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Θα μας λείψει πολύ. 

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη  

14 Ιουλίου 2020 στην Εκκλησία της  

Παναγίας και η ταφή στο κοιμητήριο του 

Νew Southgate.  

Λόγω των περιορισμών για την  

Πανδημία, μόνο οι στενή οικογένεια  

μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία.  

Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί  

αργότερα όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
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It is with great sadness that we announce the death of our beloved 

Mother and Grandmother and great grandmother Kyriakou 

Theodosiou from Vokolida Ammochostos.who died on the 9 April 

2020 . 

She was born 28 October 1933 married her late husband Neoclis 

Theodosiou and came to the UK 1963.  With her strong character 

and determination together they built their life working within the 

Rag trade industry in the 80's raising their 4 daughters. 

She leaves behind her 4 daughters Katina, Eleni, Androulla and 

Theodosia, son-in-laws, grandchildren and great grandchildren. 

She was a loved person within her family, friends and Greek 

community and she will be dearly missed. 

Due to the COVID-19 Pandemic she was laid to rest with only close 

family permitted.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Kyriakou Theodosiou
(from Vokolida, Cyprus) 

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 

μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Kυριακής Θεοδοσίου από την 

Βοκολίδα Αμμοχώστου, η οποία απεβίωσε στις 9 Απριλίου σε ηλικία 

86 ετών. Γεννήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 1933, παντρεύτηκε τον μ. 

Νεοκλή Θεοδοσίου και ήρθαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1963. Με 

δυναμισμό και αποφασιστικότητα κατάφεραν να ευημερήσουν, 

δουλεύοντας στην ενδυματοβιομηχανία στη δεκαετία του 1980 και 

ταυτόχρονα μεγαλώνοντας τις τέσσερις θυγατέρες της.  

Αφήνει τις 4 θυγατέρες της: Kατερίνα, Ελένη, Αντρούλλα και 

Θεοδοσία, γαμπρούς, εγγόνια και δισέγγονα.  

Ήταν ένα αγαπημένο άτομο στην οικογένειά, τους φίλους και στην 

Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Θα μας λείψει πολύ. 

Λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού η κηδεία έγινε σε στενό 

οικογενειακό κύκλο.

Κυριακού Θεοδοσίου
(από τη Βοκολίδα, Κύπρος)

28.10.1933 - 09.04.2020
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It is with great sadness we announce the loss of a beloved husband, father and 
grandfather, Joseph Panayiotou who passed away 10th April 2020 at the age of 69. 
Joseph leaves behind his wife, Eleni and children, Panayiota, Neoclis, Kyriacos and 
Demetris, son-in-law Lefteris and daughters-in-law Eleanor, Marina, Litsa and 11 
grandchildren. 

Joseph was born in Nikokleia, Paphos 07th November 1950 and lived in Paphos until the 
age of 26yrs. He arrived 22nd March 1976 in England where he started working in the 
rag trade Industry and meeting his wife Eleni where he started to build his own family and 
future. He continued to successfully build his own business until he reached retirement 
age where he then enjoyed spending all his time with his family and grandchildren. 

Joseph was truly an amazing, kind, generous and loving person who worked extremely 
hard throughout his life, always ensuring that his family had the best of everything they 
needed. He was a wonderful husband and the greatest father anyone could ever have 
wished for. He was and will continue to be his family’s greatest inspiration. 

He was a very generous man who would always open his home to his family and friends 
if they needed a place to stay. We all love and miss him very much. His memory will live 
on within us all and will never be forgotten. 

We hold you forever close within our hearts and we will never let you go. You shall always 
remain with us throughout our lives your memory will never fade. 

The funeral will take place on the 17th July, 10am at the Church of St. Marys, Wood Green 
and the burial will follow after at New Southgate Cemetery. 

A wake will be held at Rumours, 6 Ashfield Parade, N14 5AB (in compliance with the 
current government guidelines facilitating social distancing) 

For those wishing to send flowers, 

Please Send To: Demetriou & English, 131/133 Myddleton Road, Wood Green, London, 
N22 8NG by 5pm the day before.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Joseph Panayiotou
(from Nikokleia, Paphos) 

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού Ιωσήφ Παναγιώτου, ο οποίος απεβίωσε στις  10 Απριλίου 2020 
σε ηλικία 69 ετών. Ο Ιωσήφ αφήνει την σύζυγό του Ελένη, παιδιά: Παναγιώτα, 
Νεοκλή, Κυριάκο και Δημήτρη, γαμπρό Λευτέρη, νύμφες: Ελεανόρ, Μαρίνα, Λίτσα 
και 11 εγγόνια.  

Ο Ιωσήφ γεννήθηκε στην Νικόκλεια, Πάφος στις 7 Νοεμβρίου 1950, έζησε στην Πάφο 
μέχρι τα 26 του χρόνια. Στις 22 Μαρτίου 1976 ήρθε στην Αγγλία όπου άρχισε δουλειά 
στην ενδυματοβιομηχανία, όπου γνώρισε την σύζυγό του Ελένη και δημιούργησε την 
δική του οικογένεια. 

Συνέχισε με επιτυχία την δική του επιχείρηση, ώσπου έφτασε στην ηλικία της 
συνταξιοδότησης, όπου στη συνέχεια απολάμβανε όλο το χρόνο με την οικογένεια 
και τα εγγονάκια του. Ο Iωσήφ ήταν πραγματικά ένας εκπληκτικός, ευγενικός, 
γενναιόδωρος και στοργικός άνθρωπος που εργάστηκε εξαιρετικά σκληρά καθ’ όλη 
την διάρκεια της ζωής του, διασφαλίζοντας πάντα ότι καλύτερο για την οικογένεια του. 
Ήταν ένας θαυμαστός σύζυγος και ο καλύτερος πατέρας που μπορούσε να ευχηθεί 
κανείς. Ήταν και θα συνεχίσει να είναι η μεγαλύτερη έμπνευση για όλη την οικογένεια. 

Ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος άντρας και πάντοτε το σπίτι του ήταν ανοικτό για να 
φιλοξενεί συγγενείς και φίλους. Όλοι τον αγαπάμε και θα μας λείψει πάρα πολύ. Η 
μνήμη του θα ζει μέσα μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 
17 Ιουλίου στις 10πμ, στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green και η ταφή στο 
κοιμητήριο του New Southgate. H παρηγοριά θα γίνει στο Rumours, 6 Ashfield 
Parade, N14 5AB (σύμφωνα με τις τρέχουσες κυβερνητικές οδηγίες κοινωνικών 
αποστάσεων). 

Αν επιθυμείτε να στείλετε λουλούδια μπορούν να τα παραδώσουν στο γραφείο 
κηδειών του Demetriou & English, 131/133 Myddleton Road, Wood Green, London, 
N22 8NG, μέχρι τις 5μμ της προηγούμενης ημέρας.

Iωσήφ Παναγιώτου
(από τη Νικόκλεια, Πάφος)

07.11.1950 - 10.04.2020
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