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Η χρήση μάσκας στα καταστή-
ματα και τα σουπερμάρκετ της 
Αγγλίας θα είναι υποχρεωτική 
από τις 24 Ιουλίου για την απο-
τροπή του κινδύνου επανεμφά-
νισης της επιδημίας του νέου κο-
ρωνοϊού, ανακοίνωσε η 
βρετανική κυβέρνηση...     Σελ 3

Βρετανία
Ένας αυξανόμενος αριθμός προ-

σφύγων στην Ελλάδα που αντιμε-

τωπίζει σοβαρά προβλήματα σω-

ματικής και ψυχικής υγείας, 

απειλείται με έξωση, έχει σταμα-

τήσει να λαμβάνει οικονομική βοή-

θεια...
      

         Σελ 8

Προσφυγικό-Ελλάδα Κύπρος- Τουρισμός
Υποχρεωτική η συμπλήρωση 

κάρτας ταξιδιού από όσους θα 

ταξιδέψουν στην Κύπρο (Cyp-

rusFlightPass), σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προνοούνται 

στην ιστοσελίδα www.cyprus-

flightpass.gov.cy...           Σελ 5      
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Κύπρος: Από το Πραξικόπημα στην Εισβολή 
46 χρόνια από την τουρκική εισβολή η Τουρκία συνεχίζει, να 

στερεί από τους εκτοπισμένους Ελληνοκυπρίους το  
δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους 

σελ 2&17

Πολιτιστικό 
έγκλημα

Πολιτιστικό 
έγκλημα

Η Τheresa Villiers  κάλεσε την κυβέρνηση του Η.Β  να καταδικάσει την απόφαση του Ερντογάν (ΣΕΛ 7)

Eπίσημη ανακοίνωση της UNESCO για απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί (ΣΕΛ 7)

  Αγία Σοφία:  Η ιστορία του παγκόσμιου συμβόλου του Χριστιανισμού (ΣΕΛ 6) 

σελ 17&26σελ 17&26

Κύπρος: Από το Πραξικόπημα στην Εισβολή 
46 χρόνια από την τουρκική εισβολή η Τουρκία συνεχίζει, να 

στερεί από τους εκτοπισμένους Ελληνοκυπρίους το  
δικαίωμα να επιστρέψουν στα σπίτια και τις περιουσίες τους 

 Μία σελίδα αφιερωμένη στον μαύρο Iούλη 
που σημάδεψε το νησί μας, στον  

ατελείωτο σπαραγμό της προσφυγιάς και 
τον ανελέητο καημό της σκλαβιάς (σελ 13)

η απόφαση Ερντογάνη απόφαση Ερντογάν
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Έφθασαν και 
πάλι οι μέρες 
του Ιούλη που 
πρέπει να θυ-
μούμαστε, και οι 
μνήμες ξανάρ-
χονται για να 
μας αναστατώ-
σουν αφού 

ακόμα δεν βρέθηκε λύση στο 
καυτό πρόβλημα που μας βα-
σανίζει.  
Το μόνο που κάνουμε είναι να 
κρατηθούμε να ελπίζουμε και να 
μην ξεχνούμε. 
Βγάζουμε λοιπόν τις μνήμες 
προς τα έξω και τις μεταφέ-
ρουμε στο χαρτί για εμάς αλλά 
και για τους άλλους που δεν 
γνωρίζουν για να μάθουν.  
Και οι μνήμες ταξιδεύουν και 
εμείς τις καταγράφουμε.  
Δεν μιλάμε για μύθους. 
Για ποια Αφροδίτη και για ποιο 
μύθο μου μιλάς. 
Εδώ υπάρχουν μνήμες καρφω-
μένες στο μυαλό που μας μα-
τώνουν. 
Τι να μου κάνει ένας μύθος. 
Εδώ μιλάμε για καρφιά που μά-
τωσαν το στήθος μας. 
Μιλάμε για Σταύρωση. Μιλάμε 
για ένα πόνο που έγινε αγιά-
τρευτος. 
Εδώ μιλάμε για μια μισή Λευ-
κωσία. Μια Λευκωσία που έχει 
οσμή κομμάτι από τη ψυχή μας. 
Μιλάμε για μια Κυρήνεια προ-
δομένη. 
Μια Κυρήνεια ποτισμένη με δά-
κρυα και αίμα των παιδιών της. 
Μιλάμε για ένα Πενταδάκτυλο 
που μας κοιτάζει με παράπονο. 
Ένα Πενταδάκτυλο που κρατάει 
στα σπλάχνα του τα Κόκαλα 
προγόνων γενεών και γενεών.  
Ένα Πενταδάκτυλο που ζήσαμε 
την πιο τρομακτική ιστορία της 
ζωής μας. 
Μια Κερύνεια και ένα Πενταδά-
κτυλο του Ιούλη του 1974. 
Για πιο μύθο μου μιλάς. Εδώ μι-
λάμε για μνήμες καρφωμένες 
μες, το νου. Μνήμες που δεν 
αλλοιώνονται με τίποτα. Για πιο 
μύθο μου μιλάς λοιπόν; 
Εδώ μιλάμε για αναστάτωση 
ψυχής. Για καταπάτηση ονεί-
ρων. Μιλάμε για αρπαγή.  
Για βιασμό, για σφαγιασμό! 
Για πιο μύθο μου μιλάς. 
Εδώ μιλάμε για βάσανο ζωής, 
Μιλάμε για μια Κερύνεια που 
την χάνουμε. Για ένα Πενταδά-
κτυλο που μας κοιτάζει συνέχεια 
και μας ρωτά. Γιατί; 
Μιλάμε για μια Λευκωσία που 
την χάνουμε. 
Κύπρος Ιούλιος 1974.  
Για πιο μύθο μου μιλάς λοιπόν. 
Εδώ μιλάμε για το λιμάνι της Κε-

ρύνειας. Για τα σπίτια της Ρη-

γαινης. Για ένα Πενταδάκτυλο 

και για την χαμένη μισή Λευκω-

σία.  

Για τη χαμένη Αγία Σοφία. Για 

μια στοιχειωμένη Αμμόχωστο! 

Για ένα εγκλωβισμένο Καρπάσι. 

Μιλάμε για τον θαυματουργό 

Απόστολο Ανδρέα! 

Για πιο μύθο μου μιλάς λοιπόν; 

Εδώ μιλάμε για ληστεία. Μιλάμε 

για εισβολή και κατοχή. 

Κύπρος μου, 

Θα 'θελα να' χα υπομονή 

Ν, αντέξω κι αλλά χρόνια 

Να' χα και νου και δύναμη 

Να σε θυμάμαι αιώνια 

Στο νου να σ, έχω πάντοτε 

Στις μνήμες να σε φέρνω 

Ποτέ μου να μην σ, αρνηθώ 

Όρκο μεγάλο παίρνω. 

ΕΣΥ που με ανάγιωσες 

Είμαι παιδί δικό σου 

Όλα εσύ μου τα δώσεις 

Και τον πολιτισμό σου, 

Ποτέ μου δεν σ, αρνήθηκα  

Με διώξαν  οι εχθροί σου 

Μπήκαν και λεηλατήσαν 

Τον τόπο και την Γη σου. 

Κύπρος μου κάνε υπομονή 

Το βλέπω δεν θ, αργήσει 

Θα'ρθεί η πολυπόθητη 

Στο πρόβλημα σου λύση. 

Θα παίξουν οι καμπάνες σου 

Να τρέξουν τα παιδιά σου 

Να πέσουν στις αγκαλιές σου 

Σαν θα'ρθεί η λευτεριά σου! 

Με αυτά τα λίγα για να θυμού-

μαστε και να ελπίζουμε. Γιατί η 

ελπίδα είναι ότι απομένει για να 

κρατηθούμε. Ας μην ξεχνάμε και 

ας ελπίζουμε ότι ο ήλιος θα ανα-

τείλει σύντομα από την μεριά 

του Πενταδάκτυλου. 

Εγώ ζηλεύω τα πουλιά. Τα που-

λιά που πετάνε ελεύθερα και 

πάνε όπου θέλουν.  

Χωρίς να δώσουν λογαριασμό 

σε κανένα. Πάνε εκεί που εμείς 

δεν μπορούμε να πάμε.  

Ας κρατήσουμε λοιπόν την ελ-

πίδα και ας ευχηθούμε ότι σύ-

ντομα όπως τς πουλιά θα ανοί-

ξουμε και εμείς τα φτερά μας και 

θα πετάξουμε πάνω από μια 

ελεύθερη Κύπρο.  

Σας χαιρετώ 

Βασίλης Παναγής.

«Κύπρος@60: Ευκαιρίες, Προκλήσεις, Προοπτικές  
για Επανένωση» 

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

Εισβολή στην Κύπρο 1974
του Βασίλη Παναγή

Την επιθετική και προκλητική συ-
μπεριφορά της Τουρκικής Κυβέρ-
νησης έναντι της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας καταδίκασαν ο 
Υπουργός Εξωτερικών Νίκος 
Χριστοδουλίδης και Βρετανοί 
βουλευτές διαδικτυακά την Τρίτη, 
14 Ιουλίου 2020, σε εκδήλωση 
που σηματοδότησε τα 60 χρόνια 
ανεξαρτησίας. 
Στον εισαγωγικό χαιρετισμό του, 
ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπρια-
κής Ομοσπονδίας κ. Χρίστος Κα-
ραολής επεσήμανε πως μια επα-
νενωμένη Κύπρο είναι «τόσο 
εφικτή όσο και βιώσιμη». 
«Αυτό που θέλουμε είναι δίκαιο, 
απλό και ριζωμένο στο διεθνές 
δίκαιο. Μία ελεύθερη, ενωμένη 
Κύπρο μέσω μιας λύσης βασι-
σμένης στα σχετικά ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας και 
στις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέ-
δου», είπε ο κ. Καραολής. 
Πρόσθεσε πώς η Κυπριακή Δη-
μοκρατία έχει αψηφήσει τις πι-
θανότητες καθιστάμενη «ένα λα-
μπρό δημοκρατικό, σύγχρονο 
και σταθερό κράτος», «ένα φά-
ρος ελπίδας, σταθερότητας και 
ευημερίας στην περιοχή», καθώς 
και ένας «αξιόπιστος και προβλέ-
ψιμος σύμμαχος» για το Ηνω-
μένο Βασίλειο. 
Ρόλο «λαφυραγωγού» διαδρα-
ματίζει η Τουρκία επεσήμανε ο κ. 
Χριστοδουλίδης, η οποία επιδιώ-
κει ένα «νεο-οθωμανικό όραμα» 
για την περιοχή. «Σε πρωτοφα-
νείς καιρούς, εν μέσω πανδη-
μίας, η Τουρκία κλιμακώνει τις 
προκλητικές της ενέργειες και συ-
στηματικά προωθεί μία πολύ-
πλευρη στρατηγική για την εφαρ-
μογή του ηγεμονικού, 
αναθεωρητικού της οράματος για 
την περιοχή, ξεκάθαρα παραβιά-
ζοντας το διεθνές δίκαιο», είπε ο 
υπουργός εξωτερικών. 
Πρόσθεσε πώς μοιάζει να εκμε-
ταλλεύεται τον περισπασμό της 
διεθνούς κοινότητας από την παν-
δημία η τουρκική ηγεσία, ώστε να 
εντατικοποιήσει και να προωθήσει 
περαιτέρω τα σχέδιά της. 
Τους Βρετανούς βουλευτές ενη-

μέρωσε επίσης ο κ. Χριστοδου-
λίδης, για την πρόσφατη γεώ-
τρηση εντός της κυπριακής ΑΟΖ 
και υφαλοκρηπίδας, την έκτη σε 
λιγότερο από ένα χρόνο από 
τουρκικά γεωτρύπανα, όπως ση-
μείωσε. 
Οι ενέργειες αποτελούν μέρος 
της γενικότερης αναθεωρητικής 
πολιτικής της Τουρκίας σχολίασε, 
η οποία αποτυπώνεται στις «επε-
κτατικές» παρεμβάσεις της στο 
βόρειο Ιράκ, στη Λιβύη και στις 
παράνομες ενέργειες έναντι της 
Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Σημείωσε πως η Κυπριακή Δη-
μοκρατία αναμένει από την κυ-
βέρνηση του ΗΒ, «να μεταφέρει 
σθεναρά και ξεκάθαρα μηνύ-
ματα, τόσο σε επαφές με αξιω-
ματούχους όσο και σε δημόσιες 
δηλώσεις». Ο κ. Χριστοδουλίδης 
τόνισε επίσης ότι «υπό το παρόν 
δηλητηριώδες κλίμα των προ-
κλήσεων και της επιθετικότητας, 
δεν μπορεί να αναμένεται να 
επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις 
για το Κυπριακό προσανατολι-
σμένες σε ένα αποτέλεσμα». Δια-
βεβαίωσε τους βουλευτές ότι η 
Κυπριακή Κυβέρνηση και ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης παραμέ-
νουν «δυνατά δεσμευμένοι» στις 
προσπάθειες για επανένωση του 
νησιού και του λαού του και ότι 
παραμένει έτοιμη για την επανέ-
ναρξη των συνομιλιών από εκεί 
που σταμάτησαν. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών ανα-
φέρθηκε επίσης στους τρεις κύ-
ριους πυλώνες της κυπριακής 
εξωτερικής πολιτικής. Συγκεκρι-
μένα, στην ενίσχυση των σχέ-
σεων με χώρες της ευρύτερης 
περιοχής, στην ανάληψη πιο 
ενεργούς συμμετοχής εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 
ενδυνάμωση των δεσμών με τα 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και με άλλους κρίσι-
μους εταίρους, όπως η Ινδία και 
η Ιαπωνία. 
Για τις διμερείς σχέσεις Ηνωμέ-
νου Βασιλείου-Κύπρου σχολίασε 
ότι περνάμε σε μια νέα εποχή 
μετά από την έξοδο από την Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ο 
ίδιος βλέπει «πολλή δυναμική για 
διευρυμένη συνεργασία». 
Το παρών της έδωσε και η Βρε-
τανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών 
αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γει-
τονιά, κα. Γουέντι Μόρτον, η 
οποία αρχικά σημείωσε πως η 
πανδημία «απέδειξε πόσο πρα-
γματικά δυνατή είναι η διμερής 
σχέση» με τις δύο κυβερνήσεις 
να συνεργάζονται για τον επανα-
πατρισμό πολιτών τους. 
Η κα Μόρτον, όπως και ο κ. Χρι-
στοδουλίδης νωρίτερα, στάθηκαν 
στη σημασία της συμφωνίας 
αξιοποίησης των μη στρατιωτι-
κών περιοχών που βρίσκονται 
στις βρετανικές βάσεις. 
Επί του Κυπριακού η Βρετανίδα 
Υφυπουργός Εξωτερικών ανέ-
φερε πως: «Οι πρόσφατες εξε-
λίξεις υπογραμμίζουν τη σημασία 
μιας συνολικής, δίκαιης και με 
διάρκεια λύσης του Κυπριακού, 
βασισμένης στο διεθνώς αποδε-
κτό μοντέλο μιας διζωνικής, δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας. Συνεχί-
ζουμε να πιστεύουμε ότι ο 
καλύτερος μακροπρόθεσμος 
τρόπος να επιλυθούν οι εντάσεις 
στην περιοχή, περιλαμβανομέ-
νων των τουρκικών ερευνών για 
υδρογονάνθρακες στα ύδατα 
γύρω από την Κύπρο, είναι να 
επιτευχθεί μια λύση του Κυπρια-
κού..» Από τους βουλευτές πρώ-
τος απευθύνθηκε στην παροικία 
ο Πρόεδρος της Διακομματικής 
Επιτροπής σερ Ρότζερ Γκέιλ, 
από το κυβερνών Συντηρητικό 
Κόμμα. «Υπερβολικά μακρύ διά-
στημα» χαρακτήρισε τα 46 χρό-
νια της κατοχής και τόνισε ότι οι 
παράνομες ενέργειες της Τουρ-
κίας στην Κυπριακή Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη «δεν επι-
τρέπεται να συνεχιστούν». 
Ο σκιώδης Υφυπουργός Ειρήνης 
και Αφοπλισμού των Εργατικών, 
πλέον και υπεύθυνος του κόμ-
ματος για την Κύπρο, κ. Φάμπιαν 
Χάμιλτον, εξέφρασε υποστήριξη 
για την επανένωση της Κύπρου 
ως διζωνική, δικοινοτική ομοσπον-
δία, ως ένα «κανονικό και βιώ-
σιμο» κράτος, χωρίς το «αναχρο-
νιστικό» σύστημα των εγγυήσεων. 
Ο κ. Χάμιλτον έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στο ανθρωπιστικό ζή-
τημα των αγνοουμένων και στην 
ανάγκη επίλυσης του προβλήμα-
τος των περιουσιών των προ-
σφύγων και προόδου. Σχολίασε 
τις γεωτρήσεις της Άγκυρας ως 
«εντελώς απαράδεκτη ενέργεια 
επιθετικότητας». 
Ο εκπρόσωπος των Φιλελεύθε-
ρων Δημοκρατών για εξωτερικά 
θέματα κ. Άλιστερ Καρμάικλ εξέ-
φρασε τη λύπη του για το γεγο-
νός ότι το Κυπριακό δε λαμβάνει 
την προσοχή που χρειάζεται και 

συμπλήρωσε ότι όλα τα κόμματα 
συμφωνούν στη στήριξη μιας λύ-
σης διζωνικής δικοινοτικής ομο-
σπονδίας. Σημείωσε πώς το 
κόμμα του συμφωνεί με τις θέ-
σεις που εξέφρασαν νωρίτερα 
στην εκδήλωση ο σερ Ρότζερ 
Γκάιλ και ο Φάμπιαν Χάμιλτον. 
Ο κ. Κρις Στίβενς από το Εθνικό 
κόμμα της Σκωτίας (SNP) επέ-
κρινε επίσης την Τουρκία για τις 
παράνομες γεωτρήσεις. Σημεί-
ωσε πως η Τουρκία με τις πρά-
ξεις της ενάντια στην Κύπρο και 
τον λαό της, όπως και στους 
κούρδους έχει προβληματίσει τον 
ίδιο και το κόμμα του εδώ και 
χρόνια, μην έχοντας διστάσει να 
τον επικρίνουν και ας λαμβάνει 
συνεχώς επιθετικές επιστολές 
από τον Τούρκο πρέσβη στο ΗΒ.  
Ο κ. Πάμπος Χαραλάμπους των 
Εργατικών καταδίκασε την έλ-
λειψη ευαισθησίας και σεβασμού 
από την πλευρά της Άγκυρας όχι 
μόνο έναντι της Κύπρου, αλλά 
και από την απόφαση για μετα-
τροπή της Αγίας Σοφίας σε μου-
σουλμανικό τέμενος. 
Η κα. Κριστίν Τζαρντίν των Φιλε-
λεύθερων Δημοκρατών σχολίασε 
ότι μοιάζει «αδιανόητο» πως το 
Κυπριακό δεν έχει ακόμα επιλυ-
θεί. Είπε πως θυμάται να βλέπει 
στα νέα και να διαβάζει για τα γε-
γονότα της παράνομης εισβολής 
όταν ήταν στα εφηβικά της χρό-
νια, πράγμα που ποτέ της δε θα 
ξεχάσει μέχρι να βρεθεί λύση στο 
Κυπριακό. 
Η μακροχρόνια υποστηρικτρια 
του αγώνα της Κύπρου και του 
λαού της κα. Τερέζα Βίλιερς των 
Συντηρητικών, χαρακτήρισε 
«προνόμιο» να υπερασπίζεται 
εδώ και τόσα χρόνια τα δίκαια 
της Κύπρου και είπε ότι θα συ-
νεχίσει να το κάνει. Εξήρε δε τη 
«τεράστια πρόοδο» που έχει πε-
τύχει η Κυπριακή Δημοκρατία 
στα 60 χρόνια της ανεξαρτησίας 
της, περιγράφοντας τη χώρα ως 
ευημερούσα και «πυλώνα στα-
θερότητας σε μία ασταθή πε-
ριοχή». 
Κλείνοντας την εκδήλωση, μετέ-
φερε το σοκ που αισθάνθηκε στο 
άκουσμα των σχεδίων του κατοχι-
κού καθεστώτος για το Βαρώσι και 
της Τουρκίας για την Αγία Σοφία. 
Το «παρών» στη συζήτηση 
έδωσε επίσης ο Ύπατος Αρμο-
στής της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στο Λονδίνο κ. Ανδρέας Κα-
κουρής, καθώς και άλλοι 
βουλευτές και μέλη της Βουλής 
των Λόρδων. 
Την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν τη συζήτηση μέσω διαδι-
κτύου είχαν πολλοί Κύπριοι της 
Βρετανίας και της παγκόσμιας 
διασποράς.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Nέα μέτρα -κορωνοϊός Βrexit-Mεταναστευτικό σύστημα

Η Βρετανία αποκλείει την Huawei από τα δίκτυα 5G
Το Λονδίνο θα αποκλείσει την κινεζική Huawei 
Technologies από το να παράσχει εξοπλισμό για 
τα δίκτυα κινητής επόμενης γενιάς του Ην. Βασι-
λείου από τα τέλη του τρέχοντος έτους για λόγους 
ασφάλειας, σε μια κίνηση που απειλεί να κλιμακώ-
σει τις εντάσεις στις σχέσεις ανάμεσα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Κίνα. 
Βάσει του σχεδίου το οποίο ενέκρινε ο πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόνσον, οι διαχειριστές δικτύων 
δεν θα μπορούν να προσθέσουν νέα εξαρτήματα 
της Huawei στα δίκτυα 5G μετά τις 31 Δεκεμβρίου. 
Ο εξοπλισμός που κατασκευάζει ο κινεζικός κο-
λοσσός με έδρα την Σεντζέν και έχει ήδη εγκατα-
σταθεί θα αποσυρθεί από τα δίκτυα 5G έως το 
2027, ανέφερε η κυβέρνηση επιβεβαιώνοντας δη-
μοσίευμα του Bloomberg News. 
Η στροφή της κυβέρνησης σχετικά με την Huawei 
ήταν πρώτο θέμα για τους Financial Times, το 
Guardian, τη Metro και την εφημερίδα  i  (15/07) 
που κυκοφόρησε με πρωτοσέλιδο πηχυαίο τίτλο: 
"Eπίκειται κρίση στις σχέσεις με την Κίνα καθώς το 
Ηνωμένο Βασίλειο αποσύρει την Huawei." 
Κατά την άποψη των FT, η απόφαση να μην επι-
τραπεί στην κινεζική εταιρεία να διαδραματίσει ρόλο 
στα δίκτυα 5G της Βρετανίας είναι σωστή και βα-
σίζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες - αλλά θα 
έχει σημαντικό κόστος, τόσο για τη βιομηχανία κι-
νητών τηλεπικοινωνιών όσο και για τους κατανα-
λωτές. 
Για τους Times (15/07), μια αβεβαιότητα είναι το 

πώς θα αντιδράσει το Πεκίνο. Η εφημερίδα γράφει  
ότι σε μια εποχή που η Βρετανία αποσύρεται από 
το μεγαλύτερο εμπορικό μπλοκ στον κόσμο, οποι-
αδήποτε απώλεια πρόσβασης σε αυτό που υπήρξε 
για πολλά χρόνια η ταχύτερα αναπτυσσόμενη με-
γάλη οικονομία στον κόσμο θα μπορούσε να απο-
δυναμώσει περαιτέρω την παγκόσμια θέση της 
χώρας. 
"Δεν υπάρχει φυσικά 100% ασφαλές δίκτυο", είπε 
ο Βρετανός υπουργός Πολιτισμού Όλιβερ Ντάου-
ντεν, ο οποίος περιέγραψε τις λεπτομέρειες του 
σχεδίου ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα θέσει ως πρώτη προτε-
ραιότητα το ζήτημα της εθνικής του ασφάλειας σε 
ό,τι αφορά την απόφαση την οποία θα λάβει η κυ-
βέρνησή του για τον ρόλο του κινεζικού τηλεπικοι-
νωνιακού κολοσσού Huawei στην ανά-
πτυξη του 
δικτύου 5G της 
χώρας, δήλωσε 
ο Βρετανός 
υπουργός Δι-
καιοσύνης Ρό-
μπερτ Μπάκλαντ 
τη Δευτέρα. 
"Η εθνική ασφά-
λεια έρχεται 
πρώτη και γνω-
ρίζω ότι το Συμ-
βούλιο Εθνικής 

Ασφάλειας και η κυβέρνηση στο σύνολό της θα 
θέσουν ως τεράστια προτεραιότητα το ζήτημα της 
εθνικής ασφάλειας", ανέφερε ο κ. Μπάκλαντ, μι-
λώντας στο ραδιόφωνο του BBC.  
Η απόφαση να αφαιρεθούν τα εργαλεία της Huawei 
από τα βρετανικά δίκτυα σηματοδοτεί την αλλαγή 
στάσης του Τζόνσον και απειλεί να πυροδοτήσει 
την ολοένα και αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στο 
Ην. Βασίλειο και την Κίνα σε μια πολύ ευαίσθητη 
περίοδο. Η Κίνα έχει προειδοποιήσει τον Johnson 
ότι θα έχει συνέπειες, εάν "το Ην. Βασίλειο αντιμε-
τωπίσει την Κίνα" ως εχθρικό εταίρο , επισημαίνουν 
οι αναλυτές.  
Η Huawei χαρακτήρισε "απογοητευτική" την από-
φαση του Λονδίνου, εκτιμώντας ότι είναι "πολιτική 
απόφαση" και οφείλεται "στην αμερικανική εμπο-

ρική πολιτική".  

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας 
στα καταστήματα από τις 24 Ιουλίου 
Πολλές από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων 
της Τρίτης (14/07) επικεντρώθηκαν στην απόφαση 
της κυβέρνησης να καταστήσει υποχρεωτική την 
χρήση μάσκας στα καταστήματα στην Αγγλία από 
την επόμενη εβδομάδα - με τις Daily Telegraph, 
τους Times και την Daily Mirror να επισημαίνουν 
ότι η αλλαγή πολιτικής σημειώνεται "μετά από πολ-
λές ημέρες σύγχυσης". 
Με πηχυαίο πρωτοσέλιδο τίτλο - "It's About Bleed-
ing Time!" - η Daily Star κυκλοφόρησε επικρίνο-
ντας την κυβέρνηση για ολιγωρία και αναποφασι-
στικότητα και για "τέσσερις μήνες αντιφατικών 
μηνυμάτων". 
Σύμφωνα με τον Guardian, η κυβέρνηση υποχρε-
ώθηκε να κάνει τη σχετική ανακοίνωση αφού 
πρώτα ο υπουργός παρά των πρωθυπουργώ, 
Μάικλ Γκοβ, είχε δηλώσει την Κυριακή που μας 
πέρασε ότι οι πελάτες στα καταστήματα δεν χρει-
άζεται να φορούν μάσκες. Η δήλωση αυτή ερχόταν 
σε αντίθεση με ό,τι είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Μπό-
ρις Τζόνσον την περασμένη εβδομάδα, υπογραμ-
μίζει η εφημερίδα. 
Η Daily Mail δεν αποκλείει η απόφαση της κυβέρ-
νησης για την υποχρεωτική χρήση της μάσκας στα 
καταστήματα και στους κλειστούς δημόσιους χώ-
ρους "να εξοργίσει εκείνους που δεν ανέχονται την 
κάλυψη του προσώπου, ή αυτούς που δεν τους 
αρέσει η ιδέα του κρατικού καταναγκασμού". 

Λεπτομέρειες για το νέο μεταναστευτικό σύστημαΥποχρεωτική χρήση μάσκας σε καταστήματα και ΜΜΜ

Η χρήση μάσκας στα καταστήματα και τα σου-
περμάρκετ της Αγγλίας θα είναι υποχρεωτική από 
τις 24 Ιουλίου για την αποτροπή του κινδύνου 
επανεμφάνισης της επιδημίας του νέου κορω-
νοϊού, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση. Στους 
παραβάτες θα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 
και 100 λιρών. Η επιβολή του προστίμου αυτού 
προβλέπεται ήδη από τις 15 Ιουνίου για τους επι-
βάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς που δεν 
φορούν μάσκα. Πριν από την ημερομηνία αυτή 
ίσχυε μόνον σύσταση για την χρήση μάσκας 
στους κλειστούς δημόσιους χώρους. «Υπάρχουν 
ολοένα και περισσότερες αποδείξεις ότι η χρήση 
μάσκας σε έναν κλειστό χώρο συμβάλλει στην 
προστασία» από τον SARS-CoV-2, υπογράμμισε 
εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, ενώ πλέον 
εμφανίστηκε με μάσκα και ο Μπόρις Τζόνσον. 
Η χρήση μάσκας στα καταστήματα είναι ήδη υπο-
χρεωτική κυρίως στην Σκωτία στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η Βρε-
τανία, η χειρότερα πληγείσα από την Covid-19 
ευρωπαϊκή χώρα με σχεδόν 45.000 νεκρούς, ήρε 
τους περισσότερους περιορισμούς που είχε επι-
βάλει από τις 23 Μαρτίου για την αναχαίτιση της 

εξάπλωσης του ιού, αλλά οι περιοχές του Ηνω-
μένου Βασιλείου έχουν υιοθετήσει διαφορετικές 
ημερομηνίες για την χαλάρωση των περιοριστι-
κών μέτρων. 
Αυστηρότερα πρόστιμα για τον κορωνοϊό 
στην Ιρλανδία 
Στην Ιρλανδία παράλληλα η υποχρεωτική χρήση 
μάσκας ή καλύμματος προσώπου στα δημόσια 
μέσα μεταφοράς της χώρας θα τεθεί σε ισχύ από 
τη Δευτέρα. Ωστόσο στην χώρα αυτή η ποινή 
που θα επιβάλλεται στους παραβάτες είναι πιο 
αυστηρή, ανέρχεται σε πρόστιμο 2.500 ευρώ ή 
φυλάκιση έξι μηνών ή ακόμη και τα δύο, σύμφωνα 
με τους κανονισμούς που επέβαλε η ιρλανδική 
κυβέρνηση. Βάσει των νέων κανονισμών, όλοι οι 
επιβάτες των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφο-
ράς, είτε πρόκειται για τρένα, τραμ, λεωφορεία 
είτε για ταξί θα πρέπει να φορούν μάσκα ή κά-
λυμμα προσώπου και οι οδηγοί θα έχουν εξου-
σιοδότηση να αρνούνται την είσοδο οποιουδή-
ποτε επιβάτη δεν τηρεί τον κανόνα αυτόν. 
Αν οι επιβάτες δεν τηρούν τους νέους κανόνες 
χωρίς να έχουν βάσιμη δικαιολογία, η αστυνομία 
θα επεμβαίνει για να λυθεί το ζήτημα, για την 
αποφυγή ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας 
της Covid-19 στην Ιρλανδία την ώρα που η χώρα 
προχωράει στο εκ νέου άνοιγμα της κοινωνίας 
της και των επιχειρήσεων. Η Ιρλανδία, που δια-
τηρεί ακόμα απαγόρευση σε παμπ, κατέγραψε 
το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα SARS-CoV-2 
στα τέλη του Φεβρουαρίου. Μέχρι σήμερα πε-
ρισσότερα από 25.000 κρούσματα έχουν κατα-
γραφεί στη χώρα από τον νέο κορωνοϊό και πε-
ρισσότεροι από 1.700 θάνατοι από Covid-19, 
σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Μία νέα μαζική ενημερωτική εκστρατεία για το 
πώς πρέπει να προετοιμαστούν οι επιχειρήσεις 
στη Βρετανία για τη λήξη της μεταβατικής περιό-
δου του Brexit, αλλά και  για τη νέα μεταναστευ-
τική πολιτική, παρουσίασε την Δευτέρα η βρετα-
νική Κυβέρνηση. 
Η Υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έδωσε στη 
δημοσιότητα ένα έγγραφο το οποίο περιγράφει 
τη λειτουργία του συστήματος βαθμοδότησης για 
όσους θελήσουν να εγκατασταθούν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά. 
Στο νέο σύστημα θα υπάγονται όλοι οι αλλοδαποί, 
είτε είναι πολίτες χωρών-μελών της ΕΕ είτε τρίτων 
χωρών. 
Δε θα γίνονται δεκτοί ανειδίκευτοι εργάτες και οι 
επίδοξοι μετανάστες θα πρέπει να συγκεντρώ-
νουν 70 πόντους για να τους επιτραπεί η εγκατά-
σταση στη χώρα. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα δίνουν συ-
νολικά 50 πόντους, είναι να υπάρχει προσφορά 
θέσης εργασίας από εγκεκριμένο εργοδότη, η ερ-
γασία αυτή να είναι σε επίπεδο ειδίκευσης A-level 
και να υπάρχει αποδεκτή γνώση αγγλικών. 
Οι υπόλοιποι 20 πόντοι θα μπορούν να αποκτού-

νται με κάποιο από μια σειρά άλλων κριτηρίων. 
Μεταξύ αυτών των κριτηρίων είναι ο ελάχιστος 
μικτός ετήσιος μισθός 25.600 λιρών (με εξαιρέσεις 
για συγκεκριμένα επαγγέλματα), η προσφορά θέ-
σης εργασίας σε τομείς με ελλείψεις σε έμψυχο 
δυναμικό ή η κατοχή διδακτορικού τίτλου. 
Η κα Πατέλ δήλωσε: «Ο βρετανικός λαός ψήφισε 
να ανακτήσει τον έλεγχο των συνόρων μας και 
να εισαχθεί ένα νέο σύστημα μετανάστευσης με 
μοριοδότηση. Τώρα που έχουμε φύγει από την 
ΕΕ είμαστε ελεύθεροι να ξετυλίξουμε την πλήρη 
δυναμική αυτής της χώρας και να υλοποιήσουμε 
ένα νέο δικαιότερο, πιο συμπαγές μεταναστευτικό 
σύστημα». 
Νέα προσθήκη στα σχέδια της βρετανικής 
Kυβέρνησης είναι η δυνατότητα βίζας για ξένους 
επαγγελματίες του τομέα υγείας, μία απόφαση που 
ακολουθεί την αναγνώριση της προσφοράς του 
ξένου έμψυχου δυναμικού στο εθνικό σύστημα 
υγείας NHS κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Δε θα υπάρχει αριθμητικό όριο για ξένους φοιτητές, 
θα πρέπει όμως να εξασφαλίζουν 70 βαθμούς, 
εφόσον έχουν προσφορά θέσης σε βρετανικό πα-
νεπιστήμιο,και εξασφαλισμένους οικονομικούς πό-
ρους και μιλούν ικανοποιητικά αγγλικά. 
Οι απόφοιτοι βρετανικών πανεπιστημίων από το 
εξωτερικό θα επιτρέπεται να μείνουν στη χώρα 
για δύο ή τρία χρόνια (διδακτορικό). 
Σημειώνεται ότι οι υπήκοοι χωρών-μελών της ΕΕ 
που θα βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν 
από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 θα μπορούν να κά-
νουν αίτηση για απόκτηση καθεστώτος εγκατε-
στημένου ή προεγκατεστημένου κατοίκου, που 
εξασφαλίζει τη μελλοντική διαμονή στη χώρα και 
άλλα δικαιώματα, έως το τέλος Ιουνίου 2021.
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Ολοένα και περισσότερο μη βιώσιμη η απουσία λύσης 
Γ.Γ. ΟΗΕ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ, ΧΑΘΗΚΑΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΑΠΤΕΣ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Σε δώρον άδωρον εξελίσσεται η κρατική επιδό-
τηση στα νέα στεγαστικά και επιχειρηματικά δά-
νεια, αφού μετά την εξαγγελία των σχεδίων οι τρά-
πεζες προχώρησαν σε αύξηση των επιτοκίων τους 
με αποτέλεσμα να απορροφήσουν το όφελος, 
όπως επιβεβαιώθηκε σε συνεδρία της Επιτροπής 
Οικονομικών. 
Μάλιστα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς 
επίσης οι οργανώσεις των δανειοληπτών και των 
καταναλωτών, εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για 
ενδεχόμενες νέες αυξήσεις στα επιτόκια και τις 
παρεμφερείς των τραπεζών, ιδιαίτερα μετά τη λήξη 
της επιδότησης. 
Σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών συζητή-
θηκε το θέμα με τίτλο: «Οι κίνδυνοι και επιπτώσεις 
που προκύπτουν από την τακτική των τραπεζών 
να υπερχρεώνουν τους δανειολήπτες με πιο 
υψηλά επιτόκια και επιβαρύνσεις για δάνεια με 
κρατική επιδότηση». Η συζήτηση του θέματος έγινε 
μετά από πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομά-

δας του ΑΚΕΛ (Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δα-
μιανού, Αντρέα Καυκαλιά). 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, ο Στ. Στεφάνου 
κατήγγειλε με στοιχεία συγκεκριμένη περίπτωση 
δανειολήπτη, ο οποίος βρισκόταν σε διαβουλεύ-
σεις με την τράπεζα για τη σύναψη στεγαστικού 
δανείου και μετά το σχέδιο επιδότησης τού ζήτησαν 
πιο υψηλό επιτόκιο. Σε παρόμοιες καταγγελίες 
αναφέρθηκαν επίσης βουλευτές από άλλα κόμ-
ματα της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης και οι εκ-
πρόσωποι των οργανώσεων των δανειοληπτών 
και των καταναλωτών. 
Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομι-
κών, Γιώργος Παντελή, παραδέχθηκε ότι η οροφή 
στο σχέδιο για τα στεγαστικά δάνεια είναι ελαφρώς 
πιο πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς. Ανέφερε 
μάλιστα ότι σε μια περίπτωση τράπεζα έβαλε επι-
πλέον χρέωση ύψους 1% για έξοδα σύναψης δα-
νείου, η οποία αφαιρέθηκε στη συνέχεια μετά από 
παρέμβαση του Υπουργείου. 

Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, κατήγγειλε ότι 
το σχέδιο επιδότησης ώθησε τα επιτόκια προς τα 
πάνω και εξέφρασε έντονη ανησυχία για ενδεχό-
μενες νέες αυξήσεις λόγω των μικρών γραμμά-
των. 
Εν τω μεταξύ, το ΑΚΕΛ διά του Εκπροσώπου Τύ-
που του κόμματος, βουλευτή Στ. Στεφάνου επε-
σήμανε ότι εκτός από τις υπερχρεώσεις, υπάρχει 
πρόβλημα και με τα νοικοκυριά και τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να εξασφα-
λίσουν δάνεια από τις τράπεζες, επειδή είναι χα-
μηλά τα εισοδήματά τους ή/και κρίνονται μη 
βιώσιμοι. Εισηγήθηκε μάλιστα τη διαμόρφωση ει-
δικών σχεδίων από το κράτος, τα οποία να στο-
χεύουν στις πιο πάνω ομάδες. 
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Οικονομικών ζήτησε 
στοιχεία και αποφάσισε ότι θα παρακολουθεί συ-
στηματικά την πορεία των δανείων με κρατική επι-
δότηση. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Δυσοίωνες είναι οι προοπτικές για σπάσιμο του 
αδιεξόδου και επανέναρξη διαδικασίας αναζήτη-
σης λύσης, διαπιστώνει η Γραμματεία των Ηνω-
μένων Εθνών κρούοντας τον κώδωνα του κιν-
δύνου, την ώρα που ο Ταγίπ Ερντογάν τεντώνει 
το σχοινί με κλιμάκωση των προκλήσεων στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 
Ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έκθεσή 
του για την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) αναφέρει ότι 
θεωρεί ολοένα και περισσότερο μη βιώσιμη την 
απουσία επίλυσης του Κυπριακού.   
«Η έλλειψη διαπραγματεύσεων από τον Ιούλιο 
του 2017 δεν σημαίνει ότι η κατάσταση στο νησί 
παραμένει αμετάβλητη, είτε σε πολιτικό επί-
πεδο, είτε στη νεκρή ζωή», γράφει στα συμπε-
ράσματα της έκθεσης για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 
«Όπως περιγράφεται στις αρχές της πρωτοβου-
λίας  μου Action for Peacekeeping, υπάρχει 
άμεση σύνδεση μεταξύ της ειρηνευτικής επιχεί-
ρησης και της επιβολής της ειρήνης και επομέ-
νως, μεταξύ των δραστηριοτήτων της ειρηνευτι-
κής αποστολής ειρήνης και της αποστολής 
καλών υπηρεσιών στην Κύπρο. Σημειώνω με 
ανησυχία", τονίζει ο κ. Γκουτέρες, "ότι μετά το 
κλείσιμο της Διάσκεψης για την Κύπρο στο 
Crans-Montana, οι εντάσεις στο νησί αυξήθηκαν 
προοδευτικά με την πάροδο του χρόνου, συ-
μπεριλαμβανομένης  αυτής της περιόδου, στην 
πρωτεύουσα Λευκωσία». 
Ο ΓΓ του ΟΗΕ σημειώνει ότι «υπό το φως της 
συνεχιζόμενης συμβολής της στην ειρήνη και 
στη σταθερότητα και τη δημιουργία συνθηκών 
που ευνοούν μια πολιτική διευθέτηση, προτείνει 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας να παρατείνει την 
εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για έξι μήνες, έως τις 31 
Ιανουαρίου 2021. Κοιτώντας μπροστά, η ΟΥΝ-
ΦΙΚΥΠ θα συνεχίσει να παρακολουθεί την εξε-
λισσόμενη κατάσταση και προσαρμόζει τις δρα-
στηριότητές της για την αποτελεσματική 
εκτέλεση της εντολής της». 
Στην έκθεση για τις καλές του υπηρεσίες, που 

καλύπτει το διάστημα από τις 31 Οκτωβρίου 
2019 μέχρι τις 18 Ιουνίου 2020, σημειώνει ότι 
έχουν περάσει τρία χρόνια από τις εντατικές συ-
νομιλίες στο Crans-Montana, καθιστώντας πιο 
δύσκολη την επανάληψη των διαπραγματεύ-
σεων. 
Αναφορές για τα θέματα που προέκυψαν με την 
πανδημία, υπάρχουν και στις δύο εκθέσεις. 

Στην έκθεση των καλών υπηρεσιών, ο ΓΓ χαιρε-
τίζει το γεγονός ότι καταργούνται περιοριστικά 
μέτρα στο νησί λόγω της ενθαρρυντικής επιδη-
μιολογικής κατάστασης, με τον αριθμό των συνο-
λικών κρουσμάτων να παραμένει μέχρι στιγμής 
μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη και τη 
δημόσια υγεία να συνεχίζει να βελτιώνεται. 
«Η λήψη αποφάσεων σχετικά με την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας και τη συνολική ανταπό-
κριση στη δημόσια υγεία θεωρήθηκε γενικά θε-
τικά και στις δύο κοινότητες και συγχαίρω και τις 
δύο πλευρές για τις προσπάθειές και την επιμέ-
λεια τους», σημειώνει. 
Τονίζει, ωστόσο, πως παρά τις προσπάθειες 
αυτές, χάθηκαν ευκαιρίες για πιο απτές δικοινο-
τικές προσεγγίσεις και πρωτοβουλίες. 

«Έχοντας επίγνωση της έκκλησής μου για πα-
γκόσμια κατάπαυση του πυρός και έκκληση για 
ενότητα και αλληλεγγύη σε τόσο δύσκολες στι-
γμές, προτρέπω τις δύο κοινότητες να εμπλα-
κούν σε πρόσθετο και αμοιβαία επωφελή συ-
ντονισμό και συνεργασία, μεταξύ άλλων μέσω 
ισχυρής πολιτικής και τεχνικής υποστήριξης στις 
δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές, όπως αυτές 

που εργάζονται σε θέματα υγείας, οικονομικής, 
κρίσης και ανθρωπιστικών θεμάτων", αναφέρει. 
"Καθώς καταργούνται περιοριστικά μέτρα, συ-
μπεριλαμβανομένων των λιμένων εισόδου στο 
νησί, είναι σημαντικό να επιτρέπεται η κυκλοφο-
ρία εντός του νησιού μαζί με τα εισερχόμενα τα-
ξίδια. Ενθαρρύνω τους ηγέτες, με την υποστήριξη 
της Τεχνικής Επιτροπής Υγείας και τη συνεργασία 
από τις αρμόδιες αρχές και των δύο πλευρών, 
να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ένα ολο-
κληρωμένο σχέδιο για την πλήρη επανέναρξη 
όλων των σημείων διέλευσης», επισημαίνει. 
Στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, με αφορμή τα 
όσα συγκεκριμένα επιτεύχθηκαν πέρυσι σχετικά 
με την εφαρμογή μέτρων που είχαν ήδη συμ-
φωνηθεί για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, ο 

Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει τις πλευρές 

«να υποβάλουν προτάσεις και ιδέες με καλή πί-

στη σχετικά με πιθανά νέα μέτρα, ή να επανεξε-

τάσουν προηγούμενες προτάσεις, ώστε να μπο-

ρέσουν να συνεχιστούν οι συζητήσεις και η 

πρόοδος". 
"Δεδομένου του τεταμένου περιφερειακού κλί-
ματος και των επιπτώσεών του στην Κύπρο, 
καλώ επιπλέον τους σχετικούς περιφερειακούς 
παράγοντες να επιδιώξουν συγκράτηση, να εξε-
ρευνήσουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και 
να ακολουθήσουν εποικοδομητικές προσεγγί-
σεις στο Κυπριακό. Είναι σημαντικό τα μέρη να 
συνεχίσουν να επιδεικνύουν την καλή θέλησή 
τους και να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπά-
θειες για τη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν 
την επιτυχή διαπραγματευτική διαδικασία», ση-
μειώνει. Να σημειωθεί ότι στην έκθεση για την 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ, παρότι ο ΓΓ του ΟΗΕ αναγνωρίζει 
«τις εξαιρετικές περιστάσεις», σημειώνει ότι η 
απόφαση και των δύο πλευρών να περιορίσουν 
τη διέλευση στα οδοφράγματα λήφθηκε χωρίς 
διαβούλευση της μιας με την άλλη κοινότητα. 
Ειδικά για το θέμα του στρατιωτικού μηχανισμού 
επαφής, ο ΓΓ χαιρετίζει τη δεδηλωμένη δέ-
σμευση, όπως αναφέρει, των μερών για την κα-
θιέρωσή του. 
«Ελπίζω ειλικρινά ότι πέρα από τις γενικές δη-
λώσεις, μπορεί να αναληφθεί συγκεκριμένη 
δράση, μετά την κατάθεση από την Ειδική Αντι-
πρόσωπό μου μιας πρότασης την 1η Μαΐου. 
Παραμένω πεπεισμένος ότι η πρόοδος σε αυτό 
το ζήτημα θα επιτρέψει στα μέρη να μειώσουν 
αποτελεσματικά τις καθημερινές εντάσεις και θα 
ήταν ένα σημαντικό στρατιωτικό μέτρο οικοδό-
μησης εμπιστοσύνης. Προτρέπω τα μέρη να 
συνεργαστούν με την Ειδική Αντιπρόσωπό μου 
για τη δημιουργία αυτού του μηχανισμού, ικανο-
ποιώντας έτσι τις προσδοκίες του Συμβουλίου 
Ασφαλείας», σημειώνει.

Oι τράπεζες αύξησαν τα επιτόκια και τσέπωσαν το όφελος της επιδότησης
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Τουρισμός και Έλεγχος

Τoυρισμός

Ετοιμάζεται νομοσχέδιο πιστοποίησης 
παραδοσιακών προϊόντων

Συνάντηση 
Αναστασιάδη- 

Μητσοτάκη
Απόλυτη ταύτιση απόψεων σε 

όλα τα θέματα που συζήτησαν 

στη συνάντησή τους εξέφρα-

σαν ο Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας Νίκος Αναστασιάδης και ο 

Πρωθυπουργός της Ελλάδας, 

Κυριάκος Μητσοτάκης, στη 

διάρκεια των κοινών τους δη-

λώσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Μιλώντας μετά το πέρας της 

συνάντησης, στην Αθήνα, ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης υπο-

γράμμισε την ικανοποίησή του 

από τα αποτελέσματα των 

επαφών που είχε με την ελ-

ληνική ηγεσία και σημείωσε 

ότι οι απόψεις των δύο πλευ-

ρών ταυτίζονται και στα τρία 

ζητήματα που τέθηκαν επί τά-

πητος, δηλαδή στο ζήτημα του 

Ταμείου Ανάκαμψης, στη με-

τατροπή της Αγίας Σοφίας σε 

τζαμί και στο θέμα των τουρ-

κικών προκλήσεων. Αναφο-

ρικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, 

το οποίο θα συζητηθεί στην 

επόμενη Σύνοδο Κορυφής, ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης ση-

μείωσε ότι οι απόψεις Αθήνας 

και Λευκωσίας συμπίπτουν με 

την πλειοψηφία των κρατών - 

μελών και υπογράμμισε ότι η 

ευρωπαϊκή οικογένεια οφείλει 

άμεσα να αντιμετωπίσει την 

οικονομική κρίση που προ-

έκυψε από την πανδημία του 

κορωνοϊού.  

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ση-

μείωσε ότι συζήτησε με τον 

Έλληνα Πρωθυπουργό ανα-

φορικά με την αντιμετώπιση 

των προκλήσεων από τις 

τουρκικές ενέργειες, οι οποίες, 

όπως είπε, παραβιάζουν το 

διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο 

και προέρχονται από μία χώρα 

που θεωρητικά είναι υποψή-

φια προς ένταξη στην ΕΕ. 

Toυριστικό Προϊόν

Αυξάνεται ο αριθμός των δειγματοληπτικών ελέγχων στα αεροδρόμια 

Σε αύξηση του αριθμού των δειγματοληπτικών ελέγχων 

στα αεροδρόμια της Δημοκρατίας προβαίνει το Υπουρ-

γείο Υγείας. 

Σε ανακοίνωσή του, το αρμόδιο Υπουργείο αναφέρει 

συγκεκριμένα ότι στο εξής θα υποβάλλονται σε δειγμα-

τοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο 600 επιβάτες, αντί 300. 

Όπως σημειώνει «κατόπιν των συστάσεων της Συμ-

βουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και στο πλαίσιο 

της εντατικοποίησης των δειγματοληπτικών ελέγχων 

που πραγματοποιούνται στα αεροδρόμια της Κύπρου, 

με πρωτοβουλία του Υπουργού Υγείας, αποφασίστηκε 

σε συνεργασία με τον Υπουργό Μεταφορών, όπως αυ-

ξηθεί σε 600 ο αριθμός των επιβατών, που υποβάλλο-

νται σε δειγματοληπτικό έλεγχο με την άφιξή τους στην 

Κύπρο και αφορά σε επιβάτες πτήσεων από χώρες 

των Κατηγοριών Α και Β». 

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι έχει υιοθετηθεί εκ μέρους 

του Υπουργείου Υγείας η εισήγηση μελών της Συμβου-

λευτικής Επιστημονικής Επιτροπής για τον πολλαπλα-

σιασμό των διαγνωστικών εξετάσεων με συγκεκριμένη 

μέθοδο και λιγότερο κόστος, με στόχο τη μεγιστοποίηση 

του αριθμού των ατόμων, που θα συμμετέχουν σε αυτό. 

Η εισήγηση, σημειώνει το Υπουργείο Υγείας, έχει προ-

ωθηθεί στα αρμόδια Τμήματα για τις δέουσες ενέργειες 

και αναμένεται η υλοποίησή της εντός των επόμενων 

ημερών. 

Προσθέτει ακόμα «ενόψει της επέκτασης του πτητικού 

προγράμματος προς τα αεροδρόμια της Κύπρου, μέσω 

της αύξησης του αριθμού των δειγματοληπτικών ελέγ-

χων, στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι εισαγόμενες 

λοιμώξεις εντοπίζονται έγκαιρα, επιτρέποντας κατ’ επέ-

κταση την καλύτερη διαχείριση των ατόμων αυτών και 

περιορίζοντας την πιθανότητα μετάδοσης του ιού στην 

κοινότητα και διατηρώντας στα ίδια θετικά επίπεδα τους 

επιδημιολογικούς μας δείκτες». 

Παράλληλα, αναφέρει ότι τα δεδομένα που καταγρά-

φονται αξιοποιούνται επιδημιολογικά ως προς την κα-

τηγοριοποίηση των χωρών από τις οποίες αφικνούνται 

επιβάτες στην Κύπρο. 

Όλοι οι επιβάτες,  οι οποίοι ταξιδεύουν  
προς  τη Κυπριακή Δημοκρατία και  εμπί-
πτουν στις  διατάξεις των Κανονισμών 
2.7 έως 2.14, δηλαδή επιβάτες που τα-
ξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία 
από Χώρες Κατηγορίας Α, Β και Γ, κα-
θώς επίσης του περί Λοιμοκαθάρσεως 
∆ιατάγματος (Αρ. 30), υποχρεούνται  να 
συμπληρώνουν την Κάρτα Ταξιδιού 
(CyprusFlightPass) σύμφωνα με τις δια-
δικασίες που προνοούνται στην ιστοσε-
λίδα www.cyprusflightpass.gov.cy. 
Ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφο-
ρών, όπως μεταδίδεται από το ΓΤΠ,  
αναφέρει ότι η ηλεκτρονική συμπλήρωση 
της Κάρτας Ταξιδιού (CyprusFlightPass) 
24 ώρες πριν την έναρξη ταξιδιού προς 
την Κυπριακή Δημοκρατία, καθίσταται 
υποχρεωτική από όλους τους επιβάτες 
που ταξιδεύουν από κάθε Κατηγορία 
Χωρών, τόσο για σκοπούς επιβίβασης 
τους σε αεροσκάφος όσο και για σκο-
πούς εισόδου τους στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία. 
Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνο-
ούνται στην ιστοσελίδα  www.cyprusflight-
pass.gov.cy, για να λάβει ένας επιβάτης 
το CyprusFlightPass θα πρέπει να: 
1. Δημιουργήσει λογαριασμό 
2. Εισάγει τα προσωπικά του/της στοιχεία 
3. Προσθέσει τα στοιχεία της πτήσης 
4. Προβεί σε νομικές δηλώσεις 
Πιο συγκεκριμένα ως μέρος της αίτησης 
του για το CyprusFlightPass ζητείται από 
τον επιβάτη να υποβάλει τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 
Λεπτομέρειες πτήσης 

Λόγος ταξιδιού 
Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοι-
νωνίας 
Τόπος Διαμονής στην Κύπρο 
Στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης 
Πέραν από τις πιο πάνω πληροφορίες, 
ο επιβάτης πρέπει να υποβάλει υπεύ-
θυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει 
ευσυνείδητα ότι όλα τα γεγονότα και όλες 
οι πληροφορίες που δίνει, είναι αληθή.  
Στην αντίθετη περίπτωση, ο επιβάτης θα 
κριθεί ένοχος υπό ποινή ψευδορκίας 
σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας.    
Επισημαίνεται ακόμα ότι, είναι σημαντικό 
να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της 
ηλεκτρονικής αίτησης με ακρίβεια, καθότι 
η επεξεργασία τους γίνεται για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας από τον Κο-
ρωνοϊό COVID-19. 
Παρόλο που όλοι οι επιβάτες υποχρε-
ούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά 
όλα τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα 
https://cyprusflightpass.gov.cy/, έχει πα-
ρατηρηθεί το φαινόμενο κάποιοι να συ-
μπληρώνουν χειρόγραφα τα έντυπα και 
κάποιοι άλλοι να μην τα συμπληρώνουν 
καθόλου.  Επίσης έχει παρατηρηθεί το 
φαινόμενο κάποιες αεροπορικές εται-
ρείες, εσφαλμένα, να επιβιβάζουν στο 
αεροσκάφος επιβάτες που δεν έχουν συ-
μπληρώσει ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους 
στην πιο πάνω πλατφόρμα.

Υποχρεωτική η συμπλήρωση κάρτας ταξιδιού 
από όσους θα ταξιδέψουν στην Κύπρο 

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Νομικό πλαίσιο που θα διέπει την οικο-

τεχνία και την μεταποίηση αγροτικών και 

παραδοσιακών προϊόντων συζητά η Επι-

τροπή Εμπορίου της Βουλής. 

Στόχος είναι η προώθηση και ενίσχυση 

της ανάπτυξης αγροτικών, ορεινών και 

ακριτικών περιοχών με την παρασκευή, 

μεταποίηση ή κατασκευή παραδοσιακών 

και άλλων προϊόντων. 

Μια τέτοια νομοθεσία, σύμφωνα με τον 

Πρόεδρο της Επιτροπής, θα ενισχύσει 

και την αγροτική οικονομία και το τουρι-

στικό προϊόν της χώρας. 

Τη νομοθεσία θα ετοιμάσει το Υπουργείο 

Εμπορίου σε συνεργασία με το Υφυ-

πουργείο Τουρισμού και τον Επίτροπο 

Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. 

Ο κ. Κυπριανού είπε ότι για την ετοιμασία 

της νομοθεσίας θα ληφθεί τεχνογνωσία 

από την Ελλάδα, όπου ήδη εφαρμόζεται 

κάτι τέτοιο. 

Από την πλευρά του ο Βουλευτής του 

ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα σημείωσε ότι το 

κόμμα του δε διαφωνεί με την πρόθεση 

για ετοιμασία μιας τέτοιας νομοθεσίας. 

Εξέφρασε την ελπίδα αυτή να βοηθήσει 

τους παραγωγούς παραδοσιακών προ-

ϊόντων στις κατοικίες τους όπως είναι τα 

εδέσματα η χειροτεχνία τα κεραμικά και 

άλλα, ώστε να μπορέσουν να προωθή-

σουν τα προϊόντα τους, να αναπτύξουν 

τον αγροτουρισμό στις κοινότητές τους. 

Σημείωσε παράλληλα ότι η νομοθεσία 

δε θα περιέχει αυστηρές πρόνοιες αδει-

οδότησης για τους ενδιαφερόμενους, 

τους οποίους θα πρέπει να βοηθήσει για 

να δραστηριοποιηθούν και όχι να τους 

κάνει ζημιά. 

Ο κ. Κώστα υπενθύμισε ότι η πιστοποί-

ηση των κυπριακών παραδοσιακών 

προϊόντων σημειώνει τεράστια καθυστέ-

ρηση με κίνδυνο να χαθούν και άλλα 

προϊόντα όπως το χαλούμι.

Με στόχο τη δημιουργία ενός 

Φορέα Προώθησης της κυ-

πριακής πανεπιστημιακής εκ-

παίδευσης εντός και εκτός Κύ-

πρου, πραγματοποιήθηκε την 

Τρίτη το πρωί σύσκεψη στη 

Βουλή, στην παρουσία του 

Προέδρου της Βουλής Δημή-

τρη Συλλούρη, του Υπουργού 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητι-

σμού και Νεολαίας Πρόδρο-

μου Προδρόμου, της Υπουρ-

γού Ενέργειας, Εμπορίου και 

Βιομηχανίας Νατάσας Πηλεί-

δου και Πρυτάνεων των Κυ-

πριακών Πανεπιστημίων. 

Σε δηλώσεις μετά το πέρας 

της σύσκεψης, ο Πρόεδρος 

της Βουλής είπε ότι η συνά-

ντηση αυτή γίνεται μετά από 

συνεννόηση με τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, ώστε να 

αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία 

με συγκεκριμένο τρόπο και 

χρονοδιάγραμμα που να οδη-

γεί στη δημιουργία ενός Φορέα 

Προώθησης της κυπριακής 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

εντός και εκτός Κύπρου.

Παιδεία
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Αγία Σοφία:  
Η ιστορία του παγκόσμιου συμβόλου του Χριστιανισμού 

Γράφει ο Καθηγητής 
Ζαννέτος Τοφαλλής 
Παγκόσμια κατακραυγή ξεση-
κώθηκε την Παρασκευή 10 Ιου-
λίου, όταν πληροφορήθηκε η 
ανθρωπότητα την απόφαση του 
Τούρκου Προέδρου Ερντογάν 
να μετατρέψει τον ιστορικό ναό 
της Αγίας Σοφίας στην Κωνστα-
ντινόυπολη σε μουσουλμανικό 
τέμενος (τζαμί). Πιο κάτω δί-
νουμε ένα σύντομο ιστορικό πε-
ρίγραμμα αυτού του αθάνατου 
ιστορικού μνημείου ανά τους αι-
ώνες. 
Σπάνια ένα μνημείο προκαλεί 
δέος και συγκίνηση ανάλογη με 
αυτή που δημιουργείται όταν 
κάποιος αντικρίζει την Αγία Σο-
φία. Χτισμένη πάνω σε ένα μι-
κρό ύψωμα, έτσι ώστε να είναι  
το πρώτο κτίσμα που χτυπάει 
στα μάτια του επισκέπτη, καθώς 
εισέρχεται από την Προποντίδα, 
η Αγία Σοφία είναι ένα από τους 
μεγαλύτερους ναούς του κό-
σμου, ένα πραγματικό θαύμα 
της βυζαντινής αρχιτεκτονικής 
και ένα σύμβολο για όλους τους 
Ορθόδοξους Χριστιανούς. 
Βέβαια, λόγω της μακραίωνης 
ιστορίας της, ο ναός της Αγίας 
Σοφίας έχει ένα ακόμα μοναδικό 
χαρακτηριστικό: είναι ένα κτίριο 
που έχει υπάρξει τόπος λα-
τρείας όχι μόνο για τους Ορθό-
δοξους, αλλά και τους Καθολι-
κούς και τους Μουσουλμάνους. 
To  οικοδόμημα ακολουθεί τον 
αρχιτεκτονικό ρυθμό της τρου-
λαίας βασιλικής και συνδυάζει 
στοιχεία της πρώιμης βυζαντι-
νής ναοδομίας, σε πολύ μεγάλη 
κλίμακα. Εκτός από τον αρχιτε-
κτονικό σχεδιασμό της, η Αγία 
Σοφία ξεχωρίζει επίσης για τον 
πλούσιο εσωτερικό διάκοσμό 
της. 
Ο ναός αποτέλεσε σε όλη τη 
διάρκεια της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας την έδρα του Οικου-
μενικού Πατριαρχείου Κωνστα-
ντινουπόλεως και υπήρξε ο 
σημαντικότερος ναός της Ορθό-
δοξης εκκλησίας. 
Για χίλια και πλέον χρόνια (537-
1453), η Αγία Σοφία θα αποτε-
λέσει το κέντρο της ορθοδοξίας 
και του ελληνισμού. Εκεί, ο λαός 
θα γιορτάσει τους θριάμβους, 
θα θρηνήσει τις συμφορές και 
θα αποθεώσει τους νέους αυ-
τοκράτορες. 
Οι πρώτοι δύο ναοί 
Λίγοι γνωρίζουν ότι η Αγία Σο-
φία που υπάρχει σήμερα στην 
Κωνσταντινούπολη δεν είναι η 
πρώτη, αλλά η τρίτη μορφή του 
ναού. 
Ο πρώτος ναός της Αγίας Σο-

φίας θεμελιώθηκε από τον Με-
γάλο Κωνσταντίνο το 330 μ.Χ., 
όταν ονόμασε τη μετέπειτα 
Κωνσταντινούπολη πρω-
τεύουσα της Βυζαντινής Αυτο-
κρατορίας. Η ανέγερση του 
ναού, που ονομάστηκε «Με-
γάλη Εκκλησία», ολοκληρώ-
θηκε από τον γιο του Κωνστά-
ντιο και τα εγκαίνια έγιναν στις 
15 Φεβρουαρίου του 360. 
Κατά την εποχή του Αρκαδίου, 
το 404, η πρώτη Αγιά Σοφιά 
πυρπολείται και θα κτισθεί εκ 
νέου από τον Θεοδόσιο Β’. Τα 
δεύτερα εγκαίνια θα γίνουν στις 
10 Οκτωβρίου του 415, όμως ο 
ναός θα πυρποληθεί και πάλι 
το 532, κατά τη Στάση του Νίκα. 
Πολλά απομεινάρια του δεύτε-
ρου ναού παραμένουν ακόμα 
και μπορεί κάποιος να επισκε-
φτεί την ανασκαφή δίπλα από 
την Αγία Σοφία. 
Η τελική μορφή του ναού 
Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α’ 
αποφάσισε να κατασκευάσει 
την εκκλησία από την αρχή, 
στον ίδιο χώρο, αλλά πολύ πιο 
επιβλητική. Τα θεμέλια αυτού 
του μεγαλοπρεπή ναού θα 
μπουν στις 23 Φεβρουαρίου του 
532, με σχέδια που εκπόνησαν 
οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος Τραλ-
λιανός και Ισίδωρος ο Μιλήσιος. 
Για την ολοκλήρωση του κολοσ-
σιαίου έργου δούλεψαν αδιά-
κοπα επί έξι χρόνια 10.000 τε-
χνίτες, ενώ ξοδεύτηκαν 320.000 
λίρες (περίπου 120.000.000 
ευρώ). 
Από κάθε σημείο όπου υπήρχε 
Ελληνισμός, έγινε προσφορά: 
τα πράσινα μάρμαρα από τη 
Μάνη και την Κάρυστο, τα τρια-
νταφυλλιά από τη Φρυγία και τα 
κόκκινα από την Αίγυπτο. Από 
τον υπόλοιπο κόσμο προσφέρ-
θηκαν τα πολύτιμα πετράδια, ο 
χρυσός, το ασήμι και το ελεφα-
ντόδοντο, για τη διακόσμηση 
του εσωτερικού. 
Τα εγκαίνια έγιναν στις 27 Δε-
κεμβρίου του 537 από τον Ιου-
στινιανό, ο οποίος βλέποντας 
την υπεροχή της Αγίας Σοφίας 
έναντι του ξακουστού ναού του 
Σολομώντα, αναφωνεί: «Δόξα 
τω Θεώ το καταξιωσάντι με τε-
λέσαι τοιούτον έργον. Νενίκηκά 
σε Σολομών», δηλαδή «Δόξα 
τω Θεώ που με καταξίωσε να 
ολοκληρώσω τέτοιο έργο, σε νί-
κησα Σολομώντα». 
Στο προαύλιο του ναού λέγεται 
πως υπήρχε κρήνη, στην οποία 
ανεγράφετο η καρκινική φράση 
«ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑΜΗΜΟ-
ΝΑΝΟΨΙΝ» (νίψον ανομή-
ματα μη μόναν όψιν, δηλ. ξέ-

πλυνε τις αμαρτίες σου και 
όχι μόνο το πρόσωπό σου). 
Η φράση αυτή, αν αναγνωσθεί 
ανάποδα (από δεξιά προς τα 
αριστερά) αποδίδει τις ίδιες λέ-
ξεις και επομένως και το αυτό 
νόημα. 
Την εποχή του Ιουστινιανού, η 
Αγία Σοφία είχε χίλιους κληρι-
κούς.  
Κατά την περίοδο των Σταυρο-
φοριών και συγκεκριμένα κατά 
την περίοδο 1204-1261 ο ναός 
έγινε Ρωμαιοκαθολικός.Μάλι-
στα, κατά την διάρκεια της άλω-
σης της Κωνσταντινούπολης 
από τους Φράγκους (το 1204), 
η Αγία Σοφία υπέστη τεράστιες 
ζημιές. 
Μετατράπηκε σε τζαμί μετά 
την άλωση της Κωνσταντι-
νούπολης 
Μετά την επανακατάλειψη της 
Κωνσταντινούπολης από τους 
Βυζαντινούς το 1262, η Αγία Σο-
φία ήταν σε πολύ κακή κατά-
σταση. 
Εργασίες συντήρησης έγιναν το 
1317 και ακόμα πιο εκτενώς 
από το 1346 έως το 1354, που 
η εκκλησία ήταν κλειστή για το 
κοινό, καθώς πολλά σημεία της 
οροφής είχαν καταρρεύσει και 
ο ναός είχε υποστεί ζημιές από 
τον σεισμό του 1344. 
Η τελευταία λειτουργία τελέ-
στηκε στις 29 Μαΐου του 1453. 
Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 
Παλαιολόγος ΙΑ’ Δραγάτης, 
αφού προσευχήθηκε μαζί με το 
λαό και ζήτησε συγνώμη για 
λάθη που πιθανόν έκανε, έφυγε 
για τα τείχη, όπου έπεσε μαχό-
μενος. 
Μετά την Άλωση της Κωνστα-
ντινούπολης το 1453 μετατρά-
πηκε σε μουσουλμανικό τέμε-
νος.  Κατά την περίοδο την 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγι-
ναν στο ναό σημαντικές κατα-
στροφές στις τοιχογραφίες του 
ναού (ασβεστώθηκαν), αφού η 
απεικόνιση του ανθρώπινου 
σώματος θεωρείται βλασφημία 
για το Ισλάμ. Ο ναός με την 
σπουδαία αρχιτεκτονική του 
αποτέλεσε πρότυπο για την κα-
τασκευή και άλλων τεμενών, 
όπως το Μπλε Τζαμί. 
Η σύγχρονη ιστορία: Από τζαμί 
σε μουσείο και πάλι… τζαμί 
To 1934 o Μουσταφά Κεμάλ 
Ατατούρκ, στα πλαίσια του εκ-
συγχρονισμού της Τουρκίας, με-
τέτρεψε το τέμενος σε μουσείο.  
Σήμερα ο ναός εξακολουθεί να 
είναι μουσείο, ενώ πραγματο-
ποιούνται σε αυτόν πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, αλλά και εκδηλώ-
σεις που θεωρούνται από ορι-

σμένους ότι δεν αρμόζουν στο 
χώρο, όπως επιδείξεις μόδας. 
Παράλληλα, γίνονται προσπά-
θειες για τη διάσωση των ψηφι-
δωτών του ναού.  
Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 
2020, το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας της Τουρκίας αποφάσισε 
ότι η μετατροπή της Αγίας Σο-
φίας της Κωνσταντινούπολης 
σε μουσείο το 1934 ήταν παρά-
νομη.   
Για 600 τόσα χρόνια ο ελληνι-
σμός μεγάλωσε με την ελπίδα 
ότι η Αγία Σοφία μια μέρα θα 
απελευθερωθεί. Ονειρευόταν 
καθημερινά εκείνο το αθάνατο 
δημοτικό τραγπύδι -  ῆς Ἁγιά-
Σοφιᾶς 
Τὸ δημοτικὸ αὐτὸ τραγούδι εἶναι 
ὁ παλαιότερος θρῆνος γιὰ τὴν 
κατάληψη τῆς Κωνσταντινούπο-
λης. Πιθανὸν νὰ προέρχεται 
ἀπὸ τὴν Κρήτη. Βρέθηκε σὲ χει-
ρόγραφό του 15ου αἰῶνα· ὁ τί-
τλος ἦταν: «Ἀνακάλημα τῆς 
Κωνσταντινούπολης». Ἀνήκει 
στὴ δεύτερη περίοδο (1453-
1821) τῆς Νεοελληνικῆς Λογο-
τεχνίας καὶ στὸ ἱστορικὸ εἶδος. 
Στὴν παρακάτω μορφὴ τοῦ δη-
μοσιεύτηκε τὸ 1914 ἀπὸ τὸ Νι-
κόλαο Πολίτη στὴν συλλογή του 
«Ἐκλογαὶ ἀπὸ τὰ τραγούδια τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Λαοῦ». Γιὰ τὴν σύν-
θεσή του ὁ Ν. Πολίτης χρησιμο-
ποίησε τὴν παραλλαγὴ ποὺ δη-
μοσίευσε ὁ Φωρὲλ καὶ ἄλλοι 
εἴκοσι τέσσερις. Ὅμως, μόνο ὁ 
4ος καὶ 18ος στίχος ἔχουν 
παρθεῖ αὐτούσιοι ἀπὸ τὴν 
ἐργασία τοῦ Φωριέλ 
Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ 
γῆς, σημαίνουν τὰ 
ἐπουράνια, σημαίνει κι ἡ 
Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μονα-
στήρι, μὲ τετρακόσια σήμα-
ντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες, 
κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, 
κάθε παπᾶς καὶ διάκος. 
Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, 
δεξιὰ ὁ πατριάρχης, κι ἀπ᾿ 
τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ 
ἐσειόντανε οἱ κολόνες. 
Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ 
νά ῾βγει ὁ βασιλέας, 
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ 
κι ἀπ᾿ ἀρχαγγέλου στόμα: 
«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς 
χαμηλώσουν τ᾿ Ἅγια, 
παπάδες πᾶρτε τὰ ἱερὰ καὶ 
σεῖς κεριὰ σβηστῆτε, 
γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ 
Πόλη νὰ τουρκέψει. 
Μόν᾿ στεῖλτε λόγο στὴ Φρα-
γκιά, νὰ ̔ ρθοῦν τρία καράβια, 
τό ̔ να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ 
τ᾿ ἄλλο τὸ βαγγέλιο, 
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια 
Τράπεζά μας, 
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ 
καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν». 
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ 
δάκρυσαν οἱ εἰκόνες. 
«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ 
μὴ πολυδακρύζῃς, 
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς,  
πάλι δικά μας θά ῾ναι». 
Ας ευχηθούμε ότι ο πολισμέ-
νος κόσμος δεν θα επιτρέψει 
στον τουρκικό θρησκευτικό 
φανατισμό να μετατρέψει 
αυτό το παγκόσμιο σύμβολο  
πολιτισμού να μετατραπεί σε 
τζαμί.

Θέμα: Πρόθεση για μετα-
τροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί 
Η Αγία Σοφία αποτελεί μνημείο 
εξαιρετικής σημασίας για όλη 
την ανθρωπότητα και συμπε-
ριλαμβάνεται στα Μνημεία Πα-
γκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO. 
Το 1934 Ο Μουσταφά Κεμάλ 
μετέτρεψε το μνημείο σε μου-
σείο. Ο Πρόεδρος της Τουρ-
κίας κ. Ερτογάν ενώ μέχρι 
πρόσφατα έλεγε ότι μια τέτοια 
ενέργεια ήταν αχρείαστη σή-
μερα πρωτοστατεί σε αυτή την 
προσπάθεια. Στις 2 Ιουλίου το 
τουρκικό Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, θα εξετάσει το αίτημα 
ακύρωσης του προεδρικού 
διατάγματος που μετέτρεψε 
την Αγία Σοφία σε μουσείο το 
1934. 
Η Συνθήκη της UNESCO για 
την προστασία μνημείων και 
περιοχών παγκόσμιας κληρο-
νομιάς, η οποία βρίσκεται σε 
ισχύ από το 1981 και έχει υπο-

γραφεί και από την Τουρκία, 
δεν επιτρέπει τέτοιες μετατρο-
πές χωρίς την δική της συγκα-
τάθεση. 
Τυχόν προσπάθεια μετατρο-
πής της Αγίας Σοφίας από 
μουσείο σε τζαμί, θα δημιουρ-
γήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. 
Είναι σίγουρο ότι μια τέτοια 
ενέργεια θα επιφέρει εντάσεις 
και αντιπαραθέσεις στην πε-
ριοχή και θα είναι επιπρόσθε-
τος λόγος αστάθειας. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 
ψήφισμα1 του είχε διατυπώσει 
την αντίθεση του στις όποιες 
προσπάθειες μετατροπής του 
μνημείου σε τζαμί. 
Ερωτάται η Επιτροπή ποιες 
πρωτοβουλίες προτίθεται να 
αναλάβει ώστε να μην υλοποι-
ηθεί αυτή η πρόθεση της Τουρ-
κίας και να διατηρηθεί ως μου-
σείο προστατεύοντας τον 
ιστορικό-θρησκευτικό του  
χαρακτήρα;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης 
προς την Επιτροπή 
Άρθρο 138 του Κανονισμού 
Niyazi Kizilyurek (GUE/NGL)

H απόφαση του Τούρκου Προ-
έδρου Ερντογάν για μετα-
τροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί συνιστά ωμή πρόκληση 
σε βάρος του ιστορικού-θρη-
σκευτικού χαρακτήρα της. Η 
Αγιά Σοφιά έχει ιστορικό και 
πνευματικό συμβολισμό για τη 
χριστιανική θρησκεία και ταυ-
τόχρονα αποτελεί οικουμενικό 
σύμβολο και μοναδικό μνημείο 
της παγκόσμιας κληρονομιάς. 
Η ενέργεια του Ερντογάν συ-
νιστά περιφρόνηση οικουμενι-
κών αξιών και διεθνών υπο-
χρεώσεων της Τουρκίας. 
Υπονομεύει τον διαθρησκευ-
τικό διάλογο και πυροδοτεί την 

ένταση στην περιοχή μας. 
Αποτελεί ένα ακόμα κρίκο στη 
στρατηγική κλιμάκωσης της 
επιθετικότητας της Τουρκίας σε 
βάρος των λαών της περιοχής. 
Το ΑΚΕΛ στηρίζει όλες τις προ-
σπάθειες για διεθνή ανάδειξη 
του ζητήματος με στόχο να 
ακυρωθεί η απόφαση. Ο ευ-
ρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νιαζί 
Κιζιλγιουρέκ έχει καταθέσει 
ήδη από τον περασμένο μήνα 
ερώτηση προς την Κομισιόν 
ζητώντας ενέργειες από την 
ΕΕ ώστε να αποτραπούν οι 
σχεδιασμοί Ερντογάν για την 
Αγιά Σοφιά και να διαφυλαχθεί 
ο χαρακτήρας της.

Ανακοίνωση ΑΚΕΛ για απόφαση  
Ερντογάν  μετατροπής  
της Αγίας Σοφίας σε τζάμι 
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Κομισιόν-Πανδημία 

πρακτικές για άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας 

Την ικανοποίησή της για τον κατάλογο βέλτιστων 

πρακτικών που συμφωνήθηκε από τον χρηματο-

πιστωτικό τομέα και από καταναλωτικές και επι-

χειρηματικές οργανώσεις ως συμβολή στην πε-

ραιτέρω άμβλυνση των επιπτώσεων της 

πανδημίας του κορωνοϊού, εξέφρασε η Κομισιόν. 

Σύμφωνα με την Κομισιόν ο κατάλογος αυτός 

προσδιορίζει συγκεκριμένους τρόπους με τους 

οποίους οι συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν 

να στηρίξουν πολίτες και επιχειρήσεις καθ’ όλη 

τη διάρκεια της κρίσης. 

Οι σημερινές «βέλτιστες πρακτικές» καλύπτουν 

διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων με: 

αναστολές πληρωμής για καταναλωτικά και επι-

χειρηματικά δάνεια, καθώς και για ασφαλιστικές 

εισφορές: τα μέτρα αυτά μπορούν να βοηθήσουν 

όσους και όσες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυ-

σκολίες, με την αναβολή πληρωμών· 

βελτίωση της ασφάλειας των πληρωμών χωρίς 

μετρητά με παράλληλη διασφάλιση ότι οι πλη-

ρωμές με μετρητά παραμένουν διαθέσιμες για 

όσους και όσες τις χρειάζονται· 

διασφάλιση ότι τα δάνεια που αποσκοπούν στην 

άμβλυνση των επιπτώσεων του κορωνοϊού χο-

ρηγούνται ταχέως, καθώς και ότι τα τέλη και τα 

επιτόκια που επιβάλλονται είναι δίκαια· 

διεκπεραίωση και καταβολή νόμιμων ασφαλιστι-

κών απαιτήσεων το ταχύτερο δυνατό. 

βέλτιστες πρακτικές για τραπεζική και μη τραπε-

ζική δανειοδότηση προς καταναλωτές· 

βέλτιστες πρακτικές για τραπεζική και μη τραπε-

ζική δανειοδότηση προς επιχειρήσεις· 

βέλτιστες πρακτικές για ασφαλιστές. 

Ο  κατάλογος "αποτελεί συνέχεια δύο συνεδριά-

σεων στρογγυλής τραπέζης, με τη διαμεσολά-

βηση της Κομισιόν, με εκπροσώπους καταναλω-

τών και επιχειρήσεων, ευρωπαϊκές τράπεζες, 

άλλους δανειοδότες και τον ασφαλιστικό τομέα", 

αναφέρει. 

Επιπλέον, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε 

δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση των 

επιπτώσεων σχετικής οδηγίας και την καλύτερη 

κατανόηση των αναγκών του ταχυδρομικού το-

μέα, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης 

του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες διασφα-

λίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην ευρω-

παϊκή αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στην Ευ-

ρώπη, ο τομέας αυτός εκτιμάται στα 90 δισ. ευρώ 

ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,52 % του 

ΑΕΠ της ΕΕ, ενώ απασχολεί περίπου 1,8 εκα-

τομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ. 

Η δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία, η 

οποία αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2008, 

θα αποτελέσει ευκαιρία να αξιολογηθεί ο τρόπος 

με τον οποίο η αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών 

έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της οι-

κονομικής και κοινωνικής συνοχής, της προστα-

σίας των καταναλωτών, της καινοτομίας και της 

ολοκλήρωσης της αγοράς.

Αγία Σοφία: Τheresa Villiers

Η βουλευτής του Chipping Barnet, Theresa Vil-

liers, κάλεσε την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βα-

σιλείου να καταδικάσει την απόφαση του Προ-

έδρου Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφία 

σε τζαμί. 

Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας χτίστηκε τον 

6ο αιώνα π.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, 

το οποίο άνοιξε το 537. Μετά την πτώση του Βυ-

ζαντίου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1453, 

έγινε τζαμί. Το 1934, η τουρκική κυβέρνηση το 

μετέτρεψε σε μουσείο ως μέρος της προσήλωσής 

του στον ποιτισμό. 

Ο καθεδρικός ναός είναι μνημείο παγκόσμιας κλη-

ρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ και έχει καταδικαστεί ευ-

ρέως η ανακοίνωση του Προέδρου Ερντογάν ότι 

οι μουσουλμανικές προσευχές θα ξεκινήσουν εκεί 

στις 24 Ιουλίου. 

Εκπροσωπώντας μια εκλογική περιφέρεια που 

φιλοξενεί σημαντικό αριθμό Βρετανών Κυπρίων, 

η Theresa Villiers έχει ένα μακροχρόνιο ενδιαφέ-

ρον για τον ελληνικό πολιτισμό. Απαντώντας στις 

ειδήσεις για την Αγία Σοφία, η κα Villiers είπε 

«Αυτή είναι λανθασμένη απόφαση. Η Αγία Σοφία 

έχει τεράστια πολιτιστική σημασία για εκατομμύ-

ρια Ορθόδοξους Χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. 

Η μετατροπή του σε τόπο λατρείας για άλλη πίστη 

θα προκαλέσει μεγάλο πόνο και θυμό». 

«Η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να με-

τατρέψει το κτίριο σε μουσείο τη δεκαετία του 

1930 ήταν ένας λογικός συμβιβασμός που έχει 

αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Καταδικάζω 

την πρόταση να μετατραπεί ο καθεδρικός ναός 

σε τζαμί και παροτρύνω την κυβέρνηση του Ηνω-

μένου Βασιλείου να το κάνει επίσης». 

«Η Αγία Σοφία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επι-

τεύγματα της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. 

Υπάρχει για σχεδόν 1500 χρόνια, και το μέλλον 

του δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον 

αισχρό και αναίσθητο τρόπο από την τουρκική 

κυβέρνηση». 

Η Theresa Villiers είναι μέλος της Ομάδας Κοι-

νοβουλευτικής Ομάδας για την Ελευθερία της 

Θρησκείας και της Πίστης και ελπίζει να συνερ-

γαστεί με άλλα μέλη αυτής της ομάδας για να κά-

νει εκστρατεία για να κρατήσει την Αγία Σοφία ως 

έχει. Έχει υποβάλει κοινοβουλευτική ερώτηση ζη-

τώντας από τον υπουργό Εξωτερικών, Ντομίνικ 

Ράμπ, να εκφράσει αντίθεση του στο σχέδιο για 

την Αγία Σοφία που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Ερ-

ντογάν.

 Ο Γενικός Διευθυντής της UNESCO εκφράζει τη 

λύπη του για την απόφαση των τουρκικών αρχών, 

που ελήφθησαν χωρίς προηγούμενη συζήτηση, 

να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας. Την 

περασμένη εβδομάδα, μοιράστηκε τις σοβαρές 

ανησυχίες της με τον Πρέσβη της Τουρκίας στην 

UNESCO. 

Η Αγία Σοφία ανήκει στις Ιστορικές Περιοχές της 

Κωνσταντινούπολης, μια ιδιοκτησία που είναι εγ-

γεγραμμένη στη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO. «Η Αγία Σοφία είναι ένα αρχιτε-

κτονικό αριστούργημα και μια μοναδική μαρτυρία 

για αλληλεπιδράσεις μεταξύ Ευρώπης και Ασίας 

κατά τη διάρκεια των αιώνων. Το καθεστώς του 

ως μουσείου αντικατοπτρίζει την παγκόσμια φύση 

της κληρονομιάς του και το καθιστά ένα ισχυρό 

σύμβολο διαλόγου», δήλωσε ο Γενικός Διευθυ-

ντής Audrey Azoulay. 

Αυτή η απόφαση  θέτει το ζήτημα του αντίκτυπου 

αυτής της αλλαγής κατάστασης στην καθολική 

αξία του ακινήτου. Τα κράτη έχουν την υποχρέ-

ωση να διασφαλίζουν ότι οι τροποποιήσεις δεν 

επηρεάζουν την εξαιρετική καθολική αξία των εγ-

γεγραμμένων ιστότοπων στην επικράτειά τους. 

Η UNESCO πρέπει να ειδοποιηθεί εκ των προ-

τέρων για οποιεσδήποτε τέτοιες τροποποιήσεις, 

οι οποίες, εάν είναι απαραίτητο, εξετάζονται στη 

συνέχεια από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρο-

νομιάς. 

Η UNESCO υπενθυμίζει επίσης ότι η αποτελε-

σματική, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη συμμε-

τοχή των κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων 

που αφορά η ιδιοκτησία είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση αυτής της κληρονομιάς και την ανά-

δειξη της μοναδικότητας και της σημασίας της. Ο 

σκοπός αυτής της απαίτησης είναι η προστασία 

και η μετάδοση της Εξαιρετικής Καθολικής Αξίας 

της κληρονομιάς και είναι εγγενής στο πνεύμα 

της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

Αυτές οι ανησυχίες κοινοποιήθηκαν με την Τουρ-

κική Δημοκρατία σε αρκετές επιστολές και ξανά, 

με τον εκπρόσωπο της τουρκικής αντιπροσω-

πείας στην UNESCO. Είναι λυπηρό το γεγονός 

ότι η τουρκική απόφαση ελήφθη χωρίς καμία 

μορφή διαλόγου ή προηγούμενης ειδοποίησης. 

Η ΟΥΝΕΣΚΟ καλεί τις τουρκικές αρχές να ξεκι-

νήσουν διάλογο χωρίς καθυστέρηση, προκειμέ-

νου να αποφευχθεί τυχόν επιβλαβής επίδραση 

στην παγκόσμια αξία αυτής της εξαιρετικής κλη-

ρονομιάς, η κατάσταση της οποίας θα εξεταστεί 

από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

στην επόμενη σύνοδό της. 

«Είναι σημαντικό να αποφευχθεί οποιοδήποτε 

μέτρο εφαρμογής, χωρίς προηγούμενη συζήτηση 

με την UNESCO, που θα επηρέαζε τη φυσική 

πρόσβαση στον ιστότοπο, τη δομή των κτιρίων, 

την κινητή περιουσία του ιστότοπου ή τη διαχεί-

ριση του ιστότοπου», τόνισε ο Ernesto Ottone, 

βοηθός διευθυντής της UNESCO- Γενικά για τον 

πολιτισμό. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να συνι-

στούν παραβιάσεις των κανόνων που απορρέουν 

από τη Σύμβαση Παγκόσμιας Κληρονομιάς του 

1972.

Αγία Σοφία:  ΟΥΝΕΣΚΟ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Η κυβέρνηση οδήγησε  
ευάλωτους πρόσφυγες να κοιμούνται στους δρόμους 

ΣΥΡΙΖΑ: Το κράτος λάφυρο επανέρχεται δριμύτερο μαζί με τις πρακτικές που  
χρεοκόπησαν τη χώρα

Ένας αυξανόμενος αριθμός προσφύγων στην Ελ-

λάδα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σω-

ματικής και ψυχικής υγείας, απειλείται με έξωση, 

έχει σταματήσει να λαμβάνει οικονομική βοήθεια 

και έχει βρεθεί στον δρόμο χωρίς πρόσβαση σε 

στέγη, προστασία ή κατάλληλη υγειονομική περί-

θαλψη, τονίζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 

Όπως σημειώνουν, αναζητώντας μια γρήγορη λύση 

για την αποσυμφόρηση των υπερσυνωστισμένων 

καταυλισμών στα ελληνικά νησιά, η ελληνική κυ-

βέρνηση έχει αρχίσει να διώχνει περισσότερους 

από 11.000 πρόσφυγες που δικαιούνται διεθνούς 

προστασίας – πολλοί από τους οποίους είναι εξαι-

ρετικά ευάλωτοι - από δομές στέγασής τους στην 

Ελλάδα. 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυ-

βέρνηση να αναστείλει τις εξώσεις ευάλωτων αν-

θρώπων, συμπεριλαμβανομένων επιζώντων σε-

ξουαλικής βίας, βασανιστηρίων και 

κακομεταχείρισης, ηλικιωμένων και ατόμων με χρό-

νιες ασθένειες, να βρει άμεσες λύσεις για τη στέγασή 

τους και να διευρύνει τα υπάρχοντα προγράμματα 

στέγασης. 

«Έχουμε ασθενείς με σοβαρά ιατρικά προβλήματα 

που έχουν εγκαταλειφθεί, ενώ γυναίκες σε προχω-

ρημένο στάδιο εγκυμοσύνης κοιμούνται στην πλα-

τεία Βικτωρίας στο κέντρο της Αθήνας», τονίζει ο 

Γιώργος Καραγιάννης, επικεφαλής της αποστολής 

των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε Αθήνα και Σάμο. 

«Εν μέσω μιας πανδημίας, οι κυβερνήσεις θα πρέ-

πει να προστατεύουν τους ανθρώπους που βρί-

σκονται σε υψηλό κίνδυνο λόγω COVID-19, να μην 

τους πετάνε στον δρόμο και να μην τους αφήνουν 

χωρίς προστασία, στέγη ή πρόσβαση σε βασική 

υγειονομική περίθαλψη». 

Τον Ιούνιο, μία ασθενής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα 

σε εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση πέθανε από ανα-

κοπή λίγο αφότου απειλήθηκε με έξωση και την 

απομάκρυναν από το κατάλυμά της. 

«Η ασθενής μας που πέθανε ήταν παραπληγική 

και είχε πολλά σοβαρά ιατρικά προβλήματα, μεταξύ 

των οποίων διαβήτη και καρδιαγγειακά νοσήματα, 

ωστόσο είχε απειληθεί με έξωση πολλές φορές», 

προσθέτει ο Γιώργος Καραγιάννης. «Υπό τον φόβο 

της απώλειας του σπιτιού της, η οικογένειά της τη 

μετέφερε στον καταυλισμό του Σχιστού, όπου ο γιος 

της διέμενε σε ένα κοντέινερ με άλλα 12 άτομα. 

Δύο ημέρες αργότερα υπέστη ανακοπή και πέ-

θανε».  

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν επειγόντως την 

ελληνική κυβέρνηση, την ΕΕ και όλους τους οργα-

νισμούς που εμπλέκονται στην παροχή στέγασης 

να βρουν άμεσες λύσεις για τη στέγαση όλων αυτών 

των προσφύγων που κοιμούνται τώρα στους δρό-

μους της Αθήνας και να σταματήσουν τις εξώσεις 

των προσφύγων μέχρις ότου αρθούν όλα τα διοι-

κητικά εμπόδια για την ενσωμάτωση και την πρό-

σβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη.

Έκρηξη ανεργίας μέσα στον  
Απρίλιο του lockdown

Τη σφοδρή αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ 

προκάλεσε η τροπολογία της τελευ-

ταίας στιγμής με την οποία το υπουρ-

γείο Προστασίας του Πολίτη προχωρά 

στη σύσταση 28 νέων θέσεων μετα-

κλητών υπαλλήλων στη Γενική Γραμ-

ματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Όπως αναφέρει η αξιωματική αντιπο-

λίτευση, η κυβέρνηση της ΝΔ: 

• Τοποθετεί μετακλητούς υπαλλήλους 

σε μόνιμες θέσεις του δημοσίου, 

ακόμη και σε θέσεις ευθύνης, παρα-

βιάζοντας βασικές συνταγματικές αρ-

χές 

• Αυξάνει τον αριθμό και τις αποδοχές 

των μετακλητών, ενώ περιορίζει στο 

ελάχιστο τα κριτήρια και τα ασυμβίβα-

στα για τον διορισμό τους. 

• Τοποθετεί αρεστούς και φίλους σε θέ-

σεις προϊσταμένων σε όλο το δημόσιο 

χωρίς καμία διαδικασία κρίσεων. 

• Καταργεί επί της ουσίας το Ενιαίο 

Σύστημα Κινητικότητας, εισάγοντας 

διαρκώς παρεκκλίσεις από την εφαρ-

μογή του. 

• Προχωράει σε απευθείας αναθέσεις 

κάθε είδους για έργα και προμήθειες 

του δημοσίου, με πρόσχημα την υγει-

ονομική κρίση, επαναφέροντας την 

πλήρη αδιαφάνεια στη διαχείριση του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

«Το περιβόητο επιτελικό κράτος του κ. 

Μητσοτάκη, δεν είναι παρά ένα κράτος 

αυταρχικό, πλήρως πελατειακό και 

απολύτως υποτελικό στα συμφέροντα 

που στηρίζουν τη ΝΔ» υπογραμμίζει ο 

ΣΥΡΙΖΑ και συμπληρώνει: 

«Η χώρα ξαναζεί τις χειρότερες στιγμές 

της δεξιάς παράταξης. Το κράτος λά-

φυρο επανέρχεται δριμύτερο και μαζί 

του οι γνωστές πρακτικές που χρεο-

κόπησαν τη χώρα».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολυ-
κεντρική μελέτη φάσης 2, που 
αφορά τη χορήγηση πλάσμα-
τος ιαθέντων από την νόσο 
COVID-19 σε σοβαρά νοσού-
ντες, η οποία λαμβάνει χώρα 
σε έξι νοσοκομεία της χώρας, 
με κύριο ερευνητή τον πρύ-
τανη του ΕΚΠΑ, Θάνο Δημό-
πουλο, και συμμετέχοντες άλ-
λους 22 ερευνητές, υπό την 
έγκριση του ΕΟΔΥ. 
Σημαντικό στοιχείο της μελέ-
της είναι και η συλλογή πλη-
ροφοριών για την κινητική των 
αντισωμάτων στους υγιείς δό-
τες που είχαν νοσήσει από τον 
SARS-CoV-2. Έτσι, όσοι είχαν 
αντισώματα θα επανεξετα-
σθούν τρεις, έξι και δώδεκα 
μήνες μετά την πρώτη ανί-
χνευση αντισωμάτων, ώστε 
να φανεί αν η παρουσία των 
αντισωμάτων παραμένει στον 
οργανισμό τους και για πόσο 
χρονικό διάστημα. 
Η χορήγηση πλάσματος από 
αναρρώσαντες ασθενείς απο-
τελεί μία από τις πιο σημαντι-
κές θεραπευτικές επιλογές για 
την αντιμετώπιση της λοίμω-
ξης από τον κορωνοϊό.

Χορήγηση  
πλάσματος για 

(COVID-19)

Έφτασε το 15,5% σύμφωνα με 

την ΕΛΣΤΑΤ - Περισσότερα από 

52.000 άτομα προστέθηκαν 

στους άνεργους μέσα στο lock-

down - Για πρώτη φορά από τον 

Οκτώβριο του 2011 η μηνιαία 

αύξηση της ανεργίας ξεπερνά 

τη μονάδα - Φρούδοι οι κυβερ-

νητικοί λεονταρισμοί για «απα-

γόρευση» απολύσεων στη διάρ-

κεια του lockdown - Δεν 

λογίζονται ως άνεργοι, αλλά ως 

οικονομικά μη ενεργοί και τα 

133.523 άτομα που προστέθη-

καν σωρευτικά από τον περσινό 

Απρίλιο σε εκείνους οι οποίοι 

ούτε εργάζονται αλλά ούτε και  

αναζητούν εργασία. 

Ανησυχητική και στα όρια του 

πρωτοφανούς έκρηξη σημείωσε 

η ανεργία τον Απρίλιο. Για 

πρώτη φορά μετά τον Οκτώβριο 

του 2011, στην πιο σκληρή δη-

λαδή περίοδο των Μνημονίων, 

που συν τοις άλλοις χαρακτηρι-

ζόταν και από έντονες οικονομι-

κές και πολιτικές αναταράξεις, 

και για δεύτερη από τον Ιανουά-

ριο του 2004, απ’ όταν δηλαδή 

υπάρχουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

ευθέως συγκρίσιμα, το ποσοστό 

μηνιαίας αύξησης της ανεργίας 

ήταν της τάξεως της 1 ποσοστι-

αίας μονάδας και άνω, καθώς, 

από το 14,5% τον Μάρτιο, εκτο-

ξεύθηκε στο 15,5%. Σχεδόν 

ανάλογη ήταν και η αύξηση του 

Οκτωβρίου του 2011, όταν είχε 

εκτιναχθεί στο 20,2%, από 

19,1% έναν μήνα νωρίτερα.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Έντεκα μήνες αναδρομικά δι-
καιούνται συνταξιούχοι όπως 
αποφάσισε την Τρίτη η Ολο-
μέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας υπό την πρόεδρό 
της Ειρήνη-Μαίρη Σαρπ. 
Σύμφωνα με την απόφαση 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
όσοι έχουν ήδη προσφύγει δι-
καστικά θα λάβουν αναδρο-
μικά, όσοι δεν έχουν προσφύ-
γει ακόμα μπορούν να 
προσφύγουν στο μέλλον κα-
θώς δεν χάνουν το δικαίωμα 
διεκδίκησης. 
Για το χρονικό διάστημα από 
το 2013 ως και τον Ιούνιο του 
2015 όταν εκδόθηκε η από-
φαση της Ολομελείας του ΣτΕ, 
που αποφάσισε ότι είναι αντι-
συνταγματικές οι περικοπές 
μόνον μετά το 2012, με τις ση-
μερινές αποφάσεις του Δικα-
στηρίου, επαναλαμβάνει ό,τι 
είχε ήδη πει το 2015. 
Δηλαδή ότι αναδρομικά μπο-
ρούν να πάρουν μόνον οι συ-
νταξιούχοι που είχαν προσφύ-
γει τότε, μέχρι τον Ιούνιο του 
2015.

ΣτΕ: Για συνταξιούχους
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 Επανεξέταση της σχέσης Λονδίνου-Άγκυρας  
ζητούν οι Κύπριοι πρόσφυγες 

Την επανεξέταση από τη βρε-
τανική κυβέρνηση της σχέσης 
με την Τουρκία ζητά με επιστολή 
προς τον Εξωτερικών Ντόμινικ 
Ράαμπ ο Πρόεδρος της Ένω-
σης Κυπριακών Προσφυγικών 
Σωματείων (ΕΚΕΚΑ) στο Ην. 
Βασίλειο, Λεωνίδας Λεωνίδου. 
Η επιστολή συντάχθηκε με 
αφορμή την επικείμενη 46η 
μαύρη επέτειο της παράνομης 
τουρκικής εισβολής και κατοχής 
της Κύπρου. 
Ο κ. Λεωνίδου επισημαίνει στον 
επικεφαλής της βρετανικής δι-
πλωματίας τις παραβιάσεις αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων των 
Κύπριων προσφύγων από τον 
τουρκικό στρατό, όπως την 

απώλεια σπιτιών και περιου-
σιών, τη σύληση εκκλησιών και 
νεκροταφείων, την καταστροφή 
πολιτιστικών θησαυρών, τον 
εποικισμό κ.ά. καθώς και το γε-
γονός ότι πολλοί από αυτούς 
τους πρόσφυγες είναι πλέον 
Βρετανοί πολίτες αφού βρήκαν 
καταφύγιο στο Ηνωμένο Βασί-
λειο. 
«Η επιδίωξη από την Τουρκία 
της αλαζονικής επεκτατικής πο-
λιτικής της που άρχισε με την 
παράνομη εισβολή στην Κύπρο 
και την κατοχή συνεχίζεται 
έκτοτε», σημειώνει ο κ. Λεωνί-
δου. 
Καταγγέλλει ότι ο Πρόεδρος Ερ-
ντογάν εκμεταλλεύεται την πα-

γκόσμια κρίση του κορωνοϊού 
και προωθεί μια στρατηγική κα-
ταστολής των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και αυξημένων προ-
κλήσεων στην Ανατολική 
Μεσόγειο. 
Η επιστολή αναφέρεται σε πα-
ραβίαση της κυριαρχίας του 
Ιράκ, της Συρίας και της Λιβύης, 
σε καταστρατήγηση της ελευθε-
ροτυπίας και της ελευθερίας του 
λόγου, καθώς και σε μαζικές 
παραβιάσεις του εναέριου χώ-
ρου και της ΑΟΖ χωρών της 
Ανατολικής Μεσογείου με «δι-
πλωματία της κανονιοφόρου». 
Ο κ. Λεωνίδου επισημαίνει πα-
ράλληλα ότι οι τουρκικές ενέρ-
γειες αυξάνουν τον κίνδυνο με-
γάλης σύρραξης με την Ελλάδα, 
προσθέτοντας ότι επιχειρώντας 
να κλιμακώσει τη διένεξη με την 
Αθήνα ο Πρόεδρος Ερντογάν 
προκαλεί νέα μεταναστευτική 
κρίση στέλνοντας χιλιάδες πρό-
σφυγες στα ελληνικά σύνορα. 
Στη λίστα των τουρκικών προ-
κλήσεων η επιστολή προσθέτει 
την απειλή για μετατροπή της 
Αγιά Σοφιάς σε τέμενος παρά 
τις διεθνείς αντιδράσεις. 
«Εκ μέρους των Ελληνοκυ-
πρίων προσφύγων που είναι 
τώρα Βρετανοί πολίτες, προ-
τρέπω εσάς και την κυβέρνησή 
μας να επανεξετάσετε τη σχέση 
με την Τουρκία του κ. Ερντογάν, 
να σταματήσετε τη νεο-οθωμα-
νική επιθετικότητα, τις προκλη-

τικές πολιτικές και ενέργειες της 
Τουρκίας και να λάβετε μέτρα 
που θα τερματίζουν την ντε φά-
κτο παράνομη στρατιωτική κα-
τοχή της Κύπρου και θα επιτρέ-
πουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες 
να επιστρέψουν στις πατρογο-
νικές τους εστίες όπου επιθυ-
μούν να ζήσουν σε μια ελεύ-
θερη, δημοκρατική και 
επανενωμένη Κύπρο», σημει-
ώνει στην επιστολή του ο Πρό-
εδρος της ΕΚΕΚΑ. 
Ο κ. Λεωνίδου επικαλείται, τέ-
λος, την πρόσφατη υιοθέτηση 
κυρώσεων από τον κ. Ράαμπ 
κατά αλλοδαπών ατόμων και 
οργανισμών που παραβιάζουν 
ανθρώπινα δικαιώματα, σημει-
ώνοντας ότι «είναι αυτού του εί-
δους την ενέργεια και το πάθος 
για δικαιοσύνη που οι Ελληνο-
κύπριοι πρόσφυγες του Ην. Βα-
σιλείου αναζητούν στον 
Υπουργό Εξωτερικών μας». Ο 
Πρόεδρος της ΕΚΕΚΑ σημει-
ώνει τη δήλωση του κ. Ράαμπ 
ότι η Βρετανία δε θα επιτρέψει 
την απρόσκοπτη δράση «όσων 
έχουν αίμα στα χέρια τους, τρα-
μπούκων τυράννων και εκτελε-
στών δικτατόρων». 
«Θέσεις πολιτικής σαν αυτή, 
επιδιώκοντας δικαιοσύνη προς 
υπεράσπιση των αδικηθέντων, 
απηχούν το πνεύμα του αγώνα 
μας», καταλήγει η επιστολή του 
κ. Λεωνίδου προς τον Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών.

Την πάγια θέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου αναφορικά με τις 
τουρκικές γεωτρήσεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο επαναλαμ-
βάνει σε απαντητική επιστολή 
προς τον φιλοκύπριο βουλευτή 
σερ Ρότζερ Γκέιλ η αρμόδια 
Υφυπουργός Εξωτερικών 
Γουέντι Μόρτον. 
Η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή 
Γειτονιά υφυπουργός αναφέρει 
πως το Ηνωμένο Βασίλειο 
«ήταν από την αρχή ξεκάθαρο, 
τόσο δημοσίως όσο και κατ’ 
ιδίαν, ότι αποδοκιμάζει τις τουρ-
κικές γεωτρήσεις στα ύδατα 
γύρω από την Κύπρο». 
Η κα Μόρτον προσθέτει πως η 
άποψη αυτή έχει καταστεί γνω-
στή στην Τουρκία σε επίπεδο 
υπουργών και αξιωματούχων. 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει με 
συνέπεια εκφράσει την υπο-
στήριξή του για το κυριαρχικό 
δικαίωμα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας να αξιοποιεί το πετρέ-
λαιο και το αέριο στη διεθνώς 
συμφωνημένη Αποκλειστική 
Οικονομική Ζώνη της. Συνεχί-
ζουμε να πιστεύουμε ότι το πε-
τρέλαιο και το αέριο της Κύ-
πρου θα πρέπει να 
αναπτυχθούν προς όφελος 
όλων των Κυπρίων», προσθέ-
τει η επιστολή. 
Η επιστολή δηλώνει επίσης 
πως το Λονδίνο θεωρεί «κρί-
σιμο για τη σταθερότητα στη 
Μεσόγειο και για την ακεραι-
ότητα του βασισμένου σε κα-
νόνες διεθνούς συστήματος 
διενέξεις σαν αυτή να επιλύο-
νται όχι μέσω βίας, στρατικο-

ποίησης ή εξαναγκασμού, αλλά 
μέσω διαλόγου και σε συμφω-
νία με το διεθνές δίκαιο». 
Σημειώνεται επίσης ότι εν τέλει 
η πιο ανθεκτική λύση σε τέτοια 
δύσκολα ζητήματα θα έρθει με 
την επίτευξη μιας συνολικής λύ-
σης του Κυπριακού και για 
αυτό το Λονδίνο ενθαρρύνει 
όλα τα μέρη να πολλαπλασιά-
σουν τις προσπάθειές τους 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
Η κα Μόρτον αναφέρει ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο είναι ισχυ-
ρός υποστηρικτής μιας συνολι-
κής, δίκαιης και βιώσιμης λύ-
σης του Κυπριακού, 
βασισμένης στο διεθνώς απο-
δεκτό μοντέλο της διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας. 
Ως προς τις εγγυήσεις και την 
ασφάλεια, δηλώνει για ακόμα 
μία φορά ότι το Λονδίνο «είναι 
ανοιχτό σε οποιεσδήποτε διευ-
θετήσεις οι δύο πλευρές και οι 
άλλες Εγγυήτριες Δυνάμεις 
μπορέσουν να συμφωνήσουν 
ώστε να πληρούνται οι ανάγκες 
ασφαλείας μιας επανενωμένη 
Κύπρου». 
Η κα Μόρτον εκφράζει, τέλος, 
τη λύπη της για τους θανάτους 
Κυπρίων της παροικίας από τον 
κορωνοϊό, τους οποίους είχε θέ-
σει υπόψη της ο σερ Ρότζερ. 
Ο επί δεκαετίες βουλευτής των 
Συντηρητικών είχε θέσει το 
ερώτημα προς το Foreign Of-
fice αναφορικά με τις τουρκικές 
προκλήσεις στην κυπριακή 
ΑΟΖ εκ μέρους του γνωστού 
στην παροικία κινηματογραφι-
στή Δώρου Παρτασίδη.

 Διατηρείται η θέση της βρετανικής  
κυβέρνησης για τις τουρκικές  
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ
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Σοσιαλισμός το σύστημα πριν τον κομμουνισμό 

Σοσιαλι -
σμός, το 
σύστημα 
πριν τον 
κομμουνι-
σμό, το 
θέμα.  
Σοσιαλι-
σμός, το 
κ ο ι ν ω -

νικό-οικονομικό σύστημα 
που είναι μεταξύ του καπι-
ταλισμού, τον οποίο διαδέ-
χεται ύστερα από  κοινω-
νική επανάσταση, και του 
κομμουνισμού, που θα  δια-
δεχθεί, το  σοσιαλισμό με 
ομαλότητα, και τινά φυσιο-
λογικά.   
Σοσιαλισμός το σύστημα 
που χωρίζει δύο διαμετρικά 
αντίθετα κοινωνικό-οικονο-
μικά συστήματα, τον καπι-
ταλισμό και τον κομμουνι-
σμό.  
Στο καπιταλιστικό σύστημα 
υπάρχουν ανταγωνιστικές 
κοινωνικές τάξεις και ταξικό 
κράτος, που κρατά το νόμο 
και την τάξη, τις ταξικές 
ισορροπίες, την ταξική ει-
ρήνη.  
Το κράτος υπερασπίζεται 
τα συμφέροντα της άρχου-
σας αστικής(καπιταλιστι-
κής) τάξης που δεν είναι 
παρά μια μικρή μειοψηφία. 
Μια μικρή μειοψηφία που  
εκμεταλλεύεται και καταπιέ-
ζει την συντριπτική  πλει-
οψηφία του πληθυσμού 
που παράγει τα κοινωνικά 
αγαθά.  
Στο κομμουνιστικό σύ-
στημα, οι κοινωνικές τάξεις 
θα έχουν εξαλειφθεί. Δεν θα  
υπάρχουν κοινωνικές τά-
ξεις. Ούτε κράτος θα υπάρ-
χει. Με την εξάλειψη των 
κοινωνικών τάξεων δεν θα 
έχει κανένα ρόλο.  
Στο σοσιαλισμό υπάρχουν 
κοινωνικές τάξεις και ταξικό 
κράτος. Με τη διαφορά ότι 
δεν υπάρχουν εκμεταλλεύ-
τριες και εκμεταλλευόμενες 
τάξεις. Δεν υπάρχει εκμε-
τάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο. 
Το κράτος, με τη  συμμε-
τοχή του λαού, καθοδηγεί 
τη σοσιαλιστική οικοδό-
μηση. 
Άμεσος στόχος η ικανοποί-
ηση των υλικών και πνευ-
ματικών αναγκών του λαού. 
Απώτερος στόχος η ανά-
πτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων για το πέρασμα 
στον κομμουνισμό. 
Το σοσιαλιστικό κράτος 
υπερασπίζεται τις λαϊκές  
κατακτήσεις, την κυριαρχία 
και την εδαφική ακεραι-
ότητα της χώρας ενάντια σε 
εσωτερικούς και εξωτερι-
κούς εχθρούς. 
Στο σοσιαλισμό οι ταξικές 
διαφορές, οι ταξικές αντιθέ-
σεις  δεν είναι ανταγωνιστι-
κές, σε αντιδιαστολή με τις 
ταξικές  αντιθέσεις στον κα-
πιταλισμό που είναι αντα-

γωνιστικές και ασυμφιλίω-
τες. 
Η σοσιαλιστική, ταξική κοι-
νωνία μπορεί, υπό προ-
ϋποθέσεις, να πάει πολύ  
μπροστά και να  περάσει 
στο επόμενο στάδιο, την 
κομμουνιστική, αταξική κοι-
νωνία.  
Μπορεί,όμως,να στραφεί 
και προς τα πίσω, προς τον 
καπιταλισμό. 
Όσο ακόμη υπάρχει ο ιμπε-
ριαλισμός-το τελευταίο στά-
διο του καπιταλισμού- σε 
σημαντικές χώρες του πλα-
νήτη, θα υπάρχει και η δυ-
νατότητα παλινόρθωσης 
του καπιταλισμού.  
Από τα έξω με ιμπεριαλι-
στική επέμβαση ή εισβολή, 
αλλά και από τα μέσα  με 
τη μετατροπή των μη αντα-
γωνιστικών ταξικών αντιθέ-
σεων σε  ανταγωνιστικές 
και τη δημιουργία μιας νέας 
αστικής(καπιταλιστικής) τά-
ξης.  
Η ιστορική πορεία της σο-
σιαλιστικής οικοδόμησης 
στη Σοβιετική Ένωση, την 
πρώτη σοσιαλιστική χώρα 
στον κόσμο, μα και σε άλ-
λες χώρες επιφύλασσε εκ-
πλήξεις... 
Η καπιταλιστική παλινόρ-
θωση δεν  ήταν αναπόφευ-
κτη.  
Αναπόφευκτη είναι μόνο η 
πορεία προς το σοσιαλι-
σμό.  
Σήμερα,ο σοσιαλισμός εί-
ναι επίκαιρος όσο ποτέ 
άλλοτε.  
" ...Σε ορισμένη βαθμίδα 
της εξέλιξής τους, οι υλικές 
παραγωγικές δυνάμεις της 
κοινωνίας έρχονται σε αντί-
θεση με τις υπάρχουσες 
παραγωγικές σχέσεις  ή  -  
πράγμα που αποτελεί μο-
νάχα τη νομική γι'αυτό   έκ-
φραση  - με τις σχέσεις ιδιο-
κτησίας,  
μέσα από τις οποίες είχαν 
κινηθεί έως τώρα. Από μορ-
φές  ανάπτυξης των παρα-
γωγικών δυνάμεων οι σχέ-
σεις αυτές μεταβάλλονται 
σε δεσμά τους. Τότε έρχεται 
η εποχή της κοινωνικής 
επανάστασης..." 
Η κοινωνική επανάσταση 
την εποχή του ιμπεριαλι-
σμού δεν είναι μια δυνατό-
τητα η "ένα στοίχημα", αλλά 
αναγκαία συνέπεια, νομο-
τελειακό  
φαινόμενο που έχει την αι-
τία του στην όξυνση της τα-
ξικής πάλης που γεννά ο 
γενικός νόμος της κοινωνι-
κής εξέλιξης, ο νόμος της 
υποχρεωτικής αντιστοίχη-
σης των σχέσεων παραγω-
γής με τον  χαρακτήρα των 
παραγωγικών δυνάμεων. 
Η επανάσταση στη Ρωσία 
ήταν η πρώτη πρακτική, 
κοινωνική επιβεβαίωση 
των ιδεών του σοσιαλι-
σμού,  η  
" αναμέτρηση "  της κοινω-

νικής επιστήμης με την κα-
ταγωγή της, το κοινωνικό 
είναι.  
Ήταν η αρχή της παγκό-
σμιας επανάστασης για την 
ανατροπή των παλιών 
αστικών σχέσεων παραγω-
γής, για τη σοσιαλιστική ορ-
γάνωση της κοινωνίας. 
Κάποιοι, βέβαια, βουτηγμέ-
νοι μέχρι τα μαλλιά στον 
ιδεαλισμό, νομίζοντας ότι ο 
ιστορικός χρόνος ταυτίζεται 
με τον βιολογικό τους "κύ-
κλο", "ανακάλυψαν" τον λε-
γόμενο ανθρώπινο ή  
ανθρωποκεντρικό σοσιαλι-
σμό, τον οποίο θα μας φέ-
ρουν, αναίμακτο και ατόφιο, 
μέσα από το αστικό κοινο-
βούλιο,το " φύλλο συκής " 
του καπιταλισμού, όπως 
εύστοχα το χαρακτήρισε ο 
επικεφαλής του πρώτου 
σοβιετικού σοσιαλιστικού 
κράτους. 
Κάποιοι άλλοι,πριν απ' αυ-
τούς, είχαν "προχωρήσει" 
παραπέρα, σερβίροντας,σε 
ποικίλες παραλλαγές, 
αντιεπιστημονικά κατα-
σκευάσματα περί "μεταβα-
τικών κοινωνιών", τρίτων 
δρόμων, "παλλαϊκών ατα-
ξικών κοινωνιών" κ.ά. με 
τον καπιταλισμό να παρα-
μένει ανέγγιχτος, άθικτος, 
σώος και αβλαβής όπως ας 
πούμε σώος και αβλαβής  
παραμένει σήμερα στα συ-
στήματα μικτής οικονομίας 
και στο  λεγόμενο σοσιαλι-
σμό τύπου Σουηδίας.  
Όλα αυτά τα ιδεολογήματα 
καταρρέουν μπροστά στην 
ίδια την πραγματικότητα 
της σοσιαλιστικής οικοδό-
μησης και της καπιταλιστι-
κής παλινόρθωσης στη συ-
νέχεια.  
Το χρέος εκείνων που θέ-
λουν να μελετούν και να 
εξηγούν επιστημονικά την 
ιστορική εξέλιξη, είναι να 
εξηγήσουν πώς μπόρεσε 
και γεννήθηκε αυτή η πισω-
δρομική διαδικασία. 
Να μελετήσουν την πρα-
γματικότητα,   στηριγμένοι 
στην κίνηση και την εξέλιξη 
του κοινωνικό-οικονομικού 
σχηματισμού που γεννή-
θηκε  από την Οκτωβριανή 
Επανάσταση και όχι  στην 
κίνηση των ιδεών και των α 
πριόρι (a priori εκ των προ-
τέρων) δοξασιών. 
Στο φως μιας ταξικής, αντι-
κειμενικής ανάλυσης κα-
ταρρέουν όλα τα ιδεολογή-
ματα περί "οικονομισμού", 
"εργατικής δημοκρατίας", 
"γραφειοκρατικής  
παραμόρφωσης", 
"μεταβατικής κοινωνίας", 
"κοινοβουλευτικού  
σοσιαλισμού", 
"δημοκρατικού σοσιαλι-
σμού" 
και "ανθρώπινου σοσιαλι-
σμού"  
Στην Ένωση Σοβιετικών 
Σοσιαλιστικών Δημοκρα-

τιών (ΕΣΣΔ), στη Σοβιετική 
Ένωση, στην πρώτη σο-
σιαλιστική χώρα στον κό-
σμο, που αποτελούσε το 
ένα έκτο της γης, ολοκλη-
ρώθηκε με επιτυχία η οικο-
δόμηση των σοσιαλιστικών 
παραγωγικών  σχέσεων.  
Τα μέσα παραγωγής από 
ατομική ιδιοκτησία έγιναν 
παλλαϊκή, κοινωνική  ιδιο-
κτησία και αντιστοιχούσαν 
στον κοινωνικό χαρακτήρα  
των παραγωγικών δυνά-
μεων και στην παραγωγή 
που ήταν κοινωνική. 
Οι εκμεταλλεύτριες τάξεις 
εξαλείφθηκαν. Η παραγωγή 
γινόταν για την ικανοποί-
ηση των αναγκών της κοι-
νωνίας,  των αναγκών του 
λαού και όχι για το ατομικό 
κέρδος.  
 Ωστόσο,η εξάλειψη των 
εκμεταλλευτριών τάξεων 
δεν σήμαινε και την εξαφά-
νιση των ταξικών αντιθέ-
σεων και της ταξικής πά-
λης, όπως λανθασμένα 
υποστήριζαν οι κάθε λογής 
αναθεωρητές του επιστη-
μονικού σοσιαλισμού κομ-
μουνισμού. 
Τρεις ήταν οι βασικές τάξεις 
στη σοσιαλιστική κοινωνία 
της Σοβιετικής Ένωσης: 
1.Η εργατική τάξη.  
2.Η οργανωμένη στις κολε-
κτίβες-τα κολχόζ 
συνεταιρισμένων αγροτών 
και τα κρατικά σοβχόζ-  
αγροτική τάξη. 
3.Η σοσιαλιστική διανόηση.  
Οικονομικά, διοικητικά, δια-
χειριστικά στελέχη, διευθυ-
ντές εργοστασίων, κολχόζ, 
σοβχόζ κλπ.  
Διαφορετική η  έννοια της 
σοσιαλιστικής διανόησης   
από την έννοια της δια-
νόησης, που είναι οι δια-
νοητές,οι διανοούμενοι, 
ως σύνολο. Επιστήμονες, 
άνθρωποι των τεχνών και 
των γραμμάτων κ.ά.  
Οι βασικές αντιθέσεις 
σ'αυτή τη σοσιαλιστική κοι-
νωνία της Σοβιετικής Ένω-
σης,αντιθέσεις μη ανταγω-
νιστικού χαρακτήρα, ηταν 
δύο. Η αντίθεση ανάμεσα  
στην πόλη και το χωριό και 
η αντίθεση ανάμεσα στη 
χειρονακτική και την πνευ-
ματική εργασία. Στη βάση 
αυτών των αντιθέσεων, 
αναπτυσσόταν η ταξική 
πάλη μη ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα, μέσω της 
οποίας προωθούνταν η κοι-
νωνική εξέλιξη, η ανάπτυξη 
των παραγωγικών δυνά-
μεων και των παραγωγικών 
σχέσεων. 
Σ'αυτή τη σοσιαλιστική 
κοινωνία της Σοβιετικής 
Ένωσης  εμφανίζονταν και 
αναπτύσσονταν γραφει-
οκρατικά φαινόμενα. Δεν 
έπεφταν από τον ουρανό.  
Προκαλούνταν από τις κα-
θυστερήσεις της σοσιαλι-
στικής κοινωνίας. Αντιμετω-
πίζονταν,στο βαθμό που 
αντιμετωπίζονταν και σε 
συνθήκες ιμπεριαλιστικής 
περικύκλωσης και εισβο-
λής, μέσω της ανάπτυξης 
της σοσιαλιστικής αυτενέρ-
γειας των μαζών και με ιδε-
ολογική δουλειά.  
Πάνω απ'όλα, αντιμετωπί-
ζονταν με τη δημοκρατική, 
ουσιαστική συμμετοχή των 
μαζών σ'όλα τα επίπεδα 
της σοβιετικής εξουσίας. 
Θα συνεχίσω από εδώ που 
έμεινα.

του 
Βασίλη Κωστή 

O Σουλτάνος Ερντο-
γάν  για ακόμη μία 
φορά έχει δείξει τον 
φανατισμό, ακόμη και 
το ρατσιστικό του 
ύφος, και το πόσο τυ-
φλός είναι στο τι συμ-
βαίνει   γύρω του,  και 
στον υπόλοιπο κό-
σμο. Οι πράξεις  του 

Ερντογάν  φανερώνουν όχι μόνο τον φα-
νατισμό του, μα και την αγριότητα, την 
έλλειψη σεβασμού και πολιτισμού που 
εφαρμόζονται στα δρώμενα του 21ου αι-
ώνα, όπου ο υπόλοιπος κόσμος προ-
χωρεί προς την πρόοδο, αυτός ο ίδιος 
ο Σουλτάνος όλο και βαδίζει προς τα 
πίσω (Σαν να θέλει να φέρει πίσω την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία) και με τέτοια 
πολιτική θα οδηγήσει στην αυτοκατα-
στροφή,  διότι οι άνθρωποι δεν αντέχουν 
τέτοια ιεροσυλία και πράξεις, μα ούτε 
και ο Θεός.  
Η Αγία Σοφία είναι ένα μνημείο όπως ο 
Παρθενώνας Τάζ Μαχάλ και πολλά άλλα 
μνημεία και απαιτείτε από τον κάθε ένα 
από εμάς  να δείξει τον πρέποντα σεβα-
σμό,  μα ίσως να ζητούμε από ένα απο-
λίτιστο, και  νάρκισσο  Σουλτάνο που 
αρνιέται να συμμορφωθεί με τους διε-
θνείς κανονισμούς δικαίου.  
Προσέξατε πως τα Αγγλικά κανάλια πρό-
βαλλαν την Αγία Σοφία ως Hagia Sophia 
και γιατί ως  Saint Sophia; 
Το ρατσιστικό καθεστώς Ερντογάν 
Την στιγμή που οι άλλοι δείχνουν  τον 
πρέποντα σεβασμό σε μνημεία που ανή-
κουν σε άλλες θρησκείες και φυλές,  αυ-
τός  ο  δικτάτορας Σουλτάνος ή τα κατα-
στρέφει, ή τα μετατρέπει σε τζαμιά, 
ακόμη και σε μάνδρες  όπως γίνετε στα 
κατεχόμενα που  έχουν γκρεμίσει εκκλη-
σίες, έχουν κλαπεί Άγιες εικόνες και ιερά 
αντικείμενα και τα πώλησαν στο εξωτε-
ρικό. Κατέστρεψαν ολόκληρα χωριά  και  
κάθε τι που έχει να κάνει με την κουλ-
τούρα, την θρησκεία ενός Έθνους  Ερει-
πωμένα  και κατεστραμμένα  νεκροτα-
φεία, την στιγμή που εμείς στις 
Ελεύθερες περιοχές, διατηρούμε όλα  σε 
άρτια κατάσταση όχι μόνο τα τζαμιά,  και 
τα νεκροταφεία τους, αλλά και τα σπίτια 
τους. Έτσι γιατί είμαστε Κύπριοι και πο-
λιτισμένοι  με αξιοπρέπεια και σέβας, 
διότι έτσι είμαστε εμείς με ευλάβεια, φι-
λότιμο και όχι αγριότητα.  Αγαθά που 
δυστυχώς λείπουν από ένα ανάξιο και 
άγριο  προκλητικό Σουλτάνο, αρχηγό 
ενός κράτους που κατευθύνετε όλο και 
σε μεγαλύτερη καταστροφή. Εάν αυτές 
οι πράξεις δεν φανερώνουν έλλειψη σε-
βασμού και πολιτισμού, τότε δεν γνω-
ρίζω τι άλλο πρέπει να δούμε για να  πει-
στεί ο κάθε ένας από εμάς ότι έχουμε 
να κάνουμε με ένα ανελέητο απερίσκε-
πτο αρχηγό κράτους. Όπως, π.χ. Ερ-
ντογάν, Trump, Johnson. O Θεός να βά-
λει το χέρι του. 
Γενοκτονία Αρμενίων, Εισβολή και κα-
τοχή στην Κύπρο  Κουρδικό κ.α  
Μα θα μου πείτε είναι μόνο αυτά; Όχι 
ακόμη αρνιούνται να παραδεχθούν ότι 
η Τουρκία έπραξε την Αρμένική Γενο-
κτονία, την εισβολή της Κύπρου, την κα-
ταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
τόσο στην Κύπρο όσο και εις βάρους 
ενός καταπιεσμένου λαού, αυτού του 
Κουρδικού λαού που αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο ακόμη μίας γενοκτονίας. Πως 
μπορούν οι μεγάλοί και τρανοί του κό-
σμου να τα βλέπουν όλα αυτά και να 
σιωπούν; Eίναι εντελώς απαράδεκτο και 
απίστευτο.  
Εμείς στις ελεύθερες περιοχές της Κύ-
πρου όχι μόνο δεν τα καταστρέφουμε 
αλλά και τα διατηρούμε. Mήπως  μας 
κατηγορήσουν ότι δεν τα σεβόμαστε.. 
Αλλά δείχνει και τον πολιτισμό ενός 
έθνους και το σεβασμό προς όλες τις 
θρησκείες  και φυλές. 
Έχει πολλά να μάθει ο απολίτιστος  
Δικτάτορας Σουλτάνος Ερντογαν.  
Δίνουμε πολύ προσοχή εδώ σε αυτή την 
χώρα να μην κακοφανίσουμε κανένα με 
τέτοιες εξτρεμιστικές στάσεις όπως του 
Ερντογάν,  όταν σε περιπτώσεις  πούμε 
όχι σε κάποια αίτηση οποιονδήποτε φυ-
λής που σχετίζονται  με πολεοδομία  για  

την ανάρτηση τεμένους ή άλλων κτιρίων,  
μας αποκαλούν ρατσιστές και κάθε άλλο 
παρόμοιο επίθετο γιατί ακολουθούμε τον 
νόμο και τους κανονισμούς  ενός πολιτι-
σμένου κράτους, που πρέπει να ακο-
λουθεί κάθε δημαρχείο η αρχή, η αλλιώς 
θα κυριεύει ο νόμος της ζούγκλας. 
Άκουσα τον Τούρκο πολιτικό εκπρόσωπο 
να λέει ότι η Τουρκία είναι ένα Μωαμε-
θανικό κράτος και έτσι έχει το δικαίωμα 
να μετατρέπει σε τζαμί οποιονδήποτε κτί-
ριο. Ώστε έτσι, μιλούμε ελεύθερα όταν 
είμαστε στην χώρα μας και μας βολεύει,  
τότε η ίδια νοοτροπία πρέπει να εφαρ-
μόζετε και σε άλλες χώρες.  
Αυτός  ίδιος ο εκπρόσωπος είπε ότι οι 
Χριστιανοί είναι οι μόνοι που φέρουν έν-
σταση. Λάθος. Δεν είναι έτσι κ.τυφλέ ρα-
τσιστή. Και εάν είναι έτσι που σκέφτεσαι 
και μιλάς τότε οι Μωαμεθανοί πρέπει να 
αισθάνονται  ντροπή για το τι έχει λεχθεί 
και έχουνε λάβει μέρος. 
 Ο Φανατισμός αυτός ίσως να είναι και η 
είσοδος που θα οδηγήσει το καθεστώς  
Ερντογάν  στην πτώση του. Εξάλλου δεν 
είναι αυτός o φανατισμός και o ρατσισμός 
που τύφλωσε τον Χίτλερ, ώστε να βαδί-
σει προς την πτώση και την ήττα του.  
Βλέπετε λοιπόν πως ένα ρατσιστικό κα-
θεστώς λειτουργεί κάτω από ένα ηγέτη 
όπως τον Ερντογαν.  
Τι θα έλεγαν λοιπόν εάν η ίδια σκέψη 
εφαρμοζόταν εδώ στην Αγγλία η ακόμη 
και στη Κύπρο; Θα μας κατηγορούσαν 
στα Ηνωμένα Έθνη ότι είμαστε ρατσι-
στές και δεν ακολουθούμε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και ούτω καθεξής.  
Ας το καταλάβουν λοιπόν ότι υπάρχουν  
νόμοι και κανονισμοί σε προοδευμένες 
χώρες στις οποίες ο κάθε πολίτης οφείλει 
να ακολουθεί και να εφαρμόζει  και 
ακόμη αυτοί που είναι κακομαθημένοι 
στο τι υπάρχει στις χώρες τους ας το ξε-
χάσουν.  Εάν διαλέξουν να συνεχίσουν 
με το τρόπο που ήταν μαθημένοι τότε, 
θα έχουν  να  αντιμετωπίσουν τεράστια 
προβλήματα και  όσο ποιο γρήγορα 
προσαρμοστούν προς το περιβάλλον  
και τον τρόπο ζωής που ζουν τόσο το 
καλύτερα για αυτούς.  
Η Τουρκία ανεπιθύμητη στη Ευρώπη  
Όταν φώναξα έξω από την Τουρκική 
Πρεσβεία στο Λονδίνο ότι η Τουρκία ου-
δέποτε θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κάποιος Εργατικός Βουλευτής 
που στεκόταν που  με τέτοιο  τρόπο μου 
έδωσε την εντύπωση σαν ήξερε περισ-
σότερα  από εμένα “That’s allright.” 
Αυτό τον Ιούλιο ζούμε τις ποιο τραγικές   
στιγμές που πέρασε η Κύπρος  και ο 
Ελληνισμός στη ποιο πρόσφατη ιστορία 
και μαζί με αυτά ζούμε και τα λόγια “Αν 
είναι αλήθεια το κακό να σηκωθεί, το 
ψάρι να πέσει μέσα στο ρέμα.”  
“Μην κλαις κυρά και μην πολύ δακρύζεις   
πάλι με χρόνια και καιρούς πάλι δικά 
μας θα ναι. ” 
Οι σκέψεις και οι προσευχές μας για το 
Πατριάρχη  Βαρθολομαίο  που φαντά-
ζομαι θα πονά και θα θλίβετε, και μαζί 
του ο Ελληνορθόδοξος Κόσμος και κάθε 
άλλος λογικός Άνθρωπος που κατέχει 
αισθήματα ευγένειας, σεβασμού και ζει 
πολιτισμένα και όχι στο χάος του  φανα-
τισμού και αγριότητας … 
O Mahatma Gandhi είπε “ Eάν  χάσεις  
την υπομονή  σου  τότε θα χάσεις και το 
πόλεμο”. Όπως  λέει και το τραγούδι 
“κάνε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει 
ποιο γαλανός.”  
200 χρόνια από την Ελληνική Επα-
νάσταση  1821 
Του χρόνου ο απανταχού  Ελληνισμός  
θα γιορτάσει  200 χρόνια από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Οι 
προετοιμασίες έχουν αρχίσει και είναι 
ευκαιρία να προβληθεί  το Ελληνικό 
Πνεύμα που έδωσε μαθήματα Ανθρω-
πιάς και αξιοπρέπειας ηρωισμού  στη 
ξεπεσμένη ανθρωπότητα  
Ας μη μείνει ούτε ένα  σπίτι είτε εδώ  είτε 
στην Κύπριο και Ελλάδα που να μην 
έχει την Ελληνική Σημαία να κυματίζει.  
Έτσι για να δώσουμε φόρο τιμής στους  
αθάνατους  ήρωες  του 21  και να υπεν-
θυμίσουμε όλους τι θα πει Έλληνας και 
τι θα πει Ορθοδοξία.   

του  
Γιώργου Σάββα

Μεγάλη η διαφορά ενός  
πολιτισμένου κράτους και αυτού 
που θέλει να ζει στο σκοτάδι. 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ- Της ζωής τα δύσκολα…

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Ο
ι  δύσκολες καταστάσεις εί-
ναι μέρος της ζωής, το ξέ-
ρουμε όλοι και του καθενός 

τα δύσκολα για τον εαυτό του, εί-
ναι δύσκολα για τον ίδιο και είναι 
δύσκολα, πώς να το κάνουμε!  Εί-

ναι του καθενός η δική του αλήθεια. Έτσι το αι-
σθάνεται ο καθένας γιατί όταν φτάσεις να το αντι-
ληφθείς και να το πεις σημαίνει ότι αισθάνεται… 
το ξέρεις κι αυτό είναι αρκετό. Δεν χρειάζεται να 
το πει κανείς και να εξηγήσει τα αυτονόητα γιατί 
ζορίζεται…  
Το πολύ όμως σημαντικό είναι τι κάνουμε, πώς 
διαχειριζόμαστε αυτά τα δύσκολα. Μπορεί να είναι 
ένας καυγάς, προβλήματα στη δουλειά, διαζύγιο, 
μια ερωτική απογοήτευση, προβλήματα με τα 
παιδιά, προβλήματα με τους γονείς. Μπορεί να 
είναι το οποιοδήποτε πρόβλημα. Δεν έχει σημασία 
τι είναι γιατί προφανώς αυτό που βιώνει ο καθέ-
νας είναι η δική του δυσκολία.  Κάθε δυσκολία 
έχει διαφορετικούς χειρισμούς  ανάλογα με το τι 
πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας.  
Δεν θα ήθελα να  μιλήσω πώς θα χειριστούμε 
την δυσκολία αυτή καθ΄αυτή  αλλά να επικεντρω-
θούμε στο τι μπορούμε να κάνουμε  εμείς για τον 
εαυτό μας όταν τα πράγματα είναι έτσι δύσκολα 
και ζόρικα για να στηρίξουμε τον εαυτό μας και 
να τον βοηθήσουμε όχι μόνο να αντεπεξέλθει 
στην δύσκολη κατάσταση αλλά  και να κερδίσουμε 
και κάτι γιατί ισχύει αυτό που είπε ο Νίτσε: «Ό,τι 
δεν μας σκοτώνει μας κάνει πιο δυνατούς». Ισχύει 
αυτό το πράγμα αλλά το θέμα δεν είναι να φτά-
σουμε στο Αμήν, στο παραπέντε, να νοιώσουμε 
ότι πεθαίνουμε για να ξαναζωντανέψουμε και να 
αναγεννηθούμε από τις στάχτες μας. Καλό είναι 
Οκ να ζοριστούμε, είναι μέσα στη ζωή είναι φυ-
σιολογικό αυτό είναι λογικό δεν υπάρχει τίποτα  
που δεν έχει κανένα ζόρι αλλά να μπορέσουμε 
να πάρουμε κάτι. 
Το πρώτο λοιπόν είναι ότι βρισκόμαστε σε μια Χ-
Ψ δύσκολη θέση, ό,τι και να είναι αυτή. Το πιο 
βασικό είναι να μην αρχίσουμε να κάνουμε συ-
γκρίσεις. Γιατί με το που αρχίσουμε και κάνουμε 
συγκρίσεις χάνουμε την ικανότητά μας να βλέ-
πουμε το πού είμαστε. Τι θα πει κάνω συγκρίσεις; 
Κάνω συγκρίσεις θα πει: «Γιατί μου συνέβη εμένα 

αυτό και όχι στη γειτόνισσά μου. Γιατί εγώ είμαι 
τόσο άτυχη και ο άλλος δεν είναι». Με το που ξε-
κινάμε αυτές τις ερωτήσεις «γιατί…;» κατ αρχήν 
δεν υπάρχει απάντηση. Τι θα πει γιατί; Για κά-
ποιους λόγους που πιθανότητα δεν τους ορίζουμε 
καν, δεν τους επιλέξαμε είναι τυχαίοι παράγοντες, 
είναι πολλοί παράγοντες, είναι συγκυρίες όπως 
θες πες το... Το «γιατί εγώ» είναι μια άσκοπη 
ερώτηση. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να 
μπούμε στη διαδικασία να δούμε το στραβό το 
δικό μας και το καλό του άλλου. Σε τι θα μας βοη-
θήσεις αυτό; Σε απολύτως τίποτα! Για να βγά-
λουμε κάποιο νόημα να πούμε «τι είναι αυτό που 
συμβαίνει και τι μπορώ εγώ να κάνω».  Ή «τι ση-
μαίνει αυτό που γίνεται τώρα, σημαίνει ότι να ανα-
λάβω δράση».  Και να σκεφτούμε «ποιες είναι οι 
δικές μου δυνάμεις, οι δικές μου ικανότητες και 
να τις κινητοποιήσω και να ξεκινήσω» και αντί να 
λέω: Ααααα γιατί μου συνέβη αυτό και το άλλο, τι 
συμφορά αυτή… να πω: «Όπα, έχω  το τάδε 
πρόβλημα!», το ονομάζουμε το πρόβλημα , δεν 
παίζουμε κρυφτούλι να μην το ονομάσουμε, να 
μην το πούμε, να μην το αναφέρουμε, να μην το 
φέρουμε μπροστά γιατί όσο αυτό μας κρύβεται 
κι όσο το κρύβουμε, το φέρνουμε μπροστά  και 
δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Λέμε λοι-
πόν ποιο είναι το πρόβλημα, δεν συγκρίνουμε 
με άλλους που έχουνε  μια αντίστοιχη κατάσταση 
αλλά επικεντρωνόμαστε στη δική μας κατάσταση. 
Πρέπει να επικεντρωθούμε προφανώς και θα βά-
λουμε  εδώ την ενέργειά μας. Άρα μπαίνουμε σε 
ένα πλάνο διαχείρισης κι αν μπορούμε ακόμη κα-
λύτερα, να βρούμε και μια ωραία λύση.  
Δεύτερο: Όταν έχουμε δυσκολίες το νούμερο ένα 
πράγμα που κάνουμε είναι να σταματάμε να αγα-
πάμε τον εαυτό μας. Κι όποιος  μου πει όχι, λέει 
ψέμα. Γιατί σταματάμε να αγαπάμε τον εαυτό 
μας; γιατί βλέπουμε το λάθος που κάναμε. Κι αρ-
χίζουμε και λέμε γιατί το έκανα αυτό το λάθος, 
δεν έπρεπε να το κάνω, δεν ήθελα να το κάνω, 
είμαι χαζός άνθρωπος κι αρχίζουμε και τα κοσμη-
τικά επίθετα και γενικά μπαίνουμε σε αυτή τη δια-
δικασία της κατηγόριας. Αρχίζει λοιπόν να μας 
καταβάλει το στρες και μας καταβάλει σαν μια 
ομίχλη εδώ στο πρόσωπό μας και δεν μας επι-
τρέπει να δούμε ξεκάθαρα τα προβλήματά μας, 
επίσης δεν μπορούμε να σκεφτούμε με λογική 
αλλά μας καταβάλλει το συναίσθημα. Άρα στα-

ματάμε να αγαπάμε τον εαυτό μας γιατί το συναί-
σθημά μας είναι ο θυμός, το στρες, το άγχος, ο 
φόβος και ξεχνάμε το βασικό συναίσθημα της 
αγάπης προς τον εαυτό μας.  
Τι θα πει αγάπη προς τον εαυτό μας; Φανταστείτε 
ένα μικρό παιδάκι ενός έτους  που έκανε ένα μι-
κρό λαθάκι…. Τι θα του πούμε; Θα του αρχίσουμε 
τις φωνές και να το μαλώνουμε; Όχι φυσικά. Θα 
το αγκαλιάσουμε, θα του εξηγήσουμε, θα το εν-
θαρρύνουμε, θα του πούμε μπράβο κλπ. Γιατί 
δεν το κάνουμε εμείς για το δικό μας εαυτό; Εμείς 
είμαστε αυτό το μωράκι. Εμείς είμαστε το μικρό 
παιδάκι κι έτσι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας 
και να τον ενθαρρύνουμε και να του δώσουμε 
ώθηση, αγάπη, να το προωθήσουμε.  
Τι κάνουμε πολλές φορές; Βρίζουμε τον εαυτό 
μας, τον κατηγορούμε, κάνουμε προβλέψεις ότι 
τίποτα δεν θα πάει καλά στο μέλλον, ότι μονίμως 
θα τα κάνουμε λάθος και μούσκεμα γιατί είμαστε 
ανίκανοι.  Και πώς πάμε να διαχειριστούμε το 
στρες; Με τους χειρότερους τρόπους. Και ξεκι-
νάμε να τρώμε, που είναι το συναισθηματικό φα-
γητό, και ξεκινάμε να πίνουμε, για να μη νοι-
ώθουμε τα άσχημα συναισθήματα ή ξεκινάμε  να 
καπνίζουμε, που όλα αυτά  δεν μόνο ανθυγιεινές 
συμπεριφορές  για το σώμα αλλά είναι και ανθυ-
γιεινές  συναισθηματικά συμπεριφορές. Και λέμε 
στον εαυτό μας ότι βασικά δεν σε νοιάζομαι και 
άντε χάσου! Αυτό λέμε. Κι όταν λέμε έτσι στον 
εαυτό μας δεν του επιτρέπουμε να βοηθηθούμε, 
να σκεφτούμε πιο ξεκάθαρα, να καταστρώσουμε 
το πλάνο μας, να βάλουμε στόχους και να διαχει-
ριστούμε την κατάσταση. 
Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα όταν έχουμε δύ-
σκολες καταστάσεις να διαχειριστούμε είναι: είναι 
μεν δικές μας αλλά δεν  χρειάζεται να τις πάρουμε 
όλες προσωπικές,  τοις μετρητοίς «μου είπε η 
μάνα αυτήν την κουβέντα», «μου είπε ο πατέρας 
μου την άλλη κουβέντα» και μου είπε ο προϊστά-
μενός μου  κάτι άλλο και με σύγχυσε. Από ένα 
σημείο και μετά  πρέπει να πούμε ότι δεν τα κά-
νουν όλοι, όλα, για μένα. Δηλαδή κάνει ο άλλος 
τα δικά του λάθη που αντανακλούν τη δική του 
συμπεριφορά, σκέψη συναίσθημα, προβλήματα 
ζωής… κι όχι εμείς. Οπότε μερικές φορές βάζω 
ασπίδα προστασίας και λέω «στοπ εδώ»! «Αυτό 
που είπε ο άλλος αφορά τον άλλο, ακόμα κι αν 
είναι κακία που είπε για μένα, αντανακλά το δικό 
του πρόβλημα  και δεν το παίρνω   προσωπικά». 
Το αφήνω να πέσει κάτω που λέμε. Δεν τα παίρ-
νουμε όλα προσωπικά αλλά επίσης δεν χρει-
άζεται  να τα υπέρ αναλύουμε. Ανάλυση είναι πα-
ράλυση και δεν χρειάζεται να αναλύουμε και να 
ξανα-αναλύουμε. Και λέμε «γιατί το έκανε αυτό, 
γιατί συνέβη εκείνο», γιατί δεν πρόκειται να έρθει 
καμία απάντηση, άρα τίποτε. Και πολλές φορές 
σκεφτόμαστε για κάποιο που μας στεναχώρησε: 
Έπρεπε να του πω αυτό, δεν έπρεπε να του πω 
το άλλο και το παίζουμε ξανά και ξανά και ξανά  
και έρχεται η ώρα τέσσερις το πρωί και δεν κοι-
μούμαστε  και παίζουμε αυτό τον διάλογο στο κε-
φάλι μας. Και όχι μόνο δεν καταφέρνουμε τίποτα 
αλλά πάμε και στα χειρότερα … Έγινε ότι έγινε, 
στεναχωρηθήκαμε, θυμώσαμε, δεν έχει σχέση 
ποιο ήταν το συναίσθημα που νοιώσαμε αλλά 
τώρα το αναπαράγουμε αντί να πούμε ότι έγινε - 
έγινε, να το αφήσουμε πίσω μας και να δούμε τι 
μπορούμε να κάνουμε από εδώ και μπρος, γιατί 
μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο μέλλον και 

ότι έγινε-έγινε και το αφήνουμε πίσω μας. 
Αντί να επικεντρωνόμαστε στο πρόβλημα και 
στον δύσκολο τον εαυτό μας ξέρετε τι μπορούμε 
να κάνουμε; Να κάνουμε ένα άλλο άνθρωπο να 
νοιώθει καλά. Τόσο πολύ απλό. Πολλές φορές η 
όλη ενασχόληση με τον εαυτό μας και το πρό-
βλημά μας γίνεται προβληματική. Ένας καλός 
τρόπος είναι ότι αν βοηθήσουμε κάποιο,  νοι-
ώθουμε καλύτερα. Και η βοήθεια έρχεται σε 
πολλά σχήματα χρώματα κι αρώματα. Μπορεί να 
κάνουμε κάποιο να χαρεί με πολύ απλό τρόπο. 
Παίρνουμε ένα ηλικιωμένο συγγενή τηλέφωνο ή 
στέλλουμε ένα μήνυμα, μια κάρτα σε κάποιο που 
μας έχει βοηθήσει στο παρελθόν ή και του το 
λέμε, τού το θυμίζουμε. Το να κάνουμε κάποιο να 
χαρεί είναι πολύ όμορφο, με το παιδί μας, με τον 
σύντροφό μας να κάνουμε κάτι μαζί όπως να 
ακούσουμε ένα τραγούδι, να φτιάξουμε τα μπι-
σκοτάκια  για να  δώσουμε κάτι και να κάνουμε 
ένα άλλο άνθρωπο χαρούμενο για να δούμε το 
χαμόγελό του και να ακούσουμε το «ευχαριστώ» 
του, εισπράττουμε εμείς χαρά γιατί βλέπουμε 
μέσα από τη δική μας πράξη, τη δική μας δύναμη,  
να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων γύρω μας.  Και 
όταν γύρω μας οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και 
ευχαριστημένοι, παίρνουμε κι εμεί από αυτό. Κι 
όταν παίρνουμε χαρά έχουμε μια μαγία για να 
δημιουργήσουμε περισσότερη χαρά και ευτυχία 
γύρω μας. Να κάνουμε και  καλό στον  εαυτό μας 
και τον κάνουμε προτεραιότητα. Θα φροντίσουμε 
τι  θα φάμε, όχι μόνο τι θα κατεβεί στο στομάχι 
μας, την άσκησή μας, την κίνησή μας, αλλά και 
να δίνουμε πνευματική τροφή στον εαυτό μας. 
Να πάμε θέατρο, να ακούσουμε μια διάλεξη, να 
δούμε ένα βιντεάκι, να διαβάσουμε ένα βιβλίο, 
ένα ωραίο άρθρο, να μιλήσουμε με μια φίλη ή 
ένα φίλο για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, να 
κάνουμε μια ανάλυση… Υπάρχουν τόσα πολλά 
πράγματα και να δώσουμε πνευματική τροφή για 
το πνεύμα και τη ψυχή που τα χρειαζόμαστε. 
Και ένα τελευταίο. Όταν έχουμε δυσκολίες δεν εί-
ναι ανάγκη να κοιτάμε μόνο τις δυσκολίες. Τις 
κοιτάξαμε, τις είπαμε, τις αναλύσαμε, τις παρα-
δεχτήκαμε και προσπαθούμε να τις διαχειρι-
στούμε… Παράλληλα όμως είναι απαραίτητο, εί-
ναι φάρμακο, επιβάλλεται  να μπορούμε να 
αισθανθούμε ευγνωμοσύνη και να μετρήσουμε 
τα καλά που έχουμε στη ζωή μας τα μικρά-μικρά  
καλά  πραγματάκια της καθημερινότητας  μας και 
να τα εκτιμήσουμε.  Και να λέμε δόξα τω Θεώ 
υπάρχουν  και αυτά τα ωραία πράγματα. Γιατί 
αυτά τα ωραία πράγματα κάποια στιγμή  θα αντι-
ληφθούμε ότι είναι τα μεγάλα πράγματα και είναι 
κρίμα να τα χάνουμε  και να μην ζούμε τη στιγμή 
που συμβαίνουν και να μη τα απολαμβάνουμε 
και να τα εκτιμούμε επειδή σκεφτόμαστε μόνο  τα 
προβλήματα. Σκεφτείτε λοιπόν  τι ωραία και καλά 
πράγματα υπάρχουν στη ζωή  μας. Άνθρωποι, 
στιγμές,  καταστάσεις. Αυτά που απολαμβάνετε 
και σας κάνουν να χαμογελάτε. Χαμογελάστε που 
υπάρχουν  και πέστε με ειλικρίνεια, με αγάπη ένα 
ευχαριστώ. Και φροντίστε να τα καλλιεργείτε  κάθε 
μέρα είτε είναι εύκολη είτε είναι δύσκολη μέρα 
αυτά τα ωραία πράγματα. Και να κάνετε ακόμα 
παραπάνω,  να τα εκτιμάτε,  να τα αγαπάτε αλλά 
κυρίως  να αγαπάτε και να εκτιμάτε τον εαυτό 
σας. Η αξιοπρέπεια είναι το ΠΑΝ. Μην αφήσετε 
ποτέ και κανένα να σας την καταπατήσει! Γι΄αυτό, 
αγαπήστε τον ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ! Το αξίζει!!!
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Η ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ – Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 
Μέρος 8ο  
Η πρώτη φάση των συνομιλίων  
Κληρίδη - Ντεκτάς 
Η πρώτη φάση των συνομιλιών, 
διάρκεσε από τις 24 Ιουνίου μέχρι 
τις 28 Αυγούστου 1968. Στις συ-
νομιλίες αυτές η τουρκοκυπριακή 
ηγεσία είχε κάνει σημαντικές πα-

ραχωρήσεις και ήταν έτοιμοι να δεχτούν τις ακό-
λουθες τροποποιήσεις στο Σύνταγμα, που σχεδόν 
ταυτίζονταν με τις 13 προτάσεις του Μακαρίου το 
1963: 1. Μείωση της αντιπροσώπευσης των 
Τουρκοκυπρίων στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
από 30% σε 20%.  
2. Κατάργηση της εξουσίας του βέτο που είχε ο 
Αντιπρόεδρος.  
3. Κατάργηση των χωριστών πλειοψηφιών των 
Ελλήνων και Τούρκων μελών της Βουλής οι 
οποίες απαιτούντο για να επιβληθεί φορολογική 
νομοθεσία, υπό τον όρο ότι η κυβέρνηση θα ανα-
λάμβανε το κόστος της ελληνικής και τουρκικής 
εκπαίδευσης.  
4. Κατάργηση του Στρατού της Κυπριακής  Δη-
μοκρατίας.  
5. Μείωση της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων 
στην Δημόσια Υπηρεσία και στην Αστυνομία από 
30% σε 20%.  
6. Ενοποίηση των Δικαστηρίων (Συγχώνευση του 
Ανωτάτου με το Συνταγματικό Δικαστήριο) και  κα-
τάργηση των αξιωμάτων του ουδέτερου προ-
έδρου με το δικαίωμα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
7. Ενοποίηση των κατωτέρων δικαστηρίων με κα-
τάργηση της πρόνοιας ότι οι Έλληνες θα δικάζο-
νται από Έλληνες δικαστές και οι Τούρκοι από 
Τούρκους δικαστές. 
8. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής 
των Αντιπροσώπων να εκλέγονται από όλα τα 
μέλη της Βουλής και όχι ξεχωριστά.  
Οι όροι της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας 
Η Τουρκοκυπριακή ηγεσία ήταν έτοιμη να κάνει 
τις παραπάνω παραχωρήσεις υπό τον όρο ότι οι 
Ελληνοκύπριοι θα δέχονταν τα ακόλουθα:  
1. Οι Δημοτικές αρχές να εκλέγονται και όχι να 
διορίζονται όπως γινόταν ως τότε.  
2. Τα ελληνικά και τουρκικά χωριά να ομαδοποι-
ηθούν με σκοπό  την τοπική αυτοδιοίκηση.  
Η τουρκική πλευρά είχε επίσης ετοιμάσει μια λίστα 
άλλων διατάξεων και πρόσθετων εξουσιών που 

σχετίζονταν με τις λειτουργίες των τοπικών αρχών  
Η πρόταση να εκλέγονται και να μη διορίζονται οι 
αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν σί-
γουρα μια πιο δημοκρατική διαδικασία.  
Η αντίθεση του Μακαρίου 
Σύμφωνα με τον  Κληρίδη, (Βλ. Η Κατάθεση μου, 
Β’ τόμος σ. 257-8), ο Μακάριος δεν ήταν ικανο-
ποιημένος με τις παραχωρήσεις και επέμενε στην 
εφαρμογή (υλοποίηση) τριών σημαντικών ση-
μείων : (α) στην κατάργηση του θεσμού του Αντι-
προέδρου (που έπρεπε να είναι πάντα Τούρκος), 
(β) στο θέμα της ομαδοποίησης των χωριών σε 
ελληνικά και σε τούρκικα και  (γ) ότι η τοπική αυ-
τοδιοίκηση θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο 
του Υπουργού των Εσωτερικών.  
Η συνάντηση Κλήριδη – Πιπινέλη στην Ελβετία 
Στα τέλη του Ιούλη 1968, ο Υπουργός Εξωτερικών 
της Χούντας Παναγιώτης Πιπινέλης ζήτησε από 
τον Μακάριο λεπτομερή αναφορά σχετικά με την 
πρόοδο των συνομιλιών Κληρίδη – Ντεκτάς. Στις 
13 Αυγούστου διευθετήθηκε μια μυστική συνά-
ντηση μεταξύ του Κληρίδη και του Πιπινέλη λίγο 
έξω από τη Ζυρίχη για ενημέρωση και ανταλλαγή 
απόψεων. Την ίδια μέρα είχε γίνει και η βομβιστική 
απόπειρα κατά της ζωής του δικτάτορα Γεώργιου 
Παπαδόπουλου.  
Στη συνάντηση αυτή ο Πιπινέλης ανάφερε ότι 
μετά τα γεγονότα της Κοφίνου δεν ήταν εφικτή η 
επίτευξη της Ένωσης με την ανάληψη στρατιωτι-
κής δράσης γιατί οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις 
θα αδυνατούσαν να εμποδίσουν τις επιδρομές 
της τουρκικής αεροπορίας λόγω έλλειψης βάσεων 
σε πιο κοντίνη απόσταση. 
Μετά την ενημέρωση που είχε ο Πιπινέλης σχε-
τικά με τις συνομιλιες Κληρίδη-Ντεκτάς εισηγή-
θηκε τη συνέχεια των συνομιλίων και ότι ήταν 
επιτακτικό να βρεθεί μια λύση στη συνταγματική 
πλευρά του προβλήματος. Εξέφρασε επίσης την 
άποψη ότι στα τρία κύρια θέματα που χώριζαν 
τους διαπραγματευτές δηλαδή (α) τοπική διοίκηση 
(β) εκπροσώπηση στην εκτελεστική εξουσία και 
το ζήτημα του αντιπροέδρου και (γ) για  κοινούς 
εκλογικούς κατάλογους, δεν τα θεωρούσε  πα-
ράλογα αιτήματα και θα έπρεπε να καταβληθεί 
προσπάθεια  για να γεφυρωθούν οι διαφορές. 
Ο Πιπινέλης είχε επίσης εισηγηθεί ότι μετά τη μο-
νογράφηση μιας τέτοιας συμφωνίας μεταξύ Κλη-
ρίδη-Ντεκτάς θα μπορούσαν να αρχίσουν δια-
πραγματεύσεις για τις Συνθήκες Εγγύησης και 

Συμμαχίας.  Στο σημείο αυτό επαναβεβαίωνε ότι 
η Ελληνική Κυβέρνηση δεν θα υπέγραφε οποι-
αδήποτε συνθήκη η οποία θα απέκλειε μελλοντικά 
την Ένωση. 
Η δεύτερη φάση των Συνομιλιών 
Στις 29 Αυγούστου 1968 άρχισε η δεύτερη φάση 
των συνομιλιών μεταξύ του Κληρίδη και του Ντε-
κτάς. Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης 
των συνομιλιών ο Δρ Κουτσιούκ  και ο κ. Ορέκ 
πήγαν στην Άγκυρα για διαβουλεύσεις με την 
Τουρκική κυβέρνηση.  
Στις νέες συνομιλίες ο  Ντενκτάς δήλωσε ότι η 
τουρκική πλευρά είχε αποφασίσει να επιμείνει ότι 
το αξίωμα   του Τούρκου Αντιπροέδρου δεν μπο-
ρούσε  να καταργηθεί και στο θέμα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης απαιτούσε αυτή τη φορά περισ-
σότερες εξουσίες απ’ ότι ζητούσε αρχικά.  
Οι συνομιλίες προχωρούσαν προς το χειρότερο 
όταν ένας τουρκικός χάρτης έφτασε στα χέρια της 
Κυπριακής κυβέρνησης όπου παρουσίαζε 74 
ομαδοποιήσεις τουρκικών χωριών που βρίσκο-
νταν υπό τον έλεγχο των Τουρκοκυπρίων. 
Πώς πήγε ο Αλέκος Παναγούλης στην Κύπρο 
Λίγο μετά την κατάληψη της εξουσίας από τη 
Χούντα στην Ελλάδα (21 Απριλίου 1967), ιδρύ-
θηκε μια αντιστασιακή οργάνωση που έφερε το 
όνομα «Ελληνική Αντίσταση» με μια επαναστα-
τική ομάδα που επονομαζόταν ΛΑΟΣ «Λαϊκός 
Αντιστασιακός Οργανισμός Σαμποτάζ) στην 
οποία συμμετείχαν ο Αλέκος Παναγούλης και οι 
αδελφοί του Στάθης και Γιώργος. Σκοπός και στό-
χος της οργάνωσης αυτής ήταν η ανατροπή της 
Χούντας και η επαναφορά της Δημοκρατίας. 
Ο Παναγούλης που υπηρετούσε τη στρατιωτική 
του θητεία έφυγε από το στρατό, χρησιμοποίησε 
το διαβατήριο κάποιου Κύπριου φίλου του φοι-
τητή, του  Χριστάκη Ζόππου από τη Γεροσκήπου 
και έφτασε στην Κύπρο στις 18 Ιουνίου 1967 για 
να εξασφαλίσει όπλα και εκρηκτικές ύλες. Όταν ο 
Χριστάκης Ζόππος αποφάσισε να γυρίσει στην 
Κύπρο αποτάθηκε στην Κυπριακή Πρεσβεία στην 
Αθήνα για να του εκδοθεί νέο διαβατήριο γιατί 
είπε πως το έχασε. 
Οι συναντήσεις Γιωρκάτζη με τον Παναγούλη 
Όταν ο Παναγούλης επέμενε να φύγει από την 
Κύπρο, ο Λυσσαρίδης, σαν προσωπικός γιατρός 
του Μακαρίου, μεσολάβησε  για να του δοθεί τα-
ξιδιωτικό έγγραφο για να μπορέσει να φύγει. Ο 
Μακάριος  έδωσε εντολή στον Γιωρκάτζη για την 

έκδοση του εγγράφου «για να φύγει αυτός ο μπε-
λάς από την Κύπρο» όπως τον απεκάλεσε.  Στις 
29 του Γενάρη 1968 ο Παναγούλης συναντήθηκε 
με το Γιωρκάτζη στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στην επιμονή του Παναγούλη του δόθηκε Κυ-
πριακό διαβατήριο με το όνομα Μάριος Αντρέου 
και όχι ταξιδιωτικό έγγραφο όπως είχε εισηγηθεί 
ο Μακάριος.  
Ο Παναγούλης έφυγε από την Κύπρο και πήγε 
στη Ρώμη. Εκεί συναντήθηκε με τον Ανδρέα Πα-
ναγιώτου και καταστρώθηκαν σχέδια για κίνημα 
στην Ελλάδα για ανατροπή της Χούντας. Ο Πα-
ναγιώτου αναφέρει ότι εξήγησε το σχέδιο στο 
Γιωρκάτζη και του ζήτησε να συνεργαστεί και ότι 
αυτός αποδέχτηκε με ευχαρίστηση να βοηθήσει. 
Ο Γιωρκάτζης είχε μυστικές συναντήσεις με τον 
Παναγούλη στο Παρίσι και στην Αθήνα το Μάϊο, 
και στην Κύπρο τον Ιούνιο.  
Εκρηχτικές ύλες με το διπλωματικό σάκκο 
Λίγο αργότερα μερικές εκρηχτικές ύλες που συ-
σκευάστηκαν από τον Κυριάκο Πατατάκο, στά-
ληκαν με το διπλωματικό σάκκο στην Κυπριακή 
Πρεσβεία στην Αθήνα και δόθηκαν στον Πανα-
γούλη. Επίσης σ’ ένα αυτοκίνητο Μερσεντές που 
ανήκε στον Κλεάνθη Ναύτη (στην Κύπρο), είχαν 
κρυφτεί 20 όπλα και μισός τόνος εκρηχτικές ύλες 
και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης θα το μετέφερε στην 
Αθήνα με το πλοίο «Αφροδίτη» στις 13 Αυγού-
στου 1968. 
Για μέχρι σήμερα άγνωστους και  αδιευκρίνιστους 
λόγους δεν έχει εξηγηθεί ο λόγος για το ρόλο του 
Γιωρκάτζη, αυτού του φανατικού αντικομμουνιστή,  
για τη «συμμετοχή του» στη δολοφονική από-
πειρα κατά του δικτάτορα Παπαδόπουλου στον 
οποίο, σύμφωνα με τον Κληρίδη, είχε μάλιστα 
προτείνει να του βαφτίσει τον πρώτο του γιο! 
Η δολοφονική απόπειρα κατά του Παπαδό-
πουλου και η σύλληψη του Παναγούλη 
Στις 13 Αυγούστου 1968 ο Παναγούλης επιχεί-
ρησε να ανατινάξει τον Παπαδόπουλο μέσα στο 
αυτοκίνητο του, παγιδεύοντας σημείο του δρόμου 
Σουνίου – Αθήνας με εκρηχτικές ύλες. Η από-
πειρα όμως απέτυχε γιατί η πυροδότηση της 
έκρηξης δεν έγινε την κατάλληλη στιγμή και ο Πα-
παδόπουλος γλύτωσε.με το Γιωρκάτζη.  
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία του 
Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να επικοινωνή-
σουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο 020 8360 7968 ή 
στο e-mail:  Tofallis@greekinstitute.co.uk
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 Σαν Σήμερα

16 Ιουλίου 

1661- Το πρώτο χαρτονόμι-

σμα στην Ευρώπη τυπώνε-

ται από την Τράπεζα της 

Στοκχόλμης. 

 
17 Ιουλίου 

1954- Γέννηση Άνγκελα 

Μέρκελ, γερμανίδα πολιτι-

κός, καγκελάριος (πρωθυ-

πουργός) της Γερμανίας 

από το 2005. 

 

1936- Με την εξέγερση του 

στρατηγού Φράνκο εναντίον 

της προσφάτως νόμιμα 

εκλεγμένης αριστερής κυ-

βέρνησης του Λαϊκού Μετώ-

που, αρχίζει ο ισπανικός εμ-

φύλιος πόλεμος, που θα 

διαρκέσει έως το 1939 και 

θα τελειώσει με την πλήρη 

επικράτηση του στρατηγού. 
 

18 Ιουλίου 
1918- Γέννηση 

Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης 

του αγώνα εναντίον των φυ-

λετικών διακρίσεων στη Νό-

τια Αφρική και πρώτος πρό-

εδρος της χώρας μετά την 
κατάργηση του Απαρτχάιντ. 

 

19 Ιουλίου 

1974-Ο Αρχιεπίσκοπος Μα-

κάριος μεταβαίνει από το 

Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και 

μιλά στο Συμβούλιο Ασφα-

λείας του ΟΗΕ, καταγγέλλο-

ντας το στρατιωτικό καθε-

στώς της Αθήνας για 

παραβίαση της ανεξαρτη-

σίας και της κυριαρχίας της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
20 Ιουλίου 

1974- Τουρκικά στρατεύ-

ματα κάνουν απόβαση και 

εισβάλουν στην Κύπρο. Γε-

νική επιστράτευση κηρύσ-

σεται στην Ελλάδα. Το Συμ-

βούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ 

εκδίδει το ψήφισμα 353 για 

κατάπαυση του πυρός στην 

Κύπρο. 

 

1969- Apollo 11 

Ο αμερικανός αστροναύτης 

Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο 

πρώτος άνθρωπος που 

πατά το πόδι του στη  

Σελήνη.

20 Ιουλίου 1974: 46 χρόνια από την τουρκική εισβολή Κύπρος: Από το Πραξικόπημα στην Εισβολή

20 Ιουλίου 1974. Είναι η μέρα που ο 
χρόνος για την Κύπρο σταματά. Είναι η 
μέρα που αλλάζει τον ρου της ιστορίας 
για «το ριγμένο στο πέλαγος  χρυσο-
πράσινο φύλλο». 
46 χρόνια μετά, ο εφιάλτης του πικρού 
εκείνου καλοκαιριού ζωντανεύει ξανά, τα 
βήματα της μπότας του Τούρκου κατα-
κτητή ηχούν και πάλι στ’ αφτιά μας. 
Ώρα 05:30 το πρωί. Οι σειρήνες πολέμου 
ηχούν σε ολόκληρο το νησί. Ήταν μόλις 
πέντε ημέρες μετά το πραξικόπημα που 
έγινε στην μεγαλόνησο και οι τουρκικές 
ένοπλες δυνάμεις εισβάλουν για να φέ-
ρουν …την ειρήνη όπως είπαν! Βρήκαν 
δηλαδή την αφορμή που έψαχναν για 
χρόνια, προκειμένου να κάνουν σάρκα 
και οστά τα σχέδια και τις επιδιώξεις 
τους.  Χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, 
έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, 
ξεριζώθηκαν από τα σπίτια και τις περι-
ουσίες τους.  
20 Ιουλίου του 1974 
Η Τουρκία, ενδεδυμένη τον μανδύα του 
προστάτη των τουρκοκυπρίων ισχυρί-
στηκε ότι πραγματοποιεί «ειρηνική επέμ-
βαση» με σκοπό την επαναφορά της συ-
νταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε 
καταλυθεί από το πραξικόπημα κατά του 
Μακαρίου, πέντε μέρες νωρίτερα στις 15 
Ιουλίου, του 1974. 
Ισχυρισμός που καταρρίπτεται, καθώς η 
Τουρκία παραμένει μέχρι και σήμερα ως 
κατοχική δύναμη στο νησί, παρά την 
αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης. 
Το προδοτικό πραξικόπημα έδωσε την 
πολυπόθητη, για την Τουρκία αφορμή 
ώστε να υλοποιήσει τα σχέδια της. 
Προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Η Τουρκία συνεχίζει, 46 χρόνια μετά να 
στερεί από τους εκτοπισμένους Ελληνο-
κυπρίους το δικαίωμα να επιστρέψουν 
στα σπίτια και τις περιουσίες τους. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε σε προσφυγές 
ελληνοκυπρίων στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο 
έχει εκδώσει σημαντικές αποφάσεις για 
τις παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμ-
βασης από την πλευρά της Τουρκίας. 
Οικονομική κατάρρευση και εποικισμός 
Η τουρκική κατοχή επέφερε οικονομική 
κατάρρευση στο τμήμα εκείνο του νη-
σιού, το οποίο πριν το 1974 ήταν το 
πλουσιότερο και το πιο αναπτυγμένο. Οι 
άσχημες οικονομικές συνθήκες που οφεί-
λονταν στην κακοδιαχείριση της Τουρκίας 
και στον συστηματικό εποικισμό από την 
πλευρά της Τουρκίας των κατεχόμενων 
περιοχών με παράνομους εποίκους υπο-
χρέωσε πολλούς Τουρκοκυπρίους να με-
ταναστεύσουν στην Ευρώπη και αλλού. 
Οι έποικοι σήμερα υπερτερούν αριθμη-
τικά των γηγενών Τουρκοκυπρίων, σε 
αναλογία περίπου δύο προς ένα. Ανε-
ξάρτητοι παρατηρητές έχουν τεκμηριώ-
σει αυτό το θέμα για την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης το 1992 και το 2003 αντίστοιχα. 
Τουρκικός στρατός  
Περισσότεροι από 43.000 βαριά οπλι-
σμένοι στρατιώτες από την Τουρκία πα-
ραμένουν ακόμη στις κατεχόμενες πε-

ριοχές. 

Πάντως, το Συμβούλιο Ασφαλείας του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με σχε-

τικό του ψήφισμα της 20ής Ιουλίου του 

1974 έχει κάνει εκκλήσεις προς την Τουρ-

κία για «άμεσο τερματισμό της ξένης 

στρατιωτικής επέμβασης στην Κυπριακή 

Δημοκρατία» και για «απομάκρυνση χω-

ρίς καθυστέρηση από την Κυπριακή Δη-

μοκρατία του ξένου στρατιωτικού προ-

σωπικού που η παρουσία του δεν 

προβλέπεται από διεθνείς συμφωνίες». 

Καταστροφή Πολιτιστικής Κληρονο-

μιάς 

Kατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου 

και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, η Τουρκία 

και το τουρκοκυπριακό καθεστώς, επι-

χειρούν με συστηματικό τρόπο να εξα-

λείψουν την ελληνική πολιτιστική κληρο-

νομιά στις κατεχόμενες περιοχές. Σε 

πόλεις και χωριά έχουν δοθεί τουρκικά 

ονόματα, ενώ αρχαιολογικοί χώροι, εκ-

κλησίες και κοιμητήρια έχουν βεβηλωθεί, 

καταστραφεί ή μετατραπεί. 

Μονομερής ανακήρυξη ψευδοκρά-

τους 

Στην προσπάθεια της, η κατοχική δύ-

ναμη να εδραιωθεί, υποκίνησε και επι-

δοκίμασε τον Νοέμβριο του 1983 τη «μο-

νομερή ανακήρυξη ανεξαρτησίας», στην 

κατεχόμενη περιοχή. 

Η ούτω καλούμενη «Τουρκική Δημοκρα-

τία της Βόρειας Κύπρου» δεν έχει ανα-

γνωριστεί από κανένα άλλο κράτος πλην 

της Τουρκίας, η οποία ασκεί τον ουσια-

στικό έλεγχό της. 

Τα ψηφίσματα 541 του 1983 και 550 του 

1984 του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ καταδίκασαν με κατηγορηματικό 

τόπο τη μονομερή αυτή ενέργεια, την κή-

ρυξαν άκυρη, ζήτησαν την απόσυρσή 

της και κάλεσαν όλα τα κράτη-μέλη του 

ΟΗΕ να μην αναγνωρίσουν την παρά-

νομη αυτή οντότητα. 

Τόσο η ΕΕ όσο και άλλοι διεθνείς και πε-

ριφερειακοί οργανισμοί έχουν υιοθετήσει 

παρόμοιες θέσεις. 

Ως εκ τούτου, η διεθνής κοινότητα ανα-

γνωρίζει μόνον την Κυπριακή Δημοκρα-

τία που δημιουργήθηκε το 1960 και την 

κυβέρνησή της, ακόμη κι αν η κυβέρνηση 

δεν μπορεί προς το παρόν να ασκήσει 

εξουσία σε περιοχές που βρίσκονται υπό 

την στρατιωτική κατοχή της Τουρκίας. 

 Δικαστικές αποφάσεις από διεθνή και 

εθνικά δικαστήρια στη Δυτική Ευρώπη, 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνω-

μένο Βασίλειο προσφέρουν μία σημα-

ντική ανεξάρτητη καταγραφή των συνε-

πειών της τουρκικής εισβολής του 1974 

και της συνεχιζόμενης κατοχής τμήματος 

της Κύπρου από την Τουρκία. Επιβεβαι-

ώνουν επίσης τη νομιμότητα της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας και της κυβέρνησής 

της. Πρόκειται για  αποφάσεις οι 

οποίες αποτελούν μία σημαντική βάση 

για οποιαδήποτε μελλοντική συνολική δι-

ευθέτηση του κυπριακού προβλήματος.

Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, 
που εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου 1974, 
ήταν αιματηρό και χρειάστηκε δύο ημέ-
ρες για να επικρατήσει πλήρως. Σε συν-
δυασμό με τη διαφυγή του Μακαρίου, 
δεν άφησε τους χουντικούς συνωμότες 
να χαρούν τον «θρίαμβό» τους. Την αρ-
χική ευφορία διαδέχθηκε η αμηχανία και 
στη συνέχεια η ανησυχία και η αναστά-
τωση. Τα γεγονότα είχαν λάβει διαφορε-
τική τροπή απ’ ότι υπολόγιζαν. 
Στις 16 Ιουλίου ο Μακάριος πέταξε με 
βρετανικό αεροπλάνο στη Μάλτα και 
από εκεί στο Λονδίνο το βράδυ της ίδιας 
ημέρας. Την επομένη, 17 Ιουλίου, ο Μα-
κάριος έγινε δεκτός από τον Βρετανό 
πρωθυπουργό Χάρολντ Γουίλσον και 
τον υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κάλα-
χαν, ηγετικά στελέχη του Εργατικού Κόμ-
ματος, που κυβερνούσε εκείνη την πε-
ρίοδο τη Μεγάλη Βρετανία. Και οι δύο 
τον διαβεβαίωσαν ότι η Μεγάλη Βρετανία 
εξακολουθεί να τον αναγνωρίζει ως τον 
νόμιμο πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Ωστόσο, την ίδια ημέρα, δέχο-
νται για διαβουλεύσεις και τον Τούρκο 
πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετσεβίτ, ο 
οποίος τους προτείνει να αναλάβουν 
κοινή δράση Τουρκία και Μεγάλη Βρετα-
νία ως εγγυήτριες δυνάμεις στην Κύπρο. 
Οι Βρετανοί απορρίπτουν την εισήγηση 
Ετσεβίτ και ταυτόχρονα τον αποτρέπουν 
να αναλάβει οποιαδήποτε στρατιωτική 
επέμβαση στην Κύπρο. Η δήλωσή τους 
ήταν σε επίπεδο ευχολογίου, αν κρί-
νουμε από το αποτέλεσμα, δηλαδή την 
τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος και ο Κί-
σινγκερ 
Στις 17 Ιουλίου δραστηριοποιείται έντονα 
και ο αμερικανικός παράγων, που φαί-
νεται αρχικά να έχει υποτιμήσει το θέμα, 
καθώς είναι απασχολημένος με σοβα-
ρότερα πράγματα (Σκάνδαλο Γουοτερ-
γκέιτ, σχέσεις με Σοβιετική Ένωση, 
ασφάλεια Ισραήλ κ.ά). Ο Υπουργός Εξω-
τερικών Χένρι Κίσινγκερ αναθέτει στον 
υφυπουργό του Τζόζεφ Σίσκο να μεταβεί 
στο Λονδίνο, την Άγκυρα και την Αθήνα, 
για την αποφυγή πολεμικών ενεργειών. 
Τον συνοδεύει ο βοηθός Υπουργός Άμυ-
νας Ρόμπερτ Έλσγουορθ. Το κατεστη-
μένο της αμερικάνικης εξωτερικής πολι-
τικής είχε πάρει την απόφαση να μην 
παρέμβει δυναμικά. «Δεν θα μπορέ-
σουμε να συγκρατήσουμε την Τουρκία, 
αν σημειωθεί και νέα ανάφλεξη στο νησί» 
είχε δηλώσει στις 23 Ιανουαρίου του 
1968 ο Σάιρους Βανς, σε συνεδρίαση 
του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφα-
λείας του Λευκού Οίκου. 
Στις 18 Ιουλίου ο Σίσκο και η συνοδεία 
του φθάνουν στην Αθήνα και συναντώ-
νται με τον άχρωμο πρωθυπουργό της 
χούντας Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο, 
πρωί και απόγευμα. Στην πρωινή σύ-
σκεψη παρών ήταν και ο ισχυρός ανήρ 
του καθεστώτος, ταξίαρχος Δημήτριος 
Ιωαννίδης, ο οποίος αποχώρησε οργι-
σμένος με τη φράση «Αν οι Τούρκοι θέ-
λουν πόλεμο θα τον έχουν», όταν δέ-
χθηκε πιέσεις από τον Σίσκο για 
παραχωρήσεις στους Τουρκοκυπρίους. 
Το βράδυ της ίδιας ημέρας φθάνει η πλη-
ροφορία στην Αθήνα για στρατιωτικές κι-
νήσεις στις τουρκικές ακτές απέναντι 
από την Κύπρο. Η πληροφορία αυτή δεν 
ανησυχεί την ηγεσία των ενόπλων δυ-
νάμεων, η οποία την εντάσσει στα συ-

νήθη για την εποχή στρατιωτικά γυμνά-
σια των Τούρκων. Πάντως, λαμβάνει κά-
ποια πρώτα μέτρα, με την αποστολή δύο 
υποβρυχίων στ' ανοιχτά της Ρόδου κι 
ενός σμήνους αεροσκαφών F-84 στην 
Κρήτη. Στην Άγκυρα, οι εφημερίδες καλ-
λιεργούν κλίμα πολεμικό. Στη μεγάλης 
κυκλοφορίας εφημερίδα Χουριέτ δημο-
σιεύεται το ανθελληνικό ποίημα Kin (Το 
Μίσος): 
Το Μίσος 
Όσο υπάρχει ο πρόστυχος ο Έλληνας 
σ’ αυτό τον κόσμο δε βγαίνει μα τον Αλ-
λάχ αυτό το μίσος από μέσα μου. 
Σαν στέκομαι και τον κοιτάζω τον σκύλο 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό το μίσος από 
μέσα μου, χιλίων γκιαούρηδων τα κεφά-
λια δεν σβήνουν ένα μίσος. 
Εκδίκηση να πάρω είναι ο μοναδικός μου 
στόχος σαν αναμετρηθώ στης μάχης το 
πεδίο χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια 
να κλαδέψω σε μια μέρα δε βγαίνει μα 
το θεό αυτό το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβή-
νουν ένα μίσος. Τα κεφάλια τριάντα χι-
λιάδων να πολτοποιούσα. Τα δόντια δέκα 
χιλιάδων με την τανάλια να έβγαζα εκατό 
χιλιάδων τα πτώματα να σκορπούσα στις 
ρεματιές δε βγαίνει μα το θεό αυτό το μί-
σος από μέσα μου, χιλίων γκιαούρηδων 
τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος. 
Ο κόσμος όλος ξέρει πόσο ανώτερος εί-
ναι ο Τούρκος και πόση κακοήθεια φω-
λιάζει στο μυαλό του Έλληνα πέντε χι-
λιάδων τα πτώματα να έκαιγα στους 
κλιβάνους δε βγαίνει μα το θεό αυτό το 
μίσος από μέσα μου, χιλίων γκιαούρη-
δων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα μίσος. 
Σαράντα χιλιάδες τους να σούβλιζα με 
την λόγχη μου, ογδόντα χιλιάδες τους να 
έστελνα στη κόλαση εκατό χιλιάδες τους 
να κρεμούσα στο σκοινί δε βγαίνει μα το 
θεό αυτό το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβή-
νουν ένα μίσος! 
Ο Μακάριος στο Σ.Α. του ΟΗΕ 
Στις 19 Ιουλίου, ο Μακάριος φθάνει στη 
Νέα Υόρκη και το απόγευμα της ίδιας 
ημέρα απευθύνεται ενώπιον του συνε-
δριάζοντος Συμβουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ και αναφέρεται στη διαμορφωθείσα 
κατάσταση στη Κύπρο. 
Ο Μακάριος καταγγέλλει το στρατιωτικό 
καθεστώς των Αθηνών για παραβίαση 
της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και, μεταξύ άλ-
λων. 
Την ίδια περίπου ώρα που ο Μακάριος 
μιλούσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, ο Σίσκο συναντούσε στην Άγκυρα 
την τουρκική ηγεσία. Ο Ετσεβίτ του επι-
σημαίνει ότι συνεδριάζει το υπουργικό 
συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων. Ο 
Σίσκο καταλαβαίνει ότι οι Τούρκοι είναι 
αποφασισμένοι να δράσουν και προ-
σπαθεί να κερδίσει χρόνο. Στις 4 το πρωί 
της 20ης Ιουλίου ο Τούρκος πρωθυ-
πουργός του ανακοινώνει ότι η Τουρκία 
θα επέμβει στην Κύπρο. Τα τουρκικά 
αποβατικά ήδη έχουν ξεκινήσει από τη 
Μερσίνα, με προορισμό την περιοχή της 
Κερύνειας...
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Μονούς αγώνες στον Α’ και στον Β’ γύρο της διοργάνωσης και 

διπλούς αγώνες στην προημιτελική και ημιτελική φάση, προνοεί 

η προκήρυξη της ΚΟΠ για το Κυπέλλου Α’ και Β’ κατηγορίας 

Coca - Cola 2020-2021. 

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία στην ιστοσελίδα της, οι κυπρια-

κές ομάδες που θα αγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 

δηλαδή, η Ομόνοια, η Ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλων 

δεν θα συμμετάσχουν στον Α’ γύρο του Κυπέλλου.  

Ομάδες που θα εξασφαλίσουν συμμετοχή σε όμιλο ευρωπαϊκής 

διοργάνωσης δεν θα συμμετάσχουν ούτε στο Β’ γύρο της διορ-

γάνωσης. 

Επίσης, οι αγώνες στον Α’ και στο Β’ γύρο θα είμαι μονοί. Διπλοί 

θα είναι οι αγώνες στην προημιτελική και στην ημιτελική φάση. 

Τον τρόπο διεξαγωγής του Κυπέλλου είχε εγκρίνει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΟΠ σε συνεδρία του στις 6 Ιουλίου. 

Τα σωματεία που επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να το 

πράξουν γραπτώς το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουλίου στις 12:00 

το μεσημέρι.

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του 
Κυπέλλου Κύπρου στο ποδόσφαιρο  

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν 

κατάφερε στο παιχνίδι της Δευ-

τέρας να κερδίσει την «αδιά-

φορη» Σαουθάμπτον στο «Όλντ 

Τράφορντ» και στο 7ο λεπτό 

των καθυστερήσεων ισοφαρί-

στηκε 2-2, χάνοντας μία τερά-

στια ευκαιρία για να βρεθούν 

στην 3η θέση, μετά τις ήττες των 

Τσέλσι και Λέστερ. 

Οι «μπέμπηδες» του Όλε Γκού-

ναρ Σόλσκιερ, μπορεί τρεις 

αγωνιστικές πριν από την ολο-

κλήρωση της σεζόν να «έπια-

σαν» την Λέστερ στην 4η θέση, 

αλλά υστερούν στην ισοβαθμία 

και πλέον τα πάντα είναι «ανοι-

χτά» όσον αφορά το «εισιτήριο» 

για το Champions League. 

Η Τότεναμ επικράτησε στο ντέρ-

μπι της 35ης αγωνιστικής στην 

Premier League της Άρσεναλ 

με 2-1 και παρέμεινε «ζωντανή» 

στο κυνήγι της εξόδου της στην 

Ευρώπη. 

 

Συνοπτικά, για την 35η αγωνι-

στική και η βαθμολογία έχουν 

ως ακολούθως:  

 

Νόριτς-Γουέστ Χαμ              0-4 

Γουότφορντ-Νιούκαστλ        2-1 

Λίβερπουλ-Μπέρνλι             1-1 

Σέφιλντ Γ.-Τσέλσι                3-0 

Μπράιτον-ΜάντσεστερΣ.    0-5 

Γουλβς-Εβερτον                  3-0 

Αστον Βίλα-Κρίσταλ Πάλας 2-0 

Τότεναμ-Αρσεναλ                 2-1 

Μπόρνμουθ-Λέστερ          4-1 

Μάντσεστερ Γ.-Σαουθάμπτον    

2-2

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 

της Γρανάδα με 2-1 εκτός έδρας 

και έκανε άλμα για την κατά-

κτηση του τίτλου. Δύο αγωνιστι-

κές πριν τη λήξη της Λα Λίγκα, 

η «βασίλισσα», θέλει δύο βαθ-

μούς για να στεφθεί πρωταθλή-

τρια. Σήμερα Πέμπτη υποδέχε-

ται την Βιγιαρεάλ, ενώ στο 

φινάλε θα παίξει εκτός έδρας με 

την Λεγανές. 

Όσον αφορά στο παιχνίδι με το 

οποίο έπεσε η αυλαία της 36ης 

αγωνιστικής ουσιαστικά κρίθηκε 

πριν συμπληρωθεί το πρώτο ει-

κοσάλεπτο. Το συγκρότημα του 

Ζινεντίν Ζιντάν ξεκίνησε δυνατά 

και προηγήθηκε στο 10’ με τον 

Μεντί, ενώ στο 16’ ο Μπενζεμά 

σημείωσε το 2-0. Η γηπεδούχος 

μείωσε με τον Ματσίς (50’) και 

πίεσε για την ανατροπή, όμως 

ο Κουρτουά πραγματοποίησε 

σωτήριες επεμβάσεις όσες φο-

ρές χρειάστηκε. 

Εξάλλου, η Σοσιεδάδ αύξησε τις 

πιθανότητες της για τη διεκδί-

κηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου με 

την εκτός έδρας νίκη της επί της 

Βιγιαρεάλ με 2-1. Το αποτέλε-

σμα διαμορφώθηκε στο τελευ-

ταίο ημίωρο. Ο Γουίλιαν Ζοσέ 

άνοιξε το σκορ με κεφαλιά στο 

61’, ενώ ο Γιορέντε έδωσε γερό 

προβάδισμα στη Σοσιεδάδ με 

πανομοιότυπο τρόπο στο 75’. 

Το τέρμα του Καθόρλα στο 85’ 

διατήρησε το ενδιαφέρον μέχρι 

το σφύριγμα της λήξης, όμως η 

προσπάθεια της Βιγιαρεάλ για 

να σώσει τον βαθμό δεν καρ-

ποφόρησε.

Άρωμα… τίτλου για την Ρεάλ Μαδρίτης

Η Μάντσεστερ Σίτι δικαιώθηκε στην προσφυγή της στο CAS κατά 

της ποινής που της είχε επιβάλει η UEFA και θα μπορεί να δώσει 

κανονικότατα το «παρών» στο Champions League τα επόμενα 

χρόνια!    

Το CAS αποφάσισε πως τα αποδεικτικά στοιχεία των «πολιτών» 

για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν για το Financial Fair 

Play και τις οικονομικές «ενέσεις» με πλάγιο τρόπο από την ιδιο-

κτησία της ομάδας εξ Αραβίας, ήταν πειστικά ώστε ν` αναιρεθεί η 

τιμωρία του διετή ευρωπαϊκού αποκλεισμού. 

Παράλληλα, τα 30 εκατομμύρια ευρώ που είχαν επιβληθεί ως 

πρόστιμο έπεσαν στα 10 εκατομμύρια κι έτσι η Σίτι περιμένει 

τώρα τη ρεβάνς των «16» κόντρα στη Ρεάλ. 

Το CAS ακύρωσε την ποινή 

αποκλεισμού της  

Μάντσεστερ Σίτι 

Premier League: Έχασε την ευκαιρία η  
Γιουνάιτεντ να ανέβει στην 3η θέση  
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:00 
Δολοφονήστε τον Μακάριο 
(1975). Ιστορική ταινία με τους 
Λάκη Κομνηνό, Αντώνη Κατσαρή, 
Στέλιο Καυκαρίδη και Χριστίνα 
Κωνσταντινίδου. Η προσωπική 
ιστορία του Μακαρίου από την 
εποχή που ήταν Αρχιεπίσκοπος 
μέχρι το θάνατό του, ήταν η δρα-
ματικότερη περίοδος για την  Ιστο-
ρία της Κύπρου. Χαρακτηρίζεται 
από τη λαμπρότερη έξαρση με-
γαλείου, την οποία επέδειξε ποτέ ο Κυπριακός Ελ-
ληνισμός ως σύνολο, αλλά και από ενέργειες παρα-
νοητικότητος και μικροπρέπειας εκ μέρους ολίγων, 
που έφεραν όμως μεγάλη εθνική συμφορά. Ο 
Εθνάρχης Μακάριος, ο πρόωρα χαμένος μέγας ηγέ-
της μας, αποτελούσε αναμφισβήτητα, στήριγμα σι-
γουριάς, καρτερίας και πίστεως για το λαό μας.     
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:30  
Έτσι Προδόθηκε η Κύπρος (1974).  Ντοκυμαντέρ 
για το δίδυμο έγκλημα του προδοτικού πραξικοπή-
ματος και της τουρκικής εισβολής στο νησί της Κύ-
πρου, τα γεγονότα της εποχής εκείνης καθώς και 
τον ρόλο που έπαιξε η Χούντα των Αθηνών.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ  23:05  
Συναυλία Η Αγία Κύπρος.  Η μελοποιημένη ποι-
ητική συλλογή "Αγία Κύπρος, 204 πνοές" έχει  θέμα 
τον απελευθερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α, της περιό-
δου 1955-59, για την αποτίναξη του αγγλικού ζυγού, 
την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Κύπρου και την ΕΝΩΣΗ με την 
μητέρα Ελλάδα. Επικεντρώνεται σε 48  ΗΡΩΕΣ του 
αγώνα, ενώ επίσης γίνεται αναφορά στους αγωνι-
στές της Ε.Ο.Κ.Α και στην Ελληνικότητα της ΚΥ-
ΠΡΟΥ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:30  
"1922" – Η Καταστροφή της Σμύρνης (1978). Ιστο-
ρική δραματική ταινία βασισμένη στο βιβλίο του Ηλία 
Βενέζη "Το νούμερο 31328" με τους Ζαχαρία Ρόχα, 
Βασίλη Κολοβό, Κατερίνα Γώγου, Μηνά Χατζησάββα 
και Όλγα Τουρνάκη. Η ταινία του Νίκου Κούνδουρου 
αφηγείται μέσα από την προσωπική τραγωδία τριών 
προσώπων, την Μικρασιατική καταστροφή και την 
μαρτυρική πορεία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 
που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο θάνατο από 
τα στρατεύματα του Κεμάλ αλλά και τις ένοπλες ομά-
δες Μουσουλμάνων. Η γυναίκα ενός εμπόρου, μια 
δασκάλα και ένας δεκαεφτάχρονος προσπαθούν να 
επιβιώσουν ακολουθώντας την φάλαγγα των αιχμα-

λώτων στα βάθη της Μικράς Ασίας. Για λόγους δι-
πλωματικούς και πολιτικούς, η προβολή της ταινίας 
υπήρξε απαγορευμένη μέχρι το 1982.  
KYΡIAKH 19 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:25  
Ξεριζωμένη Γενιά (1968). Περιπέτεια με τους Νίκο 
Ξανθόπουλο, Βασιλάκη Καϊλα, Άντζελα Ζήλεια, Γιώτα 
Σοϊμοίρη, Μάνο Κατράκη, Θόδωρο Μορίδη και Πα-
ντελή Ζερβό. 'Eνας πρόσφυγας της Σμύρνης μεγα-
λώνει στην Αθήνα, εργάζεται σε μια ταβέρνα, και με 
το ξέσπασμα του πολέμου πηγαίνει στο μέτωπο. 
Κατά τη περίοδο της Κατοχής συνεχίζει να εργάζεται 
στην ταβέρνα και στη συνέχεια κάνει καριέρα σαν 
λαϊκός τραγουδιστής. Μοναδικός καημός του να βρει 
την αδερφή και τη μάνα του, που χάθηκαν στην κα-
ταστροφή της Σμύρνης. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ  23:20  
Ο Τελευταίος Πειρασμός (1964). Μελόδραμα με 
τους Τίτο Βανδή, Άννα Φόνσου, Φλωρέτα Ζάννα, 
Βαγγέλη Σειληνό, Γιώργο Μασχίδη. Ένας διάσημος 
καθηγητής και επιφανής χειρουργός συνάπτει ερω-
τικές σχέσεις με μια θεα-
τρίνα. Το περιβάλλον του 
αντιδρά έντονα σ’ αυτή τη 
σχέση, αλλά εκείνος αδια-
φορεί και απολαμβάνει τη 
σχέση του με την κοπέλα. 
Σύντομα όμως θα διαπιστώ-
σει ότι η νεαρή τον εκμεταλ-
λεύεται.     
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:35 
Ταπεινός και Καταφρονεμένος (1968). Μελόδραμα 
με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Άντζελα Ζήλια, Στέφανο 
Στρατηγό, Βασίλη Καΐλα, Γιώργο Μούτσιο, Παντελή 
Ζερβό, Θεόδωρο Έξαρχο. Ο Μανούσος έρχεται στην 
Αθήνα για να βρει την τύχη του, ελπίζοντας να γίνει 
τραγουδιστής με την βοήθεια του πλούσιου φίλου 
του από τον στρατό, Λάκη. Όμως ο Λάκης θα του 
αρνηθεί την βοήθεια του και έτσι θα αναγκαστεί να 
δουλέψει στις οικοδομές και παράλληλα σε ένα κέ-
ντρο ως τραγουδιστής. Ένα ατύχημα στις οικοδομές 
θα γίνει η αιτία να γνωρίσει και να αγαπήσει την 
αδελφή του Λάκη, την Έλενα. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:00  
Ο Μενούσης, ο Λεβέντης της Ηπείρου (1969). Αι-
σθηματική ταινία με τους Κώστα Κακκαβά, Άννα Ια-
σωνίδου,  Έφη Οικονόμου, Μαλαίνα Ανουσάκη και 
Νίκο Σαμαρά. Ο Μενούσης, δάσκαλος σε ένα χωριό 
της Θεσσαλίας, συγκρούεται με τον Τούρκο Ρεσούλ 
Αγά για την καρδιά της Αναστασάς. Ο Μενούσης 

παντρεύεται μυστικά την κοπέλα και ο Ρεσούλ προ-
σπαθεί ανεπιτυχώς να κάψει το σχολείο του. Οι δύο 
άντρες θα συγκρουστούν σε μια πάλη μέχρι θανά-
του.          
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV  
ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ 
1974 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 19:50 
Cyprus: Britain's Grim 
Legacy (1984) 
This is a UK TV Channel 4 
documentary, which was 
broadcast in 1984, on the 
tenth anniversary of the 
Turkish invasion and de-
struction of Cyprus’s north-
ern part. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 23:00 
Το Κουτί Της Πανδώρας - Φάκελος Κύπρου Μέ-
ρος 1ον (2011). Ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για το πρώτο 
μέρος της τραγωδίας της Κύπρου: Το πραξικόπημα 
κατά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρ-
χιεπισκόπου Μακαρίου. Πως φτάσαμε στο πραξικό-
πημα. Πως οι πραξικοπηματίες ενεργούσαν για τον 
Τούρκο εισβολέα με τον μανδύα του ‘πατριώτη’ που 
αγωνιζόταν δήθεν για την ένωση, ενώ στην πρα-
γματικότητα ενεργούσαν για να υλοποιηθούν τα σχέ-
δια των Τούρκων για εισβολή στην Κύπρο. Προβλή-
θηκε από την ΕΡΤ στις 28 Απριλίου 2011. 
ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:35 
Η Επόμενη Μέρα – Επιχείρηση "ΝΙΚΗ" (21-22 
Ιουλίου 1974) 
ΕΡΤ - 21 Νοεμβρίου 2018 Η Επόμενη Μέρα – "Επι-
χείρηση ΝΙΚΗ" Παρουσιαστής: Γιάννης Φασουλάς, 
ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ ο οποίος ασχολείται με 
το περιβόητο Φάκελο της Κύπρου, αναζητεί απα-
ντήσεις στα ερωτήματα:  Πώς οδηγηθήκαμε στην 
προδοσία της Κύπρου και στην τραγωδία επάνω 
από το αεροδρόμιο της Λευκωσίας; Πώς τα Ν ο ρ ά -
τλας έγιναν ιπτάμενα φέρετρα;  
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:00 
Το Κουτί Της Πανδώρας -Φάκελος        
 Κύπρου Μέρος 2ον (2011). Ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ    
για το δεύτερο μέρος της τραγωδίας της Κύπρου από 
το πραξικόπημα στην Τουρκική εισβολή. Στο δεύτερο 
μέρος βλέπουμε πως η Χούντα των Αθηνών, (μέσω 
των Αμερικάνων) έδωσε το πράσινο φως για την 
Τουρκική εισβολή (περιορισμένη στρατιωτική επέμ-
βαση και κατάληψη 20% του Κυπριακού εδάφους). 
Προβλήθηκε από την ΕΡΤ στις 5 Μαΐου 2011.
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ΠΕΜΠΤΗ 16/7 
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 17/7 
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 18/7 
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 19/7 
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 20/7 
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 21/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Τα Ρόδα της Οργής   
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 
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 16 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: 
Μουσείο Θεσσαλονίκης  ιστορίας 
και των πολιτιστικών 
22:00 Ελληνική Ταινία: Δολοφονή-
στε τον Μακάριο 
22:30 Ελληνιστί Κύπρος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 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: Έτσι Προδό-
θηκε η Κύπρος  
23:05 Ελληνική Ταινία: Συναυλία Η 
Αγία Κύπρος  
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 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 Cyprus: Britain's Grim Leg-
acy 
21:35 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Αφιέρωμα στην όμορφη Σαμοθράκη- 
Ομιλητές η Δρ. Αγγελική Δεληγιάννη-
Γεωργάκα και ο Αρχαιολόγος Δρ 
Δημητ́ρης Ματ́σας.  
22:30 Ελληνική Ταινία: 1922- Η Κα-
ταστροφή της Σμύρνης 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου 
19:35 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή  
20:15 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυ-
πτος Επ. 10 
21:00 Ο Άγνωστος Πόλεμος στην 
Κύπρο 
22:25 Ελληνική Ταινία: Ξεριζωμένη 
Γενιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 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 
20:10 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
22:20 Ελληνική Ταινία: Ο 
Τελευταίος Πειρασμός   
23:00 Τουρκική εισβολή́ 
ΤΡΙΤΗ 21 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 Επιχείρηση "ΝΙΚΗ" (21-22 
Ιουλίου 1974) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Ταπεινός και 
Καταφρονεμένος (1968) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Το Κουτί Της Πανδώρας - 
Φάκελος Κύπρου 2 -Η εισβολή́, η 
προδοσία, οι Αμερικανοί 
21:00 Ο Μενούσης, ο Λεβέντης της 
Ηπείρου  
22:20 Με το Φακό του Hellenic TV: 
NEPOMAK Global Executive Com-
mittee (EC) 
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Cyprus FM and British MPs condemn  
Turkey’s aggression in virtual event

C
yprus Foreign Minister 

Nikos Christodoulides 

and UK Members of 

Parliament condemned Turkey’s 

“provocative and aggressive” 

stance in the Eastern Mediter-

ranean in an online conference 

held on Tuesday evening. 

The event, to mark 60 years 

since Cyprus’s independence,   

titled ‘Cyprus@60: Opportunities, 
Challenges, Prospects for Reuni-
fication’, was jointly organised by 

the National Federation of Cypriots 

in the UK and the All-Party Parlia-

mentary Group for Cyprus.  

Christodoulides branded Turkey 

a “spoiler pursuing a neo-Ottoman 

vision in the region”. As he said, 

“in unprecedented times Turkey is 

escalating its provocative actions 

and systematically promotes a 

multifaceted strategy to implement 

its hegemonic, revisionist vision 

for the region, in clear violation of 

international law.” 

He added: “The Turkish leader-

ship seems to be utilising the        

international community distraction 

caused by the pandemic in order 

to intensify and further promote 

its plans.” 

Christodoulides updated the 

APPG members on the latest        

illegal Turkish drilling within the 

Republic of Cyprus’ maritime      

Exclusive Economic Zone and 

continental shelf, the sixth in less 

than a year, as he underlined. 

The Cypriot Foreign Minister 

noted that such actions form part 

of “the overall revisionist policy”    

of Turkey, exemplified by its        

“expansionist interventions in 

Libya, in northern Iraq and its         

illegal actions in Greece.” 

He noted that Nicosia expects 

from the UK Government “to  

convey firm and clear messages 

(to Turkey), both in public state-

ments but also in contacts with 

officials.” 

Referring to the reaction by the 

international community, he said 

that it is time “to respond in a 

coherent and firm manner to Mr 

Erdogan’s increasingly authorita-

rian, erratic behaviour,” pointing 

to the enhanced restrictive meas-

ures agreed at EU level. 

The Minister also stressed that 

“in the current poisonous climate 

of provocations and aggression it 

cannot be expected that result-

oriented negotiations for the       

Cyprus problem can resume.” He 

assured the MPs that Cyprus       

remains “strongly committed” to 

efforts to reunify the island and its 

people and that it remains ready 

to resume negotiations from where 

they have stopped. 

Christodoulides also presented 

the three main pillars of Cyprus’s 

foreign policy, namely the enhance-

ment of relations with countries of 

the region, assuming a more active 

involvement within the EU, and 

strengthening ties with all five 

permanent members of the UN 

Security Council and other key 

partners such as Japan and India. 

Referring to the bilateral rela-

tionship with the UK, he commen-

ted that it is entering a new era       

in the post-Brexit landscape, in  

which he sees “a lot of potential 

for expanded cooperation.” 

The virtual event was attended 

by the UK Foreign Minister for the 

European Neighbourhood Wendy 

Morton, who commented that the 

bilateral cooperation during the 

pandemic has proven how strong 

these ties are, as Britain and       

Cyprus have worked closely toge-

ther to help Cypriots in the UK and 

Brits in Cyprus to return home.  

She also highlighted, as Chris-

todoulides had done as well, the  

arrangement on non-military deve-

lopment in the Sovereign Bases.  

On the Cyprus issue Morton 

said: “Recent developments       

underline the importance of a 

comprehensive, just and lasting 

settlement of the Cyprus issue, 

based on the internationally        

accepted model of a bi-zonal,       

bi-communal federation.  

“We continue to believe that 

the best long-term way to resolve 

tensions in the region - including 

on the Turkish exploration of        

hydrocarbons in the waters 

around Cyprus - is to achieve a 

settlement on the Cyprus issue.  

“We hope that all parties will  

redouble their efforts towards a 

settlement.” 

Morton was followed by the 

Conservative Chairman of the 

APPG for Cyprus Sir Roger Gale, 

who commented that 46 years       

of occupation is “far too long”      

and that Ankara’s illegal acts in        

Cypriot waters “cannot be allowed 

to continue.” 

Fabian Hamilton, Shadow  

Minister for Peace and Disarma-

ment for the Labour Party, and the 

party’s representative on Cyprus, 

expressed support for the reuni-

fication of the island as a bizonal, 

bicommunal federation, as a 

“normal and viable” state, which 

does not require the “outdated” 

guarantees.  

He also made special referen-

ces to the issues of refugee prop-

erties and the humanitarian issue 

of the missing Cypriots. He casti-

gated Turkey’s drilling operations 

in Cypriot waters as a “wholly      

unacceptable act of aggression.” 

The Liberal Democrats’ spokes-

person for foreign affairs Alister 

Carmichael lamented the fact that 

the Cyprus issue doesn’t get the 

attention it needs and said that  

all parties are broadly aligned in 

support for a bizonal bicommunal 

federation. 

Chris Stephens of the SNP also 

criticised Turkey’s illegal drilling 

operations. 

Bambos Charalambous of the 

Labour Party condemned Turkey’s 

lack of understanding of sensitivi-

ties of others and lack of respect, 

exemplified not only in Cyprus’ 

case but also in the decision to 

turn Hagia Sophia into a mosque. 

Christine Jardine of the Liberal 

Democrats commented that it 

seemed “inconceivable” that the 

Cyprus problem has yet to be      

resolved. 

The event was closed by 

Theresa Villiers, Conservative MP 

for north London, who said it has 

been a privilege to support Cyprus 

for so many years and that she 

would always campaign for justice 

in Cyprus. She hailed the “huge 

progress” the country has made 

over 60 years, describing it as a 

prosperous country which is a “pillar 

of stability in an unstable region.” 

She also expressed her shock 

at hearing about the plans to         

inhabit Famagusta and about 

Hagia Sophia. 

In his introduction the President 

of the Federation Christos Karaolis 

described a reunified Cyprus as 

“both attainable and viable.” 

“What we want is fair, simple, 

and rooted in international law.       

A free, united Cyprus through a      

solution based on relevant UN 

Security Council resolutions and 

the High Level Agreements,” said 

Mr Karaolis. 

He also commented that Cyprus 

has defied the odds “to shine as 

a democratic modern and stable 

nation... a beacon of hope, stability 

and prosperity in the region... as 

well as a predictable and reliable 

ally to the UK.” 

The virtual event was also        

attended by the Cypriot High 

Commissioner in the UK Andreas 

Kakouris, as well as a number of 

other MPs and members of the 

House of Lords.

A
ir raid sirens sounded at 8.20am in Cyprus yesterday to 

mark 46 years since the events which unfolded led to its 

division and occupation by Turkey. The Greek military 

junta, then ruling Greece, with the help of EOKA B, overthrew 

the democratically elected president of Cyprus, the late            

Archbishop Makarios III. 

Church services for those killed during the coup were held island 

wide. President Nicos Anastasiades and other state officials attended 

a memorial service at the church of Ss Constantinos and Eleni in       

Nicosia. The President also attended a special session of the House 

of Representatives to denounce the coup and the Turkish invasion 

and honour those who sacrificed their life to defend democracy and 

their country. Wreaths were laid at the tombs of those killed defending 

the Republic. Political parties held special events in various towns to 

commemorate the dead and condemn the twin crime against Cyprus.  

On 15 July 1974, under the slogan “Alexander has entered hospital,” 

the head of Greek military forces in Cyprus Brigadier M. Georgitsis 

announced to the leadership of the Greek junta, the start of the coup 

against President Makarios. The coup provided Turkey with a pretext 

to launch an invasion against the island five days later. Turkish troops 

occupied 36,2 percent of the sovereign territory of the Republic and 

forcibly expelled about 200.000 Greek Cypriots from their homes.

Cyprus marks 46th coup anniversary



P
resident Tayyip Erdogan 

declared Istanbul’s Hagia 

Sophia a mosque on Friday 

with the first Muslim prayers to 

begin in two weeks, after a top 

court ruled the ancient building’s 

conversion to a museum by mod-

ern Turkey’s founding statesman 

was illegal. 

Erdogan spoke on Friday just 

hours after the court ruling was 

published, brushing aside inter-

national warnings not to change 

the status of the nearly 1,500-year-

old monument that is revered 

by Christians and Muslims alike. 

The United States, Russia   

and church leaders were among 

those to express concern about 

changing the status of the 

UNESCO World Heritage Site, 

a focal point of both the Christian 

Byzantine and Muslim Ottoman 

empires and now one of the most 

visited monuments in Turkey. 

Greece’s culture ministry      

described the court decision as 

an “open provocation” to the 

civilized world, while UNESCO 

said it regretted it was not       

notified ahead of time and would 

now review the building’s status. 

Erdogan has sought to shift 

Islam into the mainstream of 

Turkish politics in his 17 years 

at the helm. He has long floated 

restoring the mosque status of 

the sixth-century building, which 

was converted into a museum 

in the early days of the modern 

secular Turkish state under 

Mustafa Kemal Ataturk. 

“With this court ruling, and with 

the measures we took in line 

with the decision, Hagia Sophia 

became a mosque again, after 

86 years, in the way Fatih the 

conqueror of Istanbul had wanted 

it to be,” Erdogan said in a        

national address. 

In a telling of history at times 

critical of the Byzantine Empire 

and the modern republic’s foun-

ders, Erdogan said Turkey could 

now leave behind “the curse of 

Allah, profits and angels” that Fatih 

– the Ottoman Sultan Mehmet 

II – said would be on anyone who 

converted it from a mosque. 

“Like all our mosques, the doors 

of Hagia Sophia will be open to 

all, locals and foreigners, Muslims 

and non-Muslims,” said Erdogan, 

who earlier on Friday signed off 

on the Religious Affairs Directo-

rate managing the site. 

The U.S. State Department, 

which had urged Turkey to    

maintain the building as a           

museum, said in a statement it 

was “disappointed” by the       

decision but looked forward to 

hearing the plans “to ensure it 

remains accessible without        

impediment for all.” 

 

Villiers condemns decision 

to turn Hagia Sophia  

into a mosque 

 

The MP for Chipping Barnet, 

Theresa Villiers, has called on 

the UK Government to condemn 

President Erdogan’s decision  

to turn Hagia Sophia into a 

mosque. 

Representing a constituency 

which is home to a significant 

number of British Cypriots, 

Theresa Villiers has a long-stand-

ing interest in Greek culture.   

Responding to the news about 

Hagia Sophia, Ms Villiers said 

“This is the wrong decision. 

Hagia Sophia has huge cultural 

significance for millions of          

Orthodox Christians around the 

world. Converting it into a place 

of worship for another faith        

will cause great hurt and           

distress. 

“The decision by the Turkish 

Government to turn the building 

into a museum back in the 1930s 

was a reasonable compromise 

which has stood the test of time. 

I condemn the proposal to turn 

the cathedral into a mosque and 

I am urging the UK Government 

to do so as well. 

“Hagia Sophia was one of the 

greatest ever achievements by 

the Byzantium empire. It has 

stood for nearly 1500 years, and 

its future should not be treated 

in this high-handed and insensi-

tive way by the Turkish Govern-

ment.” 
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Erdogan signs decree converting 
Hagia Sophia into mosque

€300 fine for travellers 

not in possession of  

Cyprus Flight Pass

A
nyone arriving in Cyprus 

without having properly 

filled out the CyprusFlight-

Pass will either have to pay a 

€300 fine or be sent back,       

authorities said on Monday. 

The transport ministry said 

that though all passengers are 

obliged to fill out the form online, 

some people either fill the forms 

manually or don’t fill them out 

at all. It has also been observed 

that some airlines allow people 

onboard who have not filled out 

the online forms. 

Therefore, the ministry said, 

from now on, all passengers   

arriving in Cyprus without having 

acquired the CyprusFlightPass 

online, or if they present one filled 

out by hand, will be given two 

choices: “Either pay a €300 fine 

or not be allowed entry to the 

Republic of Cyprus and return 

back to the country of their        

departure.” 

The ministry also warned that 

anyone providing false informa-

tion will be accused of perjury. 

It referred to a recent case 

when a passenger, who later 

tested positive to coronavirus, 

arrived from a category A country 

despite their initial country of 

departure being in category C 

and did not present a flight pass. 

When he was asked at the       

airport to fill out the document, 

he gave the wrong information 

as regards his flight details. It 

was not until he presented 

symptoms and tested positive 

to coronavirus at a private lab 

that he admitted his original 

country of departure was in  

category C, the ministry said. 

The passenger in question 

has been reported to the police 

and is being investigated for 

possible criminal offences. 

The ministry also warned that 

passengers from category A 

countries who fail to present the 

CyprusFlightPass, will be treated 

as arrivals from category B 

countries and, in addition to the 

€300 fine, will be forced to      

undergo a Covid-19 test at the 

airport, for which they will be 

charged €60. 

“Only in case of a technical 

problem or maintenance on the 

electronic platform, which will 

be officially announced on the 

platform, can one fill in the 

forms manually,” the transport 

ministry said. 

It added that all passengers, 

regardless of their country of 

departure, including passengers 

who will undergo a Covid-19      

laboratory test in Cyprus, are 

required to complete all the       

information, data and statements 

required electronically and to 

hold the CyprusFlightPass     

before boarding the aircraft and 

upon their arrival in Cyprus. 

The ministry said that police 

officers and some officials at the 

airports have been authorised 

to issue the on-the-spot fines. 

To properly fill out the online 

forms, passengers will need to 

create an account, add their per-

sonal information, flight details, 

state the reason for their trip, 

where they will be staying, contact 

details in case of emergency 

and make legal statements. 

The online form can be found at: 

https://cyprusflightpass.gov.cy/ 

Fines for failing to wear a face 
covering in shops in England
F

ace coverings must be 

worn in shops and super-

markets in England from 

Friday 24 July, Boris Johnson 

has announced. 

Enforcement will be carried 

out by police and anyone failing 

to wear a face covering while 

shopping will be subject to a 

fine of up to £100, or £50 if paid 

within 14 days. 

The rules to tackle coronavirus 

will be the same as those currently 

applicable on public transport in 

England, which means children 

under 11 and people with certain 

disabilities will be exempt. 

A Number 10 spokesperson 

said: "There is growing evidence 

that wearing a face covering in 

an enclosed space helps protect 

individuals and those around  

them from coronavirus. The 

prime minister has been clear 

that people should be wearing 

face coverings in shops and we 

will make this mandatory from 

July 24." 

The decision was outlined by 

Health Secretary Matt Hancock 

in a Commons statement. He 

told MPs: “In recent weeks we 

have re-opened retail and foot-

fall is rising. We want to give 

people more confidence to shop 

safely and enhance protection 

for those who work in shops.” 

London mayor Sadiq Khan 

called the government's "con-

fused communications" on the 

subject a "disgrace."  

"We can't afford to wait 

another day and the govern-

ment should bring this policy       

in immediately - further delay 

risks lives," he urged.
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New look for Tims Dairy Greek style range

T
ims Dairy have completely 

rebranded their classic 

range of award-winning 

bio-live Greek style yogurts with 

a market leading modern fresh 

and happy new look and feel. 

The basics of the previous 

branding date back to 2009. To 

fulfil a need for a fresher look, 

better stand-out on shelf and 

clearer on-pot messaging for the 

consumer – as well as bringing 

new reduced levels of added 

sugar in the flavoured yogurts - 

Tims Dairy worked closely with 

top London Design Agency 

Wonderland. The brief included 

reinforcing the core identity, or 

brand ethos, of Tims Dairy – the 

Daisy. 

The ‘famous five’ flavours are 

Greek style with Vanilla, Rasp-

berry, Blackcurrants and Honey 

with a Natural yogurt too. Key 

messages on the 10 skus – 5 big 

pots of 450g (Flavours) or 500g 

(Natural) and 5 medium pots of 

175g (Flavours) or 200g (Natural) 

– reinforce their Greek Heritage, 

British Made – using British milk 

in full support of UK farmers,   

recyclability of every element     

of the packaging and bio-live. 

Consumer awareness of health 

messages has been trans-

formed during Covid; the role  

of bio-live cultures in gut health 

and immunity support – as well 

as the excitement and new      

enthusiasm for home baking  

and the importance of good 

quality ingredients for home 

cooking. 

The inspiration for the new 

look has been our beautiful 

daisy logo which now has pride 

of place on the front of the pot. 

Our key message of “Greek 

Heritage, British Made” comes 

through and our support of UK 

farmers continues, using only 

fresh British milk. Our Greek 

style Natural yogurt has no added 

sugar and we have reduced the 

sugar in the flavoured yogurts 

without any compromise on 

great taste or quality. 

“We wanted to bring some 

energy, freshness and optimism 

to the yogurt category – and a 

thank you to excite our loyal fans, 

old and the many new ones from 

the last few months. We have 

been ‘Creating Amazing Since 

1949’ and we’re not going to stop 

now!” says Managing Director 

Chris Timotheou. 

“We began the project just  

before the onset of Covid-19 

and decided to forge ahead to 

bring some excitement and  

positivity to the category as we 

all try to bounce back stronger 

from Covid.” 

Look out for the packaging on 

shelf in Waitrose, Ocado, selec-

ted Asda, Co-op, Whole Food 

Markets, and many fabulous 

farm shops and delis up and 

down the country. 

Tims Dairy is a family owned 

yogurt producer with a Greek 

heritage, specialising in making 

authentic, great tasting, creamy 

Greek style award-winning       

yogurts. Tims Dairy was founded 

in 1949 by the current owners’ 

uncle Euripides Nicolaou who 

was then joined by their father, 

Michael Timotheou. It remains a 

family business to this day, run by 

four second generation brothers. 

B
BC One’s Antiques 

Roadshow is back this 

summer and invites you 

to share your stories. 

The iconic roadshow will be 

stopping off at Enfield's Forty 

Hall & Estate but for the first 

time in more than four decades, 

the series will be filmed on a 

closed set with a small invited 

audience only, to ensure the 

safety of guests, production and 

the wider public. 

Viewers are being asked to 

contact Antiques Roadshow 

about their objects as soon as 

possible so the team can start 

planning these special shows. 

Upcoming locations are listed  

at www.bbc.co.uk/antiquesroad-

show where viewers can use 

the ‘Share Your Story’ form to 

fill out details of their objects. 

Presenter Fiona Bruce, who 

will be filming her 13th series of 

Antiques Roadshow, said she 

was delighted to be going back 

on the road in search of treas-

ures. 

"Normally we welcome around 

5,000 people to each Antiques 

Roadshow, but of course in these 

extraordinary times we will have 

to do things very differently. 

We've come up with a new way 

to safely film the show yet still 

bring you amazing items and 

stories. I can't wait to see what 

treasures you have hidden in 

your homes.” 

First broadcast in 1979 the 

Roadshow remains one of the 

most popular factual programmes 

on BBC One with some six million 

people regularly watching on 

Sunday evenings.  

The award-winning show has 

visited hundreds of different     

venues both in the UK and 

abroad, but this year the entire 

series will be filmed with an        

invited audience only. 

Enfield Council’s Deputy 

Leader, Cllr Ian Barnes, said: 

“We are delighted that Enfield’s 

local treasure, Forty Hall & Estate, 

will be filmed this September by 

the BBC’s Antiques Roadshow. 

Forty Hall has a rich and long 

history and will make the perfect 

backdrop to showcase Enfield. 

We will also be the only London 

location in the 2020 filming 

schedule which adds to the  

special occasion. 

“Enfield is a historically signi-

ficant borough with a diverse 

population encompassing many 

cultures. I am sure the residents 

of Enfield have some interesting 

stories to tell about their        

memories of the area so head 

up to those attics, tidy out those 

sheds and search under those 

staircases and get in touch      

with the BBC so that we can 

showcase those fascinating      

objects that teach us so much 

about our past." 

The Roadshow is looking for 

objects with great stories behind 

them, particularly those things 

that reflect the cultural diversity 

of Enfield.  

If you have an interesting       

object, do get in touch as soon 

as possible at www.bbc.co.uk/     

antiquesroadshow

Antiques Roadshow needs Enfield’s treasures

A
rmida Books, a multiple-

award-winning indepen-

dent publisher based in 

Nicosia, Cyprus, was founded 

in 1997 to publish intelligent        

literary fiction and ground-break-

ing non-fiction on select topics. 

Its website - www.armida-

books.com/book-category/     

english-titles/ features an array 

of books of Cypriot and Greek 

interest.  

They include:  

Stories of Famagusta -          

a collection of short stories      

that traces aspects of the life of 

Famagusta. Even though most 

of the characters featured in  

the stories are fictional, they 

represent inhabitants of the now 

Turkish-occupied Famagusta.  

The book was awarded the      

National Short Story Prize of 

the Republic of Cyprus. 

Beneath The Carob Trees - 
Since 1981 the Committee on 

Missing Persons has worked      

to tackle an enduring humanita-

rian tragedy in Cyprus. Over the 

last decade, it has undertaken 

more than a thousand  excava-

tions and exhumations across 

the island, recovering and iden-

tifying the men, women and 

children who went missing forty 

or fifty years ago, and returning 

their remains to their families.  

The book chronicles their       

efforts and pays tribute to all 

those who labour to end the 

suffering of the bereaved         

and to support reconciliation 

between the communities. 

The World of Cyprus 1960-
1974 - A magnificent album by 

the eminent artist photographer 

Takis Demetriades, with inform-

ative captions written by Panos 

Ioannides. In the critical period 

of 1960 – 1974, a period which, 

with the events that marked       

it, changed the course of the        

history of our country, the sensi-

tive lens of Takis Demetriades 

had recorded indelibly characte-

ristic people of Cyprus.  

The images describe and 

preserve the way the simple, 

unspoilt, average Cypriot lived, 

worked, thought and spent, in 

earlier times, his leisure – the 

people of the town or village, of 

the soil and hard work, of the 

sea, the field or the tranquil 

monastery. 

Olives & Lemons: Traces of 

Cyprus Past - In this book, the 

author has tried to describe 

what is left of traditional Cyprus 

life, the practices, beliefs and 

physical environment that have 

been the essence of the island 

over the ages. Perhaps, after 

all, this age-old world of Cyprus 

village life will not be irrevocably 

lost, as she thought it must be 

when she first came to the village 

of Anogyra in the late 1980s. 

Today, young people are begin-

ning to renovate their grand-

parents' abandoned homes for 

their own holidays or eventual 

retirement. And visitors to the 

island will gain an insight into 

the heart of Cyprus. 

All these books and more  

are available to buy from the 

distributor Central Books Ltd: 

www.centralbooks.com / tel: 

020 8525 8800.    

Books of Cypriot interest 
published by Armida Books

M
ost people aged over 

75 will have to start 

paying for their TV          

licence from 1 August, the BBC 

has said. 

Chairman Sir David Clementi 

said the decision to start the 

new scheme next month "has 

not been easy." He added the 

corporation "could not continue 

delaying the scheme without  

impacting on programmes and 

services. Around 1.5 million 

households could get free TV   

licences if someone is over 75 

and receives Pension Credit, 

and 450,000 of them have        

already applied," Sir David said 

in a statement. 

"And critically it is not the   

BBC making that judgement 

about poverty. It is the govern-

ment who sets and controls that 

measure." 

The broadcaster previously 

postponed the axing of the       

universal entitlement for pen-

sioners because of the corona-

virus pandemic, with outgoing 

director-general, Lord Tony Hall, 

saying it was not right to              

introduce it in "the middle of a 

crisis." 

The BBC has been urged by 

charities to "sit down" with the 

government and "agree a way 

forward", with Age UK saying 

that pensioners relied on TV as 

their main source of news and 

information about COVID-19 

during lockdown. 

The free TV licence was           

introduced in 2000, but the BBC 

agreed to take on responsibility 

for funding the scheme as        

part of the charter agreement 

hammered out with the govern-

ment in 2015. 

The broadcaster, which faces 

increased competition from 

streaming giants, has said it 

cannot afford to maintain the 

measure. It says continuing with 

the government scheme would 

have cost the corporation 

£745m, meaning the closures of 

BBC Two, BBC Four, the BBC 

News Channel, the BBC Scot-

land channel, Radio 5 Live, and 

a number of local radio stations 

- as well as other cuts and          

reductions. 

The decision comes as the 

government is set to announce 

its response to a consultation 

on decriminalising licence fee 

evasion. It launched an eight-

week consultation in February, 

which received more than 

100,000 responses. 

A report in May suggested 

that hundreds of people had 

opted to cancel their TV licence 

each day over the past five 

months. 

The broadcaster has 

launched a programme of     

voluntary redundancies as it      

attempts to make £125m in  

savings this year - on top of the 

previous £800m savings target 

- due to the pandemic.

BBC to scrap free TV licence for most over 75s
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E
nfield Council has intro-

duced new pavement       

licence plans to encourage 

and enable more businesses      

in the borough to offer al fresco 

dining and support the borough’s 

economy after months of lock-

down.  

The Council is offering a 

streamlined application process 

for table and chairs licences, 

with a small administrative fee 

of £100, and giving businesses 

a grace period allowing them to 

use tables and chairs outside - 

while their application is being 

determined – as long as they 

do not cause an obstruction.  

Businesses owners who think 

they could benefit from the      

new scheme, which supports the 

reopening of Enfield and also 

helps maintain social distancing 

requirements among customers, 

can find out more at https://new. 

enfield.gov.uk/services/business-

and-licensing/covid-19-guidance-

for-employers/.  

You can apply for a licence 

at https://new.enfield.gov.uk/ 

services/business-and-licensing/      

street- trading/  

The Council’s scheme comes 

as the government issues new 

guidance for pubs and restau-

rants, hairdressers and close 

contact services and hotels and 

other accommodations which 

want to reopen after the 

COVID-19 lockdown.  

Enfield Council’s Cabinet 

Member for Regulatory Services, 

Cllr George Savva, said: ”Enfield 

Council is doing everything it 

possibly can to support business 

and make it easier for them to 

reopen safely, and find alternative 

and innovative ways of delivering 

the services they offered before 

lockdown hit.  

“Enfield Council’s licencing 

plans to allow businesses to trade 

outside with tables and chairs is 

part of our package of measures 

for our town centres to help  

residents enjoy Enfield safely.” 

Enfield Council’s licencing 
plans for businesses to trade 
outside with tables and chairs

Bereavement, grief and loss counselling

W
hen someone is          

bereaved, they usually 

experience an intense 

feeling of loss and sorrow called 

grief. People grieve to accept a 

deep loss and carry on with their 

life.  

As a trained bereavement 

counsellor working with bereaved 

clients, I believe that if you do 

not grieve at the time of death, 

or shortly after, the grief may 

stay bottled up inside you. This 

can lead to having emotional and 

psychological problems which can 

develop into physical illnesses 

later on. Working through grief 

can be a very painful process, but 

it is often necessary to ensure 

future emotional, psychological 

and physical well-being. 

There is no single way to grieve. 

Everyone is different and each 

person grieves in his or her way. 

However, people commonly      

experience some stages of grief 

when they are bereaved. There 

is no set timescale for reaching 

these stages, but it can help to 

know what the stages are and 

that intense emotions and swift 

changes in mood are normal. 

The stages of grief (loss) are: 

• Denial 

• Isolation 

•  Anger 

• Depression 

• Acceptance (without resig-

nation) 

The stages of grief are not 

distinct, and there is usually 

some overlap between them. 

Feeling emotionally numb is 

often the first reaction to a loss. 

This may last for a few hours, 

days or longer. In some ways, 

this numbness can help you get 

through the practical arrange-

ments and family pressures that 

surround the funeral, but if this 

phase goes on for too long it 

can become a problem. 

Numbness may be replaced 

by a deep yearning for the       

person who has died. You may 

feel agitated or angry and find it 

difficult to concentrate, relax or 

sleep. You may also feel guilty, 

dwelling on arguments you had 

with that person or on emotions 

and words you wished you had 

expressed. This period of strong 

emotion usually gives way to 

bouts of intense sadness, silence 

and withdrawal from family and 

friends. 

Over time, the pain, sadness 

and depression start to lessen. 

You begin to see your life in       

a more positive light again.       

Although it is important to          

acknowledge there may always 

be a feeling of loss, you learn 

to live with it. 

The final phase of grieving is 

to let go of the person who has 

died and carry on with your        

life. Your sleeping patterns and 

energy levels return to normal 

eventually.  

The grieving process can take 

some time. In general, though, 

it usually takes one or two years 

to recover from a major bereave-

ment. There are many things 

you can do to help yourself cope 

during this time. Ask for help and 

support from family or friends or 

even talk to a trained bereave-

ment counsellor. Try to express 

whatever you are feeling, be it 

anger, guilt, shame or sadness. 

Sometimes the grieving process 

is especially difficult; Some find 

it impossible to acknowledge 

the bereavement at all. This 

sometimes happens after a    

miscarriage or an abortion. It 

may also happen if you do not 

have time to grieve properly, 

perhaps because of work        

pressures or if you are looking 

after your family.  

Others may be unable to move 

on from their grief, or remain in 

the numb stages of grief, finding 

it hard to believe the person is 

dead. Such difficult grieving      

can lead to recurring bouts of 

depression, loss of appetite and 

even suicidal feelings.  

Other circumstances around 

the death can lead to a difficult 

grieving process. These include: 

• a sudden and unexpected 

death  

• miscarriage or the death of 

a baby or child 

• suicide  

• deaths where the bereaved 

may be responsible 

Bereavement is probably one 

of the toughest things we have 

to face in life. It is a natural        

process of loss we have to    

sadly experience as it makes  

us aware of our own mortality 

and those of our loved ones. 

Once we experience intense 

loss such as a bereavement,   

we then start to learn how to 

live.  

 

Cypriot / South African              
Dr Vasilios Silivistris is a         

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor.

T
he British Film Institute 

celebrates 100 years of 

Japanese cinema with a 

season of influential and memo-

rable films. At the same time, they 

are accessible, action-packed 

and enjoyable.  

It has taken two full years of 

planning to put this festival         

together. Japanese cinema is one 

of the few cinematic movements 

that combined high art with mass 

entertainment. The French and 

Italian New Wave filmmakers of 

the 1960s tended to have too high 

a regard for their own artistry, and 

appealed mostly to chin-stroking, 

goatee-bearded hipsters. And 

that was just the girls. 

The first London Film Festival, 

in 1957, opened with Akira Kuro-

sawa’s Throne of Blood, which 

was his magnificent version of 

Macbeth, set in feudal Japan. It 

featured Toshiro Mifune, as the 

battle-weary Thane / General, and 

Isuzu Yamada playing probably 

the most convincing and terrify-

ing Lady Macbeth ever seen on 

screen. Mifune became synony-

mous with the lone, existential 

hero and reprised similar roles 

throughout his long career.  

The season includes a number 

of genuinely unmissable gems. 

Rashomon (1950), for example, 

tells the same story four times, 

from the perspectives of four  

different characters. This device 

has been influential and used in 

a number of films such as Pulp 

Fiction, Gone Girl, The Usual 

Suspects and The Hateful Eight. 

Even The Simpson’s had a 

joke about it, with the family       

travelling on Air Japan: - 

“Marge: Come on Homer, Japan 

will be fun. You liked Rashomon.  

Homer: That’s not how I         

remember it.” 

Meanwhile, The Hidden       
Fortress (1958) so inspired 

George Lucas that he copied it, 

frame by frame, to make Star 

Wars (1977).  

Clint Eastwood loved Yojimbo 
(1961) so much that he stole it to 

make A Fistful of Dollars (1964). 

The man with no name trans-

posed from medieval Japan to the 

American Wild West. The original 

is one of my favourites also, with 

the rival gangs in a small town 

being played off against each 

other to comic effect. The coffin 

maker is the most prosperous 

citizen, in a corrupt den of     

gamblers, thieves and gang-

sters. The man-with-no-name 

dispatches justice in elegant 

super-hero Samurai style.  

Seven Samurai (1954) was 

re-made by Hollywood into The 

Dirty Dozen. The difference is that 

nobody watches The Dirty Dozen 

anymore, but festivals will forever 

be playing the Kurosawa original. 

Or at least if people did watch 

the remake, they tended to fall 

asleep, as it used to be played 

on Sundays, after lunch. We don’t 

watch films in that way anymore. 

An iPhone or games console is 

all you need.  

But the supreme exhibit, and 

one that everyone must watch, 

is Tokyo Story (1953). Probably 

the finest film ever made, and 

always included in the most 

‘greatest ever’ movie lists. It’s 

right up there with Citizen Kane, 
The Godfather, Vertigo and It’s 
a Wonderful Life.  

Directed by Yasujiro Ozu, it’s 

a simple tale of an elderly couple 

visiting their grown-up children 

in the city. So caught up in their 

own lives and preoccupations are 

their offspring and grandchildren, 

that it’s only their bereaved 

daughter-in-law who shows them 

some kindness, hospitality and 

respect. She lost her husband 

(missing in action and presumed 

dead) in the recent Second War 

War, and her in-laws tenderly 

encourage her to move on, and 

build her life with someone new. 

It’s heart-breaking.  

Immerse yourself in this         

festival, online, and you’ll make 

new companions that will last 

you a lifetime. All these films  

are available on DVD, and on 

streaming services.  
 

The Japan 2020 season runs 
to November 2020, online at 
https://player.bfi.org.uk. It will 
also play at selected cinemas 
when they open.  

 

By James Neophytou 

A Fistful of Samurai, Japan 2020 cinema season

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

A
KEL and the Left Group in the European Parliament GUE/NGL 

announce the organization of the 2nd Bicommunal Photo-

graphy Competition on the theme “The barbed wire that 
separates us, the common future that unites us.” The compe-

tition will last until 14th October. 

The contestants, Cypriots and non-inhabitants of the island, are 

called upon to capture the reality of the tragic aspect of Cyprus’ 

division, while at the same time expressing the hope for the building 

of a peaceful future that will reunite Cyprus and its people. 

The first three winners of the competition will take part in a trip 

to Brussels where the photo exhibition with the 40 best entries will 

take place, while the 12 best entries will be included in a 2021 calendar 

for this purpose. Furthermore, the 12 best entries will receive com-

memorative awards at a special ceremony to be held next December. 

For further information please visit www.akel.org.cy/en/wp-content/ 

uploads/2020/06/terms-en.pdf.  

For any clarifications and submission of participation, please 

call (00357) 22 589521 or email photocont@akel.org.cy 

2nd Bicommunal  
Photography Competition



Elvis Presley’s grandson,  

Benjamin Keough, dead at 27 

This week has tragically seen many celebrities pass away,    

including Kelly Preston, wife of Hollywood actor John Travolta, 

who sadly lost her battle to breast cancer at the age of 57, and 

Elvis Presley's grandson, Benjamin Keough, who took his own 

life, aged 27. 

Entertainment website TMZ reported that Benjamin’s death on 

Sunday in Calabasas, California, is classified as suicide, quoting 

police sources who said he died from a self-inflicted gunshot 

wound to the torso.  

According to a statement, his mother, Lisa Marie Presley, the 

only child of Elvis and Priscilla Presley, is said to be “completely 
heartbroken, inconsolable and beyond devastated but trying to 
stay strong for her 11-year-old twins and her oldest daughter Riley,” 
“She adored that boy. He was the love of her life,” her rep said. 

Benjamin was the youngest of two children Lisa Marie had 

with first husband, musician Danny Keough, who she divorced 

in 1994. An actor and musician himself, Benjamin bore a strong 

resemblance to his legendary grandfather. Even Lisa Marie is 

taken aback at times when looking at his face: “Ben does look 
so much like Elvis. He was at the Opry and was the quiet storm 
behind the stage. Everybody turned around and looked when he 
was over there. Everybody was grabbing him for a photo because 
it is just uncanny,” she said in an interview. 

One of the last times Benjamin was seen in public with his 

family was during a vigil at Graceland for the 40th anniversary 

of Elvis’ death. 
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Andrea Georgiou 

Glee cast lead 

tributes to Naya 

Rivera following 

her tragic death 

 

Cast of the musical series 

Glee have paid tribute to their 

late co-star Naya Rivera after 

her body was found in Lake Piru, 

Southern California on Monday. 

The 33-year-old went missing 

while on a boating trip with her 

four-year-old son Josey last     

Wednesday. The boy was found 

alone, asleep and wearing a life 

jacket, three hours after Rivera 

hired the pontoon. He said they 

had gone swimming and his 

mother never got back on the 

boat, telling police he saw her 

“disappear beneath the water.” 
Authorities believe Rivera used 

all her energy to put her son 

back in the boat but didn't have 

enough energy to save herself. 

Members of the Glee cast 

gathered at Lake Piru while the 

recovery operation was taking 

place. They later paid tribute      

to the star, expressing their 

heartbreak on social media. 

Rivera played cheerleader 

Santana Lopez on Glee from its 

pilot episode in 2009 until the 

series ended in 2015. She has 

also featured in films including 

At the Devil's Door and Mad 
Families. In 2016, she released 

a memoir titled Sorry Not Sorry: 
Dreams, Mistakes, and Growing 
Up. 

The day Rivera's body was 

recovered tragically coincided 

with the 7th anniversary of her 

Glee co-star Cory Monteith’s 

death - he died of a heroin 

overdose at the age of 31.

L
ondon Greek Radio (LGR) 

is further refreshing its 

schedule with two new 

presenters who join the radio 

station this week. 

After a protracted period of 

training due to the Coronavirus 

pandemic, both presenters 

have patiently been waiting to 

hit the LGR airwaves. 

Kostas Voudouris (above  
left) and Stelyo Siderides 

(above right) both have a       

diverse background and are 

looking forward to entertaining 

LGR’s listeners. 

Stelyo has been involved in 

the music scene for 30 years, 

hosting many events within the 

community, focusing on Greek 

and English parties. He was 

born in north London and his 

father, a Greek, originally came 

from Constantinople. His mother 

is from Lympia in Cyprus. 

Kostas Voudouris is London-

based and raised in Thessalo-

niki, Greece where he was a 

frequent DJ in several night-

clubs. He joins LGR with a 

view to bring listeners the latest 

hits and exclusives, as well as 

uncovering the hits of the future. 

LGR’s Head of Programming, 

Pierre Petrou said: “Since       

expanding our coverage across 

the DAB+ Digital Radio network, 

it’s great to add to our already 

experienced team. Our existing 

presenters have already taken 

our online listening to an         

all-time high so the lads have 

got a lot to live up to! We are 

really excited to have them join 

us at such a pivotal time.” 

London Greek Radio will 

shortly be launching their      

second round of presenter       

recruitment and listeners are 

urged to stay tuned to hear 

what they need to do if they 

wish to be considered to join 

LGR! 

The new presenters join 

LGR as the station continues 

to operate temporary schedu-

ling and for this week, you can 

hear Stelyo and Kostas for the 

first time as follows: 

Kostas Voudouris: Monday 

1-4pm; Wednesday 10pm-12am; 

Friday 9pm-12am. 

Stelyo Siderides: Thursday 

7-9pm. 

Stelyo and Kostas join LGR 

during the global Coronavirus 

pandemic which has seen some 

temporary changes to LGR's 

schedule. As with other radio 

stations, some programmes 

on LGR were extended to 

three-hours and there has 

been a limited number of       

presenters available due to the 

'lockdown'. 

LGR's Programming Depart-

ment has also introduced 

weekly Covid-19 updates direct 

from Cyprus and Greece, 

along with features such as 

the "Recipe of the Week" with 

George Psarias and "Psycho-

logical Support" with 'Dr Vass' 

(Vasos Vasilios Silivistris). 

In addition, Anta Murati      

provides “Entertainment News” 

each Friday evening, keeping 

listeners up to date with          

celebrity news from Greece, 

Cyprus and the UK. 

London Greek Radio is         

on 103.3FM in London, DAB+ 

in Birmingham, London,       

Manchester & Glasgow and 

online at www.lgr.co.uk 

New presenters on LGR!

Retired eight-time Olympic gold 

medallist, Usain Bolt, took to social 

media last week to introduce his 

first child to the world and reveal 

her very Greek name. 

The greatest sprinter of all time, 

and his partner Kasi J. Bennett, 

have named their little bundle 

of joy Olympia, adding Lightning 

- Bolt’s nickname when he swept 

the big races on the track, as a 

middle name. 

“...Now we have started a 

new chapter together with our 

daughter Olympia Lightning Bolt 

I look forward to what the future 

will bring for us but be reassured 

that I will be the ROCK for this 

family...” Bolt wrote in a message 

on Instagram. 

Olympia means Mountain Of 

The Gods in Greek. Perhaps the 

most famous Olympia was the 

mother of Alexander the Great. 

Usain Bolt reveals daughter’s 

Greek name
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Summer flash flood -  
How to protect your home

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

F
lash floods are becoming a common feature 

of UK summers, and have made a frequent 

appearance over the past eight years. As 

our climate continues to become warmer, they’re 

set to become a regular fixture over the summer 

months. It is important to note that flash floods 

can impact any home. So even if you don’t live in 

a ‘high risk flood area’, you could still be affected.   

Flash floods occur when rain falls so intensely 

that the ground can’t cope and the rainwater 

doesn’t drain away fast enough. As a result, the 

water runs on top of the surface. They happen 

most commonly after thunderstorms and down-

pours – following dry, hot weather. 

UK summers are becoming hotter and drier 

but while there should be less rain overall, it’s 

expected to fall in faster, more intense bursts. 

This means that flash flooding will only become 

more of an issue here in the UK. 

Spain, Italy and other hot countries have storm 

gullies to drain the water quickly away from homes 

and roads. But they are less common here in the 

UK, which is why it’s important to be vigilant and 

put measures in place to protect your home. 

Flash floods can happen anywhere so, although 

your home may never have been affected by 

flooding, we urge you to be aware and prepared. 

The impact of flash flooding can be severe 

and disruptive: 

• Homes may suffer serious damage –              

including structural damage and the destruction 

of entire rooms 

• Damage of contents, including irreplaceable 

and sentimental possessions 

• Not to mention the stress, disruption and      

uncertainty to those that live in the house 

• Financial implications are also likely which 

may include an excess if you need to make a 

claim 

A lot of homes that have suffered from flash 

flooding damage, could have been avoided if 

some simple preventative steps were taken: 

• Make sure your outdoor drains are clear of 

debris such as leaves, branches, mud and litter. 

This will allow water to drain properly rather than 

running into your property. 

• Leaves from the autumn fall can easily 

spread, blocking drains and the like. Similarly, 

around May time, the early pollen season sees 

trees and plants shedding blossom and petals.  

Wind and rain can quickly spread the debris, so 

it’s important that you check and clear your 

drains around these times. 

• As well as your drains, make sure you carry 

out general checks around the outside of your 

property including your garden. It’s important to 

remove any clutter such as old furniture, bin bags 

and garden waste – to help rainwater escape 

away from your property. 
 

Keep your home safe from  

barbecue fires this summer 
 

With a sunny summer at home in sight, it’s   

understandable that many of us will want to 

enjoy it by having a barbecue or two! But as we’re 

all aware, barbecues have their own set of fire 

risks which shouldn’t be underestimated. To 

avoid firefighters arriving as your uninvited guests, 

we urge you to take a look at the advice below 

from the UK Fire Service, to make sure you have 

a safe and enjoyable experience: 
 

General safety 

• Make sure your barbecue is in good working 

order 

• Ensure the barbecue is on a flat site, well 

away from trees and shrubs 

• Keep children, garden games and pets well 

away from the cooking area 

• Keep a bucket of water or sand nearby for 

emergencies 

• Never leave the barbecue unattended 

• Ensure the barbecue is cool before attempting 

to move it 
 

Charcoal barbecues 

• Use only enough charcoal to cover the base 

to a depth of about 2 inches 

• Only use recognised fire lighters or starter 

fuel and only on cold coals – use the minimum 

necessary and never use petrol 

• Never put hot ashes straight into a dustbin 

or wheelie bin – they could melt the plastic and 

cause a fire 
 

Gas barbecues 
• Make sure the tap is turned off before    

changing the gas cylinder 

• Change cylinders outdoors if possible or in 

a well ventilated area 

• If you suspect a leak to the cylinder or pipe 

work, brush soapy water around the joints and 

watch for bubbles – tighten to fix but do not over 

tighten 

• After cooking, turn off the gas cylinder before 

turning off at the controls, to make sure that any 

residual gas in the pipe work is used up  

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

T
he Government have      

announced a new stamp 

duty tax cut in an effort to 

boost the housing market.  

The stamp duty holiday will 

start immediately and run until 

31 March 2021. 

The new cut means that 

anyone buying a main home 

before the end of March 2021 

for up to £500,000 will pay no 

stamp duty and those spending 

above £500,000 will only pay 

tax on the amount over 

£500,000, equivalent to a       

saving of £15,000.  

For example, those purchasing 

a main home at £750,000         

before the new cut was imple-

mented would have paid £27,500 

in stamp duty, but if purchased 

now, the stamp duty is £12,500. 

This means that nearly nine out 

of 10 transactions will no longer 

be subject to stamp duty. In 

London where property prices 

are typically the highest in the 

country, buyers will benefit from 

significant savings immediately.  

Here’s how the stamp duty 

holiday could impact you: 

The stamp duty holiday is  

encouraging news for buyers, 

sellers and developers after         

a challenging few months          

for the housing market due to 

the lockdown and buyers at      

the lower end of the housing         

market will see significant       

savings.  

The stamp duty holiday will 

benefit the housing market but 

is also expected to be positive 

for the economy. When people 

move homes, they may want      

to spend money on home      

improvements, buy furnishings 

and do work in the garden,        

all which support the wider       

retail sector and construction 

services.  

Landlords looking to expand 

their property portfolio and those 

waned to purchase a second 

home, they will also benefit 

from this change, a 3% stamp 

duty surcharge will apply on   

top of the new holiday rates. 

This will still result in a saving           

because the 3% rate previously 

applied on the first £125,000, 

with higher rates above that. 

Full Government Guidance  

is available online at 

https://www.gov.uk/guidance/ 

stamp-duty-land-tax-temporary-

reduced-rates 

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys      

Estate Agency said, “We have 
seen an increase in listings 
coming on the market, people 
who were just thinking of selling 
now want to take advantage       
of the savings they could make 
on their onward purchase.  

“It is possible that we will       
see a boom between now and 
April next year when a dispro-
portionate number of people 
are buying at higher prices       
followed by softer prices when 
the scheme ends and asking 
prices are adjusted.  

“Contact our Crouch End       
office today to take advantage 
of the savings you could benefit 
from if you are thinking of      
moving in the next 6 months.” 

 
To view all our properties 

currently for sale or discuss 
selling or renting a property, 
please visit our website: 
www.davidastburys.com or 
contact us on 020 300 6787.

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

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

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

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

2019 WINNER

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

Stamp Duty Tax Holiday -  
How much could you save?
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

Bunuel In  

The Labyrinth  

Of The Turtles 
 

This delightful animation feature 

from Spain’s Salvador Simo is a 

real gem! Simo uses traditional 2D 

hand-drawn animation in telling 

the true story of great surrealist 

filmmaker Luis Bunuel at the time 

when he was struggling to raise 

money for his second film. He began 

his collaboration with Salvador Dali 

with UN CHIEN ANDALOU in 1929 

while their first feature L’AGE D’OR 

made in 1930 shocked the world 

and left him penniless without any-

one willing to back his forthcoming 

projects.  

A broken Bunuel leaves Parisian 

life behind for Spain where his loyal 

friend, the sculptor Ramon Acin 

promises that if his lottery ticket 

wins, he will finance Bunuel’s next 

project. And as fate would have it, 

Acin wins and soon enough Bunuel 

along with Acin and a small film 

crew arrives at the remote part of 

Las Hurdas, ready to make his 

documentary LAS HURDAS: 

LAND WITHOUT BREAD… 

It is a superb film beautifully   

designed with cleverly edited 

scenes from Bunuel’s childhood at 

the time when he was a pupil at 

a Jesuit school in Zaragoza long 

before he rejected religion and 

became an atheist. Simo also 

uses black and white excerpts 

from Bunuel’s films to great effect 

which highlight the style of his 

filmmaking. A joyous and deeply 

moving experience! (BFI Player)  
 

Clemency 
 

I first saw Alfre Woodward’s  

remarkable performance at last 

year’s London Film Festival and now 

on a second viewing, it is evident 

why there was so much uproar at 

this year’s Oscars, where black  

actors and films like this along with 

NO MERCY were totally ignored.  

Woodward delivers a brave, 

vanity free performance as prison 

warden Bernadine Williams. She is 

an unbending, almost unforgiving 

warden who always works by the 

book and is unwilling to show flexi-

bility or show any emotion even 

when a death row execution she 

conducts goes horrible wrong… 

Writer/director Chinonye 

Chukwu’s, assured, intelligent film 

relies heavily on character and her 

action unfolds gradually and most 

effectively devoid of any sentimen-

tality. It is bleak and harrowing  

but also cathartic! (Curzon Home 
Cinema) 

 

Scoob! 

This likable animation feature 

is a prequel to Scooby-Doo’s      

adventures with his inseparable 

friend Shaggy. One day on Venice 

Beach, California a homeless and 

very hungry puppy steals a whole 

gyro from the “Alexander” taverna, 

while a lonesome boy is playing in 

the sand. When the police come to 

arrest the dog, Shaggy claims to 

be his owner and instantly names 

him Scooby. During their first  

Halloween, the devoted friends 

join forces with Fred, Velma and 

Daphne in order to solve the 

mystery behind a haunted house- 

their first case before they become 

the famous Mystery Inc. They are 

celebrated Supernatural Mystery 

Solvers until they discover a      

sinister plot to bring the ghost dog 

Cerberus back from Hades… 

The opening and the Greek 

references are fun but once the 

action enters the superhero strat-

osphere with a grand villain followed 

by “mechanical morons”- but 

without the wit of THE MINIONS 

- it loses some of its impact.       

(Premium Video On Demand) 
 

Come As You Are 

The inspirational true story of 

three young men with disabilities 

that hit the road for a journey of 

sex discovery was first made into 

a film in Belgium in 2011 with the 

title HASTA LA VISTA. In this 

American remake the story is      

relatively the same - the Spanish 

destination for the Belgians is now 

switched for a brothel in Montreal 

for the Americans. The disabled 

men hire a van with a female driver, 

who also acts as a nurse, and soon 

hit the road as far away from their 

overprotective parents as possible.  

It is a decent remake sensitively 

told, combining comedy with drama 

in equal measure. The performan-

ces are strong with a fine contri-

bution from the striking Gabourey 

Sidibe, as their no-nonsense driver. 

(PVOD) 
 

Czeckmate:  

In Search Of  

Jiri Menzel 
 

A marathon of a documentary 

over seven hours long from       

Shivendra Singh Dungarpur, who 

examines the rise of the Czech 

New Wave in the early sixties des-

pite the country’s political status 

quo and subsequent occupation 

from the Russians in 1968.  

This compelling film puts special 

emphasis on Jiri Menzel, the 

celebrated filmmaker of CLOSELY 

WATCHED TRAINS, made in 1966, 

who talks with honesty about his 

life and work. Many of his FAMU 

film school contemporaries includ-

ing Milos Forman, Ivan Passer and 

Vera Chytilova also make a special 

contribution talking and analysing 

in depth those turbulent times and 

their inspiration for their projects. 

“The New Wave is the ability to 

laugh at ourselves during difficult 

times” as one describes. It is gen-

uinely educational and truly inspi-

ring! (Blu-ray from Second Run) 
 

Ghosts Of War 

This is only the second film 

written and directed by Eric Bress 

following THE BUTTERFLY       

EFFECT back in 2004. He is also 

the writer of a couple of FINAL 

DESTINATION efforts, so it is fair 

to say that his projects are geared 

towards supernatural horror.  

The time is World War II and the 

place France under Nazi occupa-

tion. Five American soldiers are 

assigned to hold a French Chateau, 

which they soon start to believe 

is haunted… 

There have been a few horror 

movies lately set during the Nazis 

like OVERLORD and OUTPOST, 

so this seems to be another       

routine horror, until Bress utterly 

out of the blue takes a different   

direction. Intriguing and unpredict-

able with a bizarre cameo from 

Billy Zane. (VOD from Vertigo) 
 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

GOOD MANNERS: A compel-

ling film from Brazil thanks to the 

luminous presence of Isabel Zuaa, 

as Clara, a lonely nurse, who finds 

employment as a nanny at a heavily 

pregnant woman’s residence. 

Marco Dutra opens his intriguing 

film like a domestic drama, heavy 

on atmosphere and suspense until 

he changes gear to a totally diffe-

rent dimension. It is the kind of film 

that you need to see without 

reading too much about it! (MUBI) 
PIRANHAS: I first saw this 

powerful mafia thriller at last Octo-

ber’s London Film Festival and on 

a second viewing I found the story 

of teenage gangs in Naples even 

more gripping. 15-year-old Nicola 

is a charismatic but naïve teenager, 

who mixes with the wrong crowd 

and begins to sell drugs in a     

desperate attempt to make “easy” 

money…An intense, highly ener-

getic drama based on the book 

by Roberto Saviano, the writer of 

GOMORRAH and superbly direc-

ted by Claudio Giovannesi. (iTunes, 
Amazon, Sky, Virgin, Google & Chili) 

LITIGANTE: Colombian direc-

tor Franco Lolli tells a powerful 

story of a single mother struggling 

at work as a high-flying lawyer con-

fronted with a corruption scandal, 

as well as at home following her 

mother’s diagnosis with cancer…

Lolli has recruited his own mother 

and cousin in the leading roles and 

his urgent, authentic style of film-

making is blessed with two natu-

ral and very believable performan- 

ces. (Curzon Home Cinema)

…and there is some light. We 

see the light. It looks good and 

now we try to divide the light 

from the darkness in which the 

arts, culture and heritage sectors 

have been living since shutting 

up shop in March. They have 

been pleading for help from a     

hitherto recalcitrant government 

as slowly but surely many sank 

into the COVID quicksand,        

furloughing staff and making     

redundancies with some on the 

brink of total collapse. Just last 

Friday the National Theatre     

announced 400 job losses      

adding “it will be many months 

before it is possible to perform 

to audiences at usual capacities.” 

All that, when according to      

government figures, the creative 

industries contribute at least 

£111.7bn to the UK with theatre 

ticket sales alone generating 

£1.28bn (2018 figures).  

On 8 June, two and half 

months after lockdown, Secre-

tary of State Oliver Dowden, 

who has culture as part of his 

extensive portfolio, promised 

something would be done. We 

have become accustomed to 

ministerial rhetoric, including 

“task forces” and “road maps”, 

followed by obfuscation and 

inaction. Another month later,   

on 7 July, following several 

weeks of tenacious lobbying 

from an increasingly desperate 

and vocal sector, the govern-

ment announced a £1.57bn 

emergency support package. 

The news was welcomed but      

is it enough and has it come in 

time? Dora na thoumen… 
Dowden is especially keen to 

protect the UK’s “crown jewels” 

(euphemism - oops) but stressed 

that local venues would also be 

able to apply for these grants 

and loans but the freelancers 

cannot. So much talent in peril 

of artistic Armageddon.  

Meanwhile pubs, theme parks, 

beauty salons and eateries 

have re-opened for business. 

McDonalds or Macbeth? You 

decide. As ever the devil is in  

the detail and in the nine days 

following the announcement – 

no timeline attached - there is 

serious concern about how to 

access the funds. A familiar and 

exasperating trait that angers  

so many with the authorities 

making what appear to be       

positive announcements before 

the detail has been thrashed 

out. Testing, track and trace, 

PPE, the ever-growing list of   

unpreparedness at a time of 

nearly forty five thousand 

deaths is depressing. As a boy 

scout I was always taught to  

“be prepared”.  

Scepticism aside the next  

few weeks will tell us more.  

Who will want to wake up after 

this nightmare and find that         

galleries,  museums, theatres, 

music venues, dance compa-

nies, to name but a few, have 

disappeared from our national 

life. Hope springs eternal. The 

sector meantime has been      

prolific in maintaining its online 

presence with free entertain-

ment, streaming plays, concerts, 

museum tours and a wide range 

of other possibilities. So this 

past week, after a passionate 

Zoom conversation with a 

reader calling herself Gina  

Akintola -Soteriou, keen to let  

off steam at her frustration       

with government and the media 

– I took that as a slapped wrist 

– I was encouraged to get 

streaming again. 

Apologies if I’m becoming a 

writing recidivist but back in  

April when I converted the       

column into a lockdown diary I 

mentioned my disappointment 

at trying to watch streamed “live” 

theatre. No atmosphere, the 

quality of the acting and nuances 

of the direction disappearing 

into technological oblivion.     

Having experienced a few more 

my view has not changed. 

Thankfully live open air produc-

tions, with a limited audience, 

are now allowed. A chink of light. 

Despite my theatrical misgivings 

I would recommend some of the 

musical and visual stuff with two 

in particular lifting my pandemic 

blues. One is the recording of 

Michael Jackson’s Earth Song 

(YouTube) by past and present 

cast members of Thriller (show 

now sadly cancelled) and the 

Swan Lake Bath Ballet (BBC 

iPlayer), a film of 27 elite ballet 

dancers from around the world 

doing amazing things in their 

bathtubs.  

Also coming soon to a device 

near you is Amadeus (National 

Theatre), Mozart’s Requiem      

arranged for cellos (Spotify, iTunes) 

and a plethora of absorbing 

podcasts. Radio has been my 

mainstay throughout lockdown. 

Drama, discussion and documen-

taries superbly produced. The 

Proms Live (Royal Albert Hall) is 

trying everything it can to buck 

the trend and a simple search 

will lead you to many events up 

and down the country that now 

allow a limited audience. And 

there’s always drive-in cinemas. 

Until we are able to do all of the 

above again at will and together, 

I’ll leave the final words to 

Shakespeare (from Romeo and 

Juliet)… “This bud of love, by 
summer's ripening breath, May 
prove a beauteous flower when 
next we meet.” And then there 

was light…

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Let there  

be light... 
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M
ost of us try to preserve 

our youth with endless 

beauty routines, vigor-

ous exercise and healthy eating 

regimes. I am all for it and con-

stantly try to motivate people in 

doing just that. What is important 

to know, is what exactly declines 

at each physical birth age, in 

order to combat it. Prevention is 

always better than cure, and of 

course easier to control.  

In your mid-twenties, the skin's 

cell structure starts to break down 

and the beginning of some visible 

signs may occur. You may start to 

see some fine facial lines around 

the eyes, forehead, or even some 

laughter lines - it is not the end 

of the world! You can beat this. 

How you age is of course      

genetically determined. You can 

however slow down the inevita-

ble with some simple precau-

tions. What you need to do: 

Moisturise with cream regularly 

for both face and body; make sure 

you include some sun block, into 

your daily routine daily. 

Drink plenty of water, as it not 

only helps maintain moisture in 

the skin, it helps get rid of toxins 

and waste in the body. If you don't 

like bland water, flavour it up with 

some lemon or orange for that 

added vitamin C or try herbal teas. 

Exfoliate regularly, removing 

dead skin cells with a gentle       

facial scrub. A little oatmeal or 

sugar granules, for a little more 

abrasive action added to your 

cleanser, can work a treat.  

Remember to apply everything 

in upward motions and in towards 

the nose, to avoid tugging on the 

skin necessarily.  

In your mid-thirties, it may be 

at the time when juggling work, 

career and family all gets rolled 

into one. Being a superhero and 

multi-tasking becomes a way of 

life even more so, but the price may 

be not so much time for yourself. 

It is likely to be a stressful time, 

craving comfort foods like fast 

food or sweet things like choco-

late. It can be a time when your 

immune system drops because 

not as much time is invested on 

yourself. What you need to do: 

Try to set aside some ME time 

once a week. Ask for assistance 

and delegate a little to allow for 

an extra beauty treat like a proper 

facial and some switch-off time. 

Get your hair, nails done, read a 

magazine, whatever it takes to 

relax and unwind. 

Make sure you do some      

regular exercise to maintain a 

healthy heart, as well as strength 

and stamina for when you are on 

the go the rest of the time. Eat 

healthy and make your sugar 

sweet treats a weekly treat. 

Personally, I always say how can 

it be a treat if it is bad for you and 

always opt for a healthier option. 

Sweet treats for me are cakes 

that I make myself without added 

sugar. I use alternative sweete-

ning methods like fructose or 

agave syrup; there are so many 

different alternatives nowadays.  

Even if you are eating out,  go 

for healthy options. If your exer-

cise regime is not so regular, you 

may notice your metabolism 

starts to slow down and you 

start to put on a little weight. So 

step up that exercise and com-

bine with good eating and you 

can stay fit and healthy without 

a struggle through every decade. 

In your mid-forties, the meno-

pause may be creeping in grad-

ually. Moods may change as 

some hormones start to fluctu-

ate all over the place and hot 

flushes and sweats may occur.  

The bones may weaken, joints 

can also suffer as one may      

notice a few breaks or ailments 

trying to set in. Weight gain can 

also occur. All the above can 

actually be alleviated with some 

basic lifestyle actions. What 

you need to do: 

Sufficient calcium and vitamin 

D in the diet can help avoid brittle 

bones. Low fat cheese, yoghurts 

and skimmed milk helps with 

protein intake and maintaining 

strong bones and teeth.  

Make sure the diet is low in 

bad fats but sufficient in good 

fats. Eat regularly and healthy. 

Avoid processed foods, instead 

include pure olive oil in your 

cooking and baking.  

Makes sure the exercise      

routine is still maintained to 

keep the metabolism working   

at good rate. If it slows down, 

weight gain will occur.  

Eat soya foods regularly for 

young hormone boosting simu-

lation. This can actually help 

avoid some of the menopause 

problems that occur. 

In your mid-fifties and above, 

if you have been following all 

the good living practice through-

out the years, you will find that 

many things have been held 

back. Skin sagging, heavy wrink-

ling, weight gain, aching joints 

and osteoporosis - all these 

which were once the normal at 

this point in life, are no longer 

the case. Of course some things 

are inevitable, but doing your 

best in all will surprise not only 

yourself, but others too if they 

know how old you actually are. 

What you need to do: 

1. Be happy 2. Eat well 3. Exer-

cise well 4. Take time out for you 

5. Laugh a lot 6. Keep up your 

hair and beauty styling 7. Keep 

up with your own fashion styling 

trend always 8. Aim to get good 

quality sleep as much as you can 

9. Live life to the max and accept 

mellow days as a necessary part 

of life. 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Forever young

Date of issue:  

12 February 2020 

 

There are over 100,000 different species          

of butterflies all over the planet. To date,                

54 different species have been recorded in       

Cyprus, nine of which have been recognized      

as endemic, meaning that they live only in         

Cyprus.  

Butterflies are directly linked to harmony, 

peace and love. 

The three types of butterflies illustrated on the 

stamps are: 

 

APORIA CRATAEGI 

Belongs to the Pieridae family, it is a large 

white butterfly with a wingspan between 51 and 

70 mm with very distinctive black veins. It lives 

mainly in open forests. 

 

PAPILIO MACHAON GIGANTEUS  

It is the largest butterfly in Cyprus with         

beautiful colours. A very common species with 

three generations a year and appears from 

March to October. 

 

CIGARITIS ACAMAS CYPRIACA 

It is a rare endemic butterfly subspecies in 

Cyprus that belongs to the Lycaenide family.          

It is also called the Cypriot leopard butterfly        

because of the brown spots on its wings. 

 

Based on information suppied by the Cyprus 
Post Office, Philatelic Section, Strovolos,       
Nicosia, Cyprus. 

Andrew Menelaou

Cyprus: 

Butterflies of Cyprus

Philately Cooking with Loulla Astin 
Rose Sorbet / Παγωτό Τριαντάφυλλο 

T
his week, Loulla shares 

her recipe for rose sorbet 

/ Παγωτό Τριαντάφυλλο. 

Triantafillo means rose in 

Greek but literally translates as 

thirty petals. This rose cordial 

delight is loved by everyone and 

can be enjoyed both as a sorbet 

and as an ice cream (serves 6).  

 

For the syrup:  
200g caster sugar 

250ml water 

Juice of half a large lemon 

½ tsp ground mastic-gum 

 

For the sorbet:  
200ml Cypriot rose cordial  

450ml cold water 

 

Method: 
To make the syrup, place the 

sugar, water and lemon juice in 

a medium saucepan and heat 

gently until the sugar has dis-

solved. Take it off the heat, cool 

a little and stir in the ground 

masticha/mastic-gum and allow 

to cool completely. Then stir in 

the rose cordial and cold water. 

If you have an ice cream maker, 

follow the manufacturer’s instruc-

tions and it will be ready in 60 

minutes. Alternatively, pour the 

mixture into a large, deep, metal 

tray, cover with cling film and 

place at the back of the freezer 

for approximately 3 hours until 

it is ¾ set. 

Remove from the freezer, tip 

into a food processor (or use a 

potato masher) for a few seconds 

to break it up.  

Return to the freezer and       

repeat the process two more 

times at intervals of 2-3 hours - 

this will introduce air into the mix 

and break up the ice crystals.  

Transfer final mixture into a 

plastic container with a lid, and 

freeze until firm. Serve in tall 

glasses or ice cream cones - 

it’s also fabulous with mahalepi! 

 

Rose ice cream /  

Παγωτό Τριαντάφυλλο  

με γάλα και κρέμα 

 

Here is another way of making 

this much loved Cypriot ice-cream 

using milk and cream (serves 6) 

 

Ingredients: 
300ml (½ pint) whole milk 

300ml (½ pint) double or 

whipping cream 

75g (3oz) caster sugar 

3-4 tbsp rosewater 

2 tsp liquid glycerin or vodka 

250ml Cypriot rose cordial  

About 3 drops pink or red 

food colouring  

1/2 tsp mastic-gum, optional  

 

Method: 
Combine the milk and cream 

in a heavy-based saucepan, 

bring just to boiling point and 

remove from the heat. Whisk 

mastic-gum - if you are using 

remove from the heat and pass 

through a fine sieve into a bowl 

and allow to cool. 

Whisk the rosewater, rose 

cordial, red food colouring if you 

are using and liquid glycerin or 

vodka, and place in the fridge 

to chill for a couple of hours or 

overnight. 

Place mixture into an ice-cream 

machine or freeze followng the 

alternative method mentioned in 

the sorbet recipe. Enjoy!
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Michael Yiakoumi

Greece Super League

Top Premier League teams fighting for remaining European spots
An underwhelming Chelsea 
boosted their chances of a berth 
in next season’s Champions 
League, overcoming a slow 
start to beat relegated Norwich 
City 1-0 at Stamford Bridge on 
Tuesday. 
Olivier Giroud scored with vir-
tually the last touch of the first 
half as Chelsea consolidated 
third place in the Premier 
League and moved four points 
above Leicester City and Man-
chester United in the battle for 
a top-four finish. 
Bournemouth breathed life into 
their Premier League survival 
bid on Sunday, coming from a 
goal down to beat fourth-placed 
Leicester City 4-1 for their first 
win in 10 games. 
Leicester were in command 
after Jamie Vardy’s scrappy 
first-half goal.  
But with the relegation trapdoor 
creaking underneath their feet, 
Bournemouth turned the match 
around in stunning fashion with 
Dominic Solanke scoring twice. 
Junior Stanislas equalised from 
the penalty spot in the 66th mi-
nute after a mistake by Leices-
ter keeper Kasper Schmeichel, 
who was at fault again one mi-
nute later when he allowed Sol-
anke’s shot to trickle over the 
line. 
To make matters worse for the 
foxes, defender Caglar Soy-
uncu was shown a straight red 
card after tangling with Callum 
Wilson immediately after 
Bournemouth’s goal. 
For Manchester United’s Cham-
pions League qualification 
hopes suffered a blow after an 

equaliser deep in stoppage time 
from Michael Obafemi earned 
Southampton a 2-2 draw in the 
Premier League at Old Trafford 
on Monday. 
United, unbeaten in 18 games 
in all competitions, were poised 
to move up to third after An-
thony Martial’s 23rd minute 
strike had put them 2-1 ahead. 
They had fallen behind to an 
early Stuart Armstrong goal be-
fore Marcus Rashford equal-
ised. 
Toby Alderweireld’s 81st-minute 
header sealed a 2-1 Premier 
League victory for Tottenham 
Hotspur against Arsenal in the 
first north London derby in their 
new stadium on Sunday. 
The match appeared to be 
heading for a draw after Son 
Heung-min cancelled out Alex-
andre Lacazette’s opener. 
Aston Villa revived their hopes 
of avoiding relegation from the 
Premier League and ended a 
10-game winless streak as two 
goals by Egyptian forward 
Trezeguet gave them a 2-0 
home win over Crystal Palace 
on Sunday. 
Wolverhampton Wanderers 
boosted their hopes of qual-
ifying for the Champions 
League with an emphatic 3-0 
home win over Everton in the 
Premier League on Sunday. 
Wolves took the lead in first-half 
stoppage time when Daniel Po-
dence was fouled by Lucas 
Digne and Raul  
Jimenez maintained his 100% 
penalty conversion rate this 
season to score his 16th goal 
of the league campaign. 

Leander Dendoncker doubled 
the lead straight after the inter-
val when he directed a glancing 
header past the outstretched 
arm of Everton goalkeeper Jor-
dan Pickford. 
Podence nearly made it 3-0 just 
after the hour mark when his 
shot on goal was spilled by 
Pickford 
 but the Englishman recovered 
quickly to claw the ball back be-
fore it crossed the line and tech-
nology confirmed he had made 
the save. 
Sterling opened the scoring in 
the 21st minute when he col-
lected a nod-down from Gabriel 
Jesus outside the box and su-
perbly drove it into the bottom 
corner. 
Raheem Sterling struck a hat-
trick as Manchester City 
crushed Brighton 5-0 at the 
AmEx Stadium in the Premier 

League on Saturday. 
Second-placed City had lost 
their previous three away 
games but never looked likely 
to extend that streak against a 
Brighton side that struggled 
from the outset. 
City took total charge in the sec-
ond half, with Kevin De Bruyne 
striking the post in the 51st mi-
nute and two minutes later Ster-
ling heading in a fine curling 
cross from Riyad Mahrez. 
Bernardo Silva made it four and 
then Sterling bundled in the fifth 
in the 81st minute. 
Liverpool’s 100 percent Premier 
League home record ended on 
Saturday as the champions 
were held to a 1-1 draw by 
Burnley.Jay Rodriguez who 
equalised for Burnley in the 
69th minute after Andy Robert-
son had given Liverpool a first-
half lead.

Fixtures 
Thursday16th July 
Everton v Aston Villa (6pm) Sky Sports Action/Main Event 
Leicester v Sheffield United (6pm) Sky Sports Premier Crystal 
Palace v Man Utd (8pm) BT Sport 1 
Southampton v Brighton (8pm) BT Sport 2 
Friday 17th July 
West Ham v Watford (8pm) Sky Sports Premier League/ 
Saturday18th July 
Norwich v Burnley (5:30pm) Sky Sports Premier League 
Sunday 19th July 
Bournemouth v Southampton (2pm) BT Sport 
Tottenham v Leicester (4pm) Sky Sports Premier League 
Monday 20th July 
Brighton v Newcastle (6pm) Sky Sports Premier League 
Sheffield United v Everton (6pm) Amazon Prime FREE TO AIR 
Wolves v Crystal Palace (8pm) BT Sport 
Tuesday 21st July 
Watford v Man City (6pm) Sky Sports 
Aston Villa v Arsenal (8pm) Sky Sports 
Wednesday 22nd July 
Man Utd v West Ham (6pm) Sky Sports 
Liverpool v Chelsea (8pm) Sky Sports 
FA Cup Semi Finals 
Saturday 18th July 2020 
Arsenal v Man City 19:45BT Sport 1 / BT Sport Extra 1 / Sunday 
19th July 2020 
Man Utd v Chelsea 18.:00 BBC One / BBC iPlayer 

Ex Leeds United defender, who 
helped England beat West Ger-
many to become world cham-
pions in 1966, died peacefully 
on Friday at his home in North-
umberland, northern England 
following a long-term illness. 
Charlton led Ireland to their first 
major soccer finals at the 1988 
European Championship and 
also guided them to the World 
Cup quarter-finals in 1990. 
He was the elder brother of 
Man United great Bobby, 

 PAOK beats Olympiakos 

Two days after having its seven 
points returned by the Court of 
Arbitration for Sports, PAOK 
smashed Olympiakos’ unbeaten 
record with a 1-0 win in Piraeus 
stay three points ahead of sec-
ond-place rival AEK. 
PAOK created several chances 
and secure victory in injury time 
via Enea Mihaj’s maiden goal 
with the Thessaloniki club. 
AEK defeated Athens rival Pa-
nathinaikos 3-1 in what was 
supposed to be an away game 
for the Yellows at their common 
home ground of the Olympic 
Stadium. Dmytro Chygrynskiy, 
Nelson Oliveira and Dani Verde 
(from the penalty spot) scored 
for the visitors, and Dimitris 

Kourbelis was on target for the 
Greens. 
On Saturday Aris beat OFI at 
Iraklio 1-0 with a Yiannis Fetfat-
zidis goal. 
Olympiakos has mathematically 
clinched the league with 85 
points and two games left to 
play, PAOK has 71, AEK 
reached 68, Panathinaikos re-
mained on 52, Aris is on 41 and 
OFI has 36. 
In the playouts Panetolikos took 
a leap to safety with a 2-0 tri-
umph at bottom team Panion-
ios, but Xanthi remains in rele-
gation trouble after going down 
2-1 at home to Asteras Tripolis. 
Lamia drew 0-0 with Larissa 
and Atromitos won 3-2 at Volos. 

On Tuesday 30th June 2020 
Omonia Youth FC, held their 
AGM. 
Their Committee for the 
2020/21 season is as follows: 
Michael Pieri (Chairman) photo 
above, Evagoras Mandrides, 
Mike Koumi, Xenia Acar (Sec-
retary Team), Myri Demetriou 
(Vice Chairmen Lead Welfare 
Officer), Kyri Eleftheriou (Vice 
Chairmen), Demi Shiamishis 
(Treasurer), Adam Demetri 
(Equipment and Venues), David 
Poncia (Coach Development 
Officer), Harry Theodorou (Fix-
tures),  Alex Christofi, George 

Constantinou and George 
Sammoutis. 
Chair of Trustees Andy Chara-
lambous also gave a heart-
warming speech, commending 
that is required to keep the club 
at the forefront of youth football 
in the community. 
A big thank you was also made 
to Kyri Georgiou who has de-
cided to call time on his long 
and distinguished association 
with the club. Where he has 
been Manager, Welfare Officer 
and Vice-Chairman, in the year 
his Under 18 side played their 
final youth football match.

Omonia Youth AGM

Manchester City’s two-year 
suspension from European 
football was overturned by the 
Court of Arbitration for Sport 
(CAS) on Monday, allowing the 
club to compete in next sea-
son’s Champions League. 
CAS ruled that City did not 
breach Financial Fair Play 
(FFP) rules by disguising equity 
funding as sponsorship. Sport’s 
highest court also reduced a 
fine for failing to cooperate with 
UEFA to 10 million euros 
($11.30 million) from 30 million 
euros. 
UEFA, European soccer’s gov-
erning body, had ruled in Feb-
ruary that City had committed 
serious FFP breaches and 
failed to cooperate with its in-
vestigation. 
Missing out on the Champions 
League would have cost City, 
who have denied any wrongdo-
ing, as much as 100 million 
pounds ($126.02 million) in 
prize money and broadcast 
revenue, as well as matchday 
and other revenues. 

The FFP regulations are de-
signed to stop clubs running up 
big losses through spending on 
players. They also ensure 
sponsorship deals are based 
on their real market value and 
are genuine commercial agree-
ments — and not ways for 
owners to pump cash into a 
club to get around the rules. 

Man City’s ban from 

European football  

overturned

Jack Charlton England World Cup 

hero, dies at 85
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Για τον Παπαλάζαρο τα είπαν όλα τα παιδιά του 
σε μία μόλις αράδα: «Ράσο ακηλίδωτο. Όνομα 
ακέραιο. Μνήμη αγαθή». Τι παραπάνω να προ-
σθέσουμε οι ξένοι; Ίσως ενός λεπτού σιγή. Για 
να σκεφτούμε. Όλοι μας. Κυβερνώντες, πολι-
τευόμενοι, Εκκλησία. Αλλά και ο καθένας από 
εμάς ξεχωριστά.  
Ένας σπουδαίος Κυπραίος έφυγε. Ένας άντρας 
με καθαρή ματιά. Δεν είχε πτυχία, ούτε διέ-
πρεψε ώστε να λάβει τις οφειλόμενες τιμές. 
Υπήρξε όμως ό,τι πιο αγνό γέννησε η ψυχή 

αυτού του τόπου. Γι’ αυτό οφείλουμε στη μνήμη 
του τούτη τη μονόλεπτη σιωπή. Για να σκε-
φτούμε πρωτίστως την ήττα και τον διασυρμό 
του κράτους μας, το οποίο επέτρεψε να κυκλο-
φορεί ο δολοφόνος ενός νέου παιδιού ανενό-
χλητος.  
Η δολοφονία του Κυριάκου Παπαλαζάρου έγινε 
την 1η Ιουλίου 1973. Το 17χρονο θύμα ήταν οι-
κότροφος στην Μητρόπολη Πάφου και ο θύτης 
γνωστό μέλος της ΕΟΚΑ Β. Πέντε αστυνομικοί 
ήσαν μάρτυρες αλλά κανείς τους δεν κατέθεσε 
εναντίον του. Η δίκη εν τέλει δεν έγινε ποτέ. 
Έπειτα από χρόνια πήγε ο πατέρας του με την 
παπαδιά στον Γενικό Εισαγγελέα Μιχαλάκη 
Τριανταφυλλίδη για ν’ απαιτήσουν να ανοίξει η 
υπόθεση. Εκείνος τους είπε ότι δεν μπορεί να 
γίνει οτιδήποτε επειδή η Αστυνομία έχασε τον 
φάκελο. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι 
να αποζημιωθείτε, τους ενημέρωσε. «Τους είπα 
να χαίρονται τα λεφτά τους», αφηγήθηκε χρόνια 
μετά ο Παπαλάζαρος.  
Ας το κρατήσουμε αυτό το «να χαίρονται τα 
λεφτά τους». Για να προβληματιστούμε, στο ένα 
λεπτό σιωπής που μας αναλογεί, πόσοι μεγαλό-
σχημοι έγλειψαν εκεί όπου έφτυναν «για τα 
λεφτά τους». Πόσα λαμόγια που κατά τεκμήριο 
κατέστρεψαν αυτό τον τόπο κυκλοφορούν ανά-
μεσά μας με όχημα «τα λεφτά τους». Ο Παπα-
λάζαρος έχασε δυο γιούς. Τον ένα τον έφαγε 
άνανδρα η ΕΟΚΑ Β. Τον άλλον τον σκότωσαν 
ένα χρόνο μετά οι Τούρκοι. Και εκείνος, ένας 
άντρας τόσο σκληρά κτυπημένος από τη ζωή, 
δεν κατέβασε ποτέ το κεφάλι. Δεν τους έδωσε 
την ικανοποίηση να εξαγοράσουν τη συνείδησή 
του «με τα λεφτά τους». Αυτό οφείλει να θυμάται 

το επιλήσμον κράτος την ώρα του τελευταίου 
αποχαιρετισμού: Πόσο τραγικά ανεπαρκής 
υπήρξε η πολιτεία όταν έπρεπε να απονείμει δι-
καιοσύνη.  
Όσο για τους ιεράρχες με τα χρυσά άμφια, τις 
λιμουζίνες και τις επιχειρηματικές αναπτύξεις, 
ιδού η ευκαιρία σε αυτό το διάστημα των 60 πα-
ραγωγικών δευτερολέπτων για ν’ αναλογιστούν 
τι πήγε λάθος. Τι διαφορετικό είχε αυτός ο 
παπάς ώστε ουδείς να διανοείται ότι θα προ-
σβάλει τον Θεό του; Τι παραπάνω από ένα κα-
θαρό ράσο… Όταν άλλοι, με περγαμηνές και 
αξιώματα, επιλέγουν τη ρητορική μίσους. Ή 
όταν εμπλέκονται φευ σε εμπορικές συναλλαγές 
και πολιτικές δοσοληψίες. Ένας παπάς σώζει 
την τιμή της Εκκλησίας. Εμπνέοντας τον σεβα-
σμό και σ΄ εκείνους ακόμα που δεν πιστεύουν 
στην χριστιανική θρησκεία. 
Όσο διαρκεί αυτή η ενός λεπτού σιγή, αξίζει τον 
κόπο ν’ αποστρέψουμε το βλέμμα από τους άλ-
λους για να κοιτάξουμε μέσα μας. Γιατί ο Παπα-
λάζαρος, με το παράδειγμα της ζωής του, 
απέδειξε πως υπάρχει και η άλλη Κύπρος. Η 
σιωπηλή, αξιοπρεπής και μετρημένη Κύπρος. 
Αν και ηττημένη συνήθως από τη φυλή των κα-
πάτσων που επικάθεται στο σβέρκο μας τα τε-
λευταία 60 χρόνια. Εάν ανασηκώσουμε τα 
μάτια, θα δούμε τους επιπλέοντες φελλούς και 
τα αλαλάζοντα κύμβαλα. Στο χέρι μας είναι να 
επιλέξουμε με ποια Κύπρο θέλουμε να συντα-
χθούμε. Εμένα τουλάχιστο αυτό μου έμαθε ο 
παπάς με το διαυγές βλέμμα και το ακηλίδωτο 
ράσο.  
Πηγή: philenews

Ενός λεπτού σιγή για τον Παπαλάζαρο 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, εκφράζουν 

θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια στην πολύ καλή φίλη και συνεργάτιδα Λούλα Χριστοδού-

λου, πρώην στέλεχος του Συνδέσμου Κυρίων της Αδελφότητας, για το θάνατο του συζύγου 

της Ανδρέα Χριστοδούλου, Γενικού Γραμματέα της Αδελφότητας, αγνού πατριώτη και δραστή-

ριου παράγοντα της παροικίας μας, που επήλθε στις 28 Ιουνίου, στη Λεμεσό, όπου έμενε τα 

τελευταία χρόνια. 

Ο αείμνηστος Ανδρέας Χριστοδούλου, από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, πρόσφερε για 

πολλά χρόνια σημαντικές υπηρεσίες στο πλούσιο εθνικό, φιλανθρωπικό, πολιτιστικό και δια-

φωτιστικό έργο της Αδελφότητας. Ήταν o οπτικός της παροικίας μας με ιατρεία στο Holloway, 

Haringey και Finchley και τύγχανε μεγάλης αγάπης και εκτίμησης από τις χιλιάδες συμπατριώ-

τες μας που εξυπηρετούσε για δεκαετίες. Την περίοδο της τουρκικής εισβολής (1974-75) συ-

μπαραστάθηκε και βοήθησε χιλιάδες πρόσφυγες συμπατριώτες μας να βρουν στέγη και 

περίθαλψη. Ηταν ιδρυτής και πρόεδρος για πολλά χρόνια της Κυπριακής Εστίας Λονδίνου. 

Εκφράζουμε επίσης ειλικρινή συλλυπητήρια στα παιδιά τους Γιώργο, Άμπη και Δέσπη και σε 

όλα τα μέλη των οικογενειών τους. 

Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Συλλυπητήρια Συλλυπητήρια 

Το Παράρτημα ΑΚΕΛ Βρετανίας και οι οικογένειες Γιάννη, Αντώνη 

και Συμεών Παπαδάμου εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια 

στην Αντρούλλα Παφίτη, παιδιά εγγόνια και αδελφού για τον θά-

νατο του συζύγου πατέρα,  παππού και αδελφού Αντρέα Παφίτη 

που απεβίωσε πρόσφατα. 
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Κηδεύτηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου 2020 στο 
Ζακάκη ο Αντρέας Τσιαλούφας. Η ταφή έγινε 
στο χωριό του Αληθινού. Το Λαϊκό Κίνημα, 
αποχαιρετά σήμερα ένα άνθρωπο ξεχωρι-
στό, ο οποίος ήταν η προσωποποίηση της 
ανιδιοτέλειας, της προσφοράς στον απλό άν-
θρωπο και τα προβλήματα του. 
Ένα αγνό και ακούραστο σύντροφο, που 
μέχρι τη τελευταία του πνοή αγωνιζόταν για 
τις αρχές και τις αξίες της Αριστεράς. 
Ο οποίος μέχρι και τα 90 του χρόνια, ήταν 
μπροστάρης στους αγώνες και πάντα στις 
επάλξεις του Λαϊκού Κινήματος. 
Που με το χαρακτήρα του, απέκτησε το σε-
βασμό και την εκτίμηση όλων όσων τον γνώ-
ριζαν, που κανένας δεν είχε κακό λόγο να πει 
γι αυτόν. 
Αυτός, που με τη συσσωρευμένη σοφία του 
και τις τεράστιες του εμπειρίες, μας καθοδή-
γησε στη Κομματική Οργάνωση Ζακακίου, τα 
τελευταία 25 χρόνια. 
Ο  Ανδρέας Τσιαλούφας, γεννήθηκε στις 
26/7/1930, στο χωριό Αληθινού της Επαρ-
χίας Λευκωσίας. Οι γονείς του Μιχάλης και 
Ευγενία, είχαν ακόμα 4 παιδιά. Φοίτησε στην 
Εμπορική Σχολή Σαμουήλ και στις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 λόγω της φτώχειας, ανα-
γκάστηκε να μεταναστεύσει στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Δούλεψε ως γκαρσόνι αρχικά και 

στη συνέχεια άνοιξε το δικό του μπακάλικο 
στην οδο Κλήβελαντ μαζί με τη σύζυγο του 
Βάλερυ, με την οποία απέκτησε 3 παιδιά, την 
Τζέννυ, τη Στέλλα και τον Μιχάλη και η οποία 
δυστυχώς έφυγε από τη ζωή το 1981. 
Ο αείμνηστος Ανδρέας, ήταν ένα σημαντικό 
κομμάτι της Κυπριακής Παροικίας Μ. Βρετ-
τανίας. 
Διετέλεσε γενικός διευθυντής της εφημερίδας 
‘Παροικιακή’ από το 1984 μέχρι το 1995, εκ-
παιδευτικός διευθυντής του Kingsbury High 
Greek School για πάνω από 20 χρόνια, 
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ομο-
σπονδίας Εκπαιδευτικών Κοινοτήτων Κυ-
πρίων Αγγλίας, εκ των ιδρυτών της Γιορτής 
του Κρασιού στο Λονδίνο. 
Ήταν ένα από τα αξιολογότερα και σημαντι-
κότερα στελέχη του ΑΚΕΛ στο Ην. Βασίλειο, 
με πολύπλευρη και πολυεπίπεδη δράση και 
προσφορά, για τα οποία τιμήθηκε αρκετές 
φορές. Σημειώνουμε τη ξεχωριστή τιμή του 
Δήμου του Brent το 1995, να του απονέμει 
τον τίτλο του επίτιμου δημότη, για την προ-
σφορά του ως πρόεδρος για 20 χρόνια της 
Ομοσπονδίας Κυπρίων Harrow and Brent 
και ειδικότερα στη συμβολή του στη δημιουρ-
γία Ελληνοκυπριακών σχολείων και κέντρων 
νεολάιας. Ο Ανδρέας ήταν το στήριγμα των 
Κυπρίων, οι οποίοι μετανάστευαν στην 

Μ.Βρεττανία και ήθελαν βοήθεια. 
Το 1995 μαζί με τη σύζυγο του Χρυστάλλα, 
επαναπατρίζεται στην Κύπρο και κατοικά στο 
Ζακάκι. Συνδέεται με την Κομματική Οργά-
νωση ΑΚΕΛ Ζακακίου και εκλέγεται μέλος της 
Σ.Ε. ΑΚΕΛ Ζακακίου, την οποία υπηρέτησε 
μέχρι το θάνατο του, την Παρασκευή 19/6. 
Τιμήθηκε με το μετάλλειο 50 χρόνων κομμα-
τικής ζωής και δράσης ως μέλος του ΑΚΕΛ 
και με ειδική διάκριση από τη Κομματική Ορ-
γάνωση ΑΚΕΛ Ζακακίου, για τη σημαντικό-
τατη προσφορά του στα οργανωτικά θέματα. 
Για πολλά χρόνια και μέχρι το θάνατο του, 
ήταν ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπον-
δίας Επαναπατρισθέντων Μ. Βρεττανίας, 
θέση από την οποία έδωσε τεράστιες μάχες 
για την αντιμετώπιση των πολλών προβλη-
μάτων των επαναπατρισθέντων συμπατριω-
τών μας. Με συχνές συναντήσεις με τον 
αρμόδιο Προεδρικό Επίτροπο, Υπουργούς, 
Γενικούς Διευθυντές υπουργείων, με συχνές 
συνεντεύξεις σε ΜΜΕ, δημοσιοποιώντας το 
έργο της Ομοσπονδίας. 
Διετέλεσε επί σειρά ετών κοινοτάρχης του 
χωριού του, της κοινότητας Αληθινού και με 
μεγάλη προσπάθεια, κατάφερε να επιλύσει 
προβλήματα της κοινότητας του και να την 
αναπτύξει.  
Μέχρι τη τελευταία του πνοή, ήταν ο ταμίας 
της εκκλησιαστικής επιτροπής της εκκλησίας 
του χωριού του. 
Ο Ανδρέας ήταν ειλικρινά πολύ περήφανος 
για το χωριό του. 
Με τις συχνές επαφές του με όλες τις αρμό-
διες κρατικές και ημικρατικές υπηρεσίες, με 
το πείσμα και την επιμονή του, κατάφερε να 
λύσει προβλήματα που βασάνιζαν εκατοντά-
δες συμπολίτες μας. 
Κοντά του προσέτρεχαν όλοι όσοι τον γνώρι-
ζαν και είχαν το οποιοδήποτε πρόβλημα, 
μικρό ή μεγάλο γιατί ήξεραν ότι ο Ανδρέας θα 
τους ακούσει και θα προσπαθήσει να τους 
βοηθήσει. 
Ανδρέα μου έφυγες πλήρης ημερών..εντε-
λώς ξαφνικά την περασμένη βδομάδα..ήρεμα 
όπως ήθελες..χωρίς να ταλαιπωρήσεις κα-
νένα.. 
Ήσουν 90 χρονών αλλά ακμαιότατος, με απί-
στευτη διαύγεια πνεύματος και με όρεξη για 
δουλειά και προσφορά, παρόλα τα κινητικά 
σου προβλήματα το τελευταίο διάστημα. 
Ένας σύντροφος μοναδικός, που δεν έλειπες 
από καμιά συνεδρία της Συμπλεγματικής 
Επιτροπής, των Κομματικών μας Ομάδων, 
από καμιά εκδήλωση των Λαϊκών Οργανώ-
σεων Ζακακίου. Που ήθελες να ερχόμαστε 
σπίτι σου και να σε παίρνουμε μαζί μας, στις 
επαρχιακές συγκεντρώσεις και  εκδηλώσεις 
του κόμματος. Που μέχρι τη τελευταία σου 
πνοή, γύριζες από πόρτα σε πόρτα σε σπίτια 
και επιχειρήσεις σε όλη τη περιοχή και όχι 
μόνο, για να μαζέψεις εισφορές για τον έρανο 
του κόμματος. Που σε κάθε συνεδρία έλεγες 
με παρησσία τις απόψεις σου, κατάθετες τις 
εισηγήσεις σου και κυρίως τις ανησυχίες σου 
για όλα αυτά που συμβαίνουν και τονίζοντας 
πάντα την ανάγκη ανανέωσης του κόμματος, 
με μόνιμη σου έγνοια το καλό της ‘Χαραυ-
γής’. 

Ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, με από-
ψεις προοδευτικές ενός νέου.. Χωρίς υπερ-
βολή θα μας λείψουν οι παραινέσεις, οι 
συμβουλές και τα σοφά σου λόγια σ. Ανδρέα, 
ο μεστός, συναινετικός σου λόγος. 
Η σχέση μου μαζί σου ιδιαίτερη.. οι επαφές 
μας σχεδόν καθημερινές για όλα όσα σε απα-
σχολούσαν.. οι συμβουλές σου πολύτιμες..  
Η Συμπλεγματική Επιτροπή ΑΚΕΛ Ζακακίου, 
σε έκτακτη συνεδρία της την περασμένη Κυ-
ριακή, αποφάσισε όπως: 
1. Οι σημαίες στο οίκημα των Λαϊκων Οργα-
νώσεων Ζακακίου, κυματίζουν μεσίστιες για 
10 μέρες. 
2. Αντιπροσωπεία του σώματος, επισκεφθεί 
τη σύζυγο του αείμνηστου Ανδρέα και μετα-
φέρει τα συλλυπητήρια του Λαϊκού Κινήματος 
Ζακακίου. 
3. Σύσσωμο το σώμα, παραστεί στη κηδεία 
και καταθέσει στεφάνι. 
4. Εκφωνηθεί επικήδειος εκ μέρους των Λαϊ-
κών Οργανώσεων Ζακακίου. 
5. Φωτογραφία του εκλιπόντος, αναρτηθεί 
στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σ.Ε. 
6. Αναβληθούν όλες οι εκδηλώσεις των Λαϊ-
κών Οργανώσεων Ζακακίου, για περίοδο 10 
ημερών. 
Στην αγαπημένη σύζυγο σ. Χρυστάλλα, στα 
παιδιά, τα εγγόνια και δισέγγονα του σ. Αν-
δρέα, οι Λαϊκές Οργανώσεις Ζακακίου, η 
Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Λ/σού, το Πα-
ράρτημα ΑΚΕΛ Μ. Βρεττανίας, η Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ και το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα, εκφρά-
ζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια. 
Αγαπημένε μας Ανδρέα καλό σου ταξίδι.. 
φεύγεις περήφανος για ότι πρόσφερες σε 
τούντο τόπο.. περήφανος για την οικογένεια 
σου που τόσο αγάπησες.. αυτό το καλοκαίρι, 
είχες προγραμματίσει να τους υποδεχθείς 
όλους στην Κύπρο για να τους δεις.. να φέ-
ρεις όλα τα παιδια και εγγόνια σου που ζουν 
στην Αγγλία για να βρεθείτε όλοι μαζί.. δεν 
μπόρεσαν, λόγω της πανδημίας να έρθουν 
τα παιδιά σου, οι φίλοι σου, οι σύντροφοι σου 
από την Αγγλία και όσοι ήρθαν σήμερα εδώ, 
ήρθαν  όχι όμως για να σε χαρούν αλλά για 
να σε αποχαιρετήσουν.. 
Περήφανοι νοιώθουμε και όλοι εμείς που εί-
χαμε τη τύχη να σε γνωρίσουμε και να δώ-
σουμε μαζί σου αγώνες για τον απλό 
άνθρωπο.. οι σύντροφοι σου στο ΑΚΕΛ και 
το ευρύτερο Λαϊκό Κίνημα, οι οποίοι ποτέ δεν 
θα σε ξεχάσουν.. και που είναι σήμερα εδώ 
για -- σε τιμήσουν όπως σου αξίζει.. 
Γιατί ήσουν ένα άνθρωπος ξεχωριστός..ένας 
σύντροφος από τους σπάνιους.. που σιγά 
σιγά, ο ένας μετά τον άλλο φεύγουν.. 
Αιωνία σου η μνήμη Ανδρέα μου.. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα του αγαπημένου σου χω-
ριού, που θα σε σκεπάσει σε λίγο.. 
 
Κώστας Κώστα 
Μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ, βουλευτής Λεμεσού 
 
Συλλυπητήρια 
H κομματική ομάδα Kingsbury εκφράζει τα 
θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του 
Αντρέα Τσιαλούφα του πρώτου μας γραμμα-
τέα που απεβίωσε στην Kύπρο πρόσφατα 

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ  ΛΟΓΟΣ  ΑΝΔΡΕΑ  ΤΣΙΑΛΟΥΦΑ

Leonidas Ioannou   
(from Kontemenos Cyprus) 

Leonidas Ioannou from  

Kontemenos Cyprus passed 

away on 5 July 2020 aged 90. 

Funeral service will take place at  

St. Katherines Church, Friern 

Barnet Lane, N20 on Monday 20 

July at 10.00am. 

Burial will be at New Southgate 

cemetery.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

13.08.29 - 05.07.20
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Sotira Komodromou Savva 
(From Αkanthou/Mazeri) 

 

Sotira Komodromou Savva passed away peacefully on 
01.07.2020. Sotira came to the UK from Cyprus with her 
mother Christalla in 1950. Despite all the hardships of life 
she was a kind loving and caring person, always thinking 
of her family and others before herself. She will be greatly 
missed but always remembered for her great scense of 

humour and love towards us. May she rest in peace.  
She leaves behind her husband Sotirios, her son Elias, 

her daughters Christalla, Stavroulla  
and her grandson Alexander. 

Her funeral service will take place at midday on  
Wednesday 22.07.2020 at Αll Saints Cathederal  

Greek Orthodox church Camden road her burial will take 
place at Kensal Green cemetery Greek Orthdox section 

Harrow road Kensal Green entrance. 02.12.1939 - 01.07.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Σωτήρα Κωμοδρόμου Σάββα 

 (Από Aκανθού/Μαζέρι) 
Η Σωτήρα Κομοδρόμου Σάββα απεβίωσε την Τετάρτη 

01.07.2020. Η Σωτήρα ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο από την 
Κύπρο με τη μητέρα της Χρυστάλλα το 1950. Παρά τις  
δυσκολίες της ζωής, ήταν ένας καλός άνθρωπος που 

 αγαπούσε και φρόντιζε, πάντα την οικογένειά της πριν από 
τον εαυτό της. Θα μας λείψει πολύ. 

Θα την θυμώμαστε για το υπέροχο της χιούμορ και την αγάπη 
που μας πρόσφερε. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη. 

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Σωτήρη, τον γιο της Ηλία, τις κόρες 
της Χριστάλλα, Σταυρούλα και τον εγγονό της Αλέξανδρο. 

Η κηδεία της θα γίνει το μεσημέρι της Τετάρτης 22.07.2020 
στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων στο 

Camden road και η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο  
νεκροταφείο Kensal Green Greek Orthdox section  

Harrow road Kensal Green. 
Λόγω της πανδημίας μόνο η στενή οικογένεια της  
εκλιπούσας θα μπορεί να παρευρεθεί στη κηδεία.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
  

Iάκωβος Παναή Χαϊλή Χιντής 
 (από το Τρίκωμο, Κύπρος)

 
Απεβίωσε σε ηλικία 102 χρονών, ο Ιάκωβος Παναή Χαϊλή Χιντής, την Πέμπτη 2 Ιουλίου στο σπίτι της 

κόρης του Μυρούλας όπου διέμενε.  
Ο εκλιπών γεννήθηκε στο Τρίκωμο το 1917 και εγκαταστάθηκε στην Κώμη Κεπίρ το 1937 όπου 

 παντρεύτηκε. Ήλθε στο Λονδίνο μετά την τουρκική εισβολή το 1974. 
Ο αξέχαστος Χιντής διατηρούσε μέχρι το τέλος της ζωής του μια σπάνια διαύγεια πνεύματος και  

ολοκληρωμένης σκέψης. Ήταν πολύ αγαπητός και σεβαστός ανάμεσα στις κοινότητες της Κώμης 
Κεπίρ και των γύρω χωριών. 

Αφήνει τις θυγατέρες του Θεμούλα η οποία διαμένει   στην Κύπρο, Μυρούλλα, Κακουλλού, το γιό του 
Νικολή, το γαμβρό Τομμάκη, τις νύμφες Έλλη και Αντρούλα, 11 εγγόνια και 19 δισέγγονα.  

Ο γιος του Γιώργος απεβίωσε το 2015 και η γυναίκα του Παναγιωτού το 1999.  
Ο γαμπροί Χάρης το 2016 και Μιχαλάκης το 2018.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη, 22 Ιουλίου από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton,  
η ώρα 12.30 μ.μ. Λόγω της πανδημίας ο αριθμός των ατόμων που θα μπορέσουν να  

παρακολουθήσουν την νεκρώσιμο ακολουθία στην εκκλησιά θα είναι περιορισμένος. Η ταφή στο  
κοιμητήριο του New Southgate στις 2.30 μμ όπου η παρουσία του κόσμου είναι ελεύθερη. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλ. 02083607369.

  ‘Αγγελοι σε  

περίμεναν για να 

σε ξεναγήσουν 

  Την πόρτα του  

παράδεισου να σε 

καλωσορίσουν  

 Καλήν είσοδο  

πατέρα μας και  

αιωνία σου η 

μνήμη. 

Η κόρη σου   

Κακουλλού. 15.09.1917- 02.07.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maroulla Panayiotou 
(From Rizokarpasso) 

 
It is with great sadness that we announce the loss of our beloved, mother, grandmother and great grandmother 

 who passed away peacefully at home on Tuesday 8th July 2020, at the age of 93.  

Maroulla was born in Koma tou yialou on March 6th, 1927, she was the youngest of 5 and moved to London in  
1948 where she met and married her beloved husband Theophanis.  Our father Theophanis came to England in 

1936 from Larnaca and they met through Maroulla’s brother Michael Papantoniou. 

Maroulla was a proud mother to Helen, Marianna, Dinos and Sophia and grandmother to Jason, Stephanie, 
 Georgina, Thomas, Hannah, Eisa and Nicolas along with her 4 great grandchildren Leonardo, Marianna,  

Reem and Rashid.   

Maroulla was a remarkably strong and fiercely independent women, who loved to cook and lived for family  
gatherings.  She had the most beautiful garden breaming with fruit trees, plants and flowers, for which she was very 

proud of and spent hours in her haven.   

She was known also for her cheeky smiles and comments and always made people laugh.    
She will be sadly missed and our memories of her will go on forever.  

The funeral took place on the 14th July at Saint Sophia.
 06.03.1927 - 08.07.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Nicholas Georgiou 
(From Ayia Varvara)  

George Nicholas Georgiou sadly lost his life on 21st 
April 2020 at the age of 62 he leaves behind his wife, Kika, 
sons, Steven and Christopher, brothers, Costa and Klitos 

(Paul) and sister, Maria.  

He will be laid to rest on Tuesday 21st July 2020. The church 
service will be for immediate family only due to government 
guidelines. After the service the burial will take place at New  

Southgate cemetery in Brunswick Park Road in the Saint 
Sophia section at 12:00pm which will be open for people to 
come and pay their respects. A donation box will be present 

with all proceeds going to the Make a Wish Foundation and a 
charity for autistic children. Flower donations to be delivered 

by 20th July to Demitriou & English Funeral Directors at  
131-133 Myddleton Road, Wood Green London N22 8NG.  
On behalf of his family, Kika, Steven and Christopher we 

thank everyone for their support during this very difficult time.  

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 
Γιώργος Νικόλας Γεωργίου 

(Από Aγία Βαρβάρα) 
Ο Γιώργος Νικόλας Γεωργίου απεβίωσε την Τρίτη 21 Απριλίου 2020 

σε ηλικία 62 ετών. Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Κίκα,  
παιδιά: Στήβεν και Χρίστοφερ, αδέλφια: Kώστα, Παύλο και Μαρία.  

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020. 
Λόγω κυβερνητικών οδηγιών μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να  

παρακολουθήσει την νεκρώσιμη ακολουθία στην Εκκλησία. Μετά την 
τελετή, η ταφή να γίνει στο κοιμητήριο του Southgate, τεμάχιο της 

Αγίας Σοφίας, η ώρα 12:00 και εκεί μπορούν να έλθουν όσοι  
επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα. Εκεί θα  

υπάρχει κουτί για όσους θέλουν να κάνουν εισφορές για το “Make a 
Wish Foundation” και εισφορά για τα παιδιά με αυτισμό.  

Λουλούδια θα μπορείτε να στείλετε στα γραφεία του Demitriou & 
English Funeral Directors 131-133 Myddleton Road, Wood Green 

London N22 8NG, μέχρι την προηγούμενη μέρα της κηδείας. 
Εκ μέρους της οικογένειάς του, Κίκα, Στήβεν και Χρίστοφερ  
ευχαριστούμε όλους για την στήριξή σας σε αυτή την πολύ  

δύσκολη στιγμή για την οικογένειά μας.
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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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† DEATH ANNOUNCEMENT

Αndreas Paphitis
(from Kaimakli, Nicosia) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του 
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Αντρέα 
Παφίτη που απεβίωσε στις 11.07.2020 σε ηλικία 82 ετών.  
Ο Αντρέας ήρθε στο Λoνδίνο το 1955 σε ηλικία 17 ετών το 
1962, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Aντρούλλα, 
την οποία γνώρισε σε σπίτι κοινού φίλου, ήταν έρωτας με την 
πρώτη ματιά. Αφήνει την σύζυγό του Αντρούλλα, τρία παιδιά: 
Mιχάλη, Βάσω και σύζυγο Στέλιο, Σοφία και σύζυγο Αντώνη, 6 
εγγόνια: Aντρέα, Χρίστο, Αλέξη, Πέτρο, Μαριάννα και Λάκη.  
Ο Αντρέας ήταν ένας πολύ καλός, ευγενικός και γενναιόδωρος 
άνθρωπος, υπέροχος σύζυγος, πατέρας και παππούς.  
Η oικογένειά του ήταν τα πάντα για αυτόν. Ήταν ένας πολύ 
περήφανος άνθρωπος. Όποιος τον συναντούσε έλεγε τα 
καλύτερα λόγια για αυτόν. Είχε καρδιά χρυσάφι και νοιαζόταν 
πολύ για τον κόσμο. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Η σύζυγος του, 
έχει αυτά τα λόγια να του πει 

“Αντρέα μου, σε αγαπώ και θα μου λείψεις πάρα πολύ, είσαι η 
ζωή μου. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε”. Όταν ήρθε ο Αντρέας 
στο Λονδίνο έγινε μέλος της Κυπριακών Κομουνιστικών 
ομάδων και όταν  ιδρύθηκε το ΑΚΕΛ Βρετανίας έγινε μέλος του. 
Στο Μargate μαζί με τον Γιάννη Παπαδάμου και άλλους 
ίδρυσαν την κομματική ομάδα Μargate και ήταν ο Γραμματέας 
της ΚΟΒ. Ήταν ένα πολύ ενεργό μέλος της κοινότητάς και της 
κυπριακής παροικίας, καθώς έδινε το παρόν του σε όλες τις 
Αντικατοχικές εκδηλώσεις που διοργάνωνε η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία. Τιμήθηκε με το ειδικό μετάλλιο από το ΑΚΕΛ για 
τα 50 χρόνια προσφοράς του, από τον τότε Γενικό Γραμματέα 
του ΑΚΕΛ και πρόεδρο της Βουλής μ.Δημήτρη Χριστόφια. 

H κηδεία θα γίνει στις 5 Αυγούστου 2020 στις 12:30μμ στην 
εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 8 Westbrook Cottages, 
Margate CT9 5BE. 

AIΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Αντρέας Παφίτης
(από το Καϊμακλί, Λευκωσία)

17.09.1937 - 11.07.2020

Is with great sadness that we announce the death of our 
beloved husband, father and grandfather, Andreas Paphitis 
who died on 11/07/2020 at the age of 82. 
Andreas came to England in 1955 at the age of 17, in 1962 
he married Androulla whom he met at a mutual friend’s 
house. It was love at first sight for Andreas. 
He leaves behind his wife Androulla, 3 children, Michael, 
Vaso her husband Stelio, Sophie her husband Antoni, six 
grandchildren: Andreas, Christos, Alexi, Petros, Marianna 
and Lakis. 
Andreas was a very kind, generous and wonderful hus-
band, father and grandfather. 
Family meant everything to him. He was a very proud man. 
He will be missed beyond comprehension. Whoever met 
him had nothing but praise for him. He had a heart of gold 
and cared deeply. 
Andreas mou (wife’s words) I love you and miss you terribly. 
You are my life. Until we meet again. 
When Andreas came to England, he became a member of 
the communist party through the Cypriot communist 
branches. In 1972 when AKEL in Britain was established, 
he became a member. 
At Margate together with Yiannis Papadamou and others, 
they formed the branch of AKEL in Margate. 
He was the Secretary of Margate's AKEL branch and he 
was very active, he was always present at the Federation's 
demonstrations against the Turkish occupation. 
He was honoured by the then General Secretary of AKEL 
and president of the House of Representatives, the late 
 Dimitris Christofias for his 50 years continuous contribution 
to AKEL. The funeral will take place οn Wednesday 5 August 
2020 12:30, at the Greek Orthodox church of Archangel  
Michael, 8 Westbrook Cοttages, Margate CT9 5BE. 

ΜΕΜΟRY ETERNAL
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