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Σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση 
με τα μέτρα για την Covid-19 και 
τα όσα αφορούν στους εργαζόμε-
νους, ανακοίνωσε ο βρετανός 
πρωθυπουργός στο πλαίσιο συ-
νέντευξης Τύπου... 

Σελ 3

Τέλος στην εργασία από σπίτι
Το πρώτο ρωσικό εμβόλιο κο-

ρωνοϊού που δημιούργησαν στρα-
τιωτικοί εμπειρογνώμονες και επι-
στήμονες είναι έτοιμο σύμφωνα με 
τον υφ. Άμυνας της Ρωσίας Ρουσ-
λάν Τσάλικοφ... 

Σελ 8

Οι Ρώσοι επιμένουν Νέο μνημόνιο στην Ελλάδα;

Άγριο φονικό στο Islington 
με θύμα Αγγλοκύπριο σελ 2

Ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο
ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΚΡΙΣΗ ΜΕ NAVTEX ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ KAI ANTI-NAVTEX ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟ (ΣΕΛ 5)

Επιστολή του προέδρου της ΕΚΟ 
προς τον βρετανό Πρωθυπουργό

σελ 8

Να αξιοποιήσει με τρόπο «προληπτικό και εποικοδομη-
τικό» τη δύναμη που έχει να επιφέρει αλλαγή στο Κυπριακό, 
καλεί με επιστολή του τον Μπόρις Τζόνσον ο Πρόεδρος της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ην. Βασιλείου Χρίστος 
Καραολής. Η επιστολή, που στάλθηκε στο Βρετανό Πρωθυ-
πουργό τη Δευτέρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 46 ετών 
από την παράνομη τουρκική εισβολή και έναρξη της στρα-
τιωτικής κατοχής της Κύπρου, επισημαίνει τη σπουδαιότητα 
αυτής της «τραγικής επετείου» για την κυπριακή παροικία 
του ΗΒ, καθώς πολλά από τα μέλη αυτής...

Απέφυγε να απαντήσει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
για το κατά πόσο η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει στη λήψη νέων δη-
μοσιονομικών μέτρων μετά τη νέα 
συμφωνία... 

Σελ 7
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ΠΑΓΕΡΗ ΣΤΑΣΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΗΠΑ  (ΣΕΛ 4 & 17)
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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

του Βασίλη ΠαναγήΆγρια δολοφονία Κύπριου 
στο Λονδίνο

Άγρια δολοφονία 37χρονου Κύπριου διαπράχθηκε 
στο βόρειο Λονδίνο. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική 
έκδοση της εφημερίδας μας, πρόκειται για τον 
37χρονο, Κύπριο, Πήτερ Πέτρου, ο οποίος μαχαι-
ρώθηκε μέχρι θανάτου, έπειτα από άγρια συμπλοκή 
στο Kilburn High Road. 

Ο δράστης, μετά τη διάπραξη του εγκλήματος, 
τράπηκε σε φυγή. Σύμφωνα με την Βρετανική Αστυ-
νομία, ο ύποπτος περιγράφεται ως μαύρου χρώμα-
τος και ύψους κοντά στο 1.83, ενώ ήταν ντυμένος 
με σκούρα ρούχα. Αναζητεί ακόμη πληροφορίες από 
το κοινό, ούτως ώστε να μάθει περισσότερα ανα-
φορικά με τη διάπραξη του εγκλήματος. Σύμφωνα 
με τον ερευνητή της υπόθεσης, Darren Jones, «αυτή 
η ανούσια δολοφονία άφησε την οικογένεια του Πή-
τερ με μια αδιανόητη απώλεια. Περνουν μια κόλαση 
και η ομάδα μου και εγώ διενεργούμε εντατικές εξε-
τάσεις για να δούμε τι συνέβη. 

Η αδερφή του Πήτερ ανέφερε μεταξύ άλλων: «Εί-
ναι ο δεύτερος φόνος για τον οποίο εμείς ως οικογέ-
νεια υποφέρουμε. Η αδερφή μας, Tracy Meade, δο-
λοφονήθηκε το 1992 και κανείς δεν έχει καταδικαστεί. 
Ως οικογένεια είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι και δεν 
μπορούμε να πιστέψουμε πώς θα καταφέρουμε να 
αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία ξανά, ειδικά 
όταν ο δράστης δεν έχει συλληφθεί».

ΘΥΜΑ 22ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ISLINGTON

 33χρονος Κύπριος μεταξύ των συλληφθέντων για το φονό νεαρού
Ο 33χρονος Κύπριος, Δημήτριος Κυριάκου, βρίσκεται ανάμεσα 

στους συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας νεαρού, ο οποίος 

δέχθηκε θανάσιμους πυροβολισμούς σε πάρκο στο βόρειο Λονδίνο. 

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης ο 22χρονος Imani Allaway-

Muir πυροβολήθηκε κοντά σε παιδική χαρά στην περιοχή Islington το 

Σάββατο 4 Ιουλίου. Η αστυνομία εντόπισε τον 22χρονο να χαροπαλεύει 

και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή 

στο σημείο των πυροβολισμών. 

Αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε ότι πρόκειται για το δέκατο πρόσωπο 

που σκοτώθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή. Δημοσιεύματα στη Βρε-

τανία αναφέρουν ότι ο δρόμος Caledonian έχει τεράστιο πρόβλημα με 

αντιπαλότητες μεταξύ συμμοριών. Μάλιστα περιγράφουν ότι η κατά-

σταση επιδεινώνεται. 

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή της υπόθεσης, Neil John, η 

οικογένεια του 22χρονου είναι «συντετριμμένη» από το θάνατο του. 

«Ήταν ένα σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη μέρα μεσημέρι και 

πιστεύουμε ότι πολλοί άνθρωποι στη γύρω περιοχή άκουσαν αριθμό 

πυροβολισμών. Ομάδα ερευνητών δουλεύει ασταμάτητα για να εξα-

κριβώσει και να συλλάβει όλους τους υπόπτους». 

Πηγή ανέφερε στη Sun ότι μερικά παιδιά κουβάλησαν τον 22χρονο 

και προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. 

Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της «Παροικιακής», 33χρονος 

Δημήτριος Κυριάκου και ο 27χρονος Hamza Hassan κατηγορήθηκαν 

ήδη για την υπόθεση την Πέμπτη 16/7. Ο Κυριάκου συνελήφθη στο 

Κεντ στο πλαίσιο έρευνας για το έγκλημα, και θεωρείται ως ένας από 

τα πέντε πρόσωπα που συνδέονται με τους πυροβολισμούς.

Το γύρο του κόσμου κάνει η ιστορία 
Αγγλοκύπριου που νίκησε τον κορωνοϊό

Ο Αγγλοκύπριος Πάνυ Κυριάκου, ο οποίος εργά-
ζεται στο NHS ανάρρωσε απίστευτα χάρη στη φρο-
ντίδα των συναδέλφων του, μετά από μια μάχη εκατό 
ημερών με τον κορωνοϊό που τον άφησε να αγωνί-
ζεται για τη ζωή του. Με την έξοδο του από το νοσο-
κομείο μαζί του πανηγύρισαν δεκάδες μέλη του προ-

σωπικού του νοσοκομείου, οι οποίοι φρόντιζαν τον 

54χρονο Πάνυ από τον περασμένο Απρίλιο απ’ όταν 

και προσβλήθηκε από το νέο κορωνοϊό. Την αξιο-

σημείωτη ανάρρωσή του ακολουθεί μια μακρά δο-

κιμασία.  Ο Πάνυ μεταφέρθηκε, όπως αναφέρει το 

βρετανικό δημοσίευμα, στην μονάδα κρίσιμης φρο-

ντίδας του Νοσοκομείου, αφού αρχικά είχε νοσήσει. 

Ο Πάνυ πέρασε 40 ημέρες στην ΜΕΘ, πριν σταθε-

ροποιηθεί η κατάσταση του.  Συνέπεια τής ασθένειάς 

του ήταν να παραλύσει. 

Ο Κύπριος ασθενής μεταφέρθηκε στο Wandle 2, 

έναν από τους θαλάμους εσωτερικών ασθενών του 

Trust, όπου πέρασε άλλες 58 μέρες. Σε δηλώσεις 

του ο Πάνυ Κυριάκου, εξέφρασε την τεράστια χαρά 

του αφού επιστρέφει στο σπίτι του έπειτα από εκατό 

ημέρες. 

Διαβάστε αναλυτικά την ιστορία του συμπατριώτη 

μας, στη σελίδα 21 του english section της «Π».

«Σας παρακαλώ μην με 
αφήσετε να πεθάνω»

Συγκλονισμό προκαλεί η τραγωδία που διαδρα-
ματίστηκε σε γέφυρα της Βρετανίας, με θύμα νεαρή 
Τουρκοκύπρια, η οποία ζητούσε απεγνωσμένα βοή-
θεια όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τυλίχτηκε 
στις φλόγες και στην προσπάθειά της να σωθεί, 
έπεσε στο κενό από γέφυρα και σκοτώθηκε. 

Πρόκειται για την 24χρονη, Azra Kemal, η οποία 
άφησε την τελευταία της πνοή μετά από πτώση από 
γέφυρα στον δρόμο A21 μεταξύ Sevenoaks και Ton-
bridge την Πέμπτη 16 Ιουλίου. 

Ένας γνωστός της ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης «Τις πρώτες πρωινές ώρες, η όμορφη 
μας φίλη Azra, έφυγε με τραγικό τρόπο». 

Στη σκηνή έσπευσε ακόμη και ελικόπτερο-ασθε-
νοφόρο, αλλά ήταν ήδη αργά για τη νεαρή Azra. 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κεντ δήλωσε: 
«Οι ντετέκτιβ που ερευνούν τις συνθήκες γύρω από 
το θάνατο μιας γυναίκας που έπεσε από μια γέφυρα 
στον A21 είναι ιπεπεισμένοι ότι δεν υπάρχουν υπό-
νοιες για έγκλημα και ετοιμάζουν τώρα έκθεση για 
τον ιατροδικαστή. 

«Ένας 31χρονος άνδρας, από το Λονδίνο, ο 
οποίος συνελήφθη σε σχέση με το περιστατικό αφέ-
θηκε ελεύθερος χωρίς να κατηγορηθεί», σημείωσε 
ο εκπρόσωπος.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλές από τις εφημερίδες της Τετάρτης  εστία-
σαν την προσοχή τους στην έκθεση που αναφέ-
ρεται στη ρωσική επιρροή στο ΗB. Η έκθεση των 
βρετανικών μυστικών υπηρεσιών και ανεξάρτητων 
ειδικών σχετικά με τις απόπειρες άσκησης επιρ-
ροής από τη Ρωσία στη βρετανική πολιτική σκηνή 
δημοσιεύθηκε την Τρίτη, ενάμιση χρόνο μετά τη 
σύνταξή της.  

Οι επικριτές του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόν-
σον υποστήριξαν στην εφημερίδα Τhe Guardian 
(22/07) ότι ο Τζόνσον καθυστέρησε τη δημοσιο-
ποίηση λόγω των χρηματοδοτήσεων που έχει λά-
βει το Συντηρητικό Κόμμα από εύπορους Ρώσους. 

Ο Guardian εκτιμά ότι ο Τζόνσον αντιμετωπίζει 
«έντονη κριτική» επειδή η Επιτροπή Πληροφοριών 
και Ασφάλειας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 
κίνδυνος ρωσικής παρέμβασης στο δημοψήφισμα 
που αφορούσε τη συμμετοχή της χώρας στην ΕΕ 
το 2016 δεν ήταν αρκετά σοβαρός. Η εφημερίδα 
ζητά να γίνει ενδελεχής, δημόσια έρευνα για το 
θέμα και εκφράζει τις επιφυλάξεις της για την επι-
μονή της κυβέρνησης που υποστηρίζει ότι δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για ρωσική ανάμειξη στο δη-
μοψήφισμα. «Πως το γνωρίζει η κυβέρνηση εάν 
δεν το έχει ψάξει;», αναρωτιέται η εφημερίδα.  

Ωστόσο, η Daily Express φαίνεται να αποδέχε-
ται τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού για τη 
ρωσική επιρροή προβάλλοντας τον πρωτοσέλιδο 
πηχυαίο «Μπόρις: με κανένα τρόπο η Ρωσία δεν 
αλλοίωσε την ψηφοφορία για το Brexit.» 

Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η έκθεση συνιστά 
«συντριπτική απογοήτευση» 
για τους ένθερμους φιλοευ-
ρωπαϊστές που ανέμεναν ότι 
η έκθεση των υπηρεσιών 

ασφαλείας θα ήταν η «απόλυτη απόδειξη της θε-
ωρίας της συνωμοσίας για την εμπλοκή του Κρεμ-
λίνου στο δημοψήφισμα του 2016». 

H εφημερίδα i δεν ανησυχεί τόσο πολύ όσο με-
ρικά άλλα φύλλα για το γεγονός ότι καθυστέρησε 
η δημοσιοποίηση της έκθεσης. «Εάν τα συμπερά-

σματα ήταν σημαντικά τον Οκτώ-
βριο», σημειώνει, «έχουν ακόμη 
μεγαλύτερη σημασία τώρα». 

Αυτό συμβαίνει επειδή το ΗΒ, 
σύμφωνα με την ανάλυση της i, 

«έχει εγκαινιάσει μια νέα  εξωτερική πολιτική, μετά 
το Brexit, με μια πιο σκληρή προσέγγιση στο Πε-
κίνο και εν μέσω λεπτών εμπορικών συνομιλιών 
με τις ΗΠΑ και την ΕΕ». 

 
Ο Τζόνσον συγχαίρει τους επιστήμονες  

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «πολύ θετικά 
νέα» τα στοιχεία από την κλινική δοκιμή του εμβο-
λίου της εταιρείας AstraZeneca και του Πανεπι-
στημίου της Οξφόρδης. «Αυτά είναι πολύ θετικά 
νέα. Ένα τεράστιο μπράβο στους λαμπρούς, πα-
γκοσμίως κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές 
μας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης», έγραψε 
στο Twitter του, δίνοντας και μια παραπομπή στη 
μελέτη αυτή για το εμβόλιο κατά της Covid-19.  

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις, δεν έχουν φτάσει 
ακόμη εκεί και θα χρειαστεί (να γίνουν) περαιτέρω 
δοκιμές. Αλλά είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε. 

 "The Covid buster" (Ο εξολοθρευτής του Covid) 
ήταν ο πηχυαίος τίτλος στη Metro (21/07) για το 
νέο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. 

Οι δοκιμές δείχνουν ότι είναι ασφαλές και ενερ-
γοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να αντι-
μετωπίσει τον ιό, τονίζει η Metro.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ρωσική ανάμειξη στο δημοψήφισμα για το Brexit 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΖΟΝΣΟΝ

Σε μια «σημαντική επιστροφή 
στην καθημερινότητα» μετά το Νο-
έμβριο το νωρίτερο, δήλωσε ότι ελ-
πίζει ο Πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον, ο οποίος προανήγγειλε 
επίσης το τέλος του κεντρικού μη-
νύματος της κυβέρνησης προς 
τους πολίτες να εργάζονται από το 
σπίτι. Ο κ. Τζόνσον είπε σε συνέ-
ντευξη Τύπου ότι από την 1η Αυ-
γούστου οι εργοδότες θα έχουν με-
γαλύτερη διακριτική ευχέρεια να ζητούν από τους υπαλλήλους τους 
να επιστρέψουν στα γραφεία τους, αφού θα έχουν λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα υγιεινής. Θα μπορούν, πάντως, να συνεχίσουν να ζητούν από 
τους υπαλλήλους τους να εργάζονται από το σπίτι αν το κρίνουν σκό-
πιμο. Σημειώνεται ότι ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυ-
βέρνησης σερ Πάτρικ Βάλανς δήλωσε ενώπιον κοινοβουλευτικής επι-
τροπής ότι «δεν υπάρχει κανένας λόγος» να σταματήσουν οι πολίτες 
να εργάζονται από το σπίτι εφόσον είναι δυνατό. 

Η αλλαγή σύστασης από τον πρωθυπουργό αποδίδεται στους φό-
βους για τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα που αναφέρουν επι-
χειρήσεις και καταστήματα στο κέντρο των μεγαλουπόλεων. Ο πρω-
θυπουργός τόνισε επίσης ότι πλέον δεν πρέπει να αποφεύγονται οι 
μετακινήσεις με τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας. 

Από την 1η Αυγούστου θα ανοίξουν επίσης περισσότερες επιχειρή-
σεις που παραμένουν κλειστές, όπως καζίνο, αίθουσες μπόουλινγκ, 
παγοδρόμια και κέντρα αισθητικής. Κλειστά θα παραμείνουν, ωστόσο, 
τα νυχτερινά κλαμπ διασκέδασης και ορισμένοι παιδότοποι.

Τέλος στο «εργαστείτε από 
το σπίτι» από 1η Αυγούστου

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΛΛΑ...

Φόβος λόγω του κορωνοϊού διακατέχει τους Βρετανούς τουρίστες 
για την Κύπρο ως τουριστικός προορισμός, κάτι που τους κρατάει μα-
κριά από το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν στο νησί.  

Όπως αναφέρει μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο Δώρος Τάκκας, Πρόεδρος 
του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) Αμμοχώστου ανέ-
φερε ότι οι τουριστικοί πράκτορες του Ηνωμένου Βασιλείου «έχουν 
ενημερώσει πως μέχρι η χώρα τους να ενταχθεί στην κατηγορία Α, οι 
Βρετανοί δεν πρόκειται να ταξιδέψουν στην Κύπρο ακόμα και εάν το 
τεστ κορωνιού είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον από 
Βρετανούς να ταξιδέψουν υπό αυτές τις συνθήκες στο νησί μας και 
προς το παρόν δεν περιμένουμε καμία κίνηση από την αγγλική αγορά». 

Στο μεταξύ, μόλις στο 10% μόνο φτάνουν οι πληρότητες ξενοδοχείων 
στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου για φέτος.  

Πρόσθεσε ότι «αναμένουμε ότι τον Αύγουστο πέραν από τους Κύ-
πριους συμπατριώτες μας που αναμένουμε να αυξηθούν σε αριθμό, 

δεν προβλέπεται να έχουμε περισσότερες αφίξεις από το εξωτερικό, 
αφού οι αγορές παραμένουν οι ίδιες, δηλαδή η Γερμανία, η Πολωνία, 
η Αυστρία και άλλες μικρές αγορές.  Εκ των πραγμάτων, φαίνεται ότι 
η Βρετανία, η Ρωσία και η Σουηδία, μένουν εκτός παιχνιδιού μέχρι και 
τον Αύγουστο». 

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Τάκκας είπε πως «σήμερα 
έχουμε στην περιοχή ανοικτές περίπου 25 ξενοδοχειακές μονάδες και 
κάποια άλλα συγκροτήματα, που είναι τουριστικά δωμάτια και Airbnb. 
Οι πληρότητες είναι πολύ χαμηλές τις καθημερινές και αυξάνονται 
λόγω της κυπριακής αγοράς και του εσωτερικού τουρισμού τα Σαββα-
τοκύριακα». Πρόσθεσε ότι «η ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου προ-
σφέρει πολύ ελκυστικές τιμές για διαμονή σε ξενοδοχεία 3 και 4 αστέ-
ρων, με τις τιμές να ξεκινούν από 60 ευρώ το βράδυ με πρόγευμα». 

Σημείωσε πως «τις καθημερινές η πληρότητα δεν ξεπερνά το 10% 
και φτάνει το 40 - 50 % κατά τα Σαββατοκύριακα, ωστόσο αυτά τα πο-
σοστά δεν μπορούν να κρατήσουν βιώσιμη την τουριστική βιομηχανία. 
Αυτό είδαμε να γίνεται τον Ιούνιο, επαναλαμβάνεται τον Ιούλιο και ελ-
πίζουμε τον Αύγουστο να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα». 

Από την πλευρά του ο Διευθυντής της ΕΤΑΠ Αμμοχώστου Λάκης 
Αβρααμίδης είπε πως «τα σημερινά δεδομένα στην ελεύθερη περιοχή 
Αμμοχώστου δεν είναι  καλά αφού επικρατεί μια άστατη κατάσταση 
στο θέμα της πανδημίας του κορωνοϊού, με νέα κρούσματα να εμφα-
νίζονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο». 

Πρόσθεσε ότι «δυστυχώς οι ελπίδες που είχαμε για ικανοποιητικές 
πληρότητες στα ξενοδοχεία της περιοχής, αποδείχθηκαν φρούδες, 
αφού οι επισκέπτες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, επηρε-
αζόμενοι από την κατάσταση, δεν μπορούν να προγραμματίσουν δια-
κοπές». Προσπαθούν, είπε, να δουν «τι μπορεί να σωθεί για τους 
υπόλοιπους μήνες της καλοκαιρινής σαιζόν, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις 
να μπορέσουν να δουλέψουν έστω και για μικρό χρονικό διάστημα».

Φοβούνται να πάνε στην Κύπρο οι Βρετανοί τουρίστες
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Να αξιοποιήσει με τρόπο «προληπτικό και εποικοδο-
μητικό» τη δύναμη που έχει να επιφέρει αλλαγή στο Κυ-
πριακό, καλεί με επιστολή του τον Μπόρις Τζόνσον ο Πρό-
εδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ην. Βασιλείου 
Χρίστος Καραολής. 

Η επιστολή, που στάλθηκε στο Βρετανό Πρωθυπουργό 
τη Δευτέρα, με αφορμή τη συμπλήρωση 46 ετών από την 
παράνομη τουρκική εισβολή και έναρξη της στρατιωτικής 
κατοχής της Κύπρου, επισημαίνει τη σπουδαιότητα αυτής 
της «τραγικής επετείου» για την κυπριακή παροικία του 
Ην. Βασιλείου, καθώς πολλά από τα μέλη αυτής είναι πρό-
σφυγες, «απεγνωσμένοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους 
και να δουν μία ελεύθερη, ενωμένη Κύπρο». 

Σημειώνεται ότι δυστυχώς ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση 
στις αδικίες που έχει διαπράξει η Τουρκία στην Κύπρο, 
μία χώρα μέλος των Ηνωμένων Εθνών, της Κοινοπολιτείας 
και της ΕΕ. 

Ο κ. Καραολής κάνει ιδιαίτερη μνεία σε «μία από τις πιο 
τραγικές συνέπειες της τουρκικής εισβολής, τους ανθρώ-
πους που ακόμα αγνοούνται». Επισημαίνει την άρνηση 
της Τουρκίας να συνεργαστεί πλήρως και το γεγονός ότι 
δεν έχει επιτρέψει την πρόσβαση σε καίρια σημεία, όπως 
στρατόπεδα. «Το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να συνεισφέ-
ρει πραγματικά σε αυτό το θέμα άμεσα, προτρέποντας 
την Τουρκία να αποδεσμεύσει όλες τις πληροφορίες που 
έχει», σημειώνει ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας. 

Στη συνέχεια διατυπώνει την πεποίθηση πως μια επα-
νενωμένη Κύπρος όπου όλοι οι Κύπριοι θα μπορούν να 
ζήσουν και να ευημερήσουν μαζί είναι «τόσο εφικτή όσο 
και βιώσιμη», με μια λύση βασισμένη στα σχετικά ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου. 

Επισημαίνεται παράλληλα ότι η επανένωση θα ανα-
βάθμιζε περαιτέρω τη χώρα ως διεθνή και περιφερειακό 
κόμβο.  

Ο κύριος Καραολής τονίζει ότι μια λύση, δυστυχώς, δεν 
έχει καταστεί δυνατή λόγω των συνεχιζόμενων απαράδε-
κτων απαιτήσεων της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις 
αναφορικά με τη δική της επιρροή επί μιας επανενωμένης 

Κύπρου. 
Επισημαίνονται η απαίτηση για διατήρηση του «δικαιώ-

ματος μονομερούς επέμβασης» και για μόνιμη στρατιωτική 
παρουσία στο νησί, με ρήτρα επανεξέτασης, αιτήματα που 
«δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά» ως μέρος της δομής 
ασφαλείας μίας σύγχρονης χώρας του 21ου αιώνα. 

«Ακριβώς όπως η βρετανική κυβέρνηση και το κοινο-
βούλιο αντιτάχθηκαν στην ιδέα του ‘backstop’ στη Συμ-
φωνία Αποχώρησης από την ΕΕ (διότι θα άφηνε το Ηνω-
μένο Βασίλειο να υπάγεται στους κανόνες και στις 

ρυθμίσεις της ΕΕ χωρίς μονομερές δικαίωμα εξόδου), έτσι 
και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να υποταχθεί σε 
μία διευθέτηση ασφαλείας που δεν περιλαμβάνει μονομε-
ρές δικαίωμα εξόδου ή ρήτρα λήξης παραμονής των στρα-
τευμάτων (sunset clause)», επισημαίνει ο κ. Καραολής. 

Συμπληρώνει ότι η Κύπρος χρειάζεται ένα σύστημα 
ασφαλείας που θα παρέχει προστασία σε όλες τις κοινό-
τητες του νησιού, όχι ένα σύστημα που θα επιτρέπει σε 
τρίτες χώρες να συνεχίσουν να ασκούν επιρροή στην επα-
νενωμένη Κύπρο. 

Επισημαίνονται παράλληλα οι βαθιές διεθνείς ανησυχίες 
για τις «αυξανόμενα επιθετικές και αυταρχικές» πολιτικές 
του Προέδρου Ερντογάν έναντι της Κύπρου και στην πε-

ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 
Σχολιάζεται ότι ενώ πριν από 46 χρόνια η εισβολή έγινε 

με άρματα μάχης επί του κυπριακού εδάφους, σήμερα γί-
νεται εισβολή επί της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας με γε-
ωτρύπανα και πολεμικά πλοία, «κατά παράβαση του διε-
θνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας». Ο κ. Καραολής 
χαιρετίζει στο σημείο αυτό την αντίθεση που έχει διατυ-
πώσει η βρετανική κυβέρνηση σε αυτές τις τουρκικές γε-
ωτρήσεις. 

Στη συνέχεια επισημαίνεται ο «κρίσιμος» ρόλος που 
ακόμα διαδραματίζει το Λονδίνο αναφορικά με την Κύπρο, 
καθώς και η στρατηγική συμμαχία του με την Τουρκία, με 
την οποία διαπραγματεύεται μία Συμφωνία Ελεύθερου 
Εμπορίου. 

«Τα τελευταία 46 χρόνια ο κόσμος έχει αλλάξει άρδην 
και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παίξει έναν θετικό ρόλο στην 
προώθηση και υπεράσπιση των αρχών της δικαιοσύνης, 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του 
διεθνούς δικαίου. Ο Υπουργός Εξωτερικών κατέστησε σα-
φές νωρίτερα μέσα στο μήνα ότι ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο 
φεύγει από την ΕΕ, η κυβέρνηση είναι “απολύτως δεσμευ-
μένη στο να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο μία ακόμα πιο 
ισχυρή δύναμη καλού στον κόσμο”. Η βρετανική κυβέρ-
νηση έχει ηγηθεί της απάντησης της διεθνούς κοινότητας 
σε πράξεις επιθετικότητας από άλλες χώρες, ως εκ τούτου 
προτρέπουμε την κυβέρνησή μας να αναλογιστεί τις ενέρ-
γειες που μπορεί να αναλάβει για να ενθαρρύνει την Τουρ-
κία να σεβαστεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το Κράτος 
Δικαίου και να εμπλακεί εποικοδομητικά ώστε να βρεθεί 
μια λύση που θα επανενώνει την Κύπρο και το λαό της», 
προτρέπει το Βρετανό πρωθυπουργό με την επιστολή του 
ο κ. Καραολής. 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας διαβεβαιώνει επίσης τον 
κ. Τζόνσον ότι η Ομοσπονδία κάνει τα μέγιστα ώστε να 
υποστηρίξει τους πιο ευπαθείς Βρετανούς πολίτες κυπρια-
κής καταγωγής έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ποια είναι τα κοινά συμφέροντα της Κύπρου με τις ΗΠΑ;
Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός συνεχίζουν να 

πανηγυρίζουν για το πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευ-

σης που θα παρέχουν οι ΗΠΑ στην Εθνική Φρουρά. Όμως 

το State Department και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο, 

έχουν πολύ ξεκάθαρα και ωμά δηλώσει ότι το πρόγραμμα 

αυτό αφορά στην προώθηση των αμερικανικών συμφερό-

ντων. Από πότε η κυβέρνηση ενός κυρίαρχου κράτους πα-

νηγυρίζει υπέρ των συμφερόντων ενός ξένου κράτους, το 

οποίο μάλιστα είχε ένα αμαρτωλό ρόλο στην τραγωδία της 

πατρίδας μας και το οποίο βέβαια ούτε σήμερα φημίζεται 

για το σεβασμό του διεθνούς δικαίου;  

Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου του 

ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, σχολιάζοντας το πρόγραμμα 

στρατιωτικής εκπαίδευσης. Όπως είπε, «το πρόγραμμα 

είναι ενταγμένο στον περιβόητο νόμο Μενέντεζ-Ρούμπιο 

με τον οποίο οι ΗΠΑ αξιώνουν από την Κυπριακή Δημο-

κρατία όχι μόνο την ευθυγράμμιση της κυπριακής κυβέρ-

νησης με τα αμερικανικά σχέδια αλλά και τη διάλυση των 

σχέσεων της χώρας μας πρωτίστως με τη Ρωσία και ακο-

λούθως με την Κίνα.  

Ως πότε θα προσποιούνται οι κυβερνώντες ότι δεν βλέ-

πουν τις ρητές δηλώσεις των Αμερικανών; Ποια είναι τα 

κοινά συμφέροντα της Κύπρου με τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση 

των οποίων έχει ως δεδηλωμένο στόχο να κρατήσει πάση 

θυσία την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο και όχι βέβαια 

να θωρακίσει την Κύπρο από την τουρκική επιθετικότητα; 

Από πότε έχει η Κύπρος την πολυτέλεια να διαλύσει σχέ-

σεις με ισχυρά κράτη, μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ, που 

είχαν διαχρονικά υποστηρικτική στάση στον αγώνα της 

Κύπρου; 

Εδώ και επτά χρόνια η κυβέρνηση Αναστασιάδη ακο-

λουθεί εξωτερική πολιτική με δόγμα να μετατρέψει τη χώρα 

μας σε «προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης», εκτελώντας 

κάθε αξίωση των ΗΠΑ, με την αυταπάτη ότι θα παρείχαν 

υποστήριξη στην Κύπρο απέναντι στην Τουρκία. Μέχρι 

σήμερα οι κυβερνώντες θα έπρεπε να είχαν βγάλει τα συ-

μπεράσματά τους, αλλά προφανώς αγκιστρωμένοι στις 

ιδεολογικές τους αγκυλώσεις αδυνατούν να το πράξουν».

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 46 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΣΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Επιστολή Προέδρου Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ 
στον Βρετανό πρωθυπουργό για το Κυπριακό

Απειλές θανάτου 
κατά του Ακιντζί: 

«Στείλτε δύο άτομα 
να πέσει θύμα 

τροχαίου»
Άλλη μια απειλή εναντίον του 
Τουρκοκύπριου ηγέτη Μου-
σταφά Ακιντζί υπήρξε χθες 
στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, σύμφωνα με σημερινό 
πρωτοσέλιδο δημοσίευμα 
στην τουρκοκυπριακή εφημε-
ρίδα «Αβρούπα». 
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο 
Μουσταφά Πισκέν, ο οποίος 
το 1994 εργαζόταν στο Τουρ-
κικό Γενικό Επιτελείο Στρατού 
και το 2000 στην Διοίκηση των 
Ειδικών Δυνάμεων, πρότεινε 
να ανατεθεί σε δύο άτομα το 
καθήκον «να πέσει θύμα τρο-
χαίου δυστυχήματος» ο Ακι-
ντζί. Η αναφορά του Πισκέν 
ακολούθησε ανάρτηση του 
αντιναυάρχου εν αποστρατεία 
Τζεμ Γκιούρντενιζ, ο οποίος 
υποστήριξε ότι τυχόν νίκη του 
Ακιντζί στις λεγόμενες «προ-
εδρικές εκλογές» που θα διε-
ξαχθούν τον Οκτώβριο στα 
κατεχόμενα θα είναι «συμ-
φορά» για την γεωπολιτική της 
Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο. 
Κάτω από την ανάρτηση του 
Γκιούρντενιζ, ο Πισκέν 
έγραψε: «Υπάρχει ο εύκολος 
δρόμος. Στείλτε δύο άτομα με 
το καθήκον να πέσει θύμα δυ-
στυχήματος ο Ακιντζί».

                    
      Ειδήσεις σε 2’
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Είναι εντελώς ανίκανοι οι κυβερνώντες της Δεξιάς σε Ελλάδα και 
Κύπρο αφού δεν μπορούν να πείσουν για οτιδήποτε ούτε τους πιο 
στενούς συμμάχους τους με αποτέλεσμα να καταγράφουν τη μια απο-
τυχία μετά την άλλη. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης δέχτηκαν πρωτοφανή ψυχρολου-
σία στο Έκτακτο  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφού δεν κατάφεραν να πεί-
σουν τους εταίρους τους για τη λήψη μέτρων εναντίον της Τουρκίας 
για τις παράνομες ενέργειες της στην Ανατολική Μεσόγειο, στην περιοχή 
Καστελόριζου και εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.  

Οι ψευδαισθήσεις που επιχείρησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη - δησυ 
να δημιουργήσει στον Κυπριακό λαό έσβησαν καθώς ο νεοσουλτάνος 
της Άγκυρας, ο Ταγίπ Ερντογάν, δεν παίρνει από λόγια και αντίθετα 
από τα κελεύσματα διαφόρων για «ύφεση» θερμαίνει κι άλλο τα νερά 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Πολιτικοί και διπλωματικοί παρατηρητές θεωρούν ότι ήδη περάσαμε 
από την ένταση στο επίπεδο της  κρίσης στην περιοχή με την  Τουρκία 
να στέλνει νέα γεωτρύπανα συνοδευόμενα από το Τουρκικό Πολεμικό 
Ναυτικό αναγκάζοντας και τις αντίστοιχες στρατιωτικές δυνάμεις της 
Ελλάδας να τεθούν σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας. 

Απάντηση στην παράνομη και παράτυπη navtex που εξέδωσε η 
Τουρκία για σεισμογραφικές έρευνες στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ 
Ρόδου και Καστελλόριζου που θα διενεργηθούν από το ερευνητικό 
σκάφος της Άγκυρας “Οruc Reis”, δίνουν με κοινή ταξιδιωτική οδηγία 
Αθήνα και Λευκωσία. 

Στην αντι-navtex που εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αναφέρεται οτι το ερευνητικό σκάφος και τα υποστηρικτικά 
πλοία που αναμένεται να το συνοδεύουν, θα προβούν σε μη αδει-
οδοτημένες και παράνομες ενέργειες στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Αυτή η πράξη, επισημαίνει η Λευκωσία, συνιστά παραβίαση του 
διεθνούς δικαίου και των κανονισμών για ασφαλή ναυσιπλοία και συ-
νιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. 

Καλεί μάλιστα την Άγκυρα να αποσύρει την παράτυπη ταξιδιωτική 
οδηγία και να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειες.  

«Η Τουρκία δεν χρειάζεται την άδεια κανενός»  
 Η Τουρκία δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για τα ερευνητικά της 

πλοία και τα γεωτρύπανά της στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο 
Πρόεδρος της χώρας Ταγίπ Ερντογάν. 

Στην ομιλία του στην Άγκυρα για τα δύο χρόνια προεδρικού συστή-
ματος, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τουρκία προχωρά για να 
γίνει παγκόσμια δύναμη στον τομέα της ενέργειας.  

“Το γεωτρύπανο Φατίχ ξεκίνησε τις εργασίες του στην Μεσόγειο τον 
Οκτώβριο του 2018. Και το Γιαβούζ ξεκίνησε εργασίες γεώτρησης. 
Αυτές οι κινήσεις μας ανέτρεψαν τις παγίδες που στήθηκαν στην ανα-
τολική Μεσόγειο (ενάντια στην Τουρκία). Εμείς δεν εξαρτόμαστε από 
την άδεια κανενός ούτε για τα σεισμικά ερευνητικά μας πλοία, ούτε για 
τα γεωτρύπανά μας. Εμείς ό,τι απαιτεί το διεθνές δίκαιο, όποια είναι τα 
δικαιώματά μας στην ανατολική Μεσόγειο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
κάναμε μέχρι σήμερα τα βήματά μας και θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε 
και από δω και πέρα”, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.  

Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ακόμη ότι συνεχίζεται η κατασκευή του 
πυρηνικού σταθμού Άκκουγιου. “Είναι ένα τεράστιο έργο και συνεχί-
ζουμε να το χτίζουμε με τους Ρώσους”,  ανέφερε. 

Εξάλλου σε μήνυμα του με αφορμή της τουρκική εισβολή του 1974, 
ο Ερντογάν ανέφερε ότι η «επιχείρηση», κατά την έκφραση του, το 
1974, έδειξε στον κόσμο τι μπορεί να συμβεί αν παραβιαστούν τα δι-
καιώματα των Τ/κ και απειληθεί η ελευθερία και συνέχειά τους και κά-
λεσε την ε/κ πλευρά να «παραδώσει χωρίς καθυστέρηση την πολιτική 
ισότητα και τα ίσα δικαιώματα των Τ/κ επί των φυσικών πόρων του 

νησιού».  
Στο μήνυμά του για την 46 επέτειο της τουρκικής εισβολής, ο Ερντο-

γάν αναφέρει ότι συγχαίρει τη «γιορτή ειρήνης και ελευθερίας με την 
ευκαιρία της 46η επετείου της ‘ειρηνευτικής επιχείρησης’ της 20ης Ιου-
λίου του 1974, η οποία εξάλειψε τελικά την απόπειρα ενάντια στο 
δίκαιο των Τ/κ, οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες της Κύπρου, της ελευθερίας 
και της ύπαρξής τους». 

Πρόβαλε περαιτέρω τον ισχυρισμό ότι «η επιχείρηση ειρήνη είναι το 
όνομα της αναγέννησης ενός λαού που τον ήθελαν να διαγραφεί από 
την ιστορία. Αυτή η επιχείρηση έχει δείξει σε όλο τον κόσμο τι μπορεί 
να συμβεί όταν παραβιαστούν τα δικαιώματα των Τ/κ, όταν απειληθεί 
η ελευθερία τους και η συνέχειά τους».  

 Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα υπομονής και δεξιοτεχνίας, 
είπε, «από εκείνη των Τ/κ, οι οποίοι δίνουν αγώνα ισότητας για πάνω 
από 50 χρόνια». 

Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε ο κ. Ερντογάν, «ο τ/κ ΄λαός’ παρά 

τις όποιες πιέσεις και απειλές διεκδίκησε τα δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες του. Η μητέρα πατρίδα Τουρκία η οποία είναι πάντοτε δίπλα στον 
αποφασιστικό αγώνα των Τ/κ, όπως και πριν 46 χρόνια έτσι και σήμερα 
αποτελεί την εγγύησης της ειρήνης και της σταθερότητας των Τ/κ και 
θα συνεχίσει να είναι». 

Πρόσθεσε ότι «μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο νησί μόνο με την 
αποδοχή ενός καθεστώτος ισότητας για τους Τ/κ είναι δυνατόν να επι-
τευχθεί». 

Συνεχίζοντας, είπε ότι «η ε/κ πλευρά πρέπει χωρίς καθυστέρηση να 
παραδώσει την πολιτική ισότητα των Τ/κ και τα ίσα δικαιώματά τους 
επί των φυσικών πόρων του νησιού. Η Τουρκία και η τ/κ πλευρά έχει 
επιδείξει καθαρή πολιτική βούληση για λύση παίρνοντας πάντα θέση 
υπέρ της ειρήνης και του συμβιβασμού. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι 
θα θυσιαστούν τα δικαιώματα των Τ/κ». 

Τέλος, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «η Τουρκία όπως και μέχρι σή-
μερα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των δικαιω-
μάτων και του δικαίου του ‘τ/κ λαού’. Με αυτή την ευκαιρία τ  

Η Κυβέρνηση παρακολουθεί...  
Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις μετά 

και τη νέα τουρκική Navtex, σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
Κυριάκος Κούσιος. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Λευκωσία είχε προ-
ειδοποιήσει την ΕΕ ότι έπρεπε να πάρει μέτρα εναντίον της Τουρκίας 
και να ενεργούσε ποιο αποφασιστικά απέναντι στις προκλήσεις της 
στην Ανατολική Μεσόγειο. Χαρακτήρισε ωστόσο θετικό ότι το θέμα 
της Τουρκίας θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. 

Είπε επίσης ότι για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε πρόνοια στα συ-
μπεράσματα ότι η χρηματοδότηση τρίτων χωρών θα γίνεται με βάση 
την συμπεριφορά τους έναντι τους διεθνούς δικαίου, και αυτό δείχνει 
ότι έγιναν κατανοητές οι θέσεις του Προέδρου Αναστασιάδη. Ο κ. Κού-
σιος είπε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει στον άξονα της διπλωματίας, 
θέτοντας συνεχώς το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στις Βρυξέλλες, 
στα Ηνωμένα Έθνη 1ενώ και ο υπουργός Εξωτερικών το έχει ψηλά 
στην ατζέντα σε όλες τις επαφές του…. 

Πρόσθεσε ότι οι τουρκικές προκλήσεις θα είναι στο επίκεντρο των 
επαφών του Προέδρου Αναστασιάδη κατά την συνάντηση που θα έχει 
στο Παρίσι με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. 

Ο κ. Κούσιος σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ζητά ρεα-
λιστικά μέτρα και να κάνει ότι είναι δυνατό για να αποτρέψει την πειρα-
τική, επεκτατική, παραβατική και αποσταθεροποιητική πολιτική της 
Τουρκίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Λευκωσία 
κάνει ότι είναι δυνατόν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της. 

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, σημείωσε ότι όλοι 
μένουν στα λόγια και στις διακηρύξεις απέναντι στη τουρκική προκλη-
τικότητα. 

Ο κ. Συλλούρης έψεξε περισσότερο τη στάση της ΕΕ, λέγοντας ότι 
δεν αντιδρά την στιγμή που η Τουρκία παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Ελλάδας και της Κύπρου, ενώ όταν κάτι αφορούσε την Ρωσία 
με μεγάλη ευκολία επέβαλε κυρώσεις. Ο Πρόεδρος της Βουλής είπε 
ότι δεν είναι έκπληξη η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, και 
δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουν ως τέτοιο οι ηγεσίες της Ελλάδας και 
της Κύπρου. 

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, βουλευτής Στέφανος Στεφάνου 
ανέφερε ότι οι νέες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας αυτή τη φορά 
στην θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά 
της Κρήτης συνιστούν μια επικίνδυνη κλιμάκωση της επιθετικότητας 
της Τουρκίας η οποία βέβαια εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της 
κυβέρνησης Ερντογάν. Το σκηνικό που διαμορφώνεται εγκυμονεί με-
γάλους κινδύνους για τους λαούς, για την ειρήνη στην περιοχή.  

Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να παραμένει άπρακτη μπροστά 
στην τουρκική προκλητικότητα που απειλεί ολόκληρη την Ανατολική 
Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, θέτοντας ως υπέρτατο στόχο 
να κρατηθεί η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο, αφήνουν τις τουρκικές 
παρανομίες χωρίς καμιά ουσιαστική αντίδραση. Απαιτείται μια συνολική 
πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας, στο 
σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των 
κρατών της περιοχής. 

Η κυπριακή κυβέρνηση καλείται να αξιοποιήσει τις διεργασίες που 
συντελούνται στις ευρωτουρκικές σχέσεις προκειμένου να πετύχουμε 
την αναχαίτιση της τουρκικής επιθετικότητας και την προώθηση του 
ύψιστου στόχου του λαού μας που δεν είναι άλλος από τον τερματισμό 
της τουρκικής κατοχής και της διαίρεσης της πατρίδας μας. Η λύση 
του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου μπορεί να 
συμβάλει και στην επίλυση άλλων προβλημάτων της περιοχής. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε ότι η Τουρκία 
εδώ και δεκαετίες στήνει ένα τέτοιο σκηνικό. Πρόσθεσε ότι το τουρκικό 
τόξο της ανατολικής μεσογείου, είναι σχεδιασμός που έγινε από το 
1950. Ο κύριος Συλλούρης σημείωσε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι 
ότι η Τουρκία ενώ όλα αυτά τα χρόνια δείχνει τις προθέσεις της, Ελλάδα 
και Κύπρος δεν κατάφεραν να συστήσουν ένα κοινό μέτωπο για να 
αποτρέψουν τις αρνητικές εξελίξεις. 

Εκ μέρους του ΔΗΚΟ ο Χρύσης Παντελίδης εκτίμησε πως αυτή την 
στιγμή οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να παρέμβουν, και το ερώτημα που 
τίθεται είναι μέχρι που θα σταματήσει η Τουρκία. Είπε επίσης ότι και η 
Ελλάδα πρέπει να αποδείξει αν είναι έτοιμη να θέσει τα όρια της και να 
βάλει φραγμό στην Τουρκία. 

Ο διεθνολόγος Πέτρος Ζαρούνας ανέφερε ότι η Τουρκία είναι απο-
φασισμένη να το πάρει μέχρι τέλους και θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές 
όλων των γεωστρατηγικών της αντιπάλων.

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΚΡΙΣΗ ΜΕ NAVTEX ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ KAI ANTI-NAVTEX ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟ

Ανεβάζει επικίνδυνα το θερμόμετρο η Τουρκία
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Πολιτική Άμυνα: Μην 
διαδίδετε FakeNews 

με αφορμή την 
ένταση στο Αιγαίο

Ανακοίνωση με την οποία 
θέλει να προειδοποιήσει το 
κοινό για ψευδείς ειδήσεις εξέ-
δωσε η Γενική Διοίκηση Πολι-
τικής Άμυνας Κύπρου – 
ΓΕΔΠΑ. 

Στην ανακοίνωση η Πολιτική 
Άμυνα εφιστά την προσοχή 
του κοινού και σημειώνει ότι η 
ένταση που δημιουργεί η 
Τουρκία στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, είναι 
δυνατόν να προσελκύσει ανα-
ληθείς διαδόσεις και δημοσι-
εύσεις. «Δεν αποκλείεται κά-
ποιες από αυτές να μην είναι 
απλώς ανεύθυνες αλλά εμβό-
λιμες. Υπάρχει πιθανότητα για 
fake news αυτές τις μέρες. 
Μην διαδώσετε οτιδήποτε 
προτού επιβεβαιωθεί». 

«Τα Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης είναι δύναμη στα χέ-
ρια μας, φτάνει να χρησιμο-
ποιούνται με σύνεση», 
αναφέρει η ανακοίνωση.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ 15 ΑΠΟ ΤΑ 637 ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 50% ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η ελίτ των «χρυσών» διαβατηρίων
Το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών του Κυπριακού Επεν-

δυτικού Προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 637 γρα-
φεία, ωστοσ́ο η ελιτ́ αποτελειτ́αι απο ́15 γραφειά τα οποιά 
εχ́ουν ποσοστο ́περ́αν του 50% της αγορας́. 

Συμ́φωνα με στοιχειά του Υπουργείου Εσωτερικών τα 
οποιά επεξεργάστηκε η εφημεριδ́α «Χαραυγή», απο ́ το 
2013 μεχ́ρι το 2019 υποβληθ́ηκαν συνολικα ́3.563 αιτησ́εις 
απο ́γραφεία τα οποιά δραστηριοποιουν́ται στην αγορα ́
των «χρυσών» διαβατηριών. Ωστόσο 1.948 αιτησ́εις (ητ́οι 
ποσοστο ́55% περίπου) υποβληθ́ηκαν απο ́15 γραφειά, 
τα οποιά αποτελουν́ την ελίτ. 

Σημειώνεται ότι ο αριθμος́ των διαβατηριών τα οποιά 
παραχωρήθηκαν μεσ́ω των πιο πάνω αιτησ́εων είναι πολύ 
μεγαλυτ́ερος, αφου ́εκτος́ απο ́τους επενδυτές παραχωρή- 
θηκαν χιλιαδ́ες διαβατήρια και σε μελ́η των οικογενειών 
τους. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Σαουδαρ́αβα φιλ́ου 
του Προέδρου Αναστασιαδ́η με το ιδιωτικό τζετ. Η αιτ́ηση 
η οποιά υποβληθ́ηκε για την πολιτογραφ́ηση ́ του ήταν 
συλλογικη ́ και περιελαμ́βανε εξ́ι πρόσωπα (τον 
Σαουδαρ́αβα σεϊχ́η, δύο αδέλφια του και ακομ́η τρία 
ατ́ομα), ενω ́παραχωρήθηκε υπηκοότητα σε αλ́λα 36 μελ́η 
των οικογενειών τους (συζυγ́ους και τέκνα). Δηλαδή με 
μιά αιτ́ηση δοθ́ηκαν 42 «χρυσα»́ διαβατηρ́ια. 

Επισημαιν́εται επισ́ης ότι, παρα ́τα πιο αυστηρά μετ́ρα 
τα οποιά υποχρεώθηκε να παρ́ει η κυβέρνηση μετα ́ τις 
κατηγοριές απο ́την Κομισιον́ και αλ́λους θεσμους́ εντος́ 
και εκτος́ ΕΕ, αλλα ́και τις σοβαρες́ καταγγελιές για την 
πολιτογραφ́ηση μελων́ του καθεστώτος της Καμπότζης 
και του Μαλαισιανου ́ καταζητουμ́ενου, το 2019 
υποβληθ́ηκαν 912 αιτησ́εις και παραχωρηθ́ηκαν χιλιαδ́ες 
διαβατηρ́ια σε ξένους επενδυτές και μελ́η των οικογενειων́ 
τους. 

Απο ́ τη λίστα της ελιτ́ των «χρυσών» διαβατηριών 
ξεχωρίζει το πρώην γραφειό του 

Στη λισ́τα των ελίτ περιλαμβαν́εται και το γραφειό του 

Προέδρου της Δημοκρατίας, το οποιό φερ́ει και το ον́ομα ́
του, Νικ́ος Χρ. Αναστασιαδ́ης & Συνεταίροι. 

Σημειων́εται ότι όλες οι αιτησ́εις για «χρυσα»́ διαβατηρ́ια 
υποβαλ́λονται για έγκριση στο Υπουργικο ́Συμβουλ́ιο, στο 

οποιό προεδρεύει ο Προέδρος Αναστασιαδ́ης. 
Η ελιτ́ των «χρυσών» διαβατηριών αποτελείται απο ́τα 

ακόλουθα γραφειά: 
• Ανδρέας Δημητριαδ́ης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. (ΙΙΙ Services Ltd). 

Υπεβ́αλε 272 αιτησ́εις (3 το 2014, 18 το 2015, 25 το 2016, 
56 το 2017, 63 το 2018, και 107 το 2019). 

• PricewaterhouseCoopers Ltd. Υπεβ́αλε 221 αιτησ́εις 
(4 το 2013, 56 το 2014, 28 το 2015, 43 το 2016, 28 το 
2017, 28 το 2018, και 34 το 2019). 

• KPMG Limited. Υπέβαλε 197 αιτησ́εις (3 το 2014, 14 
το 2015, 30 το 2016, 34 το 2017, 45 το 2018, και 71 το 
2019). 

• Μιχαλακ́ης Κυπριανού & Σια Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 192 
αιτησ́εις (2 το 2013, 10 το 2014, 6 το 2015, 25 το 2016, 39 

το 2017, 63 το 2018 και 47 το 2019). 
• Ομ́ιλος Εταιρειων́ Λεπτός. Υπέβαλε 169 αιτησ́εις (9 το 

2014, 13 το 2015, 20 το 2016, 40 το 2017, 29 το 2018, και 
58 το 2019). 

• Αρετή Χαριδήμου και Συνεργατ́ες Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 
161 αιτησ́εις (2 το 2013, 24 το 2014, 17 το 2015, 27 το 
2016, 32 το 2017, 24 το 2018, και 35 το 2019). 

• Ιωάννης Παπαζαχαριά Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 136 αιτησ́εις 
(2 το 2013, 8 το 2014, 14 το 2015, 16 το 2016, 34 το 
2017, 25 το 2018, και 37 το 2019). 

• Χριστοδ́ουλος Γ. Βασιλειαδ́ης & Σιά Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 
118 αιτησ́εις (7 το 2013, 24 το 2014, 16 το 2015, 19 το 
2016, 12 το 2017, 25 το 2018, και 15 το 2019). 

• Fides Corp–Accountants & Business Advisors. 
Υπέβαλε 118 αιτησ́εις (19 το 2014, 23 το 2015, 51 το 
2016, 9 το 2017,11 το 2018 και 5 το 2019). 

• Η. Νεοκλεόυς & Σιά Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 73 αιτησ́εις (46 
ως Ανδρέας Νεοκλέους και Σία Δ.Ε.Π.Ε. και 27 ως Ηλίας 
Νεοκλεόυς και Σιά ΔΕΠΕ, αφου ́μετονομαστηκε το 2017) 
(12 το 2013, 10 το 2014, 18 το 2015, 5 το 2016, 9 το 
2017, 8 το 2018, και 11 το 2019). 

• Α.Γ. Ερωτοκρίτου Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 62 αιτησ́εις (6 το 
2015, 17 το 2016, 11 το 2017, 14 το 2018, και 14 το 2019). 

• Λ. Παπαπαφιλιπ́που και Σιά Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 61 
αιτησ́εις. (4 το 2013, 11 το 2014, 5 το 2015, 9 το 2016, 16 
το 2017, 9 το 2018, και 7 το 2019). 

• Γεώργιος Κ. Γεωργίου Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 58 αιτησ́εις. 
(1 το 2013, 1 το 2014, 8 το 2015, 17 το 2016, 13 το 2017, 
14 το 2018, και 4 το 2019). 

• Νικ́ος Χρ. Αναστασιαδ́ης & Συνεταίροι. Υπέβαλε 57 
αιτησ́εις. (1 το 2013, 9 το 2014, 1 το 2015, 4 το 2016, 22 
το 2017, 9 το 2018 και 11 το 2019). 

• Ευθυμ́ιος Κ. Ιωσηφ́ & Συνεργατ́ες Δ.Ε.Π.Ε. Υπέβαλε 
53 αιτησ́εις. (3 το 2013, 7 το 2014, 10 το 2015, 15 το 
2016, 10 το 2017, 6 το 2018, και 2 το 2019).

ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Χάθηκαν 180 χιλ. διανυκτερεύσεις 
από Μάρτιο μέχρι Μάιο

Την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου χάθηκαν περίπου 180 χιλιάδες 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα λόγω 
των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού, τα οποία περιελάμβα-
ναν μεταξύ άλλων το κλείσιμο των αεροδρομίων, σύμφωνα με 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για την Κύπρο. 
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία πραγματοποίησε έρευνα για τις επιπτώ-
σεις των περιοριστικών μέτρων στον τουρισμό. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 2020 ξεκίνησε με καλούς οι-
ωνούς, αφού τον Ιανουάριο οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και 
τουριστικά καταλύματα ανήλθαν στις 60.677 σε σύγκριση με 
53.368 τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ τον 
Φεβρουάριο ανήλθαν στις 58.108, σε σύγκριση με 51.561 το 
προηγούμενο έτος. Ωστόσο τα πάντα ανατράπηκαν τον Μάρτιο 
που τέθηκαν σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα τόσο στην Κύ-
προ όσο και στις υπόλοιπες χώρες, αφού οι διανυκτερεύσεις πε-
ριορίστηκαν στις 21.092 σε σύγκριση με 78.950 το προηγούμενο 
έτος. 

Επίσης τον Απρίλιο και τον Μάιο οι διανυκτερεύσεις μηδενί-
στηκαν, σε σύγκριση με 68.224 και 53.870 αντίστοιχα το προ-
ηγούμενο έτος. Δηλαδή σε διάστημα τριών μηνών, από τον Μάρ-
τιο μέχρι τον Μάιο, χάθηκαν περίπου 180 χιλιάδες διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία και τουριστικά. Σημειώνεται ότι με βάση στοιχεία 
της Στατιστικής Υπηρεσίας τον Μάρτιο οι αφίξεις τουριστών ανήλ-
θαν στις 55.342, σε σύγκριση με 169.934 τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 
67,4%. 

Επίσης για τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία, αφού ήταν κλειστά τα αεροδρόμια. Τα πρώτα στοιχεία 
για την πορεία των αφίξεων μετά την επαναλειτουργία των αερο-
δρομίων αναμένεται να ανακοινωθούν από τη Στατιστική Υπηρε-
σία την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Αναμένεται ωστόσο ότι θα παρα-
μείνουν σε χαμηλά επίπεδα, αφού οι τρεις πιο σημαντικές 
τουριστικές αγορές για την Κύπρο (Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία 
και Ισραήλ) παραμένουν κλειστές. 

 
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

ΥΠΟΙΚ: Ιδιαίτερα 
επωφελής για την 

Κύπρο, η συμφωνία 
της Συνόδου Κορυφής

«Ιδιαίτερα επωφελή» για την 
Κύπρο χαρακτηρίζει ο Υπουρ-
γός Οικονομικών τη συμφωνία 
της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ 
για τον επόμενο πολυετές 
δημσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ 
και το ταμείο ανάκαμψης από 
το οποίο η Κύπρος θα αντλή-
σει συνολικά ποσό πέραν των 
€2,7 δισ. 

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. 
Πετρίδης τονίζει ότι ήδη άρ-
χισε ο σχεδιασμός για τον κα-
ταρτισμό σχεδίου ανάκαμψης 
και ότι απαιτείται η μέγιστη δυ-
νατή συναίνεση για την υλο-
ποίηση του προγράμματος και 
όραμα για τη μέγιστη δυνατή 
απορρόφηση των διαθέσιμων 
πόρων. Σημειώνει ότι θα προ-
βεί σε πλήρη ενημέρωση μετά 
την ολοκλήρωση του σχεδια-
σμού. 

«Η σημερινή μέρα είναι ση-
μαδιακή για την Ευρώπη και 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Μετά από πολύ-
μηνες, πολύπλοκες και επίμο-
νες συζητήσεις κατέστη 
δυνατό το πρωί να επιτευχθεί 
συμφωνία στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για τον επόμενο 
πολυετή προϋπολογισμό της 
ΕΕ καθώς και για το φιλόδοξο 
Ταμείο Ανάκαμψης», αναφέρει 
στη δήλωσή του ο ΥΠΟΙΚ. 

Η απευθείας κατανομή στην 
Κύπρο από το Πολυετές Δη-
μοσιονομικό Πλαίσιο ανέρχε-
ται στα €1,45 δισ, τα οποία θα 
αξιοποιηθούν μέσα από τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς 
και προγράμματα που αφο-
ρούν κυρίως την πολιτική συ-
νοχής, την κοινή αγροτική πο-
λιτική και τα θέματα ασύλου, 
ενώ η Κύπρος διασφάλισε αύ-
ξηση κονδυλίων κατά €250 εκ. 
σε σχέση με την πρώτη πρό-
ταση της Επιτροπής τον Μάϊο 
του 2020.
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Χαρές, πανηγύρια και στο βάθος... Μνημόνιο 4
Απέφυγε να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης για το κατά πόσο θα η κυβέρνηση θα 
προχωρήσει στη λήψη νέων δημοσιονομικών 
μέτρων μετά την συμφωνία στη Σύνοδο Κο-
ρυφής. 

Ο πρωθυπουργός ερωτηθείς κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης Τύπου για το αν περι-
λαμβάνονται και δημοσιονομικά μέτρα στις 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πέταξε την 
μπάλα στην εξέδρα. «Μη συγχέουμε δημο-
σιονομικά μέτρα με μεταρρυθμίσεις, δεν είναι 
το ίδιο πράγμα» αρκέστηκε να δηλώσει. 

«Εμείς έχουμε ένα δημοσιονομικό σχέδιο 
σε βάθος τριετίας. Θα έχω την ευκαιρία να μι-
λήσω πιο αναλυτικά γι’ αυτό και στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πώς αναδιαρ-
θρώνουμε τις πρωτοβουλίες μας στο δημο-
σιονομικό σκέλος» συμπλήρωσε ο Κ. Μητσο-
τάκης.  Άρα το τι θα κάνουμε δημοσιονομικά 
θα τα ανακοινώσει στην ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. 

Αναλυτικά ο διάλογος σύμφωνα με την επί-
σημη απομαγνητοφώνηση: 

Μιχαλόπουλος (MEGA): Κύριε Πρόεδρε, 
καλημέρα σας. Θα χρειαστούν διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις. Είναι τα δημοσιονομικά μέτρα 
μέρος αυτών των μεταρρυθμίσεων; Και αν 
ναι, πότε προβλέπεται να εφαρμόζονται σε 
βάθος τριετίας όσο θα διαρκεί δηλαδή και το 
Ταμείο Ανάκαμψης; 

Κυρ. Μητσοτάκης: Κοιτάξτε, μη συγχέουμε 

δημοσιονομικά μέτρα με μεταρρυθμίσεις, δεν 
είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς έχουμε ένα δημο-
σιονομικό σχέδιο σε βάθος τριετίας. Θα έχω 
την ευκαιρία να μιλήσω πιο αναλυτικά γι’ αυτό 
και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το 
πώς αναδιαρθρώνουμε τις πρωτοβουλίες μας 
στο δημοσιονομικό σκέλος. 

Θέλω να τονίσω, όμως, ότι δημοσιονομικά, 
ήδη, η χώρα έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα. 
Τα έχει πάρει δανειζόμενη, όπως και όλες οι 
ευρωπαϊκές χώρες και από τις αγορές, έτσι 
ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε σε 
πρώτη φάση αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη 
ανάγκη. Πρωτίστως τους εργαζόμενους, αυ-
τούς οι οποίοι κινδυνεύουν ενδεχομένως από 
το φάσμα της ανεργίας, την πραγματική οικο-
νομία και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. 

Άρα, αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα 
οποία έχουμε πάρει, κάποια από τα οποία 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ήδη...

ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Οι αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής δεν αφήνουν πε-
ριθώριο για πανηγυρισμούς αλλά για βαθύ προβληματισμό 
αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι δυστυχώς η Ευ-
ρώπη δεν έχει διδαχτεί από τα λάθη του παρελθόντος και 
φαίνεται έτοιμη να τα επαναλάβει. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την δήλωση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη που χαρακτήρισε «δίκαιο και εύ-
λογο» έναν συμβιβασμό που αφαιρεί 110 δισ. ευρώ επι-
χορηγήσεων από την αρχική πρόταση και θέτει αυστηρούς 
όρους στις εκταμιεύσεις, διερωτήθηκε σε ποια μεριά του 
τραπεζιού καθόταν ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια 
των διαπραγματεύσεων. 

«Ως προς την Τουρκία, η αφωνία του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου ανέδειξε περίτρανα την αδυναμία του κ. Μητσο-
τάκη να διαχειριστεί τα ελληνοτουρκικά θέματα, αλλά και 
το κόστος που έχει η έλλειψη εθνικής στρατηγικής» τονίζει 

ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
«Η απόφαση έκδοσης αμοιβαίου χρέους 750 δισ. ευρώ 

από την ΕΕ για την αντιμετώπιση των οικονομικών επι-
πτώσεων της πανδημίας, αν και υπολείπεται των αναγκών 

που δημιουργεί η υγειονομική κρίση, αποτελεί θετική εί-
δηση. Ωστόσο, η αλλαγή της αναλογίας ανάμεσα στις επι-
χορηγήσεις και στο δανεισμό, σε βάρος των επιχορηγή-
σεων, αποτελεί εξαιρετικά αρνητική είδηση. Που φανερώνει 
την αδυναμία της συλλογικής ηγεσίας της ΕΕ να συνειδη-
τοποιήσει την κρισιμότητα των στιγμών και τον κίνδυνο να 
οδηγηθεί η Ευρώπη- και ειδικότερα ο ευρωπαϊκός Νότος- 
σε μια νέα κρίση χρέους με ανυπολόγιστες συνέπειες, όχι 
μόνο για την κοινωνική συνοχή αλλά και για την ίδια τη 
συνοχή της ευρωζώνης. Η αποδοχή από το ΕΣ των θέ-
σεων των χωρών του πλούσιου Βορρά, τόσο για μείωση 
των επιχορηγήσεων όσο όμως και για δικαίωμα φρένου 
στην εκταμίευσή τους αν δεν πληρούνται σκληροί όροι και 
προϋποθέσεις, δεν αφήνουν περιθώριο για πανηγυρι-
σμούς αλλά για βαθύ προβληματισμό», είπε μεταξύ άλλων 
ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αναρωτιόμαστε σε ποια μεριά του τραπεζιού καθόταν ο Κ. Μητσοτάκης»

Πανηγυρίζει σύσσωμη η λί-
στα Πέτσα για τον πακτωλό 
χρημάτων που εξασφάλισε ο 
Μωυσής και θα σώσουν την 
Ελλάδα από την κρίση. Και η 
κοινωνία τρώει άλλη μια 
μούφα για το πόσο υψηλή εί-
ναι η αξιοπιστία της χώρας 
και πόσο ισχυρός διαπραγμα-
τευτής υπήρξε ο πρωθυ-
πουργός της. Ο Κ. Μητσοτά-
κης, μάλιστα, σε μια επίδειξη 
του πόσο αδίστακτος είναι 
στους επικοινωνιακούς σαλ-
τιμπαγκισμούς, αύξησε τα δι-
σεκατομμύρια από 32 σε 72, 
προσθέτοντας και όσα έχει να 
λάβει η χώρα από τα ΕΣΠΑ.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Την υιοθέτηση «ομπρέλας συγκεκριμένων ενερ-
γειών» για την Αγία Σοφία προανήγγειλε ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δηλώσεις του μετά 
από σύσκεψη στο ΥΠΕΞ για το ζήτημα της Αγίας 
Σοφίας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης υπουργός 
Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η πρέσβης της Ελλάδος 
στην UNESCO Μαρία Διαμαντοπούλου, η πρόεδρος 
της ελληνικής εθνικής επιτροπής για την UNESCO 
Αικατερίνη Τζιτζικώστα και άλλοι υπηρεσιακοί. 

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι συμφωνήθηκε με την 
κ. Μενδώνη η δημιουργία μιας ολιγομελούς ομάδας 
εργασίας, η οποία εντός 10 ημερών θα προτείνει, 
σαν αποτέλεσμα ανταλλαγής απόψεων, έναν συ-
γκεκριμένο χάρτη ενεργειών για το αμέσως προσε-
χές διάστημα. 

«Έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν συνιστά ελληνοτουρ-

κική διαφορά. Εντούτοις, βέβαια, για εμάς τους Έλ-
ληνες, έχει ιδιαίτερη σημασία και αξία το μνημείο 
αυτό» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών. 

Πρόσθεσε δε ότι «γι’ αυτόν το λόγο, έχουμε απο-
φασίσει να αναδείξουμε το ζήτημα μέσα από διεθνείς 
πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε, συνομιλώντας 
με όλους τους διεθνείς Οργανισμούς προεξάρχου-
σας βεβαίως της UNESCO».

Χάρτης ενεργειών για την Αγία Σοφία
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Στα νησιά ο επικεφαλής του Frontex
Στην Ελλάδα βρέθηκε χθες ο 

εκτελεστικός διευθυντής του 
Frontex, Φαμπρίς Λετζερί. Ο 
επικεφαλής του ευρωπαϊκού ορ-
γανισμού ήταν προγραμματι-
σμένο να φθάσει στην Αθήνα 
χθες τη νύχτα και να μεταβεί νω-
ρίς το πρωί στη Λέσβο για να 

έχει συναντήσεις με στελέχη του Λιμενικού και Ευρωπαίους συνο-
ριοφύλακες που υπηρετούν στο νησί στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 
του Frontex. Στη συνέχεια, με ελικόπτερο θα ταξιδέψει στον Eβρο 
για επαφές με στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ την Πέμπτη 
θα έχει συναντήσεις στο αρχηγείο του Λιμενικού. Η επίσκεψη χαρα-
κτηρίζεται εθιμοτυπική, ωστόσο πραγματοποιείται εν μέσω της επι-
χείρησης RABIT (Rapid Boarder Intervention Team) του Frontex 
που ξεκίνησε τον Μάρτιο και πρόκειται να συνεχιστεί έως τουλάχιστον 
τον Σεπτέμβριο, έπειτα από δύο διαδοχικά αιτήματα παράτασής της 
που υπέβαλε η ελληνική πλευρά.

Το μήνυμα της συνεχούς 
εγρήγορσης και της ανάγκης 
τήρησης των κανόνων υγιει-
νής και των αποστάσεων 
έστειλε, χθες, ο υφυπουργός 
Πολιτικής Προστασίας Νίκος 
Χαρδαλιάς, που μετά σχεδόν 
δύο μήνες «επέστρεψε» στην 
–εβδομαδιαία πλέον– ενημέ-
ρωση των πολιτών για την 
εξέλιξη της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού. Η επιστροφή έγινε 
μία ημέρα όπου κατεγράφη-
σαν δύο θάνατοι ασθενών 
λόγω COVID-19, και 36 νέα 
περιστατικά εκ των οποίων 17 
στην Αττική και δέκα διά-
σπαρτα σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας. 
Ο κ. Χαρδαλιάς έσπευσε να 
διευκρινίσει ότι η επαναφορά 
του εβδομαδιαίου «ραντεβού» 
είναι για να υπάρχει έγκαιρη 
ενημέρωση για το τι γίνεται με 
το «άνοιγμα των συνόρων», 
πώς εξελίσσεται η κοινή προ-
σπάθεια αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού, «μακριά από φή-
μες και αβάσιμες πληροφο-
ρίες». Απέκλεισε πάντως το 
ενδεχόμενο για ένα νέο γενι-
κευμένο lockdown

Κορωνοϊός: 
Και ο Αύγουστος 

χωρίς πανηγύρια

Πρωτοφανείς εκφοβισμούς, 
εκβιασμούς, απειλές και επί-
κληση άνωθεν εντολής από 
την τότε υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη χρησιμοποίησε ο 
τέως αρχηγός της Πυροσβε-
στικής Βασίλης Ματθαιόπου-
λος για να αναγκάσει τον πρα-
γματογνώμονα για την φονική 
πυρκαγιά στο Μάτι να απο-
κρύψει την αλήθεια  για τους 
υπευθύνους της τραγωδίας, 
όπως προκύπτει από το πε-
ριεχόμενο των συγκλονιστι-
κών καταθέσεων του στον 
ανακριτή. 
Ο αξιωματικός της Πυροσβε-
στικής Δημήτριος Λιότσιος 
που δέχθηκε μπαράζ πιέσεων 
από τον τότε αρχηγό του Σώ-
ματος, καταθέτει στον ανα-
κριτή για επίκληση άνωθεν 
εντολής για την οποία διευκρι-
νίζει ότι ο Ματθαιόπουλος εν-
νοούσε την τότε υπουργό 
Ολγα Γεροβασίλη.

Oργιο εκβιασμών 
καταγγέλλει 

ο πραγματογνώμονας 
για το Μάτι
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Έτοιμο το πρώτο ρωσικό εμβόλιο υποστηρίζει η Μόσχα
Το πρώτο ρωσικό εμβόλιο κορωνοϊού -στη δημιουργία του οποίου 

συμμετείχαν στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και επιστήμονες του Εθνι-
κού ερευνητικού κέντρου Γκαμαλέι- είναι έτοιμο σύμφωνα με τον υφυ-
πουργό Άμυνας Ρουσλάν Τσάλικοφ. 

«Οι δικοί μας εμπειρογνώμονες και οι επιστήμονες των αποτελε-
σμάτων του Εθνικού ερευνητικού κέντρου Γκαμαλέι έχουν προβεί στις 
τελικές αξιολογήσεις των κλινικών δοκιμών. Την στιγμή της έξαρσης 
όλοι χωρίς εξαίρεση οι εθελοντές, έχοντας αποκτήσει ανοσία στον κο-
ρωνοϊό, ένοιωθαν φυσιολογικά. Κατά αυτόν τον τρόπο το πρώτο ρω-
σικό εμβόλιο του νέου κορωνοϊού είναι έτοιμο» δήλωσε ο Τσάλικοφ. 

Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι από κοινού 
με το Εθνικό ερευνητικό κέντρο επιδημιολογίας και μικροβιολογίας 
Γκαμαλέι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι κλινικές δοκιμές του εμβολίου 
του κορωνοϊού οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο στρατιωτικό νοσο-
κομείο Μπουρντένκο με την συμμετοχή 43 εθελοντών.Υπενθυμίζεται 
πως το πειραματικό εμβόλιο της Οξφόρδης (της φαρμακευτικής εται-
ρείας AstraZeneca) κατά της COVID-19 ήταν ασφαλές και προκάλεσε 
ανοσολογική απόκριση κατά τις αρχικές δοκιμές σε υγιείς εθελοντές, 
σύμφωνα με στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν τη Δευτέρα. 

Την ίδια ώρα, στο Ηνωμένο βασίλειο μεταδίδεται ότι το πειραματικό 
εμβόλιο της Οξφόρδης ενδέχεται να αποδειχτεί αποτελεσματικό και να 
είναι «έτοιμο» ακόμη και πριν το τέλος του έτους, χωρίς όμως να 
υπάρχει κάποια σιγουριά επ' αυτού, δήλωσε την Τρίτη η επικεφαλής 

των ερευνών για την ανάπτυξη του, Σάρα Γκίλμπερτ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα, το πειρα-

ματικό εμβόλιο που αναπτύσσουν οι επιστήμονες του βρετανικού πα-
νεπιστημίου μαζί με τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, είναι ασφα-

λές και προκάλεσε ανοσολογική απόκριση κατά τις αρχικές δοκιμές 
που έγιναν σε υγιείς εθελοντές. 

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, η αβεβαιότητα σχετικά με το αν θα 
είναι «έτοιμο» πριν από το τέλος του 2020, έγκειται στο ότι το εμβόλιο 
θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό και στις μετέπειτα δοκιμές των 
ερευνών, στο ότι θα πρέπει να προλάβουν να κατασκευαστούν μεγάλες 
ποσότητες του εμβολίου, και στο ότι θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία 
από όλους τους αρμόδιους, ώστε να δοθεί έγκριση για την έκτακτη 
μαζική χρήση του. 

Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί θεωρούν αδύνατον να εφαρμοσθεί αυτό το 
χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος της χρονιάς, όπως ο αρχίατρος της 
Αγγλίας, Κρις Ουίτι. «Η πιθανότητα να έχουμε εμβόλιο, το οποίο θα 
είναι αποτελεσματικό, πριν από τα Χριστούγεννα, είναι πάρα πολύ μι-
κρή κατά την άποψη μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Αντιθέτως, εμφανώς πιο αισιόδοξος εμφανίσθηκε ο αναπληρωτής 
ιατρικός επικεφαλής Τζόναθαν Βαν-Ταμ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι 
«συγκρατημένα αισιόδοξος, πως θα έχουμε εμβόλιο τα Χριστούγεννα». 

Ενδιάμεσα των δύο, τοποθετήθηκε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, 
ο οποίος είπε σε μία κοινοβουλευτική επιτροπή, ότι παρότι είναι «αι-
σιόδοξος στη ζωή» αναφορικά με αυτό που χαρακτήρισε το καλύτερο 
σενάριο, δηλαδή ένα εμβόλιο μέχρι τα Χριστούγεννα, δεν μπορεί «να 
υποσχεθεί ότι θα παίξει τον Άγιο Βασίλη».

ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΩΤΙΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Στα 15.093.712 εκατομμύρια είχαν ανέλθει την Τρίτη 21/7 τα κρού-
σματα του νέου κορωνοϊού παγκοσμίως, με το σύνολο των θανάτων 
να φτάνει πλέον στους 619.467, με βάση την καταμέτρηση της ιστο-
σελίδας Worldometers. 

Την ίδια ώρα 9.110.724 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναρρώσει 
από τον ιό, με τα ενεργά κρούσματα να ανέρχονται σε 5.363.521 εκατ. 
εκ των οποίων το 99% είναι σε ήπια κατάσταση και το 1% σε σοβαρή 
ή κρίσιμη κατάσταση. Οι υποθέσεις που έχουν κλείσει ανέρχονται στις 
9.730.191. Από αυτές το 94% έχουν αποθεραπευτεί/λάβει εξιτήριο, 
ενώ 6% έχουν χάσει τη ζωή τους. 

Πρώτες στον αριθμό των κρουσμάτων παραμένουν οι ΗΠΑ με 
4.028.569 να έχουν νοσήσει και 144.953 να έχουν χάσει τη ζωή τους. 
Ακολουθούν η Βραζιλία με 2.166.532 περιστατικά και 81.597 θανάτους 
και η Ινδία με 1.194.085 περιστατικά και 28.770 θανάτους. 

 
Ακολουθούν η Ρωσία με 783.328 περιστατικά και 12.580 θανάτους, 

η Νότιος Αφρική με 381.798 περιστατικά και 5.368 θανάτους, το Περού 
με 362.087 περιστατικά και 13.579 θανάτους, το Μεξικό με 356.255 
περιστατικά και 40.400 θανάτους, η Χιλή με 334.683 περιστατικά και 
8.677 θανάτους, η Ισπανία με 311.274 περιστατικά και 28.424 θανάτους 
και το Ηνωμένο Βασίλειο με 295.817 περιστατικά και 45.422 θανά-
τους. 

  Εν τω μεταξύ, Νοτιοκορεάτες επιδημιολόγοι βρήκαν ότι ο νέος κο-

ρωνοϊός είναι πιθανότερο να μεταδοθεί μεταξύ μελών του ίδιου νοικο-
κυριού παρά από επαφές εκτός σπιτιού. Στο πλαίσιο μελέτης, που δη-
μοσιεύθηκε στα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών 
(CDC) στις 16 Ιουλίου, εξετάστηκαν λεπτομερώς 5.706 “ασθενείς ανα-
φοράς” και πάνω από 59.000 άνθρωποι που ήρθαν σε επαφή μαζί 
τους. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόλις δύο από τους 100 προσβεβλημέ-
νους κόλλησαν τον ιό από επαφές εκτός του σπιτιού τους, ενώ ένας 

στους 10 κόλλησε την ασθένεια από τη δική του οικογένεια. Βάσει ηλι-
κιακών ομάδων, το ποσοστό μόλυνσης ήταν υψηλότερο όταν τα πρώτα 
επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν έφηβοι ή άνθρωποι ηλικίας από 60 
ετών κι άνω. 

Αυτό πιθανόν οφείλεται στο ότι αυτές οι ηλικιακές ομάδες είναι πι-
θανότερο να βρίσκονται σε στενή επαφή με μέλη της οικογένειας 
καθώς η ομάδα χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία ή στήριξη”, δήλωσε 
ο Τζεόνγκ Εούν-κιεόνγκ, διευθυντής των Κορεατικών Κέντρων Ελέγχου 
και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC) και εκ των συντακτών της μελέτης, 
σε ενημέρωση των δημοσιογράφων. 

Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών έχουν τις λιγότερες πιθανότητες 
να αποτελέσουν τον ασθενής αναφοράς, δήλωσε ο Τσόε Γιουνγκ-
τζουν, επίκουρος καθηγητής στο Hallym University College of Medicine 
και εκ των επικεφαλής της μελέτης. 

Τα παιδιά με COVID-19 είναι επίσης πιθανότερο να είναι ασυμπτω-
ματικά σε σχέση με τους ενήλικες, γεγονός που καθιστά δυσκολότερο 
τον εντοπισμό των κρουσμάτων αναφοράς εντός της συγκεκριμένης 
ομάδας. 

Τα στοιχεία για τη μελέτη συγκεντρώθηκαν από τις 20 Ιανουαρίου 
έως τις 27 Μαρτίου, όταν ο νέος κορωνοϊός εξαπλωνόταν ραγδαία και 
καθώς τα ημερήσια κρούσματα στη Νότια Κορέα έφθασαν στο απο-
κορύφωμά τους.

COVID-19: «Έσπασε» το φράγμα των 15 εκ. κρουσμάτων ανά την υφήλιο

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και ο αρχη-
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου απέρριψαν 
την πρόσκληση για συμμετοχή στην προσευχή της Παρασκεύης στην 
Αγία Σοφία ενώ την πρόσκληση αποδέχτηκε η αρχηγός του Καλού 
Κόμματος, Μεράλ Ακσενέρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Χουριέτ. 

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν χρειάζεται να 
ανοίξει η Αγία Σοφία, τη μέρα της προσευχής θα είναι στην Άγκυρα για 
να συμμετάσχει σε εκδήλωση για την επέτειο υπογραφής της Συνθήκης 
της Λωζάνης. 

Στο μεταξύ η εφημερίδα Μιλλιέτ αποκαλύπτει ότι οι εμπειρογνώμονες 
κατέληξαν να καλύψουν με ηλεκτρικές κουρτίνες τις αγιογραφίες εντός 
του μνημείου οι οποίες θα κλείνουν και θα ανοίγουν σε ένα λεπτό, την 
ώρα της προσευχής και θα ανοίγουν αμέσως μετά για τους τουρίστες. 
Οι ειδικοί απέρριψαν το σύστημα φωτοσκίασης επειδή θα προκαλεί 
ζημιά στα ψηφιδωτά. 

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αποφασίστηκε να καλυφθούν η 6,5 
μέτρων αγιογραφία της Θεοτόκου, η 7,5 μέτρων αγιογραφία του Αρ-
χαγγέλου Γαβριήλ και οι αγιογραφίες των Σεραφείμ.  Το Ομφάλιον, οι 
μαρμάρινες πλάκες που σχηματίζουν σχήμα ομφαλού στο δάπεδο 
της Αγίας Σοφίας θα καλυφθεί από το χαλί. Για να μην πάθει ζημιά το 
πάτωμα, κάτω από χαλί θα τοποθετήσουν ειδικό ύφασμα. Τα ψηφιδωτά 
της Δέησης, των Κομνηνών, της Ζωής, των Αυτοκρατόρων και των 
Πατριαρχών στον γυναικωνίτη δεν θα καλυφθούν. 

Σύμφωνα με την Μιλλιέτ ετοιμάστηκε επίσης και ντοκυμαντέρ που 
θα υποβληθεί τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στην ΟΥΝΕΣΚΟ το 
οποίο θα εξηγεί ότι με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν θα 
υπάρξει καμιά ζημιά στο μνημείο. Εν τω μεταξύ σε όσους θα συμμετά-
σχουν στην προσευχή εντός της Αγίας Σοφίας την Παρασκευή θα μοι-
ραστεί από ένα χαλάκι μιας χρήσης και μάσκα. 

Παράλληλα, πρόσκληση στους ηγέτες, πολιτικούς και θρησκευτικούς, 
όλου του κόσμου, ώστε να βρεθούν την Παρασκευή στην Αγία Σοφία 
για την πρώτη προσευχή μετά τη μετατροπή της σε τζαμί θα απευθύνει 
η Τουρκία. 

Μάλιστα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Anadolou, μεταξύ αυτών 
θα είναι και ο Πάπας Φραγκίσκος, παρά τις έντονες αντιδράσεις του 
προκαθήμενου της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας για την ενέργεια του 
τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ 
Καλίν, «η Τουρκία τους έχει προσκαλέσει όλους στο τζαμί, συμπερι-
λαμβανομένου του Πάπα Φραγκίσκου». 

Βέβαια, τις προηγούμενες ημέρες οι αντιδράσεις του Πάπα Φραγκί-
σκου για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας ήταν έντονες. 

«Οι σκέψεις μου πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Σκέφτομαι 
την Αγία Σοφία και είμαι πολύ λυπημένος» ανέφερε στο μήνυμά του 
προς τους πιστούς την περασμένη Κυριακή ο ποντίφικας, δείχνοντας 
πως δεν συμφωνούσε σε κανένα σημείο με την απόφαση του τουρκι-
κού κράτους. 

Σύμφωνα με τον Καλίν, «το τζαμί της Αγίας Σοφίας θα είναι ανοιχτό 
σε πιστούς ή μη πιστούς οποιασδήποτε θρησκείας – Μουσουλμάνοι, 
Χριστιανοί, Βουδιστές, σε όλους». Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του 
τούρκου προέδρου σημείωσε πως «οι αντιδράσεις στη μετατροπή της 
Αγίας Σοφίας βασίζονται σε παλιές απόψεις και προκαταλήψεις», ενώ 
υπογράμμισε πως στην Τουρκία υπάρχει θρησκευτική ελευθερία. 

Πάντως, μετά τις κουρτίνες για να κρύψει τα πανέμορφα ψηφιδωτά 
ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «έστρωσε» και κιτς χαλιά στην Αγία Σοφία... 
Τα χρώματος πετρόλ χαλιά στον εμβληματικό ναό, που μετατρέπεται 
σε τζαμί ενόψει της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής την Παρα-
σκευή, είναι δωρεά του τούρκου προέδρου και χωρίς αμφιβολία ασχη-
μαίνουν το περιβάλλον.  

Σημειώνεται ότι το δάπεδο της Αγίας Σοφίας αποτελείται από πλάκες 
υπόλευκου μαρμάρου. Χωρίζεται με ταινίες από πράσινο μάρμαρο, 
ίσως για την οργάνωση των πιστών κατά την διάρκεια των λειτουργιών. 
Κοντά στον νοτιοανατολικό πεσσό προστέθηκε στην μεσοβυζαντινή 
εποχή ένα τμήμα που κοσμείται με μαρμαροθετημένο ομφάλιο πιθανόν 
του 14 ου αιώνα.

Ιμάμογλου–Κιλιτσντάρογλου αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην προσευχή της Παρασκευής



 9      | Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020

Εγκύκλιος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων για τις μαύρες επετείους 
στην Κύπρο για το πραξικόπημα και 
την τουρκική εισβολή
Αγαπητοί μας εν Κυρίω, 

Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται 46 χρόνια από 

τότε που ο Τουρκικός στρατός εισέβαλε στην Μεγα-

λόνησο Κύπρο και κατέλαβε σταδιακά το 37% της 

Κυπριακής Δημοκρατίας προκαλώντας την προσφυ-

γοποίηση 200.000 κατοίκων της Κύπρου και την εκρί-

ζωση τους από τις πατρογονικές τους εστίες, τα χω-

ριά, τις πόλεις, τα σχολεία και τις εκκλησίες τους. Η 

διάλυση της κοινοτικής ζωής στα κατεχόμενα είχε επί-

σης σαν αποτέλεσμα την μετανάστευση πολλών προ-

σφύγων στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελλάδα, στην 

Αυστραλία και αλλού. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν 

έχει επιλυθεί το Κυπριακό ζήτημα, η επανένωση του 

Νησιού και η επιστροφή των προσφύγων στις πόλεις 

και τα χωριά τους παραμένει ένα ανοιχτό θέμα. 

Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι παρά την απο-

γοήτευση αλλά και την δικαιολογημένη αγανάκτηση 

που μας προκαλούν η συνέχιση της παρούσας κατά-

στασης, η Κύπρος είναι ένα αναγνωρισμένο διεθνώς 

δημοκρατικό κράτος και πλήρες μέλος της Ευρωπαϊ-

κής Ενώσεως. Ο Πρόεδρος και η Κυβέρνηση της Νή-

σου, συμπαραστεκόμενοι από τις άλλες πολιτικές δυ-

νάμεις του τόπου, με την στάση τους ενισχύουν την 

ειρήνη, την ασφάλεια και εξακολουθούν να εμπνέουν 

όλους εμάς για ένα καλύτερο μέλλον. 

Η Αρχιεπισκοπή μας που ανέκαθεν ήταν το σημείο 

αναφοράς της Ελληνορθόδοξης Αποδημίας του Ηνω-

μένου Βασιλείου, και όλος ο κλήρος προσευχόμαστε 

στον εν Τριάδι Προσκυνούμενο και Δεδοξασμένο Θεό 

να μας στηρίζει όλους και να παρηγορεί τους πρό-

σφυγες της Κύπρου και όλου του Κόσμου. Η Υπερα-

γία Θεοτόκος, - της οποίας από την πρώτη μέρα του 

Αυγούστου θα ψάλλουμε τις Ιερές Παρακλήσεις, απο-

τελεί την ζώσα ελπίδα μας και συσπειρώνει την Ομο-

γένεια και σύμπαντα τον Ελληνορθόδοξο Κόσμο ώστε 

διά της προσευχής να παραμείνουν παστοί στην Ελ-

ληνορθόδοξη Εκκλησία και να καλλιεργούν την αρετή 

της ειρήνης, της υπομονής και της ελπίδος. Πι-

στεύουμε ακράδαντα ότι ο Θεός δεν ξεχνά την Κύπρο. 

Μας φωτίζει έτσι ώστε να διατηρούμε την ελπίδα της 

διόρθωσης του κακού, της επανένωσης της Μεγαλο-

νήσου και της επαναφοράς των εκδιωγμένων στις 

εστίες του. Εμείς πιστεύουμε, παρακαλούμε και προσ-

δοκούμε ότι με την χάρη του Θεού θα επανενωθεί η 

Αγιότοκος Κύπρος, θα συμφιλιωθεί και θα ειρηνεύσει 

ο λαός της και θα συνεχίσει την ιστορική του πορεία 

και Χριστιανική Παράδοση την οποία οι Απόστολοι 

Παύλος, Βαρνάβας και Μάρκος μετέφεραν στο νησί 

της Κύπρου. 

Με αυτές τις σκέψεις χαιρετίζω όλους και όλες, προ-

σεύχομαι για την αποκατάσταση της Ελευθερίας και 

της Δικαιοσύνης και της Ειρήνευσης του Λαού της 

Κύπρου και διατελώ, μετά θερμών ευχών και της εν 

Κυρίω αγάπης.
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ  - ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Μέρος 9ο  
Συνάντηση 
Παπαδόπουλου - Μακαρίου 
 
Ο Παπαδόπουλος, εξοργισμένος 
με το πόρισμα των ανακριτών, θε-
ώρησε τον Γιωρκάτζη συνεργό 
στην απόπειρα δολοφονίας. Στις 

2 Σεπτεμβρίου 1968 ο Παπαδόπουλος είχε ιδιαί-
τερη συνάντηση με τον Μακάριο στην Αθήνα και 
του ζήτησε να παραιτήσει το Γιωρκάτζη από το 
Υπουργείο Εσωτερικών και Άμυνας. Ο Μακάριος 
ζήτησε από τον Παπαδόπουλο να χειριστεί το 
θέμα με τέτοιο τρόπο που να μην διασαλευτούν 
οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και να μη δοθούν 
προσχήματα στους Τούρκους.  
 
Οι 2 συναντήσεις Παπαδόπουλου-Κληρίδη  
Στις 20  Οκτωβρίου 1968 ο Κλήριδης στάληκε 

στην Αθήνα και ζήτησε από τον Παπαδόπουλο 
να μη δημοσιευτεί το πόρισμα της ανάκρισης 
αλλά είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα την ίδια 
ημέρα. Η αξίωση της Χούντας για να παραιτηθεί 
ο Γιωρκάτζης έγινε θέμα πολύωρης συζήτησης 
στην Κύπρο στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη 
Βουλή. Στις 22 Οκτωβρίου ο Κληρίδης πήγε για 
δεύτερη φορά στην Αθήνα για να ζητήσει από 
τον Παπαδόπουλο να παραχωρήσει κάποιο 
χρόνο στο Μακάριο για να αντικαταστήσει το 
Γιωρκάτζη.  Στις 31 Οκτωβρίου ο Μακάριος υπέ-
κυψε στις πιέσεις της Χούντας και ζήτησε από το 
Γιωρκάτζη να υποβάλει την παραιτήσή του. 

Την 1η Νοεμβρίου 1968 ανακοινώθηκε η πα-
ραίτηση του Γιωρκάτζη που προκάλεσε θύελλα 
αντιδράσεων από τους υποστηριχτές του. Ακο-
λούθησε μια διαδήλωση στη Λευκωσία και έξω 
από το σπίτι του και οι διαδηλωτές φώναζαν 
«Κάτω η Χούντα». Οι σχέσεις Χούντας και Μα-
καρίου είχαν αρχίσει να χειροτερεύουν. Ο Γιωρ-
κάτζης, ήταν απογοητευμένος και ένιωθε πικρα-
μένος με το Μακάριο γιατί δεν τον υποστήριξε 

ανοικτά ενάντια στη Χούντα. Η αποχώρησή του 
από το Υπουργείο των Εσωτερικών στέρησε τον 
Μακάριο από όλες τις ουσιαστικές πληροφορίες 
γιατί ο Γιωρκάτζης είχε πολυάριθμες διασυνδέσεις 
και επαφές σε όλα τα μέρη του νησιού καθώς και 
στενή επαφή με πολλούς υποστηριχτές της 
ΕΟΚΑ. Ο Παναγούλης στο μεταξύ είχε καταδικά-
στεί σε θάνατο αλλά η διεθνής κατακραυγή τον 
έσωσε γιατί η ποινή δεν εκτελέστηκε και παρέ-
μεινε στη φυλακή μέχρι την πτώση της Χούντας 
τον Ιούλη 1974. 

 
Η δημιουργία νέων πολιτικών κομμάτων  
Το παλαιότερο πολιτικό κόμμα στην Κύπρο 

ήταν το ΑΚΕΛ, το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομέ-
νου Λαού. Το ΑΚΕΛ είχε ιδρυθεί το 1941 και είχε 
αντικαταστήσει το Κ.Κ.Κ., δηλαδή το Κομμουνι-
στικό Κόμμα της Κύπρου το οποίο ιδρύθηκε το 
1926. Ο Γενικός Γραμματέας  του ΑΚΕΛ από το 
1949 μέχρι το 1988 ήταν ο Εζεκίας Παπαϊωάννου.  
Το 1968 ιδρύθηκε το ΔΕΚ (Δημοκρατικό Εθνικό 
Κόμμα) για να αντιμετωπίσει το Μακάριο στις 
Προεδρικές εκλογές του 1968. Αρχηγός του κόμ-
ματος αυτού ήταν ο ψυχίατρος Τάκης Ευδόκας. 
Αυτό το κόμμα ήταν ένα ακροεθνικιστικό κόμμα, 
το οποίο αγκάλιασε όλους τους υποστηριχτές του 
Γρίβα που ακόμα πίστευαν στον αγώνα για την 
Ένωση.  

 
Το Ενιαίο – Το Κόμμα της τριανδρίας 

Κληρίδη, Γιωρκάτζη και Παπαδόπουλου  
Στις αρχές του 1969 «βλάστησαν σαν μανιτά-

ρια» διάφορα νέα πολιτικά κόμματα: Το Ενιαίο 
Κόμμα, το Προοδευτικό Κόμμα, και η Προοδευτική 
Παράταξη. Το Φεβρουάριο του 1969 δημιουργή-
θηκε το "Ενιαίο Κόμμα" από τρία πρώην ηγετικά 
στελέχη  της ΕΟΚΑ: το Γλαύκο Κληρίδη, (Πρό-
εδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων), τον Πο-
λύκαρπο Γιωρκάτζη (τον πρόσφατα παραιτηθέντα 
Υπουργό των Εσωτερικών) και τον Τάσο Παπα-
δόπουλο (τον Υπουργό Εργασίας). Το Ενιαίο ήταν 

ένα Κόμμα της δεξιάς που στήριζε το Μακάριο, 
και εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των μεσαίων 
τάξεων και των υποστηριχτών της ΕΟΚΑ. Αρχη-
γός του Ενιαίου Κόμματος εκλέγηκε  ο Γλαύκος 
Κληρίδης. 

 
Η ΕΔΕΚ – Το Κόμμα του Λυσσαρίδη  

Το άλλο νέο κόμμα ήταν το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
της ΕΔΕΚ, (Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κέντρου), 
που ιδρύθηκε το 1970 και  του οποίου ηγέτης 
ήταν  ο γιατρός Βάσος Λυσσαρίδης.  Ο Λυσσαρί-
δης ήταν ένα από τα "τέσσερα μέλη" που διώ-
χτηκαν από το ΑΚΕΛ το 1952 μετά τη διαφωνία 
τους με την "επίσημη πολιτική του κόμματος". ΟΙ 
άλλοι τρεις εκδιωχθέντες ήταν ο πρώην Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ ο Πλουτής Σέρβας, ο Χρι-
στοφής Οικονομίδης και ο Γεώργιος Κακογιάννης. 
Η ΕΔΕΚ ήταν ένα Σοσιαλιστικό Δημοκρατικό 
Κόμμα (κάτι παρόμοιο με το Βρετανικό Εργατικό 
Κόμμα).  

Σχηματίστηκαν δύο ακόμη κόμματα: Το Προ-
οδευτικό Κόμμα του οποίου αρχηγός ήταν ο Νίκος 
Σαμψών, εκδότης της εφημερίδας «Μάχη»  και 
πρώην αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Το άλλο κόμμα ονο-
μαζόταν Προοδευτική Παράταξη και παρόλο που 
αρχηγός του ήταν ο Δρ Οδυσσέας Ιωαννίδης, ο 
οποίος είχε διοριστεί Δήμαρχος της Λευκωσίας 
από το Μακάριο, η πραγματική δύναμη πίσω από 
αυτό το Κόμμα ήταν ο Ανδρέας Αζίνας, που ήταν  
Διοικητής του Συνεργατισμού στην Κύπρο και 
στενός συνεργάτης του Μακαρίου. Ο Οδυσσέας 
Ιωαννίδης επίσης βασιζόταν στην υποστήριξη της 
ΠΕΚ,  της δεξιάς αγροτικής οργάνωσης.  

 
H «διεφθαρμένη τριανδρία»  

Η ίδρυση των νέων πολιτικών κομμάτων στις 
αρχές του 1969, ανησύχησαν τόσο τη Χούντα 
στην Ελλάδα που δεν πίστευε στις δημοκρατικές 
διαδικασίες όσο και τους ανένδοτους υποστηρι-
χτές της Ένωσης ιδιαίτερα εκείνους που πίστευαν 
ότι οι ενδοκοινοτικές συνομιλίες μεταξύ του Κλη-

ρίδη και του Ντεκτάς απέβλεπαν και οδηγούσαν 
προς τη μονιμοποίηση της Ανεξαρτησίας.   

Παρά το γεγονός ότι το Ενιαίο Κόμμα ιδρύθηκε 
από την τριανδρία Κληρίδη – Γιωρκάτζη -  Παπα-
δόπουλου, πρώην αγωνιστών της ΕΟΚΑ, αυτό 
δεν ήταν αρκετό να ικανοποιήσει τους «διαφω-
νούντες»  και «αμφισβητίες» γιατί  δεν τους είχαν 
καμιά εμπιστοσύνη. Το «Εθνικό Μέτωπο» θεω-
ρούσε τους Κληρίδη, Γιωρκάτζη και Παπαδό-
πουλο «διεφθαρμένη τριανδρία που καταδυνά-
στευε το κυπριακό κράτος». 

Δεν είχαν καμιά εμπιστοσύνη στον Κληρίδη 
γιατί διαπραγματευόταν με τον Ντεκτάς όχι το 
θέμα της Ένωσης αλλά αυτό της Ανεξαρτησίας. 
Πίστευαν ότι η δημιουργία του Ενιαίου Κόμματος 
εκπροσωπούσε τις θέσεις και τις απόψεις του 
«κατεστημένου» δηλαδή του καθεστώτος του Μα-
καρίου. Επίσης  θεωρούσαν ότι οι διακοινοτικές 
διαπραγματεύσεις  οδηγούσαν, στο "εθνικό ξε-
πούλημα".  

  
Η «αόρατη» ηγεσία του «Εθνικού Μετώπου»  

Η χουντική Ελληνική ΚΥΠ (Κεντρική Υπηρεσία 
Πληροφοριών και το Β’ Επιτελικό Γραφείο του 
ΓΕΕΦ (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς) θεω-
ρούνται οι στυλοβάτες της ίδρυσης του «Εθνικού 
Μετώπου». Μερικοί Ελλαδίτες αξιωματικοί που 
υπηρετούσαν στην Κύπρο  προσποιούνταν τους 
«αντιχουντικούς», πρόβαλλαν σαν προστάτες του 
Μακαρίου και του έλεγαν ότι ο Γιωρκάτζης προ-
ετοιμαζόταν να ανατρέψει με πραξικόπημα την 
κυβέρνησή του.  

Ανάμεσα σ’ αυτούς που υποστήριζαν τη συ-
νεργασία μεταξύ των Ελλήνων αξιωματικών και 
της Μακαριακής παράταξης ήταν και ο πρώην 
σωματοφύλακας του Μακαρίου Αθανάσιος Που-
λίτσας και ο διοικητής των ΛΟΚ (Λόχος Ορεινών 
Καταδρομών) Δημήτρης Παπαποστόλου. Με τον 
τρόπο αυτό οι Ελλαδίτες αξιωματικοί διείσδυσαν 
στο περιβάλλον του Μακαρίου και ο ίδιος ο Μα-
κάριος έπεσε στην παγίδα τους.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο 020 8360 7968 
ή στο e-mail:  Tofallis@greekinstitute.co.uk
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 Σαν Σήμερα

23 Ιουλίου 

1929- Η φασιστική κυβέρ-

νηση Μουσολίνι απαγορεύει 

τη χρήση ξένων λέξεων 

στην Ιταλία. Πρώτο θύμα το 

ποδόσφαιρο, του οποίου η 

ορολογία εξιταλίζεται. 

 
24 Ιουλίου 

1923- Υπογράφεται η 

Συνθήκη της Λωζάνης, 

που καθορίζει τα 

ελληνοτουρκικά σύνορα: 

Στη στεριά, ο μέσος ρους 

του ποταμού Έβρου. Στη 

θάλασσα, αποδίδεται στην 

Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα 

και βραχονησίδα, που βρί-

σκεται πέρα από τα τρία μί-

λια από τις μικρασιατικές 

ακτές, εκτός από την Ίμβρο 

και την Τένεδο. 

 

1974- Χιλιάδες λαού 

υποδέχονται στο αεροδρό-

μιο του Ελληνικού τον 

Κωνσταντίνο Καραμανλή, 

που φτάνει από το Παρίσι. 

Ορκίζεται πρωθυπουργός, 

μπροστά στο στρατηγό 

Φαίδωνα Γκιζίκη. 
 

25 Ιουλίου 
1261- Ο Αλέξιος Στρατηγό-

πουλος, στρατηγός του αυ-

τοκράτορα της Νίκαιας Μι-

χαήλ 8ου του Παλαιολόγου, 

ανακτά την Κωνσταντινού-

πολη που κατέλαβαν το 
1204 οι Σταυροφόροι. 

 

26 Ιουλίου 
1945- Υπογράφεται η Διακή-

ρυξη του Πότσνταμ, από τον 

Πρόεδρο των ΗΠΑ, Χάρι 

Τρούμαν, τον άγγλο πρω-

θυπουργό, Γουίνστον 

Τσόρτσιλ και τον ηγέτη της 

Κίνας, Τσιανγκ Κάι Σεκ, με 

την οποία καθορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις 

για την παράδοση της Ια-

πωνίας στους Συμμάχους. 

Η Ιαπωνία δεν αποδέχεται 

τους όρους της Διακήρυξης 

και συνεχίζει τον πόλεμο. 

 
27 Ιουλίου 

1832- Η Εθνοσυνέλευση 

στο Ναύπλιο επικυρώνει 

την απόφαση των μεγάλων 

δυνάμεων, σύμφωνα με την 

οποία ο Όθων θα εστέφετο 

βασιλιάς της Ελλάδας.

 Τραγικές μέρες 15 & 20 Ιουλίου ‘74  Μάνα, ήρθε πάλι ο Ιούλης...

Παρά τις δυσκολίες και τις απαγο-
ρεύσεις που επιβλήθηκαν σε ολό-
κληρο το ΗΒ εξαιτίας του κορωνοϊού, 
η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας διοργά-
νωσε και φέτος την καθιερωμένη εκ-
δήλωση για την μαύρη επέτειο  του 
προδοτικού πραξικοπήματος στις 15 
Ιουλίου, και της τουρκικής εισβολής 
στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974. Και 
αυτή η εκδήλωση έγινε διαδικτυακά 
από την ΕΚΑ, σε συνεργασία με το 
Hellenic TV.   

Παρουσιάστηκαν αποσπάσματα από 
το ντοκιμαντέρ του Μιχάλη Κακογιάννη 
με τίτλο «Αττίλας ΄74», πατριωτικά 
τραγούδια από την χορωδία της ΕΚΑ 
υπό τη διεύθυνση του Μ. Μιχαηλούδη 
και τον Π. Μιχαηλούδη στην κιθάρα. 

Επίσης, ο Βασίλης Παναγής απήγ-
γειλε ποίηματα με θέμα την μαύρη 
αυτή επέτειο που έγινε η αιτία της κα-
ταστροφής της Κύπρου. 

Στην ομιλία της, η πρόεδρος της ΕΚΑ 
Δρ Ελένη Παλαζίδου, ανέφερε ότι 
«Σαν σήμερα, πριν 46 χρόνια, η Κύ-
προς έζησε τις πιο τραγικές στιγμές 
της νεότερης ιστορίας της. Το πραξι-
κόπημα της Χούντας της Αθήνας μαζί 
με την ΕΟΚΑ Β, με σκοπό να ανατρέ-
ψουν τη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση 
του Μακαρίου, έδωσε την αφορμή 
στην Τουρκία να εισβάλει με το πρό-
σχημα να προστατέψει τους Τουρκο-
κύπριους και να φέρει δήθεν την τάξη 
στο νησί. Στην πράξη και όπως σχε-
δίαζε από χρόνια, η Τουρκία έθεσε 
υπό κατοχή σχεδόν τη μισή Κύπρο. 

Η κατοχή συνεχίζεται, οι εκτοπισμέ-
νοι  κάτοικοι παραμένουν πρόσφυγες,  
τα οστά πολλών από τους αγνουμέ-
νους έχουν εντοπισθεί και έχουν ταφεί 
με την πρέπουσα τιμή, ενώ πολλές οι-
κογένειες περιμένουν ακόμα με αγω-
νία να μάθουν την τύχη των δικών 
τους αγνοουμένων.  

Τα γεγονότα του ‘74 άφησαν μια ανε-
ξίτηλη μαύρη κηλίδα στην ιστορία μας. 
Το ντοκυμαντέρ του Κακογιάννη δεί-
χνει την αντιπροσωπευτική εικόνα των 
γεγονότων, με μαρτυρίες από ανθρώ-
πους που έζησαν την τραγωδία του 
προδοτικού πραξικοπήματος και της 
βάρβαρης Τουρκικής εισβολής καθώς 
και τους αμετανόητους πραξικοπημα-
τίες. 

Δυστυχώς η τραγωδία του νησιού 
μας συνεχίζεται. Το διεθνές ενδιαφέ-
ρον ειναι στραμμένο αλλού. Η Τουρκία 
αμφισβητεί ακόμα και την ΑΟΖ της Κύ-
πρου και η Ευρωπαική Ένωση περιο-
ρίζεται σε προφορικές επιπλήξεις ενώ 
την ίδια στιγμή μεγάλες χώρες μέλη 
της πουλούν όπλα στην Τουρκία! 

Η Τουρκία ποντάρει στο χρόνο και 
περιμένει με την ίδια υπομονή και επι-
μονή, όπως ύπουλα καραδοκούσε 
τόσα χρόνια, να αλλάξει με τους έποι-
κους το δημογραφικό και πολιτιστικό 
χαρακτήρα των κατεχομένων, να τουρ-
κοποιήσει την κατεχόμενη γη μας και 

να επιβάλει τη νομιμοποίηση των τε-
τελεσμένων.  

Και εμείς τι κάνουμε; 
Περιμένουμε τον από μηχανής θεό 

να μας σώσει.  Περιμένουμε παθητικά  
πως “πάλι με χρόνια και καιρούς πάλι 
δικά μας θά ‘ναι”.  Όμως “Συν Αθηνά 
και χείρα κίνει”.  Εμείς πρέπει να ενερ-
γοποιηθούμε προς κάθε κατεύθυνση. 
Οι λεγόμενες εγγυήτριες δυνάμεις  δεν 
έχουν ενδιαφέρον να ταράξουν τα 
νερά. Η Μεγάλη Βρεττανία έχει διατη-
ρήσει τις βάσεις της, παρόλο που δεν 
ανάλαβε τις ευθύνες της σαν εγγυήτρια 
δύναμη να σταματήσει την Τουρκική 
εισβολή, η Ελλάδα έχει τα δικά της 
προβλήματα ενώ η Τουρκία τρίβει τα 
χέρια της και συνεχίζει να εισβάλλει 
όπου θέλει χωρίς σοβαρή αντίδραση 
από τη διεθνή γνώμη.  

Και εμείς τι κάνουμε; Διαστρεβλώ-
νουμε την ιστορία μας και όχι μόνο 
αθωώνουμε τους ένοχους πραξικοπη-
ματίες αλλά τους ηρωοποιούμε. Όταν 
άλλες χώρες εκφράζουν την ντροπή 
τους, καταστρέφοντας τα αγάλματα 
σύμβολα εγκληματικών πράξεων του 
μακρινού τους παρελθόντος, εμείς 
στήνουμε αδριάντες στους δικούς μας 
πρόσφατους  εγκληματίες της Ιστο-
ρίας.   

Η πραγματικη ιστορία πρέπει να μεί-
νει ζωντανή διαφορετικά θα συνεχί-
σουμε να κάνουμε τα ίδια λάθη, από 
γενιά σε γενιά.  Χρειάζεται να αναλο-
γιστούμε και να αναλάβουμε όλοι τις 
ευθύνες μας. Σαν ψηφοφόροι πρέπει 
να σταματήσουμε την   “learned help-
lessness”, τη “μαθημένη αδράνεια” 
που μας χαρακτηρίζει τα τελευταία 
χρόνια.  Σε μια Ευρωπαική δημοκρα-
τία έχουμε την υποχρέωση προς τον 
τόπο μας να ψηφίζουμε όχι αυτούς 
που βάζουν πρώτα τις προσωπικές 
τους φιλοδοξίες, μετά το   κόμμα τους  
και τελευταίο το κοινό συμφέρον, αλλά 
αυτούς που  θέτουν ξεκάθαρα το καλό 
της πατρίδας πρώτο!   

Εμείς ως ΕΚΑ, Ένωση Κυπρίων Αγ-
γλίας, θα συνεχίσουμε κάθε χρόνο στις 
15 Ιουλίου να επαναφέρουμε στη 
μνήμη  όλων, τα εγκλήματα που ναι 
μεν σχεδιάστηκαν απο ξένους αλλά 
διαπράχθηκαν από δικούς μας, την 
ΕΟΚΑ Β’ που μαζί με την Ελληνική 
Χούντα άνοιξε την κερκόπορτα στη 
βάρβαρη Τουρκική εισβολή.  Χωρίς 
την προδοτική ΕΟΚΑ Β οι ξένοι δε θα 
μπορούσαν να πετύχουν τον σκοπό 
τους, να διαμελίσουν την πατρίδα 
μας!», κατέληξε η κ. Παλαζίδου.

Μάνα σου γράφω.  
Μάνα, ήρθαν και 

πάλι οι μέρες του 
Ιούλη και θυμάμε. 
Θυμάμε εκείνες τις 
δύσκολες μέρες του 
Ιούλη του 74 που 
άκουγα για πρώτη 

φορά τη λέξη πρόσφυγας. Θυμάμε μάνα 
που γύρισα από τον πόλεμο, και το 
πρώτο που έκανα ήταν να ψάξω να σας 
βρω. Ήμουνα τυχερός που πολύ κοντά 
στη Μια Μήλια εκεί στο ραουνταπαουτ 
του Μπάτα, συνάντησα κάποιους συγ-
χωριανούς που μου είπαν ότι σας είδαν 
να κάθεστε σε μια μισό τέλιωτη πολυκα-
τηκία, και έτρεξα εκεί.  

Δεν ξεχνώ τη χαρά που κάναμε όλοι 
γιατί ξανά βρεθήκαμε, και γιατί είμασταν 
από τους πιο τυχερούς. Ζούσαμε μάνα. 

Είπιαμε τον καφέ μας, και μου είπες 
όλα όσα έγιναν μέχρι εκείνες τις ημέρες. 

Μάνα, ήθελα να σου γράψω ένα 
γράμμα για να σου πω ποσό πολύ μου 
λείπεις. Μου λείπετε όλοι. Τον πατέρα 
τον χάσαμε πριν αρκετά χρόνια. Έφυγε 
με το μαράζι στην καρδιά που δεν τα κα-
τάφερε να δει και πάλι το χωριό μας και 
το σπίτι μας. Δεν  ήθελε ποτέ του να γυ-
ρίσει εκεί και να το βλέπει σκλαβωμένο. 
Προτίμησε να φτιάξει το δικό του μικρό 
κήπο εκεί που καταλήξατε, αλλά δεν 
ήθελε να πάει στο σπίτι μας που δυστυ-
χώς το μετέτρεψαν σε ξυλουργείο. Θυ-
μάμε ποσό έκλαψε όταν γυρίζοντας από 
μια επίσκεψη που κάναμε στο χωριό εγώ 
εσυ και ο Ανδρέας , και του είπαμε όλα 
όσα είδαμε εκεί. Που μας έκαναν επίθεση 
οι κουβαλητοί που ζούσανε  στο σπίτι το 
δικό μας , και που μας ειπαν: Ξεχάστε 
το. Τώρα είναι δικό μας σπίτι.  

Δυστυχώς  τον  πατέρα τον χάσαμε αρ-
κετά χρόνια τώρα. Τον θάψαμε εκεί στο 
Καιμακλί  ακριβώς απέναντι από τον Πε-
νταδάχτυλο για να βλέπει κάθε μέρα 
απέναντι το χωριό του και το σπίτι του.  

Θυμάμε μάνα κάθε φορά που ερχό-
μουν να σε δω και μου έλεγες: Εφυεν ο 
τζιηρης σου Τζαι σφήκες με μόνην μου.  
Εν έχω κανέναν.  

Με ποιον να πάω πίσω άμα μας πουν 
να πάμε  πίσω στο χωρκόν μας;  

Πέρασαν όμως τα χρόνια και δεν έγινε 
τίποτα. Έτσι ξαφνικά μια μέρα έφυγες κ, 
εσυ μάνα.  

Σου γράφω μάνα για να σου πω πως 
τίποτα δεν έγινε ακόμα. Η ίδια ιστορία. 
Να περιμένουμε τις εξελίξεις. Μπήκαν 
και βγήκαν τόσοι και τόσοι μα τίποτα δεν 
έγινε. Έχουν περάσει κιόλας 46 τόσα 
χρόνια μάνα και ακόμα καρτερούμε  την 
λευτεριά της Κύπρου μας για νάρθει.  

Τι άλλο να σου γράψω τώρα μάνα.  
Γινόμαστε ένα με αυτά που ζούμε. Δια-

βαίνουμε δρόμους που απλώνονται 
μπροστά μας. Εμείς ευτυχήσαμε. Βρε-
θήκαμε στη ζωή τα χρόνια της αγνότη-
τας. Όταν τα κακά όντα τότε σπάνιζαν. 
Διαβήκαμε δρόμους που απλώνονταν 
 μπροστά μας. Πήραμε από, τους προ-
πάππους μας την αγνότητα που τους 
διακατήχε. Φτιαχτήκαμε από την γνησιό-
τητα του ονείρου. Ζημωθήκαμε και δημι-
ουργηθήκαμε διατηρώντας τον σεβασμό 
και την εκτήμιση που βρήκαμε διαβαίνο-
ντας τους δρόμους προς την πραγματο-
ποίηση των οφειλών μας.  

Ζήσαμε την πτώση της αποικιοκρατίας. 
Αναιβάσαμε τη σημαία ψυλά  και φωνά-
ξαμε ενάντια στον κατακτητή. Πίστεψαμε 
στους ήρωες γιατί τους ζήσαμε. Μπή-
καμε στην έφηβία πιστεύοντας στην 

πραγματοποίηση των ονείρων. Μας ξά-
φνιασε η οργή του κόσμου και μας σκώ-
τωσε τα όνειρα μας ο βάρβαρος Αττίλας. 
Μπήκαν οι οχτροί και μας έδιωξαν από 
τα σπίτια μας. Γίναμε πρόσφυγες στη 
ίδια μας τη χώρα, και πήραμε δρόμους 
αγνώριστους. Αφίσαμε πίσω τα όνειρα 
μας. Αρπάξαμε την ελπίδα από το χέρι 
και πήγαμε σε άλλους τόπους, σε αλλά 
μέρη. 

Σήμερα αναπολούμε τα παλιά, γρά-
φουμε ποιήματα, γράφουμε γράμμα τα 
στη μάνα, και αναλογιζόμαστε. Μας δί-
νουν υποσχέσεις και εμείς τους πι-
στεύουμε. Διανίουμε την πορεία της ζωής 
μας κρατώντας την ελπίδα και αναμαί-
νοντας την Μεγάλη Ανάσταση! 

Διάβηκαμε δρόμους και δρόμους μα τί-
ποτα δεν έγινε. 

 Για τούτο σου λέω. Τι να σου γράψω 
μάνα; 

Τι να σου γράψω τώρα πια. Καταπα-
τήθηκαν τα όνειρα μας.  

Συναντήσαμε φίλους που έγιναν αγνώ-
ριστοι. Κάποιοι από αυτούς μας πρόδω-
σαν. Δώσαμε τα πάντα για να πάρουμε 
την ελευθερία μας. Σήμερα απέχουμε 
από την πρώτη γραμμή. Βγάζουμε φωνή 
και δεν ακούει κανείς. Το λεμόνι έγινε 
στεγνό και άχριστο. Πεταμένο στα σκου-
πίδια.  

Τι να σου γράψω τώρα μάνα.  
Αυτός ο Ιουλης είναι ένα μεγάλο μαρ-

τύριο μάνα. Αυτός ο Ιούλης μας καίει τα 
σώθηκα μάνα.  

Το δύσκολο είναι που πρέπει και πάλι 
να ξαναπάμε εκεί. Έστω και με τη σκέψη.  

Στις γειτονιές που γεννηθήκαμε. Εκεί 
που μεγαλώσαμε. Να ταξιδέψουμε και 
πάλι με τη μνήμη εκεί που αφήσαμε τα 
όνειρα μας.  

Εκεί που το χώμα το ποτίσαμε με 
ιδρώτα και με δάκρυ.  

Εκεί στον γερό Πενταδαχτυλο που μας 
καρτερούν οι ρίζες των προπάππων 
 μας. Εκεί που μας καρτερούν οι αγνο-
ούμενοι μας, οι αγνοούμενοι μας  που 
έγιναν κυκλάμινα , και μας άφισαν ση-
μάδια για να μην ξεχνάμε όταν με το 
καλό θα ξανάπαμε πίσω στα σκλαβω-
μένα χωριά μας και τα σπίτια μας.  

Τι άλλο να σου γράψω μάνα! 
Αυτά θυμάμε σήμερα. Θυμάμε τότε,  
Μαζέψαμε δυο πράγματα και φύγαμε. 
Χαθήκαμε σε άλλες κατευθύνσεις.  
Ατελείωτα τα όνειρα μας μείνανε 
Και γίναν ένα μάτσο οι αναμνήσεις.  
Βρίσκω στου νου μου τα μηνύματα 
Παλιές πληγές που μας ενώνουν 
Τα βάσανα κι οι πόνοι αναρίθμητα,  
Του γυρισμού οι καημοί μεγαλώνουν, 
Πάμε ξανά να αγωνιστούμε 
Να ανοίξουμε ένα δρόμο πιο κοινό 
Ειρήνη στο νησί μας για να βρούμε 
Νάνε το μέλλον για τους νέους φωτεινό. 
Πάει καιρός τώρα που σκέφτομαι  
Ένα ταξίδι γυρισμού προγραμματίζω 
Κοιμάμαι με τη σκέψη κι, ονειρεύομαι 
Κι όταν ξυπνάω στα παλιά ξαναγυρίζω. 
Δεν έχω αλλά να σου γράψω μάνα. 
Κάνουμε απλά υπομονή.  
Υπομονή, και κρατάμε τη μνήμη ζω-

ντανή για να θυμόμαστε, να ελπίζουμε.  
Αυτά για την ώρα μάνα! 
Ο γιος σου με αγάπη 
 

Σας χαιρετώ  
Βασίλης Παναγής

του 
Βασίλη Παναγή Eκδήλωση της ΕKA για την 46η επέτειο 

του προδοτικού πραξικοπήματος, της βάρβαρης 
Τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής
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Σοσιαλισμός, το σύστημα πριν τον κομμουνισμό 

*Συνέχεια από 
προηγούμενη 
έκδοση 

 
Η αντιμετώπιση  

γραφειοκρατικών 
φαινόμενων στο 
σοσιαλισμό που 
οδηγούν στο γρα-
φειοκρατισμό. Για 
ένα μακροχρόνιο 
διάστημα όσο 

ακόμη o σοσιαλιστικός τρόπος παρα-
γωγής δεν είναι απαλλαγμένος από 
τις επιβιώσεις του καπιταλισμού, όσο 
ακόμη υπάρχουν τάξεις γενικά, όσο 
ακόμη υπάρχει ο νόμος της αξίας, 
όσο ο καθένας αμείβεται ανάλογα με 
την εργασία του και όχι ανάλογα με 
τις ανάγκες του, όσο ακόμη υπάρχει 
ο  ιμπεριαλισμός, ο εξωτερικός 
εχθρός του νέου συστήματος, θα 
υπάρχει ο γραφειοκρατισμός, αλλά 
και η δυνατότητα παλινόρθωσης του 
καπιταλισμού, όπως έχει, εξάλλου, 
αποδειχθεί στην πράξη με το «ιστο-
ρικό» πισωγύρισμα. 

Το κομμουνιστικό κόμμα καθοδηγεί 
το κράτος, την κοινωνία και την οικο-
νομία.  

Δεν είναι το κομμουνιστικό κόμμα 
και οι άλλες οργανώσεις των εργαζο-
μένων, συνδικάτα κ.ά, που γεννούν 
τα γραφειοκρατικά φαινόμενα και τον 
γραφειοκρατισμό, όπως ισχυρίζονται 
οι μικροαστοί εραστές της «διαρκούς 
επανάστασης» ή οι «ανασυγκροτημέ-
νοι ανανεωτές» του λεγόμενου δημο-
κρατικού σοσιαλισμού, αλλά οι συγκε-
κριμένες συνθήκες, σε τελευταία 
ανάλυση η ίδια η κατάσταση της υλι-
κής βάσης της κοινωνίας. 

Από την καλή ή κακή λειτουργία του 
κομμουνιστικού κόμματος που εκπρο-
σωπεί τα συμφέροντα της εργατικής 
τάξης, αλλά και των υπόλοιπων τά-
ξεων και είναι η καθοδηγητική δύναμη 
όλης της κοινωνίας και της σοσιαλι-
στικής οικοδόμησης, εξαρτάται η απο-
τελεσματική καταπολέμησή ή η ενί-
σχυση του γραφειοκρατισμού μέσα 
σε μια μακρόχρονη διαδικασία. 

Αν το κόμμα διαλυθεί μέσα στη 
μάζα των «παραγωγών», τότε όχι 
μόνο δεν θα καταπολεμηθεί σωστά, 
αλλά θα ενισχυθεί ακόμη περισσό-
τερο ο γραφειοκρατισμός.  

Για μισό αιώνα, το κόμμα απέδειξε 
ότι ήξερε να δίνει με συνέπεια και συ-
νέχεια την πάλη ενάντια στο γραφει-
οκρατισμό, έχοντας συνείδηση των 
αιτιών που γεννούν τα γραφειοκρα-
τικά φαινόμενα και του δρόμου για το 
ξεπέρασμά τους. 

Ο δρόμος για το ξεπέρασμά τους 
είναι ο δρόμος της γοργής ανάπτυξης 
του σοσιαλιστικού τρόπου παραγω-
γής και πάνω σ'αυτή τη βάση,της ανά-
πτυξης της σοσιαλιστικής πρωτοβου-
λίας των μαζών, της ανάπτυξης της 
συλλογικής συνείδησης και του εκπο-
λιτιστικού τους επιπέδου.  

Ο Λένιν, ο επικεφαλής του πρώτου 
σοσιαλιστικού κράτους στον κόσμο, 

μελετώντας την πείρα της σοσιαλιστι-
κής οικοδόμησης και γενικεύοντάς την 
θεωρητικά, κατέληξε σε στρατηγικής 
σημασίας συμπεράσματα και εισηγή-
σεις σχετικά με την εξέλιξη του σο-
σιαλιστικού τρόπου παραγωγής και 
την πορεία της ταξικής πάλης.  

Εντόπισε σαν βασικούς κρίκους για 
την ανάπτυξη του σοσιαλιστικού τρό-
που παραγωγής τη σοσιαλιστική πει-
θαρχία στην εργασία και την οργά-
νωση της παλλαϊκής καταγραφής και 
του ελέγχου της παραγωγής και της 
κατανομής. 

Η εκπλήρωση αυτών των καθηκό-
ντων απαιτούσε μια μακρόχρονη πε-
ρίοδο ταξικής πάλης, ακόμη και μετά 
την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τά-
ξεων και την εγκαθίδρυση των σοσια-
λιστικών παραγωγικών σχέσεων σ' 
όλη την κλίμακα της λαϊκής οικονομίας 
που συνδέεται άμεσα με το προτσές 
της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής 
πρωτοβουλίας των μαζών πάνω στη 
βάση της θυελλώδους ανάπτυξης του 
σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής. 

Ο Λένιν, που ήταν και ο πρώτος 
Πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης, 
πέθανε τον Ιανουάριο του 1924. Η 
ηγεσία που τον διαδέχθηκε, με επικε-
φαλής τον Στάλιν, συνέχισε το έργο 
του,έχοντας πλήρη συνείδηση των 
στρατηγικών του εισηγήσεων. 

Μελέτησε την εφαρμογή τους στην 
πράξη, γενίκευσε τη νέα πείρα και κα-
τέληξε σε επίσης στρατηγικής σημα-
σίας συμπεράσματα για τη λύση των 
διαφορών ανάμεσα στην πόλη και το 
χωριό και ανάμεσα στη σωματική, χει-
ρονακτική εργασία και την πνευματική 
εργασία.  

Αυτή η ηγεσία που διαδέχθηκε τον 
Λένιν δεν έφτασε σε ολοκληρωμένα 
συμπεράσματα σχετικά με την αντί-
θεση ανάμεσα στην εργατική τάξη και 
τη σοσιαλιστική διανόηση και την ιδιό-
μορφη ταξική πάλη που αναπτυσσό-
ταν στη βάση αυτής της αντίθεσης. 

Ο Στάλιν έκανε ορισμένες πρώτες 
σημαντικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα 
στο έργο του «Οικονομικά προβλή-
ματα του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ» 
(εκδόθηκε το 1952) όπου γενίκευσε 
ακόμη περισσότερο την πείρα της σο-
σιαλιστικής οικοδόμησης φτάνοντας 
σε νέες στρατηγικές εισηγήσεις σχε-
τικά με την εκπλήρωση των προκα-
ταρκτικών όρων για το πέρασμα από 
το σοσιαλισμό στον κομμουνισμό 

Όμως, τα συμπεράσματα αυτού του 
έργου και των συζητήσεων που ακο-
λούθησαν, δεν κατανοήθηκαν σ' όλη 
την έκταση και το βάθος που είχαν 
από τον ηγετικό πυρήνα του κομμου-
νιστικού κόμματος. 

 
Ο θάνατος του Στάλιν  

Ο Στάλιν πέθανε το 1953. Πριν το 
20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ (Κομμουνι-
στικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης) που 
αποτέλεσε στροφή προς τα πίσω, 
στην ηγεσία του κομμουνιστικού κόμ-
ματος είχε ήδη επικρατήσει μια ομάδα 
με επικεφαλής τον Χρουστσόφ, η 
οποία, όπως αποδείχθηκε στην πο-

ρεία, εκπροσωπούσε τα συμφέροντα 
διευθυντών εργοστασίων, σοβχόχ, 
κολχόζ και άλλων οργανισμών, γρα-
φειοκρατών, καιροσκόπων και καριε-
ριστών, οι περισσότεροι από τους 
οποίους είχαν γίνει μέλη του κομμου-
νιστικού κόμματος μετά το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η νέα ηγεσία του κομμουνιστικού 
κόμματος που βγήκε από το 20ο Συ-
νέδριο δεν ήταν παρά ο πολιτικός εκ-
φραστής μιας νέας τάξης, η οποία βα-
σικά γεννήθηκε και αναπτύχθηκε 
μέσα στους κόλπους της σοσιαλιστι-
κής διανόησης. 

Πατώντας πάνω στις καθυστερή-
σεις της σοσιαλιστικής κοινωνίας και 
χρησιμοποιώντας σαν πρόσχημα τον 
εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και την 
πάλη ενάντια στην προσωπολατρία, 
η νέα ηγεσία ξετύλιξε τα αντεπανα-
στατικά της σχέδια και έργα. 

Στο όνομα του «υλικού συμφέρο-
ντος» και του «κέρδους των σοσιαλι-
στικών επιχειρήσεων» ανατράπηκαν 
θεμελιακές αρχές και θέσεις του κομ-
μουνιστικού κόμματος για την σοσια-
λιστική πορεία. 

Διαταράχθηκε και στη συνέχεια ξη-
λώθηκε η αμοιβαία σχέση μεταξύ του 
κράτους και της κολχόζνικης αγροτιάς 
(οι συνεταιρισμένοι σε κολεκτίβες 
αγρότες). 

Μέσα σε μια μεταβατική πορεία 
που κράτησε πάνω από μια  δεκαετία, 
συντελέστηκε η διαδικασία της παλι-
νόρθωσης του καπιταλισμού. Αυτός 
ο παλινορθωμένος καπιταλισμός με 
απομεινάρια σοσιαλισμού, που για 
μια εικοσαετία στηρίχθηκε σε μια εκτε-
ταμένη ρεφορμιστική πολιτική επιδο-
τήσεων τιμών και θέσεων εργασίας, 
κατέρρευσε παταγώδικα το 1991. 

Η παλινόρθωση του καπιταλισμού 
στη πρώτη σοσιαλιστική χώρα στον 
κόσμο, τη Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν 
αναπόφευκτη. Δεν ήταν νομοτελειακό 
φαινόμενο. Ήταν, όμως, ιστορικά δυ-
νατό και συντελέστηκε. Προσωρινό 
πισωγύρισμα. 

 
Η πορεία προς το σοσιαλισμό 

κομμουνισμό, είναι ίμονόδρομος   
Ο σοσιαλισμός επίκαιρος όσο ποτέ 

άλλοτε. Έχει επιβεβαιωθεί άπειρες 
φορές. Σήμερα επιβεβαιώνεται ξεκά-
θαρα με τον τρόπο που αντιμετωπίζει 
ο καπιταλισμός ιμπεριαλισμός την 
πανδημία του κορωνοϊού. Μόνο μέσα 
στα πλαίσια της σοσιαλιστικής συλ-
λογικότητας μπορούν να αντιμετωπι-
στούν αποτελεσματικά οι πανδημίες, 
αλλά και τα κοινωνικά και τα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα.  

Υστερόγραφο: Δεν έκανα αναφορά 
στο ρόλο που έπαιξε ο ιμπεριαλισμός 
ιδιαίτερα ο αμερικανικός ιμπεριαλι-
σμός στην αρνητική πορεία που ακο-
λούθησε η ηγεσία του κομμουνιστικού 
κόμματος Σοβιετικής Ένωσης, η 
οποία αναθεώρησε βασικές αρχές του 
επιστημονικού σοσιαλισμού κομμου-
νισμού για να ανοίξει ο δρόμος προς 
το πισωγύρισμα.  

Θα κάνω αναφορά άλλη φορά.

του 
Βασίλη Κωστή 

Την περασμένη Πα-
ρασκευή μετά από 
μία μακρά μάχη  με 
την επάρατη ασθέ-
νεια  απεβίωσε ένας 
από τους βετεράνους 
Δημοτικούς Συμβού-
λους στο Enfield, 
μετά από 35 χρόνια  
υπηρεσίας. Αρχί-
σαμε μαζί με τον 

Chris Bond πριν τόσα χρόνια. Μέχρι 
την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν 
δύο δημοτικοί σύμβουλοι με την ίδια 
μακρά υπηρεσία. Ο ένας ήταν ο μακα-
ριστός Chris και τώρα έχω μείνει μό-
νος. 

Για αρκετά χρόνια οι υπόλοιποι δη-
μοτικοί Σύμβουλοι νέοι και παλαιοί  με 
φωνάζουν «Uncle George». Πολλοί 
Σύμβουλοι ζητούν να με ακολουθήσουν 
για μία εβδομάδα για να μάθουν πως 
εργάζομαι με θέματα του δημαρχείου 
ή με το κοινό. Τους λέω είσθε ευπρόσ-
δεκτοι αλλά υπάρχουν πράγματα που 
μόνοι σας θα τα μάθετε με την αφο-
σίωση σας, με τον ζήλο για να υπηρε-
τήσεις (όχι για να υπηρετηθείς) διότι 
αυτά πρέπει να τα κατέχει κανείς όπως 
τη λογική και το «γνώθι σαυτόν». Δεν 
κατέχω τίποτα ή ζητώ κάτι. Απλά θέλω 
να δω μία ενωμένη και προοδευμένη 
Παροικία σε όλους τους τομείς. 

Ο Chris Bond ήταν ένας αληθινός Ερ-
γατικός Δημοτικός Σύμβουλος και Συν-
δικαλιστής και είχε μεγάλο σέβας σε 
όσους είχαν σχέσεις με τα συνδικάτα 
και ήταν μέλη. Δεν θυμάμαι να ακούσω 
τον Chris να λέει «θα πάω διακοπές». 

Έπαιρνε λίγες μόνο μέρες για να πα-
ρακολουθήσει το αγαπημένο του  παι-
χνίδι, το Cricket, στο στάδιο Lords. 
Αυτή ήταν η αφοσίωση προς το καθή-
κον του ως Δημοτικός Σύμβουλος. 

Δυστυχώς απουσιάζει από μερικούς 
Δημοτικούς Συμβούλους η αφοσίωση 
και στο τι θα πει ή τι σημαίνει υπηρέτης, 
εθελοντής, προστάτης, που να έχει 
«δίψα» όχι μόνο για να υπηρετήσει, 
αλλά και να εξασκήσει το δίκαιο και την 
ισοτιμία. Να εργάζεται ενάντια στον ρα-
τσισμό και να δώσει τέλος στη λιτότητα. 

Το να είσαι Δημοτικός Σύμβουλος, δεν 
σημαίνει κατ’ουδένα λόγο ότι είναι 
κομψό ή λαμπερό. Ήλθαν πολλές στι-
γμές που είπα στο εαυτό μου «Λείψε 
που το ψυσικό να μην σε βρει το 
κρίμα». Πολλοί είναι οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι που εκλέγομαι αλλά πολύ λίγοι 
είναι αυτοί που λαμβάνουν τη θέση 
αυτή για τον ορθό λόγο.  

Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι εξίσου μεγά-
λος ο αριθμός που δεν υποβάλλουν 
ξανά υποψηφιότητα μετά την πρώτη 
τους θητεία. Διότι, άλλα λογάριαζαν να 
δουν και άλλα βρήκαν. Εισηγούμαι 
όμως όσοι επιθυμούν να το δοκιμά-
σουν. Ίσως να είναι ένα «φαγητό» που 
θα τους αρέσει.  

«Τα εμπόδια δεν κλείνουν  δρόμους 
ή μονοπάτια. Είναι οι δρόμοι και τα μο-
νοπάτια». Δημιουργούν πιο δυνατούς 
χαρακτήρες, δίδουν περισσότερη δύ-
ναμη για να συνεχίσει κανείς. Χρει-
άζεται σκληρή δουλειά και αφοσίωση 
και να είναι έτοιμος να ακούσει όχι μόνο 
επαίνους αλλά και αδικαιολόγητη, κακή 
κριτική και ύβρεις, αφού αυτοί οι ίδιοι 
δεν γνωρίζουν τι θα πει Δημοτικός Σύμ-
βουλος. 

«Οσοι είναι έξω από τον χορό πολλά 
τραγούδια ξέρουν». 

Ναι, κάνω έκκληση σε όλους όσοι θέ-
λουν να ενταχθούν ως μέλη στα Βρε-
τανικά Κόμματα και κατέχουν το αντι-
κείμενο, να έχουν υπομονή και να είναι 
διατεθιμένοι να κάνουν κάποιες θυσίες 
για το καλό της Παροικίας της Κύπρου 
και του Ελληνισμού γενικότερα. Τότε, 
όπως είπα και στο παρελθόν, «ιδού η 
Ρόδος, ιδού και το πήδημα». Εξάλλου, 
«τα πολλά λόγια εν φτώσια». 

  
Ανακαλύψετε ποίοι είναι 

οι Σύμβουλοι της περιοχής σας   
Στο δημαρχείο Enfield υπηρετούν 63 

Δημοτικοί Σύμβουλοι. Υπάρχουν 21 
τμήματα που κάθε τμήμα αντιπροσω-
πεύεται από 3 Δημοτικούς Σύμβου-
λους. Πολλοί όμως δε γνωρίζουν ποιοι 

είναι οι 3 Δημοτικοί  Σύμβουλοι που 
τους αντιπροσωπεύουν. Αυτό είναι λυ-
πηρό, διότι την στιγμή που δεν γνωρί-
ζουν ποιοι είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, 
υποδεικνύει ότι δεν είχαν προσέλθει 
στις κάλπες να ψηφίσουν, αν και φυλ-
λάδια είχα ριχθεί στα σπίτια τους. 

Μάθετε ποιοι είναι οι Δημοτικοί της 
περιφέρειας όπου κατοικείτε, διότι δεν 
γνωρίζετε πότε θα τους χρειασθείτε. 
Για κάποιο που θα τους αντιπροσω-
πεύει για τα επόμενα 4 χρόνια το βρί-
σκω εντελώς απαράδεκτο στο να μη 
διαθέσει να βγει ο άλλος έξω να ψηφί-
σει, έστω για πέντε ή δέκα λεπτά ή στο 
κάτω - κάτω της γραφής όσο πάρει.  

Καλό επίσης, θα είναι όταν βοηθούμε, 
να ακούμε και ένα ευχαριστώ. Thank 
you. Όχι να το φυλάγουμε όταν ξανα 
χρειαστούμε βοήθεια. Ασχέτως αν πε-
τύχαμε η όχι. Τουλάχιστον προσπαθή-
σαμε. Διότι το πιο ακριβό πράγμα στον 
κόσμο είναι η ώρα που διαθέτει κανείς, 
προπαντός οι υπάλληλοι του δημαρ-
χείου, που θα ερευνήσουν την κάθε 
υπόθεση. Γι΄αυτό εξάλλου πληρώ-
νουμε φόρους, για να έχουμε και αυτό 
το δικαίωμα.   

 
Συγχαρητήρια στον Αρχιεπίσκοπο 

Θυατείρων και ΜΒ κ.κ. Νικήτα   
Κάποτε η αλήθεια  πρέπει να  λέγετε 

και όχι μόνο να εκφράζουμε στο τι θα 
ευχαριστήσει τον ένα ή τον άλλο. Κι 
έτσι για να καλύψουμε την αλήθεια, για 
το κοινό της Παροικίας, ανέφερε στην 
ομιλία του σε πρόσφατη εκδήλωση, 
μνημόσυνο και δέηση για τους πεσό-
ντες κατά το πραξικόπημα και την 
Τουρκική Εισβολή, είπε ότι πρέπει να 
υποβάλουμε  την υποψηφιότητα για τις 
επόμενες εκλογές εδώ στην Αγγλία για 
την ανάδειξη δικών μας βουλευτών.  

To δηλώνω και τώρα, ότι ουδέποτε 
άκουσα κληρικό οποιασδήποτε τάξης 
εδώ στην Αγγλία να εκφράζεται τόσο 
ωραία και ειλικρινά, που μου έχει δώσει 
την εντύπωση ότι κάποιος τελικά έχει 
τουλάχιστον αναγνωρίσει που έχουμε 
στερηθεί και μείναμε στάσιμοι ως πα-
ροικία για τόσα χρόνια. Προσωπικά δεν 
γνώρισα ακόμη τον Σεβασμιότατο, 
αλλά ακούγοντας τον να μιλά έτσι, μου 
έδωσε κάποιο αίσθημα ελπίδας και τον 
ευχαριστώ από καρδιάς. Άνθρωπος με 
λακωνικά λόγια και όχι φλυαρίες, έτσι 
για να ευχαριστήσει μερικούς «μεγά-
λους» ασήμαντους. Όχι, τα είπε καθώς 
έπρεπε και εύχομαι να συνεχίσει. Χα-
ρακτηριστικά είπε μόνο τρεις άλλες λέ-
ξεις στο θέμα της ανάγκης για ανάδειξη 
περισσότερων βουλευτών. «Όχι μόνο 
λόγια». 

Συγχαρητήρια Σεβασμιότατε από ένα 
ταπεινό μέλος ης παροικίας. Δεν είναι 
ανάγκη να με ακούτε εμένα. Ακούστε 
καλύτερα το Σεβασμιότατο Αρχιεπί-
σκοπο κ.κ Νικήτα. Τώρα είναι καιρός 
για περισσότερες υποψηφιότητες. Είτε 
Δημοτικών Συμβούλων, είτε βουλευ-
τών. Τα Αγγλικά κόμματα έχουν την δύ-
ναμη να κάνουν εκστρατεία για τους 
υποψηφίους τους. Φτάνει να τα πλη-
σιάσουμε.  

Δέον να σημειωθεί ότι οι περισσότε-
ροι βουλευτές που υπηρετούν σήμερα, 
άρχισαν την πολιτική τουςκαριέρα ως 
Δημοτικοί Σύμβουλοι.    Βουλευτές 
όπως ο Πάμπος Χαραλάμπους και η 
Feryal Clark.  

Επίσης, ο μισθός για κάθε Δημοτικό 
Σύμβουλο εξαρτάται από το σε ποιο 
δημαρχείο υπηρετεί. Μερικά δημαρχεία 
δίδουν περισσότερα κι άλλα λιγότερα. 
Το Δημαρχείο Enfield κατέχει μία πολύ 
χαμηλή θέση εν συγκρίσει με άλλα δη-
μαρχεία. Πάντως, σε κανένα δημαρχείο 
δεν είναι  αρκετό για να ζήσει κάποιος 
χωρίς να εχει και δεύτερη απασχόληση. 
Εκτός βέβαια κι αν έχει την οικονομική 
ευχέρεια.  

Εγγραφείτε ως μέλη στα Αγγλικά Κόμ-
ματα διότι «με τα μυλλοσφοτζιήσματα 
εν τν τζιαι κάμνουμεν πίττες»!

του  
Γιώργου Σάββα

Πολύ ευγενές το «υπηρετείν»
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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!  Είναι του καθενός η δική του 
αλήθεια. Έτσι το αισθάνεται ο καθένας γιατί όταν 
φτάσεις να το αντιληφθείς 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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Γεγονός είναι η επιστροφή της Μίλαν στις ευρωπαϊκές διορ-

γανώσεις, μετά από έναν χρόνο απουσίας. Η ομάδα του 

Στέφανο Πιόλι με δυο γκολ του Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς νίκησε 

2-1,  εκτός έδρας τη Σασουόλο για την 35η αγωνιστική της 

ιταλικής Serie A και αποσπάστηκε 11 βαθμούς από την αντί-

παλό της στη μάχη για το τελευταίο εισιτήριο, τρεις στροφές 

πριν το φινάλε. 

Αυτή τη στιγμή, η Μίλαν βρίσκεται στην 5η προνομιούχο 

θέση, στο +1 από τη Ρόμα και στο +3 από τη Νάπολι με 

ματς περισσότερο. Ακόμη κι αν τερματίσει στην 7η θέση, θα 

πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στόχος πλέον είναι να παρα-

μείνει στην 5η θέση, που οδηγεί απευθείας στους ομίλους 

του Europa League.

Επιστρέφει στην Ευρώπη 
η Μίλαν

Οι ημιτελικοί του FA cup έλαβαν χώρα το 

περασμένο  Σαββατοκύριακο  και νικητές 

αναδείχθηκαν Άρσεναλ και η Τσέλσι και έτσι 

πήρα το εισιτήριό για το Wembley. Η Άρσε-

ναλ  το Σάββατο, νίκησε την κυπελλούχο 

2019 Μάντσεστερ Σίτι  με σκορ 2-0,στον 

πρώτο ημιτελικό, ενώ η Τσέλσι κέρδισε την 

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με σκορ 3-1 στον 

άλλο αγώνα της Κυριακής. 

Η Τσέλσι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και 

δίκαια κέρδισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

στήνοντας  Λονδρέζικο  ντέρμπι στον τελικό 

του Κυπέλλου FA 2019-20 Emirates. 

Έχοντας παρακολουθήσει την Άρσεναλ να 

εξασφαλίζει τη θέση της στον τελικό το Σάβ-

βατο το απόγευμα, οι Blues έβαλαν φρένα 

στις ελπίδες της United να ισοβαθμήσει το 

ρεκόρ των Κανονιέρηδων με 13 νίκες στο 

FA Cup. 

Με γκολς του Olivier Giroud,  Mason Mount 

και αυτογκόλ του αρχηγού της Γιουνάιτεντ 

Harry Maguire η ζημιά έγινε, με γκολ πα-

ρηγοριάς από τον  Bruno Fernandes με πέ-

ναλτι.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της KOPA 

League- Κυπριακός Οργανισμός Ποδο-

σφαίρου Λονδίνου πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020 που στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 

Green, όπου Πρόεδρος εξελέγη  ο Κύ-

προς Κυπριανού και  Γενικός Γραμμα-

τέας ο Στήβ Σάββα. 

Στη Γενική Συνέλευση της  ήταν παρό-

ντες εκπρόσωποι από όλα τα σωματεία 

του πρωταθλήματος και το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΚΟΠΑ , δυστυχώς ο αριθ-

μός ήτα περιορισμένος λόγω της πανδη-

μίας του Κορωνοϊού 

Ο νέος Πρόεδρος Κύπρος Κυπριανού 

είναι γνωστός στο KOPA League και στην 

παροικία κοινότητα ως πρώην παίκτης, 

παίζοντας για την Ομόνοια, τη Νέα Σα-

λαμίνα και την AEL ως επίσης για την 

αντιπροσωπευτική ομάδα του πρωταθλή-

ματος. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ομόνοιας 

Νεολαίας και Αντιπρόεδρος της Ομόνοιας 

Λονδίνου.

Νέος Πρόεδρος της ΚΟΠΑ 
o Κύπρος Κυπριανού και 
Γραμματέας ο Στήβ Σάββα

Η Άστον Βίλα επικράτησε 1-0 της Άρσεναλ και αυξήθηκαν οι ελ-

πίδες της  για παραμονή της στο Premier League, την ώρα που 

οι «κανονιέρηδες» έχασαν κάθε ελπίδα για ευρωπαϊκό εισιτήριο 

μέσω του πρωταθλήματος. 

 Η Άστον Βίλα νίκησε 1-0 την Άρσεναλ εντός έδρας για την 37η 

αγωνιστική της Premier League και χαμογελώντας, κόντρα στους 

Λονδρέζους για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, αυξάνοντας 

τις πιθανότητές τους για παραμονή, την ώρα που οι φιλοξενού-

μενοι έχαναν τις όποιες ελπίδες είχαν για έξοδο τους στην Ευ-

ρώπη μέσω του πρωταθλήματος. 

 Ο Τρεζεγκέ με άπιαστο σουτ πέτυχε το μοναδικό τέρμα της 

αναμέτρησης στο 27’  στην πρώτη πραγματικά καλή φάση του 

αγώνα. Η ομάδα του Αρτέτα έμεινε στην εξαιρετική εμφάνιση 

κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι που της χάρισε την πρόκριση στον 

τελικό του FA Cup, μέσω του οποίου έχει μόνο (πλέον) τη δυνα-

τότητα να βγει στο Europa League, επικρατώντας της Τσέλσι. 

 Με αυτή την νίκη η Άστον Βίλα είναι στους 34 βαθμούς και έχει 

πλέον, βγει από την επικίνδυνη ζώνη, υπερέχοντας λόγω καλύ-

τερης διαφοράς τερμάτων από τη Γουότφορντ (παίζει με την 

Άρσεναλ στο φινάλε), που είναι εντός των θέσεων που οδηγούν 

στην Championship. Στους 37 είναι η Γουέστ Χαμ. 

 Τελικό έχει μπροστά της και η ομάδα του Ντιν Σμιθ, που κατά-

φερε να συγκεντρώσει επτά βαθμούς στα τρία τελευταία ματς 

και θα τα παίξει όλα για όλα στο φινάλε κόντρα στη Γούεστ Χαμ.

Μεγάλη νίκη σωτηρίας 

για την Άστον Βίλα 

επί της Άρσεναλ

Tελικός Κυπέλλου Αγγλίας 2019-20 
Άρσεναλ vs Τσέλσι 
Σάββατο 1 Αυγούστου 5.30μμ
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Η Ρόζα της Σμύρνης (2016)  

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:45 Ιστορικό-ερωτικό 
δράμα  με τους Τ. Νούσια, Ε.  Δημητροπούλου κ.α.  
Η αινιγματική Σμυρνιά αρχόντισσα Ρόζα ζει επί δε-
καετίες με το βάρος ενός μυ-
στικού, που κρατά πεισματικά 
σφραγισμένο ακόμα και από 
την 28χρονη εγγονή της Μα-
ριάννα, τον μοναδικό άνθρωπο 
που έχει στον κόσμο. Ένα μυ-
στικό που έρχεται από την 
Σμύρνη του 1922. Το συλλε-
κτικό πάθος του Δημήτρη, ενός 
αρχιτέκτονα που αναζητεί στα παράλια της Μικράς 
Ασίας ίχνη από τις χαμένες πατρίδες...     

Ο Γόης (1969)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:00 Κωμωδία με τους 
Κ. Βουτσά, Ν. Βαλσάμη κ.α. Δυο άφραγκοι φίλοι, ο 
Μπάμπης και ο Αρίστος, κυνηγημένοι από την αστυ-
νομία, γιατί δεν πλήρωσαν τη τσόχα που έσκισαν 
σε ένα σφαιριστήριο, θα τρυπώσουν στο δωμάτιο 
της Έλλης και της Λίζας. Γοητευμένοι από την ομορ-
φιά των κοριτσιών, αποφασίζουν να  εφαρμόσουν 
ένα σχέδιο για να τις κατακτήσουν.  

Μας Ενώνει ο Πόνος (1964)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:25 Μελόδραμα με 
την Ά. Ζήλια, Γ. Αργύρη κ.α. Δύο νέοι ερωτεύονται, 
παντρεύονται και αποκτούν ένα κοριτσάκι. Μετά από 
επτά χρόνια γάμου μια άλλη γυναίκα θα ξεμυαλίσει 
τον άντρα, για να εγκαταλείψει τη γυναίκα και την 
κόρη του και να πάει μαζί της.  

Πόθοι στους Καταραμένους 
Βάλτους (1966)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:05 Αστυνομική περιπέ-
τεια με τη Ζ. Αποστόλου, Α. Βλάχο κ.α. Η Μαριάννα 
και ο Πέτρος μετά από μια ληστεία φτάνουν με το 
αυτοκίνητό τους γεμάτο κλοπιμαία, κοντά σε ένα 
βάλτο. Αποκαμωμένος από την κούραση ο Πέτρος 
θα αποκοιμηθεί στο πίσω κάθισμα και η Μαριάννα 

θα βρει την ευκαιρία να πάρει τα κλοπιμαία από το 
πορτμπαγκάζ και να χαθεί...  

Κάποια Μάνα Αναστενάζει (1966)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ  23:15 Μελόδραμα με την 
Ά. Ζήλεια, Θ. Μυλωνά κ.ά. Ένας λαϊκός τραγουδι-
στής κλείνεται στη φυ-
λακή για ανθρωποκτο-
νία εξ αμελείας. Καθώς 
ο καιρός περνά, τον κυ-
ριεύει το σαράκι της ζή-
λιας και αρχίζει να κατα-
τρέχεται απ’ τη ψυχοφθόρα εντύπωση ότι η φιλενάδα 
του τον απατά. Εκείνη όμως, η οποία ούτε στιγμή 
δεν διανοήθηκε κάτι τέτοιο συνεχίζει να τον αγαπά 
και να τον στηρίζει.  

Ένα Μωρό στο Ταξί μου (1989)  

KYΡIAKH 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:10 Κομεντί με τους Π. 
Μιχαλόπουλο, Γ. Τζώρτζη κ.ά. Ο Παύλος, ιδιοκτήτης 
ταξί έχει παντρευτεί 
τη Λίζα παρά τις 
αντιδράσεις των 
πλούσιων γονιών 
της. Ο πατέρας της 
για να καταστρέψει 
τον γάμο τους, κα-
ταφέρνει να κάνει 
κατάσχεση στο ταξί 
του γαμπρού του. Ένα μωρό όμως, που μια γυναίκα 
άφησε στο ταξί του Παύλου, καταφέρνει να αλλάξει 
τη ζωή του.  

Γάμος Αλά Ελληνικά (1964)  

KYΡIAKH 26 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:25 Κωμωδία με την Ξ. 
Καλογεροπούλου, Γ. Κωνσταντίνου, Χ. Κλυνν κ.ά. 
Η Μίνα, είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών 
και ονειρεύεται να γίνει μεγάλη ζωγράφος. Ο Πέτρος 
είναι υπάλληλος σε μια εταιρία. Θα γνωριστούν σε 
ένα αποκριάτικο πάρτι, εκείνη ντυμένη καλόγρια κι 
εκείνος αρχαίος Ρωμαίος. Θα ερωτευτούν ο ένας 
τον άλλον αλλά θα χαθούν. Αργότερα θα ξαναβρε-

θούν, νομίζοντας πως γνωρίζονται για πρώτη φορά.  
Ένας Μάγκας 

που δεν Πάτησε το Τρένο (1988)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:40 Κωμωδία με τους Ά. 
Γεωργιάδη, Ν. Ρίζο κ.ά. Ο Κοσμάς, ο κοντός ιδιο-
κτήτης ενός νυχτερινού κέ-
ντρου, αντιμετωπίζει πολλά 
προβλήματα, τόσο με το 
μαγαζί του, όσο και με την 
αδελφή του Φρόσω, η 
οποία εργάζεται στο κέντρο 
και δεν δείχνει πρόθυμη να 
παντρευτεί. Κάποια στιγμή, 
όταν ο Μπάμπης, ο μάγκας 
της περιοχής, προσφέρεται να τον βοηθήσει, δια-
φαίνεται μια ελπίδα για τον Κοσμά. Αγνοεί, όμως, 
ότι τα χρήματα που του δανείζει ο Μπάμπης δεν 
είναι δικά του...   

Ο Τελευταίος Αιχμάλωτος (1970)  

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:40 Κοινωνικό δράμα με τους 
Α. Αλεξανδράκη, Π. Παράβου κ.ά. Την εποχή της 
κατοχής του 40 και της αντίστασης, στην σκλαβω-
μένη Ελλάδα, μια ομάδα σαμποτέρ ανατινάζουν τις 
Γερμανικές αποθήκες πετρελαίου. Η προδοσία οδη-
γεί στον θάνατο όλα τα μέλη της ομάδας εκτός από 
τον Ντίνο, ο οποίος τραυματισμένος βρίσκει κατα-
φύγιο στο σπίτι της Μάρθας μιας κουτσής κοπέλας. 
Η Μάρθα τον κρύβει στο υπόγειο του σπιτιού της 
μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.     

Τρίτη και 13 (1963)  

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:00 Τρίτη και 13 (1963). Κω-
μωδία με τους Νίκο Σταυρίδη, Γιάννη Γκιωνάκη, 
Καίτη Λαμπροπούλου, Γιάννη Φέρμη, Βασίλη Αυ-
λωνίτη. Ο Κοσμάς είναι παθολογικά προληπτικός. 
Τα πάντα του φέρνουν γρουσουζιά ώσπου στο πρό-
σωπο του παιδικού του φίλου Σωτήρη, θα βρει επι-
τέλους το γούρι του. Αποφασίζει να τον κρατήσει 
κοντά του και να τον κάνει δεξί του χέρι. Πράγματι η 
ζωή του αλλάζει ριζικά.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
18:00 Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ευθέως - ΡΙΚ 
21:00 Η Επόμενη Μέρα - Νέα στοιχεία 

από το Φάκελο της Κύπρου  
22:10 Ελληνική Ταινία: Η Ρόζα 

της Σμύρνης   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
18:00 Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Διαδικτυακή Εκδήλωση της 

ΕΚΟ για το πραξικόπημα και 
την εισβολή. Κύριος ομιλητής 
ο ΥπΕξ Νίκος Χριστοδουλίδης. 

21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Γόης 
22:25 Ελληνική Ταινία: Μας Ενώνει 

ο Πον́ος  
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ  
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:55 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Wine Festival 2019: Καλλιτέ-
χνες της παροικίας και χορευ-
τικά συγκροτήματα από την 
Κύπρο.   

20:40 Ελληνική Ταινία: Πόθοι στους  
Καταραμένους Βάλτους  

22:05 Ελληνική Ταινία: Καπ́οια 
Μαν́α Αναστεναζ́ει  

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ  
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή 
20:20 Ο Ακάλυπτος 
21:10 Ελληνική Ταινία: Ένα Μωρό 

στο Ταξί μου  
22:45 Ελληνική Ταινία: Γάμος Αλά 

Ελληνικά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:40 Ελληνική Ταινία: Ένας 
Μάγκας που δεν Πάτησε 
το Τρένο   

22:55 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου, 
Διαισθητική Ψυχολόγο και 
Υπνοθεραπεύτρια  

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:40 Ελληνική Ταινία: Ο Τελευταίος 
Αιχμάλωτος 

22:25 Ελληνική Ταινία: Τρίτη και 13   

ΠΕΜΠΤΗ 23/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Σπιτομαγειρέμματα 
09.00 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Τα Ρόδα της Οργής 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Σπιτομαγειρέμματα 
09.00 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Τα Ρόδα της Οργής 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/7 
06.15 Βήματα στην άμμο (Ε) 
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.15 Στην Άκρη 

του Παράδεισου 

10.30 Κοίτα με στα Μάτια 

11.00 Φάκελοι Κύπρος (Ε) 
12.00 Ειδήσεις 
12.10 Προσωπογραφίες (Ε) 
13.00 Γενιές της Σιωπής  
14.00 Mάθε Τέχνη 
14.30 Χρονογράφημα 

15.00 ΑrtCafe 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυρά του Μεταξιού 
16.50 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
17.25 Γενιές της Σιωπής 
18.00 Ειδήσεις  
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/7 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Eu 4 U 
10.00 Στην Άκρη 

του Παράδεισου  
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις 
12.15 ΑrtCafe (Ε) 
13.15 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
14.15 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
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 
18.00 Ειδήσεις  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Τα Ρόδα της Οργής 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΤΡΙΤΗ 28/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
16.25 Τα Ρόδα της Οργής 

17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα 
09.00 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις 
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.
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Greece and Cyprus issue 
counter-Navtex

G
reece and Cyprus  

have issued a counter- 

Navtex in answer to 

Turkey’s issuance of a similar 

alert for an area which lays 

within Greece’s EEZ and is 

set to last until August 2. 

As reported by the Greek 

navy, the Navtex by Greece and 

Cyprus covers the same area 

and dates as that issued by 

Turkey. A Navtex was issued by 

Turkey’s navy for seismic survey 

work in an area apparently 

south of Turkey’s Antalya and 

lying between Cyprus and Crete. 

On Tuesday, Greece accused 

Turkey of attempting to encroach 

on its continental shelf as the 

latter said it would send research 

and drill ships into Greece’s EEZ. 

Turkey disputes Greece’s claim, 

pointing to a deal it signed with 

Libya. It is a tactic tried and tested 

against Cyprus, but one which 

Turkey has so far refrained from 

using against other larger – and 

more heavily armed – EU state 

members. 

The move comes amid reports 

of Turkey repeatedly violating 

Greek airspace and the contro-

versial decision to revert Hagia 

Sophia into a mosque. 

The Turkish foreign ministry 

in a statement on Tuesday morn-

ing said the area to be surveyed 

until August 2 was within Turkey’s 

continental shelf, and called 

Greece’s positions “maximalist.” 

“The sea area in which Oruc 

Reis will conduct investigations 

is within the boundaries of our 

continental shelf that has been 

notified by our country to the UN 

and is within the limits that our 

government has licensed to TPAO 

in 2012,” the statement said. 

“While this is the situation, 

Greece opposed our research 

activity and claimed that this area 

is within its continental shelf. 

Greece bases this claim on the 

existence of islands far from its 

mainland, especially Kastelorizo. 

This maximalist claim of Greece 

regarding its continental shelf  

is contrary to international law,     

jurisprudence and court deci-

sions,” it added. 

The Turkish foreign ministry 

said it was not “a logical argument 

under international law” that an 

island with an area of 10 square 

kilometres which is located two 

kilometres from or mainland 

Turkey, and 580 kilometres from 

mainland Greece to create a 

continental shelf of 40,000 sq.m, 

the statement added. 

“That is why we reject these 

allegations of Greece,” the 

ministry added. 

“While Turkey has so far on 

various occasions reiterated its 

call for dialogue at all levels with 

Greece, at the same time it will 

continue to defend legal rights. 

and interests arising from inter-

national law.” 

The latest comments from the 

EU Commission urges Turkey to 

take any disputes it may have 

to the International Court of 

Justice and pursue dialogue to 

resolve disagreements. 

“Turkey’s announcement of a 

new Navtex for seismic research 

in the eastern Mediterranean is 

not useful and sends the wrong 

message,” Nabila Massrali, an 

EU Commission spokesperson 

said yesterday. 

Massrali said Turkey’s Navtex 

is especially concerning as       

the Foreign Affairs Council on 

EU-Turkey relations was held 

on recently, and with more work 

in the pipeline. 

Tensions have been fraught 

in the eastern Mediterranean, 

despite efforts by the EU to calm 

tensions via dialogue. Repeated 

warnings by top EU officials 

and other member states have 

apparently done little, if anything, 

to dissuade Turkey from asserting 

itself in the region. 

Cyprus President Nicos Anas-

tasiades, meanwhile, believes the 

EU should take a more decisive 

stance towards Turkey. 

Detailing the Republic’s posi-

tion, deputy government spokes-

man Panayiotis Sentonas said, 

“I reiterate that during his recent 

speech at the European Council, 

the president called for the        

extension of measures towards 

Turkey.”

T
he British Prime Minis-

ter is being urged by the 

National Federation of 

Cypriots in the UK to exercise 

“proactively and construc-

tively” the power he has to 

“make a lasting difference” in 

relation to Cyprus. 

In a letter sent to Boris 

Johnson on Monday 20th July, 

to mark 46 years since the illegal 

Turkish invasion of Cyprus and 

the beginning of the military      

occupation of the island, the 

Federation’s President Christos 

Karaolis underlines the poignan-

cy of this “tragic anniversary” for 

the UK Cypriot community, “many 

of whom are refugees and are 

desperate to return to their homes 

and to see a free, united Cyprus.” 

He laments the fact that still 

“no resolution to the injustices 

committed by Turkey on the island 

has been found” and that Cyprus, 

a member of the United Nations, 

the Commonwealth and the      

European Union, remains divided. 

Mr Karaolis also highlights “one 

of the most tragic consequences 

of the Turkish invasion”, the people 

who are still missing. He stresses 

that Turkey refuses to cooperate 

fully and has prevented access 

to certain key areas (for example 

military camps).  

“The United Kingdom can make 

a real contribution on this issue 

immediately by urging Turkey  

to release all the information  

that it has,” notes the Federation 

President. 

He goes to state the belief that 

a reunited Cyprus where all 

Cypriots could peacefully live 

and prosper together is “both 

attainable and viable”, with a  

solution that is based on the      

relevant United Nations Security 

Council Resolutions and High-

Level Agreements.  

He adds that the reunification 

of the island would also further 

elevate the country as an inter-

national and regional hub.  

“Unfortunately,” Mr Karaolis 

writes, “efforts to reunify the         

island have not yet produced a 

successful outcome due to      

Turkey’s continued unacceptable 

demands about its own influence 

in a reunified Cyprus. Turkey’s 

insistence on maintaining a 

‘right of unilateral intervention’ 

and a permanent military pres-

ence on the island, subject to a 

review clause, cannot be accep-

ted as part of the security struc-

ture of a modern 21st century 

country.  

“Just as our Government and 

Parliament opposed the idea of 

a backstop in the EU Withdrawal 

Agreement (because it would 

leave the UK subject to EU rules 

and regulations without a unila-

teral right of exit), so the Republic 

of Cyprus cannot be subject        

to a security arrangement that  

does not include a unilateral right 

of exit, or sunset clause. Cyprus 

needs a security system that will 

provide safety for all communities 

on the island, not one that will 

enable third countries to continue 

to exercise influence in a reunited 

Cyprus.” 

* continued on Page 18 

Federation urges PM 
to “make a difference” 
on Cyprus issue

Britain nears abandoning Brexit trade deal hope
B

ritain and the European 

Union will fail to sign a 

post-Brexit trade deal, 

with only a few days left before 

Prime Minister Boris Johnson’s 

July deadline, The Telegraph 

reported. 

The UK government’s assump-

tion is that there will not be a deal, 

though it remains possible that 

a “basic” agreement could be 

reached if the EU gives ground 

in the autumn, the newspaper 

said. 

The government expects it 

will trade with Europe on World 

Trade Organisation terms when 

the transition period ends. 

Negotiators remain deadlocked 

on fishing rights, the deal’s gover-

nance, the European Court of 

Justice’s role and so-called level 

playing field guarantees. 

Britain is pursuing trade deals 

with other countries and setting 

up its own sanctions regime, and 

has previously insisted it should 

not have to sign up to the bloc’s 

standards. 

A spokesman for Johnson said 

Britain will continue to engage 

constructively with EU in talks 

on a future relationship, but that 

London is not willing to give up 

its rights as an independent 

state. 

The government has also 

abandoned hopes of clinching 

a U.S. free trade deal ahead       

of the presidential election,      

with officials blaming the novel 

coronavirus outbreak for slow 

progress, the Financial Times 

reported. 



* Continued from Page 17 
 

Turning his attention to President 

Erdogan’s role, Christos Karaolis 

points to the UK Cypriot and the 

wider international  community’s 

deep concern by the Turkish 

President’s “increasingly aggres-

sive and authoritarian policies 

towards Cyprus and the Eastern 

Mediterranean region.”  

As he comments, “46 years ago 

Turkey invaded Cypriot soil with 

tanks and today it is invading     

Cyprus’ Exclusive Economic Zone 

(EEZ) and Continental Shelf with 

drill-ships and warships,” in breach 

of International and European 

Law and the sovereign rights      

of the Republic of Cyprus. He    

welcomes the UK Government’s 

opposition to the drilling.  

The letter then refers to the 

“crucial” role the UK still plays 

in relation to Cyprus and the fact 

that London is also a strategic ally 

of Turkey, with whom it is currently 

negotiating a Free Trade Agree-

ment.  

Mr Karaolis points out that 

“Ankara ought to realise that the 

only way to deal with the problems 

she herself creates, is through      

a decisive and constructive   

dialogue that will lead us to a 

solution based on the relevant 

UN Resolutions, High level 

Agreements and the principles 

upon which the United Nations 

were founded.”  

“Over the last forty-six years the 

world has changed enormously, 

and the UK has played a positive 

role in advancing and defending 

the principles of justice, human 

rights, democracy and interna-

tional law. The Foreign Secretary 

made clear earlier this month that 

as the UK leaves the EU that the 

Government is “absolutely com-

mitted to the United Kingdom 

being an even stronger force for 

good in the world.”  

“The UK Government has led 

the international community’s 

response to acts of aggression 

by other countries, therefore we 

urge our Government to consider 

the actions that it can take to 

encourage Turkey to respect 

Human Rights and the Rule of 

Law and to engage constructively 

to find a solution that reunites 

Cyprus and its people,” the    

Federation President urges the 

UK Prime Minister. 

Mr Karaolis also reassures  

Mr Johnson that the Federation 

is doing its utmost to support 

the most vulnerable British       

Citizens of Cypriot origin during 

the coronavirus pandemic.

O
n 20th July 1974, Turkey 

launched its pre-planned 

illegal invasion and occu-

pation of Cyprus. The first wave 

of the invasion began in the early 

hours of 20th July and the second 

wave came just weeks later on 

14th August.  

46 years later, Turkey continues 

to occupy over 36% of  Cyprus, 

dividing the island and its people. 

The invasion came just days 

after an illegal coup d'etat by 

the military junta of Greece and 

EOKA-B on 15th July. Cypriots 

still suffer the  consequences of 

the invasion, including: 

• 200,000 Cypriots became 

refugees, unable to return to 

their homes 

• 1,000 people are still missing, 

with their relatives still denied 

the right to know their fate 

• Enclaved Cypriots living in 

occupied area are denied basic 

human rights on a daily basis 

Christos Karaolis, President 

of the National Federation of 

Cypriots in the UK, reflecting      

on this sad occasion said: "As   

another tragic year passes, I  

assure you that we will never 

give up our campaign for a free, 

united Cyprus and the end of 

Turkey's occupation. For 46 

years, Turkey has violated inter-

national law, countless United 

Nations resolutions, the human 

rights of Cypriots, and the        

sovereignty of the Republic of 

Cyprus. Turkey's intransigence 

continues to hamper efforts        

towards a solution and Turkey's 

most recent behaviour, in Cyprus' 

EEZ and on Hagia Sophia,       

has shown the world that it is a      

negative influence. It is, there-

fore, clear that Turkey can have 

no role in a post-solution            

Cyprus and Turkey's demands 

to maintain a permanent troop 

presence and guarantor status 

are not acceptable. 

“As we have done for 46 

years, the National Federation 

of Cypriots in the UK will conti-

nue to lead the UK Cypriot com-

munity's united campaign for 

the reunification of Cyprus and 

the end of Turkey's occupation." 

 The Federation has written 

to the Prime Minister on this 

tragic anniversary calling on       

the UK Government to exercise 

“pro-actively and constructively” 

the power he has to “make a 

lasting difference” in relation to 

Cyprus. In addition, the letter also 

raised concerns about Turkey’s 

“increasingly authoritarian and 

aggressive policies towards   

Cyprus.” 

Message from the 

Mayor of Barnet,  

Cllr Caroline Stock 

 

July 20, 2020 marks the       

46th Anniversary of the Turkish 

invasion of Cyprus. 

The 1974 invasion was a 

grave injustice which resulted 

in lost lives and lost homes. 

This 46th anniversary is an 

important time to express       

sympathy and solidarity with 

those who were bereaved or       

injured by the invasion, and to 

those who were forced to flee 

their homes and have never 

been allowed to return.  

Some of the Cypriots who 

were directly affected by the       

invasion, now live in Barnet.        

In fact, there are more than        

30 thousand Cypriots living and 

working in Barnet. 

Barnet is twinned with 8 towns 

across the world. Morphou is 

one of the twin towns, which is 

now occupied. 

Today, after 46 years, our 

thoughts and hearts are with the 

refugees and the relatives of   

the missing people. I know that 

there are many people who 

after 46 years are now doubling 

efforts to obtain a settlement to 

bring all Cypriots together once 

again on a united island.
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UK Cypriots mark 46 years since 
Turkey’s illegal invasion of Cyprus

UK Cypriot, 33, murdered 

in north London

D
etectives have named      

a man stabbed to death 

in north London as      

37-year-old Peter Petrou. 

Police are appealing for the 

public to come forward as they 

continue extensive enquiries 

into who was responsible for 

the killing. His family, who lost 

another relative to murder in 

1992, described Peter as the 

“life and soul of everything.” 

Officers were called at 

22:24hrs on Thursday 16 July, 

to reports of a man stabbed in 

Kilburn. 

Police and the London         

Ambulance Service attended. 

Peter was taken to a central 

London hospital but was          

pronounced dead at 22:57hrs. 

At this stage, its believed 

Peter was involved in a fight 

with another male outside 

McDonalds in Kilburn High 

Road. The male made off          

before police arrived. He is       

described as having dark skin 

and about 6ft tall, aged in his 

late teens to early 20s and of 

athletic build. He was dressed 

in all dark clothing. 

Peter’s sister, Emma, said: 

“This is the second murder we 

as a family have had to suffer. 

Our sister, Tracy Meade, was 

also murdered in 1992 and still 

no one has been convicted.       

As a family we are deeply       

devastated and cannot begin to 

imagine how we are going to 

cope with this type of tragedy 

again especially if the perpetra-

tor is not caught. 

“Peter was much loved by his 

large family and many friends. 

He was the life and soul of         

everything and the void he has 

left will be hard to fill.” 

Detective Inspector Darren 

Jones, from the Met’s Specialist 

Crime North, leads the investi-

gation. He said: “This senseless 

killing has left Peter’s family   

facing unthinkable grief. They 

are going through hell and        

my team and I are conducting        

extensive enquiries into what 

happened. We are determined 

to bring those responsible      

before a court to face justice. 

“I am asking anyone who 

knows anything, or has heard 

anything, about this killing to try 

and think how they would feel 

in Peter’s family’s shoes. No 

family deserves to go through 

what they are right now. If you 

don’t want to speak to police, 

please call Crimestoppers 

anonymously. Your information 

could help us.” 

There have been no arrests 

and enquiries continue. 

Anyone with information     

is asked to call police via       

101 quoting reference Cad 

8685/16Jul. To remain anony-

mous contact the independent 

charity Crimestoppers on 0800 

555 111. They do not ask your 

name and cannot trace your 

call or I.P address. 

We need your help to tackle 

violent crime – any young 

people who have information 

about either violence or knife 

crime can visit www.fearless. 

org/en where they can pass on 

information anonymously – 

your I.P address will not be 

traced. Fearless is part of the 

Crimestoppers charity, and      

is also independent of the       

police.

Federation urges PM to “make a difference” on Cyprus issue
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C
yprus Health Ministry on 

Monday updated the list 

of countries for travel to 

the island. The list is effective as 

of July 23 and was updated based 

on new epidemiological data      

regarding COVID-19 pandemic. 

According to a press release 

issued by the Ministry, the countries 

from where Cyprus can receive 

tourists are classified in three   

categories. In the revised list,  

Romania and Luxembourg have 

been moved from B to C category. 

Montenegro has also been added 

to this category. Algeria, Morocco, 

Rwanda, Thailand, Tunisia and 

China have been added to B      

category. Also, as of July 23, 

travellers from Italy will have the 

right to undergo a COVID-19 test 

at the airport upon their arrival 

and bear the cost themselves. 

The UK is currently in C category, 

though is expected to be placed 

in B category from 1 August if the 

country’s coronavirus outbreak 

remains on a downward trend. 

This risk assessment can 

change at any time and the         

epidemiological data are conti-

nuously under revision. Thus the 

list will be updated frequently. 

 

How will travellers be able to 

enter the country?  

 

Category A – Low risk       
countries at this stage 

Austria, Germany, Denmark, 

Greece, Estonia, Ireland, Latvia, 

Lithuania, Malta, Hungary, Poland, 

Slovakia, Slovenia, Finland,  

Switzerland, Iceland, Lichtenstein, 

Norway, Japan, Canada, New 

Zealand, South Korea. 

Passengers arriving from       

Category A countries are not      

obliged to present a COVID-19 

test certificate or to self-isolate. 

 

Category B – Possible low 
risk countries, higher risk than 
Category A 

Belgium, Bulgaria, France, 

Spain, Italy, Croatia, The Nether-

lands, Czech Republic, Andorra, 

Monaco, Vatican City, San Marino, 

Georgia, Uruguay, Australia, Alge-

ria, Morocco, Rwanda, Thailand, 

Tunisia and China. 

Passengers from Category B 

countries are required to show a 

negative COVID-19 test at least 

72 hours prior to their arrival. 

Pssengers may undergo the 

molecular test upon arrival in the 

Republic: 

a) Cypriot citizens and their 

family members (foreign spouses, 

minor children and parents); b) all 

persons legally resident in the 

Republic, c) persons entitled under 

the Vienna Convention, d) persons 

regardless of nationality, entitled 

to enter the Republic of Cyprus, 

after special permission from the 

Republic of Cyprus as determined 

by the Infectious Diseases Decree 

(No. 30) of 2020, and e) persons 

regardless of nationality where the 

Authorities of the country (Category 

B) residing do not provide labora-

tory analysis service to those who 

wish to travel to the Republic          

of Cyprus and upon relevant       

announcement. 

The cost of the test is covered 

by them and in addition these       

individuals must self-isolate until 

the result is confirmed. 

As of July 23, travellers from 

Italy have the right to take the test 

upon their arrival and pay the cost. 

 

Category C – Higher risk 
compared to Categories A and B 

Portugal, Sweden, Luxembourg, 

Romania, United Kingdom,       

Serbia, Montenegro. 

Travel from countries which are 

not featured in A or B  categories, 

is allowed only for:  

- Cypriot citizens permanently 

residing in the Republic of Cyprus, 

and their family members 

(spouses, children and parents)  

- Persons legally residing in the 

Republic of Cyprus 

- Persons allowed to enter the 

Republic of Cyprus in accordance 

with the Vienna Convention 

- Persons not included in all of 

the above, provided they obtain 

prior written permission from the 

Republic of Cyprus, as defined 

under the Infectious Diseases 

Decree (N.30), as amended.  

They can choose to undergo 

a diagnostic test for COVID-19 

disease upon arrival or to have 

with them an RT-PCR COVID-19 

certificate with a negative result 

at least 72 hours before depar-

ture. These individuals should 

remain in self-restraint for 14 

days.  

Passengers from Category 

C countries are obliged to self-       

isolate for 14 days. 

All passengers, regardless of 

country category, are required to 

apply for the CyprusFlightPass 

(https://cyprusflightpass.gov.cy/) 

within 24 hours before the            

departure of their flight. 

A COVID-19 sample molecular 

laboratory test will be conducted 

on passengers of selected arriving 

flights. 

 

What other documentation is 

necessary?  

1. A ‘Cyprus Flight Pass’ avail-

able on the website www.cyprus-

flightpass.gov.cy, must be filled in 

electronically and submitted in 

advance with all required informa-

tion and documents.  

2. The flight pass will include 

the following points: a) personal 

information of the passenger          

b) declaration whether or not a      

person has travelled to/from or 

lived in a country other than those 

included in Category A and B, in 

the 14 days prior to travel c) con-

firmation that a person has not 

shown any symptoms related to 

COVID-19 in the 72 hours prior to 

travel d) confirmation that a person 

has not knowingly been in touch 

with COVID-19 patients in the 14 

days prior to travel e) disclaimer 

that travel is taking place at a  

person’s own responsibility, and 

that the Republic of Cyprus or 

businesses operating within it, 

cannot be held liable for infection 

at any point during the travel      

process f) disclaimer that upon 

return to their country of origin,        

a person will notify the Health   

Authorities of Cyprus, should they      

display COVID-19 symptoms in 

the 14 days after leaving the island.  

3. Airlines will not permit         

passengers to board the aircraft 

and travel to the Republic of         

Cyprus without a Cyprus Flight 

Pass. Any travellers arriving to 

the Republic of Cyprus without       

a Cyprus Flight Pass, will be       

subject to a fine of 300 Euros.  

 

TRANSPORT PROTOCOLS 

 

What protocols can be expected 

on airplanes?  

1. Prior to boarding, travellers 

will need to show their ‘Cyprus-

FlightPass’. 

2. Travellers’ temperature may 

possibly be taken prior to boarding.  

3. Wearing of masks is         

compulsory during the flight.  

 

What other protocols can be 

expected in Cyprus airports/ 

port terminals?  

1. Entrance or passage will 

only be allowed to travellers and 

staff. 

2. Travellers will have their 

temperature taken in the terminal.  

3. A physical ‘COVID-19            

Information Desk’ will be made 

available for travellers requesting 

information upon arrival. 

 

DESTINATION PROTOCOLS  

 

Are there any general protocols 

that apply to the whole destina-

tion?  

1. Enhanced health, safety and 

hygiene protocols have been      

devised for all hospitality estab-

lishments, and extensive training 

of staff will take place prior to the 

destination opening for visitors.  

2. Physical distancing measures 

will be followed in all parts of the 

destination, so that people who 

do not belong to the same travel 

group maintain a reasonable      

distance from each other.  

3. Where physical distancing is 

not possible, wearing of a face 

mask will be compulsory for both 

staff and visitors (airplanes, airports, 

ports, taxis, buses, diving/safari 

jeeps, lifts).  

4. Frequent aeriation will take 

place in all indoor areas, so that 

air conditioning can be enhanced 

with regular input of fresh air.  

5. Antibacterial gel will be made 

available in all establishments,       

at entrances, reception areas, 

lounges, public toilets, lifts etc.  

 

Buses/rental vehicles/taxis/ 

diving and safari jeeps  

1. Frequent aeriation and         

disinfection of buses.  

2. Disinfection of rental vehicles 

after their return (including keys).  

3. Disinfection of all touch points 

after every route, for taxis and 

diving/safari jeeps (door handles, 

seats etc.)  

 

Archaeological sites, museums, 

theme parks, mini cruises,        

diving sites, water sports  

Disinfection of all touch points 

after every use (artefacts, touch 

screens, rides, door handles, 

seats, diving equipment, water 

sports equipment etc.)  

 

Swimming pools, beaches and 

water parks  

1. Disinfection of sunbeds,  

umbrellas and personal safe 

boxes after every use.  

2. Distance of 4m between  

umbrellas and 2m between 

sunbeds of persons not belonging 

to the same group.  

3. Physical distancing will not 

apply to life guards who are called 

into urgent life-saving action.  

 

Accommodation establishments  

1. Use of masks and carrying 

out of appropriate hand hygiene, 

for all front-of-house staff; for 

housekeeping staff gloves are 

also compulsory.  

2. Dispersion of guests at 

‘group check-in’. 

3. Rooms will not be allocated 

to new arrivals, unless enough time 

has passed for appropriate clean-

ing, disinfection and aeriation.  

4. Disinfection of room keys/ 

cards after every departure.  

5. Where food or drink is        

displayed on self-service stations, 

appropriate sneeze guards or 

face masks are availed, and hand 

disinfection stations are installed; 

alternatively, items could be 

served directly by the staff.  

 

Restaurants, bars, cafes, pubs 

and night clubs  

1. Use of masks and carrying 

out of appropriate hand hygiene, 

for all back-of-house and front-of-

house staff . 

2. Service times will be extended, 

and advance booking enabled, to 

facilitate physical distancing.  

3. The maximum party size is 

set at 10 persons.  

4. The minimum distance bet-

ween persons not belonging to 

the same party, is 2 square meters 

outdoors, and 3 square meters 

indoors.  

5. Menus will be disinfected 

after every use, unless they are 

disposable; alternatively they will 

be displayed at various communal 

points of the establishment, or 

made available digitally.  

6. Guests will be encouraged 

to pay by card and not by cash.  

7. Disinfection of all touch points 

will be carried out after each use 

e.g. chairs, tables, salt/pepper mills, 

sauce bottles, electronic payment 

machines etc.  

8. Use of table linen and towels 

will be discouraged, and should 

be replaced by disposables.  

i. An information sheet will be 

made available at the entrance, 

displaying the maximum number 

of guests allowed in place at any 

given time.  

 

TESTING AND QUARANTINE 

PROCEDURES AT THE 

DESTINATION 

 

Is random testing going to be 

done at the destination level?  

A number of travellers will       

randomly be asked to undergo a 

COVID-19 test upon arrival, irre-

spective of where they flew from. 

The cost in such cases will be 

borne by the Cyprus government.  

 

How will we deal with travellers 

who test positive during their 

stay in Cyprus, and what is our 

capacity to do so? What hap-

pens to their close contacts? 

Who will cover the cost of  

hospitalization and treatment?  

The Cyprus government is 

committed to taking care of all 

travellers who test positive for  

coronavirus during their stay, as 

well as their close contacts. The 

government will transfer these 

persons to a separate facility, 

covering the cost of lodging, food, 

drink, and medication; the traveller 

will only need to bear the cost of 

their airport transfer and repatria-

tion flight.  

 

What is the definition of a 

close contact?  

1. A close contact is defined as 

‘somebody who has come within 

very close physical contact of a 

person who has tested positive 

for coronavirus’. This may include 

persons from the same family, 

co-travellers sharing the same 

room or persons greeting each 

other by using physical contact.  

2. For confirmed cases of 

COVID-19 it is recommended that 

contact tracing from an airplane, 

includes passengers seated two 

seats in all directions around the 

index case.  

 

What is the quarantine duration?  

The normal duration of quaran-

tine is 14 days, but this can be  

reduced if a traveller has an earlier 

return flight; in such a case, the 

patient needs to test negative for 

coronavirus on the day prior to 

their departure. Note that during 

the quarantine period, it is man-

datory for the patient to self-      

isolate in their room at all times.  

 

FURTHER INFORMATION  

 

How can travellers be kept       

up-to-date with the latest     

developments?  

1. A dedicated email address 

has been set up by the     

Deputy Ministry of Tourism at 

travel2020@visitcyprus.com.  

2. All relevant information will 

be made available on the web-

sites www.visitcyprus.com and 

www.cyprusflightpass.gov.cy.  

3. A dedicated team of destina-

tion experts will reply to traveller 

queries on Facebook Messenger 

(www.facebook.com/Visit        

Cyprus.cy). 

Full details of how to visit Cyprus for tourists
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T
he Australian Cypriot and 

Greek Community were 

shocked by the recent 

death of Eric Charalambous, 

who suddenly passed away at 

the age of 53 from kidney and 

liver disease. 

Unfortunately, this is the second 

death which the Charalambous 

family has had to endure in the 

last eight months. Last October, 

his wife, Vicky Charalambous, 

passed away at the age of 48  

after a seven-year battle with 

cancer. 

Eric was born in Nicosia,      

Cyprus and moved to Australia 

in 1975. Vicky was born in Sparta, 

Greece and moved to Australia 

in 1971; they married in 2002. 

Eric had his own company  

for sheepskin covers and Vicky 

worked for over twenty years at 

Telstra an Australian telecom-

munications company. 

The couple are survived by 

their three children; 17-year-old 

Angelique, 13-year-old Connor 

and 11-year-old Riahna. 

Eric leaves behind his sisters 

Penny and Xenia; his parents 

passed away 15 years ago - 

father Costa from a heart attack 

and his mother Antigone six 

weeks later from cancer. 

Vicky leaves her sister Susie, 

brother Theo and her parents 

Irene and Nick. Susie has 

stepped in to take care of her 

nieces and nephew. 

“We must try to continue on 

with our lives, especially for the 

children who are with me and that 

is non-negotiable. I’ve held them 

close by for the last six months. 

“We have a very strong sup-

port network and I am grateful 

because without the help of     

everyone and especially my 

parents, I could not do it,” she 

said. 

Susie launched a fundraiser 

to help secure the futures of her 

nieces and nephew through a 

GoFundMe campaign. The initial 

response from members of the 

community, known and unknown 

to the family has been over-

whelming. 

“There are no words to thank 

you for your donations. Angelique, 

Connor and Riahna feel so      

excited about all this and would 

like to say “thank you” to all of 

you. I thank you from the bottom 

of my heart,” she says. 

If you would like to contribute, 

you can do so by visiting 

https://gf.me/u/yfq8sc or directly 

into the bank account set up for 

the children: 

Account name: Charalambous 

BSB: 033149 

Account No: 555144

Cypriot/Greek Australian 
couple sadly pass away 
leaving three young children

Mindfulness and its benefits

M
indfulness is an integra-

tive, mind-body based 

training that helps people 

to change the way they think       

and feel about their experiences, 

especially stressful experiences, 

and is recommended as a         

treatment for people with mental 

health problems. 

Mindfulness pays attention          

to thoughts, feelings and body        

sensations to become directly 

aware of them, and better able to 

manage them; is of potential value 

to everybody to help find peace in 

a frantic world. 

People who have learned  

mindfulness, experience long-

lasting physical and psychological      

stress reduction; Discover positive 

changes in well-being; Are less 

likely to get stuck in depression, 

exhaustion, and are better able 

to control addictive behaviour. 

 

The Benefits of Mindfulness 

Practising mindfulness helps 

you: 

• to be fully present, in the here 

and now 

• to become aware of what you 

are avoiding 

• to become more connected 

to yourself, to others and to the 

world around you  

• to increase self-awareness 

• to become less disturbed by 

and less reactive to unpleasant 

experiences 

• to learn the distinction between 

you and your thoughts 

• to have more direct contact 

with the world, rather than living 

through your thoughts 

• to learn that everything 

changes; that thoughts and  feel-

ings come and go 

• to have more balance, less 

emotional volatility 

• to experience more calm and 

peacefulness 

• to develop self-acceptance 

and self-compassion 
 

Benefits of Mindfulness in 

Life and Work 

The practise of mindfulness  

enables you to:  

• improve focus and concentra-

tion  

• Increase self-awareness 

• Reduce the impact and         

influence of stressful thoughts and 

feelings  

• Facilitate better relationships 

• Catch self-defeating                   

behaviours and substitute more            

effective ones 

• Become aware of self-              

defeating thought processes and 

'let them go' 

• All of this boils down to three 

major benefits: improved perfor-

mance, reduced stress, and great-

er satisfaction in work and life 

 

Mindfulness and Therapy 

Mindfulness training has 

emerged as a powerful, evidence-

based tool for enhancing psycho-

logical health. It has been clinically 

proven in a wide range of clinical 

disorders, including chronic pain, 

anxiety disorders, depression,    

post-traumatic stress disorder 

(PTSD), obsessive compulsive 

disorder (OCD), substance abuse, 

and borderline personality            

disorder (BPD). 

 

Mindfulness-based Cognitive 

Therapy (MBCT) is a psycholo-

gical therapy designed to aid in      

preventing the relapse of depres-

sion, specifically in individuals with 

Major depressive  disorder (MDD). 

Clinical trials have shown that 

MBCT is as effective as antidepres-

sants, and in patients with multiple 

episodes of depression can reduce 

the recurrence rate by forty-fifty 

percent compared with usual care.  

Mindfulness can be practiced 

by children, young people and 

adults.  

 

The evidence for mindfulness 

Mindfulness treatment has been 

shown to affect how the brain works 

and even its structure. People       

undertaking mindfulness training 

have shown increased activity in 

the area of the brain associated 

with positive emotion (the pre-

frontal cortex) which is generally 

less active in people who are        

depressed.  

More than one hundred studies 

have shown changes in brain 

wave activity during Mindfulness 

treatment. Furthermore, research-

ers have found that areas of the 

brain linked to emotional regula-

tion are larger in people who       

regularly practice Mindfulness.    

The evidence for different types 

of mindfulness is promising and 

research has grown in recent years.    

 

Cypriot / South African              
Dr Vasilios Silivistris is a 

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor.

Trinity: Neo, no one has ever done anything 
like this.  

Neo: I know, that's why it's going to work. 
- The Matrix  

 

How do we know whether we are living a          

physically real life? Or whether we are living 

in a simulation. Are we in an artificial environ-

ment, generated by intelligent computerised 

agents of the future? And who cares?  

Nick Bostrom cares. He is Professor of             

Philosophy at the University of Oxford. His 

book Superintelligence investigates Artificial 

Intelligence (A.I.) and where it can go. He      

defines Superintelligence as "any intellect that 

greatly exceeds the performance of humans.”  

This question - whether we are living in a        

computer simulation - is no longer for science 

fiction nerds. This is mainstream computer 

science, philosophy and information techno-

logy. And it’s the topic on the popular podcasts 

of Joe Rogan and Sam Harris. Professor      

Bostrom has appeared on both. He advises 

governments on using the power of A.I.  
 

GEEK IS CHIC 

Simulation theory has been around for          

20 years. Bostrom outlines three possible        

situations: -  

1) that future humans become extinct before 

Superintelligence is developed 

2) that they develop Superintelligence, but         

decide not to pursue it 

3) that Superintelligence has been reached, 

and it has generated millions of simulations, 

and that we are today experiencing one of 

them. Right here, right now.  

59% of Artificial Intelligence researchers      

believe that computers will be able "to simulate 

learning and human intelligence" by the year 

2050. A.I. is here today. Soon every customer 

support call and every satellite navigation          

instruction will have machine intelligence built in.  
 

THE NEW PHYSICS  

For those who have religious faith, “creation 

out of nothing” - ex nihilo - is easier to under-

stand with an intelligent designer.  

Physicists like Steven Weinberg and Stephen 

Hawking have written about “The First Three         
Minutes” of creation, after the Big Bang. We 

know a lot about those first three minutes. How 

energy formed matter. But we know nothing 

about the first three seconds. And even less 

about the three seconds before the Big Bang.  

Religious people have no problem grasping 

the “simulation hypothesis” of Bostrom. The 

belief in Superintelligence is compatible with 

an intelligent designer. Religion in the West, 

since the Enlightenment of the 18th century, is 

regarded as a private affair. But it’s also a 

shared, community connection. It can create solid 

foundations for purpose and meaning in life.  
 

PERSONAL IDENTITY 

It’s interesting to see that after the advances   

of z worldview, is so empty, that these new ideas 

about “virtual simulations” are trying to fill that 

hole with meaning. Even those who have lost 

their religious faith talk of a “God-shaped hole” 
at their centre. Salmon Rushdie, Stephen Fry 

and Christopher Hitchens have used this phrase. 

But losing the need for religion because we have 

science has proven to be a false idea. As the 

academic and literary critic Terry Eagleton puts 

it, “Just because we have the toaster, it doesn’t 
mean that we don’t need Shakespeare anymore.”  

And then personal identity is everything. 

The New York philosopher Sidney Morgenbesser 

was famous for his comic style. He was once 

interrupted by a young woman, as he was 

lecturing. Student: Why is there something 
rather than nothing? Professor Morgenbesser: 
Madam, even if there was nothing, you’d still 
be complaining.  

Another time, the Professor was teased by 

a cheeky voice in his class with the challenge, 

“Prove that I exist”. His answer was swift, and 

devastating. “Who’s asking?” 
 

James Neophytou

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

Is this the real life? Is this just fantasy? 
Book review: Superintelligence - by Nick Bostrom

T
he Greek Orthodox Church 

of Saint Panteleimon and 

Saint Paraskevi in Harrow 

invite you to the following events: 

 

Saturday 25th July 2020, 

6pm-7.30pm: Great Vespers with 

Artoklasia and Procession of 

the Sacred Icon of St. Paraskevi. 

Presided over by His Grace 

Bishop Athanasios of Tropaiou. 

 

Sunday 26th July 2020, 

9am-12.30pm: Matins and 

Archepiscopal Divine Liturgy, 

celebrated by His Eminence 

Archbishop Nikitas of Thyateira 

& Great Britain. Feast of Holy 

Righteous Martyr St. Paraskevi. 

7pm – 8.30pm: Great Festal 

Vespers with Artoklasia and 

Procession of the Sacred Icon  

of our Patron Saints presided 

over by His Eminence Arch-

bishop Nikitas of Thyateira & 

Great  Britain. 

 

Monday 27th July 2020, 

9am-12.30pm: Matins, Archepis-

copal Divine Liturgy and ordination 

to the Priesthood of the Deacon 

Fr. Antonios Kakalis, celebrated 

by His Eminence Archbishop 

Nikitas of Thyateira & Great    

Britain. Feast of the Great Martyr 

Saint Panteleimon, the Healer. 

Feast of St Panteleimon 
and St Paraskevi
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Pani Kyriacou walks home after  

hundred-day battle with coronavirus

A
n NHS worker has made 

an incredible recovery 

thanks to care from his 

own colleagues, after a hundred-

day battle with coronavirus left 

him fighting for his life. 

Pani Kyriacou, a 54-year-old 

NHS IT engineer from South 

Norwood, walked out of Croydon 

University Hospital on crutches 

on 13 July to cheers from dozens 

of the staff and colleagues who 

have cared for him since April. 

His remarkable recovery follows 

a long ordeal, in which he was 

rushed to the Hospital’s critical 

care unit after falling ill at home 

more than three months ago. 

Pani, whose father is from       

Spathariko, Famagusta and 

mother from Chrysopolitisa,  

Larnaca, spent 40 days in           

intensive care and his condition       

stabilised, but he was paralysed 

with an unavoidable condition 

called ‘critical care neuropathy’ 

– which stunned his nerves and 

prevented him moving for weeks. 

He was moved to Wandle 2, 

one of the Trust’s inpatient wards, 

where he spent a further 58 days 

in the care of physiotherapists, 

occupational therapists and 

nurses who worked tirelessly to 

help him regain his movement. 

Talking about his experience, 

Pani, an ardent Tottenham sup-

porter, said: “I’m almost back to 

normal and it is great to go home, 

but I’ll miss the ward staff here 

at Croydon University Hospital 

– they’ve become like family. My 

IT team from the office here have 

been great too – coming and 

going to give support. 

“I can’t remember anything of 

the first fifty days after catching 

the virus – it’s a complete blank, 

but I have some great memories 

from working with the therapists, 

who have being amazing at        

getting me back on my feet. 

“I still have some challenges 

ahead as my right arm isn’t   

working properly yet, which 

they’re helping me with. I’m       

getting the best care and I know 

that’ll continue outside of the 

hospital too, thanks to the com-

munity teams in the borough. 

“It’s shocking to think what  

coronavirus can do to you. I was 

really trapped inside my own 

body. I’m a fairly fit person and 

I thought that, if I ever got coro-

navirus, I’d probably be in bed 

for a few days. Not a few months! 

“I really hope my experience 

encourages people to take the 

virus as seriously as possible 

and follow the guidance that’s 

being shared. Simple steps like 

washing your hands and keeping 

a safe distance from others can 

really make all the difference.” 

His wife Lulu said: “It looked 

very bad for Pani but he’s a 

fighter and I’m very proud of him 

for pulling through. 

“He doesn’t remember much, 

but I’ll never forget seeing him 

with his tracheotomy in his neck 

and his feeding tube. To see him 

smiling again means the world. 

“Once he left intensive care, 

the fantastic teams gave me 

hope. All the staff we came        

across at the hospital gave        

everything they had to help him.” 

The ward leader of Wandle 2, 

Sister Cathy Anthonio, said: “I was 

very worried about Pani’s health 

but my colleagues moved moun-

tains to get him well again. I also 

want to praise Pani’s family, who 

were incredibly supportive. They 

transformed his room to make 

it more like home and – once  

we were able to allow visitors      

again – they came to see him            

often. All these things make a 

difference to someone who is              

recovering, helping to keep their 

spirits up! 

“We’re seeing less patients 

with coronavirus in hospital at  

the moment, but that could 

change quickly, so I want to thank 

everyone in our community who 

has followed the guidance and 

encourage them to carry on doing 

so to help to protect each other 

from coronavirus.” 

Elaine Clancy, the Chief Nurse 

for Croydon who is leading the 

Trust’s response to COVID-19, 

said: “I’m delighted to work with 

all of the staff at Croydon Health 

Services who helped to get Pani 

well again. They truly show why 

the NHS is the pride of the nation. 

And I’d like to send all of our best 

wishes to Pani and his family 

for his continued recovery.” 

Croydon University Hospital 

has so far treated and then        

returned home 900 patients 

who had coronavirus. 

  

Photo: Pani and wife Lulu in 
his last hour before returning 
home. With them are staff nurse 
Nitindra Sookha and junior sister 
Anitha Prasanth – two of the 
hardworking staff who cared for 
Pani on Wandle 2 ward. 

I
t has been unprecedented 

times for us all and it is during 

these particularly challenging 

moments that some of us find 

strength in our community and 

for us at David Astburys Estate 

Agency that rings true.  

The Greek community in   

London has suffered many 

losses during the past few 

months, many of which have 

been very close to our founders 

and staff at David Astburys.  

During this time, we personally 

had several unplanned interac-

tions with the Rev. Apostolos 

Trifyllis from St John The Baptist 

Greek Orthodox Church on 

Wightman Road.  

Rev. Apostolos Trifyllis has 

become a well-known and   

much loved figure in the Greek 

Orthodox community, particularly 

for this focus on encouraging 

the younger members of North 

London to connect more with 

the Greek Orthodox Church and 

appreciate its teachings and our 

culture.  

Last week, we had yet 

another unexpected exchange 

with the Rev. Apostolos Trifyllis 

when he called the Crouch End 

office to arrange to pick up the 

keys for an apartment that our 

Lettings team had rented to him.  

George Sifonios, Managing 

Director said, “It was such a 

strange coincidence, I had met 

Rev. Apostolos Trifyllis several 

times at family funerals over the 

last few months but was pleas-

antly surprised to hear that our 

team had rented a flat to him. I 

asked him if he would do us the 

honour of blessing the Crouch 

End office when he came to pick 

up the keys for his new home 

and he immediately agreed.” 

Rev. Apostolos Trifyllis from 

St John The Baptist Greek        

Orthodox Church on Wightman 

Road has spent much time 

counselling many families who 

have lost loved ones over the 

past few months and we are 

grateful for his hard work and 

the love he has shown the Greek 

community. If you are interested 

in connecting with him, we         

encourage you to contact the 

church.  

George Sifonios, Managing 

Director said, “We love our   

community and our culture and 

were very happy to be able to 

help a figure head like the       

Rev. Apostolos Trifyllis find a 

new home. If you are a Landlord 

looking for your next investment 

or need help letting or managing 

your properties please contact 

the Crouch End office - we 

would be happy to help.”

Blessing at David Astburys Estate Agency

O
n 23rd March 2020, 

when the UK was put 

into lockdown to combat 

the spread of coronavirus, UK 

Cypriot Kyriacos Maratheftis 

started writing poems about  

how Covid-19 was impacting 

the country, and posted them 

on his Facebook page.  

After receiving many lovely 

comments, he continued to 

write for the many weeks that 

followed. He would even invite 

friends and family members to 

nominate a title and he would 

then write a poem relating to 

that particular subject including 

cancelled weddings, missing 

loved ones and a thank you to 

carers and the NHS. 

Kyriacos ended up penning 

a total of 53 poems which now 

serve as a timeline for when the 

virus first took effect and forced 

the nation into self-isolation and 

then lockdown. 

And what’s more, the book    

of poems, titled Reflections        
In Isolation, has now been       

published via Amazon and is 

available both as an e-book and 

a paperback.  

Kyriacos told Parikiaki, “This 

book of poems was written while 

the country was in lockdown and 

we were all in self isolation. 

Each poem was posted on my 

Facebook page with friends and 

family invited to provide a title 

to a future poem. The titles and 

the subsequent poems reflected 

the circumstances we found our-

selves in, the fears that we were 

all facing and the impact that the 

virus had inflicted on us personally.  

“I look at this book of poems 

as a timeline of these unprece-

dented events and the personal 

and global challenge to stop the 

spread of the virus.” 

To order a copy of the book, 

please visit www.amazon.co.uk

UK Cypriot publishes poetry 
book on impact of Covid-19

W
hen the lockdown was 

announced in the UK 

back in late March, 

Kleon Papadimitriou was just 

like a lot of students for whom the 

academic year was effectively 

over – he wanted to return home 

to sit this one out with his family. 

The only problem was, he is 

studying for his degree at the 

University of Aberdeen, and his 

family live in Melissia, near to the 

Greek capital of Athens. 

The 20-year-old wasn’t about 

to let that stop him! Taking a tent, 

and supplies of peanut butter, 

bread, and sardines, he set off on 

an epic 2,000 mile journey that 

took him through the entirety of 

mainland Europe, before he even-

tually arrived in his homeland. 

He left the UK on May 10,  

grabbing a ferry to Holland before 

pedalling his way through Ger-

many, Austria, and down into Italy. 

He then hopped onto another 

ferry to Patras in Greece, before 

heading on down to Athens and 

arriving seven full weeks after 

he started his journey. 

Speaking after he was wel-

comed home by his family with a 

laurel wreath and a lovely banner 

that read ‘Welcome Home Kleon: 

One more challenge accom-

plished!’, Kleon said: “I like adven-

tures so when I couldn’t fly home, 

I decided to go by bike. I had a lot 

of punctures and had to put up 

with snow, hail and intense heat 

along the way. Sometimes the 

bicycle tire burst two or three 

times a day, and that not only 

cost me a lot of time, but it wasn’t 

good for my morale either. 

“It was a lesson I had to learn 

to manage. I’m a bit saddle sore 

but it was worth it!” 

Now Kleon plans to make his 

way back to Aberdeen via more 

traditional means once the flights 

resume and he can head back  

to his electronic engineering  

degree. He’s been there since 

September 2018, so he’s got to 

make it back to complete his 

studies. 

It turns out he’s no stranger 

to this sort of caper, either. In 

September 2019, he climbed 

Kilimanjaro! 

Greek student cycles from 
Aberdeen to Athens home
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E
veryone has their favourite 

movie quote. They’re the 

lines that stay with us long 

after the end credits have rolled, 

the things we say to friends, family 

and colleagues when we want to 

make a point or raise a smile – in-

deed, film quotes are all around us. 

Below, we’ve collated 45 of      

our favourites (in date order) 

So…Lights, camera… action! 
 

1: "Magic Mirror on the wall, 

who is the fairest one of all?" 

Snow White and the Seven 
Dwarves (1937) 

Snow White was the only major 

character then-18-year-old Adriana 

Caselotti ever voiced.  

 

2: "Elementary, my dear  

Watson." The Adventures of 
Sherlock Holmes (1939) 

Sherlock Holmes never utters 

this line - it was invented entirely 

for the movies.  
 

3: "Frankly, my dear, I don't 

give a damn." Gone With the 
Wind (1939) 

 

4: "I'll get you, my pretty, and 

your little dog, too!" The Wizard 
of Oz (1939) 

 

5: "Here's looking at you, 

kid." Casablanca (1942) 
 

6: “What is it you want, 

Mary? What do you want? You 

want the moon? Just say the 

word, and I'll throw a lasso 

around it and pull it down.” It's 
a Wonderful Life (1946) 

Despite performing poorly at the 

box office at the time of its release; 

the film has become a classic and 

is a staple of Christmas television 

around the world. 
 

7: "I am big! It's the pictures 

that got small." Sunset Boule-
vard (1950) 

 

8: "You don't understand! I 

could've had class. I could've 

been a contender. I could've 

been somebody, instead of a 

bum, which is what I am." On 
the Waterfront (1954) 

Rod Steiger's reaction to this 

line was filmed without Marlon 

Brando present.  
 

9: "Nobody's perfect." Some 
Like It Hot (1959) 

The film’s closing line was never 

supposed to make it into the final 

cut. The writers and director put it 

into the script until they came up 

with something better. They never 

did. 
 

10: "Bond. James Bond."  

Dr. No (1962) 
Ian Fleming named his superspy 

by looking for the most boring 

moniker he could find on his book-

shelves - it turned out to be the 

author of a bird-watching guide.  

11: "Shaken, not stirred." 

Goldfinger (1964) 
Dr. No utters the line onscreen 

for the first time. Bond himself 

doesn’t say it until Goldfinger, the 

third movie. 
 

12: "Gentlemen, you can't 

fight in here! This is the war 

room!" Dr. Strangelove or: How 
I Learned to Stop Worrying and 
Love the Bomb (1964) 

 

13: "What's it all about? You 

know what I mean." Alfie (1966) 
 

14: "Mrs. Robinson, you're 

trying to seduce me, aren't 

you?" The Graduate (1967) 
 

15: "Get your stinking paws 

off me, you damned dirty ape!" 

Planet of the Apes (1968) 
 

16: “I think crime pays. The 

hours are good, you meet a      

lot of interesting people, you 

travel a lot.” Take the Money 
and Run (1969) 

 

17: “You're only supposed to 

blow the bloody doors off!” 

The Italian Job (1969)  
A favourite line is Michael Caine's 

Cockney bark from The Italian 

Job when his sidekick has just 

accidentally blown a security van 

to smithereens by remote control. 
 

18: “I'm walking here! I'm 

walking here!” Midnight Cowboy 
(1969)  

Jon Voight and Dustin Hoffman 

are crossing a New York City street 

when a cab nearly hits the actors. 

Hoffman delivers his famous line 

and serves up a few choice knocks 

on the cab’s hood. 
 

19: "Love means never having 

to say you're sorry." Love Story 
(1970) 

One of the most parodied movie 

lines in cinema. 

 

20: "You've got to ask yourself 

one question: 'Do I feel lucky?' 

Well, do ya punk?" Dirty Harry 
(1971) 

Contrary to popular belief, Clint 

Eastwood never says, "Do you 

feel lucky, punk?"  
 

21: "I'm going to make him 

an offer he can't refuse." The 
Godfather (1972) 

Some variation of this line        

appears in all three Godfather 

movies, spoken by several of the 

Corleone family.  
 

22: "Keep your friends close, 

but your enemies closer." The 
Godfather, Part II (1974) 

This specific phrasing came 

straight from the pens of screen-

writers Mario Puzo and Francis 

Ford Coppola. 
 

23: "You're gonna need a 

bigger boat." Jaws (1975) 
 

24:  "You talkin' to me?" Taxi 
Driver (1976) 

Robert De Niro improvised the 

line. The script simply said, "Travis 

speaks to himself in the mirror." 

  

25: "May the Force be with 

you." Star Wars (1977) 
Several characters say this line 

in the original movie, but Obi-Wan 

Kenobi doesn't utter it until 2002's 

Episode II: Attack of the Clones. 
 

26: "I love the smell of napalm 

in the morning." Apocalypse 
Now (1979) 

That iconic line defines the  

horrors of the war experience as 

we watch soldiers surfing the 

waves behind a destroyed village.  
 

27: "Heeeeeeeere's Johnny!" 

The Shining (1980) 
Production went through dozens 

of doors before director Stanley 

Kubrick was satisfied - and           

his improvised "Heeeeeeeere's 

Johnny!” made the cut. 
 

28: "No... I am your father. 

Search your feelings you know 

it to be true." Star Wars: The 
Empire Strikes Back (1980) 

One of the most misquoted lines 

in movie history - the real line has 

no "Luke" in it. 
 

29: "I am serious. And don't 

call me Shirley." Airplane (1980) 
 

30: "E.T. phone home." E.T. 
the Extra-Terrestrial (1982) 

Sound designer Ben Burtt        

recorded actress Pat Welsh, 

whose raspy smoker’s voice he 

overheard one day at a camera 

store, and mixed it with animal 

sounds to get the friendly alien’s 

voice just right.  
 

31: "I'll be back." The             
Terminator (1984) 

Arnold Schwarzenegger wanted 

to change the line to "I will be back" 

because it sounded more machine-

like and he had trouble pronounc-

ing, "I'll."  
 

32: "Goooood moooorning, 

Vietnam!" Good Morning,         
Vietnam (1987) 

The real-life Adrian Cronauer 

(played by Robin Williams) says 

he came up with the drawn out 

"goooood moooorning" sign-on 

because he was often shuffling 

papers to start the show and 

needed to stall for time. 
 

33: "Dreams. They are never 

in the place you expect them to 

be." Shirley Valentine (1989) 
Shirley Valentine (Pauline Collins) 

is alone in Greece until she meets 

Costas (Tom Conti), the owner of 

a nearby tavern, who helps her 

fulfill a dream of drinking wine by 

the seashore in the country where 

the "grapes were grown." 
 

34: "I'll have what she's       

having." When Harry Met Sally 
(1989) 

Meg Ryan was so self-conscious 

about faking an orgasm, director 

Rob Reiner faked "an orgasm that 

King Kong would be jealous of" to 

make her relax. 

35: "I mean, funny like I'm        

a clown? I amuse you?"        

Goodfellas, 1990 
 

36 "Hasta la vista, baby."  

Terminator 2: Judgment Day (1991) 
"Sayonara, baby" was used in 

the Spanish-language version        

of the film since hasta la vista 

wouldn’t have been funny to 

Spanish-speaking audiences. 

 

37: "I'm having an old friend 

for dinner." The Silence of the 
Lambs (1991) 

Anthony Hopkins only needed 

about 16 minutes of screen time 

to win a best actor Oscar. 
 

38: “My mama always said 

life was like a box of chocolates. 

You never know what you're 

gonna get.” Forrest Gump (1994) 
The film is based on the 1986 

novel by Winston Groom - he was 

not mentioned once in any of the 

film's six Oscar-winner speeches 
 

39: "They call it a Royale 

with cheese." Pulp Fiction, 1994 
If John Travolta’s character had 

been hiding out in Italy rather than 

France, the line would have been 

"They call it a McRoyal DeLuxe." 
 

40: "They may take our lives, 

but they'll never take our        

freedom!" Braveheart (1995) 
Historically speaking, Wallace 

probably didn't say the "never 

take our freedom" quote, but 

the screenwriter gave him those 

words to rouse the troops.  
 

41: "Why so serious?" The 

Dark Knight (2008) 
Heath Ledger's Joker, delighting 

in making up stories about his 

horrific facial scars. The most 

memorable involves his drunkard 

father carving up his face with a 

kitchen knife, laughing while      

repeating to him, "Why so serious?"  
 

42: "You had my curiosity. 

But now you have my atten-

tion." Django Unchained (2012) 
  

43: "Look at me. Look at me. 

I am the captain now." Captain 
Phillips (2013) 

After hijacking the merchant 

mariner Maersk Alabama, he 

holds its captain, Tom Hanks, at 

gunpoint, explaining the situation 

in the simplest possible terms. 

He's the captain now. That's it. 

 

44: "I am Groot." Guardians 
of the Galaxy (2014) 

Vin Diesel had no easy task 

voicing the creature, but his 

subtle inflections turned a mono-

syllabic hunk of bark into a cel-

ebrated pop cultural figure.  

 

45: "In moonlight, black boys 

look blue." Moonlight (2016) 
Moonlight became the first      

film with an all-black cast, the      

first LGBTQ-related film, and the 

second-lowest-grossing film to 

win the Oscar for Best Picture.  
 

Source: www.afi.com, 
www.hollywoodreporter.com, 

www.radiotimes.com,  
en.wikipedia.org  

www.vulturehound.co.uk  
and www.thrillist.com 

Great Movie Quotes

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

IN CINEMAS 
 

The Traitor 
 

A few more releases are open-

ing in cinemas this week including 

Marco Bellocchio’s compelling, 

multi award winning epic drama 

based on the true story of the 

Cosa Nostra which begins in the 

early 1980’s and spans over two 

decades.  

The story opens in Palermo when 

a brutal, heroin war breaks out 

between Sicilian mafia bosses, 

which forces Tommaso Buscetta, 

also known as Favino, (Pierfran-

cesco Favino) to flee to Brazil with 

his third wife Maria Christina 

(Maria Fernanda Candido) and 

small children. His two grown up 

sons from a previous marriage 

and brother are executed in         

Palermo, while Favino is arrested 

in Rio by the Brazilian police who 

extradite him back to Italy… 

Bellocchio, the director of       

VINCERE, another Italian epic 

based on true events, demonstrates 

his flair and magnificent vison in 

grandiose style. The opening at a 

lavish party where all the Casa 

Nostra members are present,  

before the execution begins, brings 

to mind another mafia classic - 

Francis Ford Copolla’s THE 

GODFATHER. “I am an honourable 

man not a Mafioso, but a member 

of the Casa Nostra. I joined in order 

to help the poor,” Favino proudly 

confesses to Judge Giovanni   

Falcone - an act which immediately 

marks him as a traitor amongst 

the other Casa Nostra members.  

Give yourself a treat and see 

this magnificent epic on the big 

screen!  

 

Stage Mother 

Jacki Weaver, the wonderful 

Australian, who found fame in 

Hollywood in her later years thanks 

to her Oscar nominated perform-

ance in ANIMAL KINGDOM, ex-

cels here as Maybelline, a deeply 

conservative church choir director, 

who leaves her dull life in Texas 

behind after she inherits her late 

son’s drag club in  San Francisco. 

Maybelline is like fish out of water 

when she first arrives at this   

flamboyant enterprise and feels 

deeply regretful for having cut off 

her son from her life.  

Thom Fitzgerald’s likable film    

is worth seeing just for Weaver’s   

remarkable performance alone 

and its colourful characters - very 

much in the style of Ryan Murthy’s 

television series POSE - will       

certainly put a smile on your face.  

 

Saint Frances 

Written by Kelly O’ Sullivan, who 

also plays Bridget, a free spirited 

34-year-old torn whether she should 

have an abortion following an  

unwanted pregnancy. Meanwhile, 

she gets a job as a nanny looking 

after Frances (Ramona Edith-

Williams), a precocious six year 

old daughter of a gay couple…  

O’ Sullivan has written a gift       

of a part for herself and her smart 

dialogue and fully fleshed charac-

ters sparkle with wit and originality. 

The actors are excellent but it is 

little Edith -Williams who steals the 

show as the eponymous heroine! 

 

The Rifleman 

This biggest success of all time 

at the Latvian box-office adapted 

from Aleksandrs Grins’ book 

“Blizzard of Souls” based on his 

own experiences and banned by 

the Soviets.  

Director Dzintars Dreibergs 

brings vividly to life the harrowing 

story of a 17-year-old farm boy 

who volunteers for the Latvian 

army along with his former marks-

man father during World War 1.  

The action and horror of the 

trenches are seen through the   

innocent eyes of the young rifle-

man forced to mature under these 

horrific circumstances… 

Superb production values with 

a cast of thousands along and a 

myriad of volunteer background 

artists, who are all credited at the 

end. An important film about a 

dark part of history! 

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

How To Build  

A Girl 

Notorious scene stealer Beanie 

Feldstein, from LADY BIRD and 

BOOKSMART, shines in this  

amicable film based on Caitlin 

Moran’s novel. Moran also wrote 

the screenplay and sets the action 

in 1993 on a council estate in 

Wolverhampton.  

Sixteen-year-old Johanna Mor-

rigan is determined to leave her 

working class roots behind aspir-

ing to become a popular music 

journalist but first she decides to 

change her hair colour to red and 

her name to Dolly Wilde…  

American Feldstein is very  

persuasive as a Midlands teen-

ager hungry for success and brings 

a lovely energy to her portrayal 

under Coky Giedroyc’s astute       

direction. The plot may lack sur-

prises but overall it is executed 

with such gusto that it is almost 

impossible to resist. Feldstein is 

in good company supported by an 

eclectic British cast that includes 

Paddy Considine, Joanna Scanlan, 

Frank Dillane and Emma Thomp-

son. (Amazon Prime Video) 
 

Alice 
 

Writer/director Josephine Mack-

erras makes an impressive feature 

film debut with this story of Alice 

(Emilie Piponnier), a Parisian young 

woman living the perfect life with 

her attractive husband Francois 

(Martin Swabey) and small son. 

But her golden world collapses 

when she discovers that her    

“perfect” husband has spent all 

their money on prostitutes leaving 

their mortgage unpaid for over a 

year. And like BELLE DE JOUR 

Alice enters the world of prostitutes 

but out of necessity rather than 

boredom...  

A gripping film with a terrific      

Piponnier as the gutsy protago-

nist! (Curzon Home Cinema, BFI 
Player, Amazon Prime) 

 

Coincoin And The 

Extra-Humans 
 

Bruno Dumont revisits the      

setting and characters he originally 

created for P’TIT QUINQUIN five 

years ago as a four part TV series. 

In this new 4-parter Quinquin is 

now a grown up with a different 

nickname CoinCoin. His friends 

are still the same while Eve, his 

childhood sweetheart now goes 

out with someone else. Life in this 

sleepy part of Cote D’Opale, not 

far from the jungle of Calais,      

continues at its regular rhythm, 

until extra-terrestrial gunk begins 

to fall from the sky. The inimitable 

duo Captain Van Der Weyden and 

his loyal sidekick Carpentier set 

out to investigate… 

It is great to see these adorable 

characters return in this delightful 

film. A comic take on INVASION 

OF THE BODY SNATCHERS 

executed in a surreal, fashion and 

worth discovering! (Digital Release 
by New Wave Films) 

 

3 BELA LUGOSI FILMS: The 

star of DRACULA plays three  

unhinged doctors in these thirties’ 

adaptations from Edgar Allan Poe’s 

stories. MURDERS IN THE RUE 

MORGUE, THE BLACK CAT and 

THE RAVEN - a collection of      

unmissable thrills and horror from 

Universal with Boris Karloff, as 

Lugosi’ nemesis in the last two. 

(Blu-ray from Eureka Entertainment) 
 

THE PORTUGUESE WOMAN: 

Rita Azevedo Gomez’s elegant 

period drama follows the story of the 

eponymous heroine on a remote 

cattle in Northern Italy and as she 

awaits patiently for her husband 

Lord Van Ketten to return from 

the war…Its theatrical, Brechtian 

staging is filmed in exquisite and 

perfectly framed compositions, 

with mostly static camera shots 

and with hardly any close ups. A 

mesmerising experience! (MUBI)

“…Take me in your arms, 
Rescue me, I want your tender 
charm.” Oh how I could do with 

Aretha’s tender charm right now 

(the original song was recorded 

by Fontella Bass). I’ve written 

my own version – Rescue me 
from my misanthropy, rescue 
me from humanity. Rescue me, 
I want to flee, Yes rescue me 
and set me free. The lockdown 

release has brought out hordes 

of people who have as much 

interest in social distancing and 

care for their fellow citizens as 

I do in the anatomy of a gnat. 

I’ve emailed Downing Street 

requesting a lock up rather 

than lockdown during the         

inevitable second phase, peak, 

spike or whatever the correct 

term is. That’s if the politicians 

actually listen this time. What 

was evident at The House of 

Lords Science and Technology 

Committee last week is that  

the politicians may bang on 

about “being led by the 

science” but stopped listening 

to the scientists ages ago. As 

a result, many are not listening 

to the politicians. “…Come on 
and rescue me.” 

I blame the mask charade. 

Will we, won’t we? Should we, 

shouldn’t we? Well now we 

have no choice unless reques-

ted to by police or an official, if 

it causes you severe distress, 

you are travelling with someone 

who relies on lip reading to 

communicate, due to a physical 

or mental illness or impairment 

or disability, to avoid harm or 

injury to yourself or others, to 

avoid injury or to escape a risk 

of harm and you don’t have a 

face covering with you, to eat 

or drink but only if you need to, 

to take medication and if you’re 

under 11. That is a summarised 

version of the actual list. I         

include it here just to illustrate, 

were it needed, why we are so 

utterly befuddled by government 

advice and as a result many 

are doing exactly what they 

want, interpreting the rules DC 

style. If you think it’s me being 

a grumpy old man then ponder 

this from Ken Marsh, chairman 

of the Metropolitan Police 

Federation, “It (the policy) is 

impossible to enforce…We’ll 

be driving around and around 

London looking for people 

who aren’t wearing masks, it’s 

absolutely absurd.” 

The twenty fourth day of July 

in the year of our Lord 2020, 

when enforced mask wearing 

in all indoor environments - 

except offices for which the 

Health Secretary came up with 

yet another bonkers explana-

tion – will be an interesting 

twenty four hours. I’m setting 

up a vigilante group to carry 

out citizens arrests on all those 

who disobey our perspicuous 

Prime Minister. We will all        

be wearing Santa outfits to  

acknowledge his proclamation 

that everything will be back       

to normal by Christmas. Hell 

may also freeze over. “Yes, 
come on baby, and rescue 
me…” 

We have now reached forty 

five thousand deaths, though 

it seems the government are 

now beginning to question        

official statistics. No I’m not 

making that up. So as we look 

forward to “virtual normality” 

by November, the Chancellor 

is encouraging us all to      

“Eat Out to Help Out.”  

Mister Sunak has become 

the ubiquitous pin-up for the 

ailing government. Rishi has 

been photographed eating, 

posing, working, playing, with 

and without mask, and all in 

the name of “Let’s Get Going”, 

yet another slogan, apparently 

Brexit related, aimed at     

encouraging workers back      

to their offices. “I need you, 
And your love too…” 

Back in the arts world follow-

ing last week’s announcement 

of that £1.57bn support pack-

age, it’s still not clear how the 

funds will be distributed. Live 

Aid, a hugely successful     

venture, was thirty five years 

ago. Maybe they should make 

Sir Bob Geldof the arts tsar; 

he’d get the money shared out, 

including to those desperate 

freelancers who have “fallen 

through the cracks,” meaning 

they are getting no governmen-

tal support whatsoever, save 

for the morsels of Universal 

Credit.  

We are in serious danger of 

losing some outstanding talent, 

many of whom come from 

BAME communities. Despite 

their increasing disillusionment. 

the creative community con-

tinues to offer up a whole host 

of streaming options. The one 

I’d recommend is the raucous 

and wonderfully entertaining 

Reasons to be Cheerful by  

the totemic Graeae Theatre 

Company, a celebration of the 

music of Ian Drury and the 

Blockheads, available now on 

their website.  

Finally, this week marks  

one year of Boris Johnson’s 

premiership. So has he lived 

up to his Churchillian aspira-

tions, or is he closer to Churchill 

the dog in those insurance   

adverts? “Cause I'm lonely, 
And I'm blue…” Maybe we 

both need rescuing.

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Rescue me... 
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M
ost of us are aware        

of how important it is  

to stay hydrated and 

drink plenty of water. However, 

whether everyone actually does 

just that seems to be a different 

question. It is quite alarming that 

many people attend a training 

class without fluid, to top up and 

keep hydrated. There are even 

those who if they could not get 

a flavoured drink or anything 

pleasantly tasting, would not be 

drawn to plain water.  

The importance of staying 

hydrated cannot be expressed 

enough. Without enough water, 

so many problems can occur; 

apart from fainting, there are 

other major problems such as 

kidney infections that can then 

lead to kidney stones and other 

complications. 

There are so many benefits 

from drinking enough water. If 

you are one of those who are not 

so keen on plain water, let me 

entice you with an ice-tea treat 

with some added benefits. 

Use bottled or filtered water 

and boil in the kettle to make an 

infusion. You can drink it hot or 

allow it to cool, keep it in a handy 

container in the fridge and even 

add some ice cubes for that 

readymade iced tea.  

Let's start with regular basic 

tea - personally I am not a fan of 

the traditional builder’s brew, but 

add some cinnamon and cloves, 

and then I am more than happy 

to drink it. A simple change to 

some ordinary tea and a great 

transformation with the cinnamon 

which has the benefits of anti-

oxidants, reduced inflammation 

and blood sugar levels, improved 

heart health and even PMS 

cramps. The cloves are known 

for their anti-inflammatory com-

pounds in helping to heal sore 

throats, cold cough and head-

ache. Eugenol present in clove 

can help with digestion, and 

good healthy digestion can aid 

effective weight loss. Clove can 

also help speed up the metabo-

lism naturally, so for those that 

want to shape up, it is an added 

bonus. 

Remember that ordinary tea 

can be purchased decaffeinated 

nowadays, so those that avoid 

tea due to caffeine, don’t have 

an excuse! 

I am not that keen on herbal 

or fruit tea infusions either,       

unless they are added to another 

ordinary tea or similar. I am      

however a lover of Earl Grey 

Tea; it is black tea with bergamot 

citrus extract. It also has the 

anti-oxidant properties as it is 

rich in catechin which promotes 

healthy digestion, can help lower 

cholesterol and blood pressure. 

Sweeten it up by adding some 

rose bud tea and it can boost 

the immunity system with its     

vitamin C. It is also recommen-

ded to help prevent urinary        

infections.  

So hot or cold, mix the       

herbalists or herbs from your 

kitchen cupboard or garden and 

what a great way to drink to 

your health.  

Here are some infusions that 

you can make and keep at the 

ready for yourself and your 

guests: 

Elderflower (Sambucas nigra) 

for colds and influenza. Also 

good for the hair and skin. 

Valerian for relieving head-

aches and migraine, good for 

nervous tension and insomnia. 

Peppermint helps relieve 

sickness, indigestion, flatulence, 

stomach cramps and colds. 

Parsley acts as diuretic which 

is used to treat rheumatism, 

kidney and urinary problems.  

Cranberry is good for urinary 

tract infections. 

Raspberry leaves are recom-

mended as a tonic to prevent 

anaemia.  

Dandelion used as a diuretic. 

It is known to cleanse the blood 

and for liver, kidney, gout and 

rheumatic problematic condi-

tions.  

Thyme is a natural antiseptic 

and good for relieving coughs, 

colds and bronchitis.  

Rosemary soothes migraine 

and headache and stimulates 

and boosts the circulation. It is 

also suggested for promoting 

hair growth. 

Nettles act as a diuretic, 

cleansing the blood, elimina-

ting toxins and good for insom-

nia.  

Honey is good for asthma 

and allergies, sore throats, 

coughs, colds and fever. 

Here's to your health 'drink 

up'! 

Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

Tea time

Xclusive! Katerina Neocleous

The summer here in London may be teasing us with her temperamental and short-lived sunshine, 

keeping us on our toes weather wise, but one thing for sure is that those Greek summer releases 

just keep on coming! 

 

Thanos Petrelis is shaking things up “Kounia Bella” style thanks to a brand new remix courtesy 

of DJ Valentino. The club hit maestro has given the early 2020 hit tune a little make-over for the 

summer season. Definitely more get up on your feet, swivel vibes rather than poolside lounging! 

Kai pame! 

 

Now moving on from news of an established music partnership to a new collaborative effort.        

Sasa Mpasta and Alexis Prevenas have joined musical forces for the first time on “Mia Moderna 

Ap’ Tin Athina” - an energising, upbeat track with all the flavours of classic laiko orchestration 

combined with modern day production. The song has proved popular long before it’s official release, 

music fans making their impatience known on the online teaser trailer feed, but the wait is now over 

as the track and accompanying video clip are unveiled in their entirety!  

 

Zan Batist is back with his own music offering; a modern tsifteteli entitled “Esi Ftais”. The popular 

singer known for his fusion of pop and folk aims to raise your pulse and rhythm with this dynamic 

little number.  

 

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



The Crown will return for a          

sixth series Netflix confirms 

Netflix has announced that a sixth series of The Crown will 

be made after all, despite recently stating that the show would 

come to an end following its fifth run. 

The streaming giant had originally planned for the award-     

winning show to run for a total of six series, with three different 

actors taking on the lead role of Queen Elizabeth II throughout 

that time. Despite this, it was announced in January that the 

fifth series – which will see Imelda Staunton taking over as the 

UK monarch, would be the last – although producers have now 

done a 180 over this decision. 

“News from the palace,” a tweet posted on Netflix’s account 

last week read. “We can confirm there will be a sixth (and final) 
season of @TheCrownNetflix, in addition to the previously        
announced five!” 

The Crown creator Peter Jackson also explained: “As we 
started to discuss the storylines for series five, it soon became 
clear that in order to do justice to the richness and complexity 
of the story we should go back to the original plan and do six 
seasons.” 

Last year, The Crown unveiled its third series, in which Olivia 

Colman succeeded Claire Foy in the leading role. 

Filming on the impending fourth series was completed in 

March, shortly before lockdown measures were introduced in 

the UK. The fourth run was originally intended to debut later in 

2020, although it’s yet to be announced whether the coronavirus 

pandemic has scuppered these plans.
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Andrea Georgiou 

Bestselling novelist  

Victoria Hislop       

becomes honorary 

Greek citizen 

 

Victoria Hislop, the bestselling 

author of The Island and Those 
Who Are Loved, may officially 

consider herself Greek. 

Greece’s President Katerini 

Sakellaropoulou has signed an 

honorary naturalization order 

allowing the 61-year-old novelist 

to claim Greek citizenship. 

Hislop, who has a holiday 

house in Crete where she spends 

several months a year, was 

granted Greek citizenship for 

promoting modern Greek history 

and culture, including the history 

of the tiny island of Spinalonga, 

off the coast of Crete, the last 

leper colony in Europe, which 

served as the setting for her 2005 

historical novel The Island. 

The author is now bringing out 

a children's version of the best-

seller to be published in 2021. 

The original book followed a 

young woman compelled to      

unravel her Cretan mother’s 

mysterious past. In Maria's Island, 

the story of the Cretan village      

of Plaka and the tiny, deserted      

island of Spinalonga will be narra-

ted by Maria Petrakis, one of the 

children in the original version.  

Hislop said: "I realised that 
much of the book is actually about 
children and their experiences 
of stigma and loss, so this has 
been a wonderful experience for 
me, to look at things through 
their eyes. Writing for children 
requires a whole different set of 
skills and I hope they will enjoy 
reading it." 

A
lthough formal negotia-

tions with record labels 

are yet to begin, Cypriot 

broadcaster RIK has already 

seen interest from well-known 

artists for participation in next 

year’s Eurovision Song Contest.  

It is expected that the artist 

who will fly the flag for Cyprus 

will be confirmed by November. 

Negotiations with labels are 

due to begin next month. 

A Eurovision news website, 

has published a list of artists 

who are in contention to poten-

tially represent Cyprus at the 

contest next year. They include: 

Rock-pop band MELISSES 

Eurovision 2012 entrant        

IVI ADAMOU 

Formerly speculated artist 

VANGELIS KAKOURIOTIS 

IAN STRATIS, who was 

shortlisted for Eurovision 2020 

Kazakh-Greek popstar         

EIRINI PAPADOPOULOU 

A collaboration between 

KONNIE METAXA and         

TASSOS XIARCHOS 

Voice of Australia 2020         

finalist DESPINA SAVVA, who 

is currently only 15 

These names have been 

banded around, with many of 

these artists announcing their 

intentions/interest in participa-

tion. Despite this, the broad-

caster will not be making an 

official announcement just yet. 

According to a source at 

RIK, the broadcaster is pleased 

there has been so much interest 

from well-known artists from 

the Greek music scene, how-

ever, they are still open for  

proposals from both artists and 

composers and will proceed 

rationally in order to make the 

best possible choice.  

As we’ve seen in the past 

with Panik Records and Eleni 

Foureira and Minos EMI with 

Tamta, record label backing is 

an important component for 

the Cypriot representative at 

Eurovision. 

The source added that        

discussions will commence in 

August, with the aim of publicly 

announcing the artist/act in 

November. Following that, the 

song, clip and stage concept 

will be developed. 

Cyprus made their Eurovision 

debut  back in 1981. The island 

has participated in every contest 

since, with the exception of 

1988, 2001 and 2014. Prior to 

2018, Cyprus’ best results had 

come in the form of three 5th 

place finishes: Anna Vissi’s 

Mono E Agapi in 1982, Hara & 

Andreas Constantinou’s Mana 
Mou in 1997 and Lisa Andreas’ 

Stronger Every Minute in 

2004. 

While Cyprus secured seven 

top 11 finishes in the 1990s, 

the nation’s form dipped as the 

contest entered its semi-final 

era. Cyprus failed to qualify        

in six out of eight occasions        

between 2006 and 2013,       

withdrawing in 2014 for finan-

cial reasons. 

In 2018 however, Eleni       

Foureira garnered a highly      

respectable second place for 

Cyprus for the first time with      

the iconic Fuego. The following 

year, Tamta gained 13th place 

with Replay.  

In 2020, CyBC selected 

Sandro to represent Cyprus 

with the song Running. Sandro 

was set to perform 13th in       

the first semi-final of this year’s 

contest, which was ultimately 

cancelled due to the COVID-19 

pandemic.

RIK looking to select a more ‘well-known’ 

singer for Cyprus Eurovision 2021

The final resting place of 

George Michael will be open       

to the public this summer, as 

Highgate Cemetery announced 

plans for visitors to walk unac-

companied through the historic 

west side of the burial ground. 

But any fans of the Wham! 
superstar aiming to pay their  

respects will have a hard job 

finding his grave - it is not marked 

with a headstone and the ceme-

tery will not include it in their 

guide or signpost the location. 

Following George’s death on 

Christmas Day 2016, thousands 

of fans arrived in Highgate         

village leaving a shrine on the 

green near his house. 

He was buried in the West 

Cemetery, which for the last      

40 years, visitors have only 

been able to see on official 

guided tours.

George Michael fans finally able to 

visit singer’s grave...if they can find it



Aubameyang double fires 

Arsenal past Man City 

 into Cup final 
 

Arsenal ambushed FA Cup 

holders Manchester City as Pierre-

Emerick Aubameyang scored a 

goal in each half to secure a 2-0 

semi-final victory at an empty 

Wembley Stadium on Saturday 

Days after, Mikel Arteta’s side beat 

Premier League champions Liver-

pool, the Spaniard outfoxed his 

managerial mentor Pep Guardiola 

as his players executed his plan 

to perfection. Predictably, City     

enjoyed the majority of possession, 

but Arsenal were gritty and disci-

plined as well as being lethal on 

the counter-attack as they reached 

their 21st FA Cup final. 

City dominated the early         

exchanges, pinning Arsenal back, 

but were stopped in their tracks 

when Aubameyang produced a 

neat finish in the 19th minute      

following a flowing end-to-end move. 

Pep Guardiola’s City side never 

fully recovered and, just when they 

were beginning to exert some real 

pressure after the break, Aubame-

yang produced another sublime 

finish, racing through to fire past 

goalkeeper Ederson in the 71st 

minute. 

Arsenal comfortably soaked up 

City’s late pressure as they ended 

a miserable run of seven succes-

sive defeats against Guardiola’s 

City, including a 3-0 away league 

defeat last month. 

It was a great result against one 

of the best teams in the world. We 

were humble, we understood the 

way we had to play and we took 

the opportunities to score,” Arsenal 

defender David Luiz, who has been 

transformed in recent weeks, said. 

Chelsea beat Manchester 

United 3-1 on Sunday to book 

their place in an all-London FA Cup 

final, helped by two glaring errors 

from goalkeeper David de Gea and 

an own goal by Harry Maguire. 

Chelsea, who face rivals Arsenal 

in the Aug. 1 showpiece, had lost 

to United three times this season 

but dominated the match and took 

control with goals either side of 

halftime from Olivier Giroud and 

Mason Mount. 

Chelsea manager Frank       

Lampard was delighted with the 

discipline of his team, who ended 

United’s 19-game unbeaten run. 

People ask a lot at this time of the 

year about mentality and character 

and our team was full of it today,” 

he told the BBC after the match 

at an empty Wembley, the national 

stadium’s gates locked because 

of the COVID-19 pandemic. 

United were forced into a 

change at 0-0 late in the first half 

when Eric Bailly was carried off 

after clashing heads with fellow 

defender Maguire, United manager 

Ole Gunnar Solskjaer bringing on 

Anthony Martial to create more 

attacking threat. 

But it was Chelsea who took 

the lead 11 minutes into first-half 

stoppage time when Giroud flicked 

a cross by captain Cesar Azpili-

cueta at De Gea who failed to get 

enough of a hand on the ball to 

stop it spinning over the line. 

Chelsea doubled the lead a      

minute after the restart when 

Mason Mount pounced on a poor 

pass by Brandon Williams to shoot 

from the edge of the box. It looked 

like De Gea would make a com-

fortable save but he could only 

steer the ball into the net. 

United scored a consolation goal 

when Bruno Fernandes converted 

a penalty in the 85th minute. 

Solskjaer was left to rue his 

decision to drop his usual FA Cup 

goalkeeper Sergio Romero and 

put De Gea in the starting team 

despite errors by the Spain keeper 

earlier this season. By contrast, 

Lampard kept faith with his 

number two keeper Willy Caballero 

who has been limited mostly to 

cup appearances for Chelsea this 

season. The Argentine had a 

quiet afternoon with a tired-look-

ing United rarely threatening. 

The win leaves 42-year-old and 

former player and now coach 

Frank Lampard, the club’s record 

goalscorer, on course for a positive 

first season in charge of Chelsea 

who look on course to qualify for 

the Champions League, possibly 

alongside United, as well as 

reaching the FA Cup final.
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All London FA Cup Final 

S
unday's Premier League season climax is 

set to be a nerve-shredding one for teams 

battling to avoid relegation. Norwich are 

certain to finish bottom of the table - and two from 

Aston Villa, Watford and Bournemouth will join them 

in the Championship next season. If teams finish 

on the same points then goal difference comes 

into play. If they still cannot be separated then goals 

scored comes into the equation, head-to-head 

record between two clubs, with the team collecting 

the most points finishing higher up the table. 

 Chelsea, Leicester, Man Utd are all chasing 

Champions League placings.

Premier League 2019/20 Final day
Fixtures - Sunday 26 July 2020 
all 4pm kick off 
Arsenal v Watford 

Burnley v Brighton 

Chelsea v Wolves 

Crystal Palace v Tottenham 

Everton v Bournemouth 

Leicester v Man Utd 

Man City v Norwich 

Newcastle v Liverpool 

Southampton v Sheffield Utd 

West Ham v Aston Villa

KOPA LEAGUE AGM 
Chairman Kypros Kyprianou and  

General Secretary Steve Savva elected

At this week’s KOPA League AGM on Monday 

20th July 2020 that took place at the Cypriot 

Community Centre in Wood Green, Kypros          

Kyprianou was elected as Chairman and last 

year’s General Secretary Steve Savva was           

re-elected unopposed to be secretary again. 

At the meeting representatives from all the 

league clubs and last season’s league manage-

ment committee were present to give updates 

and views on the last season and how they will 

progress next season. 

The new Chairman Kypros Kyprianou is well 

known within the KOPA League and our football 

community as a former player in the league play-

ing for Omonia, New Salamis and AEL and also 

playing for the league representative team. He 

was the Chairman of Omonia Youth and Vice 

Chairman of Omonia London. 

Chairman Kypros Kyprianou (left) and General Secretary Steve Savva (right)

Football tennis fundraiser for the  
Nikki Lilly Christou Butterfly AVM Charity

18-year-old Ellis Charalambous was so overcome 

with Nikki Lilly (Christou) and the work she was 

doing for the Butterfly AVM Charity that he decided 

to arrange a football tennis event/tournament at 

Firs Lane tennis Centre on Friday 17th July 2020 

to raise funds for this good cause. 

The funds raised are used to fund research and 

we aim to maximise results by not just donating, 

but by employing researchers. The researchers, 

in conjunction with Great Ormond Street Hospital 

and University College of London, provide the help 

that is needed to understand and search for the 

cure we long to find. 

Nicole Lilly (Christou) was a seemingly normal, 

happy child enjoying life to the full. Suddenly, at only 

six years of age, large veins started appearing on 

the right side of her face. This was followed by 

facial swelling and terrible bleeds from her nose 

and gums. After many tests it was found that Nicole 

had been born with a high flow craniofacial AVM 

(Artaeriovenous Malformation). 

Organiser Ellis Charalambous with Nikki Lilly Christou’s father George Christou
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Είναι με μεγάλη θλίψη που αναγγέλουμε το 
θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας 
και γιαγιάς 

Αντιγόνη Γεωργίου 
(από το Πατρίκι) 

που απεβίωσε στις 7/7/2020 μετά από μα-
κρόχρονη αλλά γεναία μάχη με καρκίνο στο 
πάγκρεας. Αφήνει τον αδελφό της Κώστα 
Ιωάννου, τα παιδιά της Γιώργο και 
Αντρούλα, καθώς και τα δύο της εγγόνια.  
Ακολούθησε τον πολυαγαπημένο της 
σύζυγο Πλήσση Γεωργίου που απεβίωσε 
το 2002 και θα ταφεί μαζί του. Η κηδεία της 
θα τελεστεί στις 24 Ιουλίου, 11πμ, από την 
εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green 
και η ταφή στο κοιμητήριο του Southgate. 

Αναπαύσου εν ειρήνη. 25/7/1934 - 7/7/2020

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, 1:15μμ 

στο κοιμητήριο του New Southgate, το πρώτο 

ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας μητέρας και αδέλφης 

 

Φανούλας Παπαζαχαρίου 
(από Λάρισα - Ελλάδα) 

 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

 
Τα παιδιά της Δήμητρα και Ιορδάνης 

και τα αδέλφια της Δημήτρης και Δανάη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Μιχαήλ 

(από τη Μηλιά Αμμοχώστου)  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε 

το θάνατο του πολυαγαπημένου μας  

Μιχάλη Μιχαήλ που απεβίωσε 

την Κυριακή 19 Ιουλίου 2020 

σε ηλικία 81 ετών. 

Αφήνει πίσω την αγαπημένη του 

σύζυγο, Αλεξάνδρα, το γιο του Κάρλο 

και την κόρη του Στέλλα, 

 γαμπρό Mike και νύφη Donna, 

τρία εγγόνια, Micki, Liana και Alexia 

Η κηδεία του θα τελεστεί 

την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020, 

στην εκκλησία της Παναγίας, 

στο Wood Green, στις 13:00 και η ταφή 

στο κοιμητήριο του Έντμοντον 

στις 2.30 μ.μ. 

Αιωνία του η μνήμη.

27/05/1939 - 19/07/2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Michael 
(from Millia, Famagusta)  

It is with great sadness that we 

announce the death of Michael Michael 

who passed away at the age of 81 

on Sunday 19th July 2020. 

He leaves behind his beloved wife, 

Alexandra, his son Carlos and 

daughter Stella,  son-in-law Mike and 

daughter-in-law Donna, 

three grandchildren; Micki, Liana and 

Alexia. 

His funeral will take place 

on Wednesday 29th July 2020, 

St Mary’s Church, Wood Green 

at 1pm. 

Burial at Edmonton Cemetery 

at 2.30pm.

The special memories of you dad will never fade; 
A kind and loving father with a heart of gold; 

We will miss the stories you once told: 
For us time has stood still, 

death leaves a memory no one can heal; 
Your love leaves a memory nobody can steal; 

How we wish to hear your voice again, 
but know you are no longer suffering or in any pain; 

We hold you close within our hearts and there you will remain; 
The beautiful memories of you will forever shine in our hearts…. 

Rest in Peace dad until we meet again…
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μάρω Κυριάκου 
(από το Κάτω Δίκωμο Κερύνειας)  

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο 

της αγαπημένης μας Μάρως, η οποία  

απεβίωσε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. 

Η Μάρω, γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1949 

στο Κάτω Δίκωμο της Κερύνειας. Το 1964, 

σε ηλικία 15 ετών, ήρθε στο Λονδίνο, όπου 

το 1967 παντρεύτηκε τον εκλεκτό 

της καρδιάς της. 

 Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Νίκο και 

τους τρεις γιους της Κώστα, Χρίστο και Ηλία 

που ήταν τα πάντα για την Μάρω. 

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι 

είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. 

Η κηδεία της θα γίνει στις 30 Ιουλίου 2020. 

στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 

της Παναγίας στο Wood Green, στις 10πμ. 

Μόνο 30 από τους πιο στενούς συγγενείς και 

φίλους μπορούν να παρευρεθούν στην 

εκκλησία. Οι υπόλοιποι μπορούν να 

παρακολουθήσουν τη νεκρώσιμη ακολουθία 

στο προαύλιο της εκκλησίας. 

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Southgate 

στις 11.30πμ.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maro Kyriacou 
(from Kato Dhikomo, Kyrenia)  

It is with the heaviest of hearts, 

that we announce the death 

of our beloved Maro, who passed away 

on Monday 20 July 2020. 

Maro was born on the 25 March of 1949 

in Kato Dhikomo, Kyrenia. She came 

to London in 1964 at the age of 15 and 

was married to the love of her life in 1967. 

She leaves behind her husband Niko 

and her three sons Costa, Christo and Elias 

who meant everything to her.  

Her kind heart will be missed by all those 

who knew her.  

 She will be laid to rest on the 30th July 2020. 

The funeral service will take place at Panayia 

Greek Orthodox church in Wood Green at 

10am. A list of 30 of her closest relatives and 

friends will be allowed into the church. 

The remaining attendees will have to listen 

to the service from outside. 

The burial will take place at Southgate 

cemetery at 11.30am.

25/03/1949 - 20/07/2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Βάσος Παπαχρυσοστόμου 
(από την Κώμα του Γιαλού)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου 

μας συζύγου, πατέρα και παππού, που απεβίωσε στο σπίτι 

του, στις 5 Ιουλίου 2020, σε ηλικία 89 ετών. 

Ο Βασίλης ήρθε στο Λονδίνο το 1948 και έζησε όλο 

το υπόλοιπο της ζωής του εδώ. 

Αφήνει πίσω την επί 68 χρόνια σύζυγό του Ειρήνη, τα 

παιδιά του Σοφούλα, Αγγέλα, Κρίστοφερ, Χριστίνα, Άννα 

και Ιωσήφ, 16 εγγόνια, 18 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020, 1.15μμ 

στο Νόρθαμπτον. Δυστυχώς, λόγω των έκτακτων μέτρων 

για τον κορωνοϊό, η κηδεία θα τελεστεί αυστηρά σε στενό 

οικογενειακό κύκλο. 18/01/1931 - 05/07/2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Vasos Papachrisostomou 
(from Koma tou Yialou)  

It is with great sadness that we announce the loss of our 

beloved husband, father and grandfather, who passed 

away at home on the 5 July 2020 at the age of 89. 

Vasilis came to London in 1948 and made his life here. 

He leaves behind his wife of 68 years Ereni, his children 

Sophoulla, Angela, Christopher, Christina, Anna and 

Joseph, 16 grandchildren and 18 great-grandchildren, 

family and friends. 

The funeral will take place on Tuesday, 28 July 2020, 

1.15pm in Northampton. Sadly, the service will be for 

immediate family only, following Government guidelines.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Ζιαρτή 
(από την Κώμη Κεπίρ)  

Η Ελένη αφήνει δύο παιδιά: Yvonne και Αντρέα, τρεις 
εγγονές: Eleanor, Rhian και Sophia, δισέγγονα: Λούη 
και Ζωή και την αγαπημένη της αδερφή Χριστίνα στην 
Αμερική. Πάντα περιτριγυριζόταν από την αγαπημένη 
της οικογένεια και φίλους. Λάτρευε τα βαφτιστήρια της: 
Τζίνα, Κούλα, Κάι, Γιούλα και Αντρέα. Όλοι είχαν μια 

ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. 

Το 1946, μετά το θάνατο της αγαπημένης της μητέρας, 
ταξίδεψε ακτοπλοϊκώς με τη μικρότερη αδελφή της για 
να βρίσκονται στο πλευρό του πατέρα τους. Δούλεψαν 

σκληρά στο εστιατόριό του στο Νότιο Κένσινγκτον, 
όπου και τελικά συνάντησε τον πατέρα μας, Κώστα 

Ζιάρδη, τον οποίο και νυμφεύτηκε το 1954.  

Αντιμετώπισε αποφασιστικά διάφορα προβλήματα 
υγείας. Εκτός από το χρόνιο άσθμα που την 

ταλαιπωρούσε, τη δεκαετία του ‘80 πάλεψε και νίκησε 
τον καρκίνο του μαστού. Συχνά, έλεγε χαριτολογώντας 
ότι η υπόθεσή της, έχριζε μελέτης για το NHS, αφού 
απέδειξε ότι οι γιατροί έκαναν λάθος και έζησε για να 
δει τα εγγόνια και τα δισέγγονά της να γεννιούνται. 

Ήταν Χριστιανή Ορθόδοξη και ήξερε ότι 
προστατευόταν από τον Απόστολο Αντρέα. Από νεαρή 

ηλικία, αντλούσε δύναμη μέσα από την πίστη της. 

Εμείς, ό,τι είμαστε σήμερα, το χρωστάμε στη μητέρα 
μας. Ποτέ δεν φοβηθήκαμε να αγγίξουμε τα αστέρια. 
Είμαστε για πάντα ευγνώμονες για τη δύναμη, την 

έμπνευση, το πείσμα και την ικανότητά της να γνωρίζει 
ότι τα πάντα είναι δυνατά. 

 Εισφορές για όσους το επιθυμούν στο: 
https://inmemory.breastcancernow.org/search 

Η κηδεία της θα γίνει στις 27 Ιουλίου,12.30μμ στον 
Ιερό Ναό Απ. Αντρέα, Kentish Town, NW1 9QB 

και η ταφή στις 2.30 μ.μ. στο κοιμητήριο του 
New Southgate, N11 1JJ

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Ziardis 
(from Komi Kebir)  

Eleni leaves two children; Yvonne and 

Andrew, three granddaughters; Eleanor, Rhian and 

Sophia, two great grandchildren; Louis and Zoe and 

her dearest sister Christine in America. She has al-

ways been surrounded by many 

beloved family and friends. Eleni cherished her 

godchildren Gina, Koula, Kay, Youla and Andrew 

who all had a special place in her heart.   

In 1946 she travelled from Cyprus on the Corinthian 

with her younger sister to be with their father, following 

the death of their beloved mother. They worked very 

long hours at his restaurant in South Kensington, 

where eventually she met our father, Costa Ziardis, 

and married him in 1954. Adding to her chronic 

asthma, she developed breast cancer in the 1980s and 

often joked, she was a NHS Case Study but proved the 

doctors wrong and lived to see her grandchildren, and 

great-grandchildren being born. Was a devout Greek 

Orthodox and knew that she was protected by Saint 

Andrew from an early age; she gained inspiration from 

her church.  

Our mother made us all who we are today, never afraid 

to touch the stars. We are forever grateful for her 

strength, inspiration, stubbornness and her ability to 

know that anything is possible.   

A page for donations for breast cancer has been orga-

nised see link below. 

https://inmemory.breastcancernow.org/search 

The funeral will take place on the 27th July, 12.30pm 

at Apostolos Andreas, Kentish Town, NW1 9QB 

Then 2.30pm at New Southgate Cemetery, N11 1JJ

9/4/1931 - 30/6/2020

“Here’s to strong women, 
may we know them, may we be them, 

and may we raise them”

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Κωστή 
(από το Λιοπέτρι Αμμοχώστου)  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο 

του αγαπημένου μας, συζύγου, πατέρα και 

παππού, που πέθανε περιτριγυρισμένος από 

την οικογένεια του, στις 12 Ιουλίου 2020 σε 

ηλικία 73 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, τα παιδιά του 

Κώστα, Ελισάβετ και Αντρέα, δύο γαμπρούς,  

νύφη και έξι εγγόνια που τον αγαπούν και θα 

τους λείψει πολύ. 

Ο Αντρέας γεννήθηκε στο Λιοπέτρι της 

Αμμοχώστου στις 11 Οκτωβρίου 1946 και 

ήρθε στο Λονδίνο το 1963, όπου συνάντησε τη 

σύζυγό του Ελένη. 

Παντρεύτηκαν και έζησαν μια πολύ υγιή και 

αγαπημένη ζωή μαζί, για 49 χρόνια. 

Ο Ανδρέας ήταν ένας πολύ περήφανος 

οικογενειάρχης που λάτρευε τα παιδιά και τα 

εγγόνια του. Η μνήμη του θα παραμείνει 

άσβεστη μέσα μας και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. 

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί 

την Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 12μμ 

από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον και η ταφή 

θα γίνει στο Κοιμητήριο Chingford Mount. 

Λόγω των έκτακτων περιορισμών για την 

ασθένεια COVID 19, η κηδεία θα τελεστεί 

αυστηρά σε στενό οικογενειακό κύκλο.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Costi 
(from Liopetri, Famagusta)  

It is with great sadness that we announce 

the loss of our beloved husband, father and 

grandfather, who passed away peacefully with 

his family by his side on the 12th of July 2020 

at the age of 73 years. 

He leaves behind his wife Eleni, his children 

Costa, Elizabeth and Andrea, two son in laws, 

one daughter in law and six grandchildren who 

love and miss him dearly.  

Andreas was born in Liopetri, Famagusta on 

the 11th October 1946 before coming  

to London in 1963, where he met his wife 

Eleni. 

They were married for 49 years and lived a 

very healthy and loving life. 

Andreas was a very proud family man who 

adored his children and grandchildren. 

His memory will live on within us all and he will 

never be forgotten.  

The funeral will take place on Wednesday 

29th July, 12pm at the church of St Demet-

rios Greek Orthodox Church, Edmonton, and 

the burial will take place at Chingford Mount 

Cemetery.  

Due to the current restrictions with COVID 19, 

the funeral will be limited to immediate family.11.10.1946 – 12.07.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδριγούλα Πλούταρχου 
(από την Ορά)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της 

αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, 

που απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών, 

τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020, περιτριγυρισμένη 

από την οικογένειά της. 

Αναχώρησε για το μεγάλο ταξίδι στην αιωνιότητα και 

για να συναντήσει στον παράδεισο, 

τον αγαπημένο σύζυγό της Theo. 

Η Ανδριγούλλα αφήνει τον γιο της Κρίστοφερ, 

την κόρη της Ελένη, τον γαμπρό της Νίκο, 

τη νύφη της Νίκη, τέσσερα εγγόνια: Άντρια και 

σύζυγός Jacob, Leon, Olivia και Theo και δύο 

δισέγγονες Ellie-Angelina και Khloe-Nicole. 

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 

30 Ιουλίου 2020 στη 1.30 μ.μ. στην Ελληνική 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity Rd 

 N22 8LB και την ταφή στο κοιμητήριο Islington 

and St Pancras, 278 High Rd, East Finchley, N2 9AG. 

Έχουμε τόσες υπέροχες αναμνήσεις από 

την εκλιπούσα και τώρα η αγάπη της θα μας καθοδηγεί 

σε όλη μας τη ζωή. 

Σε αγαπάμε. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ... 

Είθε να ξεκουραστείς σε αιώνια ειρήνη. Τώρα, 

θα είσαι ο φύλακας άγγελος μας, ο οποίος θα συνεχίσει 

να μας προστατεύει και να μας καθοδηγεί. 

Όπως πάντα. 

Λόγω κορωνοϊού, μόνο η κηδεία θα τελεστεί 

αυστηρά σε στενό οικογενειακό κύκλο.

15/08/1939 - 13/07/2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andrigoulla Ploutarhou 
(from Ora, Cyprus)  

Beloved mother, grandmother and great grandmother, 

peacefully joined her darling husband, Theo, 

in heaven, on Monday 13 July 2020, 

surrounded by her family at the age of 80. 

Andrigoulla leaves her son Christopher, daughter 

Helen, son in law Nicos, daughter in law Niki ; 

four grandchildren: Andrea, her husband Jacob, 

Leon, Olivia, Theo and two great granddaughters 

Ellie-Angelina and Khloe-Nicole. 

The funeral will take place on Thursday, 

30th July 2020 at 1.30pm at St Mary’s Greek 

Orthodox Church, 21 Trinity Rd N22 8LB and the burial 

at Islington and St Pancras Cemetery, 278 High Rd, 

East Finchley, N2 9AG. 

We have so many wonderful memories and now your 

love and light to guide us in life. We love you. 

We cherish you. We will never forget you.  

May you rest in eternal peace - now our guardian 

angel, who will continue to protect and guide us. 

Just like you always did. 

 

Due to the Coronavirus pandemic, 

only the immediate family can attend the funeral.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μέ μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο 

του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και συζύγου  
ΠΑΝΑΓΗ ΤΡΑΝΔΑ 

(από τον Άγιο Αμβρόσιο Κερύνειας) 

Ο οποίος απεβίωσε την 1η Ιουλίου 2020. 

Ο Παναγής ήρθε στο Λονδίνο το 1952. Εργάστηκε στο 

γνωστό ξενοδοχείο «RITZ» και στη συνέχεια 

παντρεύτηκε την Κατίνα Λυσάνδρου από τον Άγιο Ανδρό-

νικο Καρπασίας. Ακολούθως, εργάστηκε για πολλά χρό-

νια στα τρένα και στο Waterloo Station. Επίσης, ήταν 

ιδιοκτήτης του Καφέ-εστιατορίου «Cream Dairy» στο 

Smithfield Market για αρκετά χρόνια, ενώ εργάστηκε και 

ως ελεγκτής στα λεωφορεία της London Transport. 

Εργάστηκε, επίσης, ως αξιωματικός ασφαλείας. 

Ο Παναγής εργάστηκε σκληρά και μετά τη 

συνταξιοδότησή του, στάθηκε δίπλα στην 

οικογένειά του και πέρασε πολλές ευχάριστες ώρες 

φροντίζοντας τον κήπο του σπιτιού του. 

Αφήνει 5 παιδιά: Γιώργο, Άλεξή (νύφη Μαρία), Μαρία, 

Παρασκευούλα, Στέλλα (γαμπρό Νίκο), δώδεκα έγγόνια, 

την αδερφή του Maria και τον κουνιάδο του Γιώργο. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 4 Αυγούστου, 

στη 1.00μμ στην εκκλησία Αγίας Αικατερίνης. 

Η παρηγοριά και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο 

New Southgate. Λόγω των μέτρων για περιορισμό 

της Covid-19, η κηδεία θα τελεστεί αυστηρά σε στενό 

οικογενειακό κύκλο. 

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί την Κυριακή, 

9 Αυγούστου, στον Καθεδρικό Ναό Τιμίου Σταυρού, 

Golders Green Road, London, NW11 8HL. 

Για εισφορές στη μνήμη του Παναγή, μπορείτε να κάνετε 

δωρεά στην ελληνική εκκλησία της περιοχής σας. 

Θα μας λείψει πολύ. Αιωνία του η μνήμη.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with great sadness that we announce the death of our 

beloved father, grandfather and husband to Katina 

 

PANAYIS TRANDA 
(from Agios Ambrosios, Kyrenia) 

He passed away on July 1, 2020. Panayis came to London 
from Cyprus in 1952. He was working at the RITZ hotel 

when he married Katina Lysandrou from Agios Andronikos, 
Karpasia. He later went on to work for British Rail at 

Waterloo Station, for many years.   

After which he went on to run his own business called the 
Cream Dairy Café & Restaurant at the Smithfield Market. 
When he sold his business, he went to work for London 

Transport as a bus conductor. Finally, heading towards his 
retirement he worked as a security officer.  

Panayis worked hard all his life and after his retirement 
he spent his time helping his family and 

enjoying many pleasant hours in his beloved garden. 

He leaves 5 children: George, Alex and daughter-in-law 
Mary, Maria, Paraskevoula, Stella and son-in-law Niko and 
twelve grandchildren. He also leaves his sister Maria and 

brother-in-law George. 

The funeral will take place on Tuesday 4th August, at 
1.00pm in the church of St Katherine’s, his burial will take 

place at the New Southgate Cemetery.  

Due to the restrictions for Covid-19, the funeral will be 
strictly limited to the immediate family. 

The forty-day memorial service will be held 
on Sunday 9th August at the Greek Orthodox Cathedral 
of the Holy Cross and St. Michael, Golders Green Road, 

London, NW11 8HL. 

If you wish to make a donation in memory of Panayis, 
please give your donation to your local Greek church. 

We will miss him very much, may he rest in peace.7 October 1937 – 1 July 2020
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