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Όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται 
όλο και πιο πολύπλοκη η έγκριση 
του φακέλου για το χαλλούμι, αφού 
προκύπτουν νέες υποθέσεις που 
αμφισβητούν τα κυπριακά σήματα. 
Την ίδια ώρα δεν τηρούνται 

Σελ 8

Σε νέες περιπέτειες
Την αιχμή ότι η αποχώρηση των 

5 στελεχών του ΔΗΚΟ σχετίζεται 
με το προεδρικό άφησε από τα μι-
κρόφωνα του Άστρα το μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου του κόμμα-
τος Χρύσης Παντελίδης... 

Σελ 4

«Φουρτούνα» στο ΔΗΚΟ Τσουνάμι εκποιήσεων

Αγωνία για δεύτερο 
κύμα κρουσμάτων, αλλά 

και για την οικονομία

σελ 3

Αποκλιμάκωση με σόου του... «ειρηνοποιού» Ερντογάν
ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΝΑΤΟΪΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ «ΛΥΣΗ» ΣΤΑ ΕΛΛΑΔΟΤΟΥΡΚΙΚΑ (ΣΕΛ 5 & 7)

Με τηλεδιάσκεψη το φετινό 
Συνέδριο των Αποδήμων

σελ 2 & 17

Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά, σε όλο τον κόσμο η κοινή γνώμη είναι 
ενάντια στην Τουρκία όχι μόνο για το κυπριακό πρόβλημα, όχι μόνο για ανθρω-
πιστικά θέματα, αλλά και για τον χειρισμό των προσφύγων, για την επιθετική 
συμπεριφορά ενάντια στην Ελλάδα, για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, 
είπε ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ, μιλώντας στις εργασίες του Πα-
γκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς. 

Όπως πρόσθεσε, αυτή την κοινή γνώμη θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.    
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευριπίδης είπε 

ότι «πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Τουρκία έχει σχέδιο αναβίωσης της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας και το σύνθημα της «Γαλάζιας πατρίδας» δεν είναι ο μόνος 
στόχος». 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ...

«Τσουνάμι» πλειστηριασμών 
αναμένεται στην Ελλάδα από 1η 
Σεπτεμβρίου, οπότε και ουσιαστικά 
μένει ακάλυπτη η πρώτη κατοικία. 
Σύμφωνα με τραπεζικούς παρά-
γοντες, οι πλειστηριασμοί... 

Σελ 7
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ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΑΝ ΑΦΕΘΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΝΕΑ, ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ (ΣΕΛ 4)
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Πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων 
της Διασποράς μέσω τηλεδιάσκεψης 

Αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά, σε όλο τον κόσμο 
η κοινή γνώμη είναι ενάντια στην Τουρκία όχι μόνο 
για το κυπριακό πρόβλημα, όχι μόνο για ανθρωπι-
στικά θέματα, αλλά και για τον χειρισμό των προ-
σφύγων, για την επιθετική συμπεριφορά ενάντια 
στην Ελλάδα, για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τζαμί, είπε ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ, 
μιλώντας στις εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου 
Κυπρίων της Διασποράς. 

Όπως πρόσθεσε, αυτή την κοινή γνώμη θα πρέ-
πει να την εκμεταλλευτούμε.    

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ 
Ανδρέας Παπαευριπίδης είπε ότι «πρέπει να αντι-
ληφθούμε ότι η Τουρκία έχει σχέδιο αναβίωσης της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το σύνθημα της «Γα-
λάζιας πατρίδας» δεν είναι ο μόνος στόχος». 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, την οποία μεταδίδει το 
ΓΤΠ, διεξήχθησαν, σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, 
στο Προεδρικό Μέγαρο, στη Λευκωσία, οι εργασίες 
του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων της Διασποράς 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 
(ΠΟΜΑΚ), της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτρο-
πής Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και της Νεολαίας 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 
(ΝΕΠΟΜΑΚ). 

Οι εργασίες του φετινού συνεδρίου πραγματοποι-
ήθηκαν για πρώτη φορά χωρίς τη φυσική παρουσία 
των συνέδρων, μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των 
συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού και ήταν 
μονοήμερες. Αύριο, θα ακολουθήσει το Συνέδριο της 
ΝΕΠΟΜΑΚ. 

Κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο 
Προεδρικός Επίτροπος Φώτης Φωτίου καλωσόρισε 
τους συνέδρους, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρό-
εδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευριπίδης, ο Πρό-
εδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ και ο Πρόεδρος 
της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τούτον. 

Ο Προεδρικός Επίτροπος αναφέρθηκε, μεταξύ 
άλλων, στη δημιουργική συμβολή των Κυπρίων της 
Διασποράς στην εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών, 
στο γεγονός ότι προβάλλουν ταυτόχρονα την εθνική 
ταυτότητα, τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας, 
συγκροτώντας έτσι τη συνέχεια της δυναμικής πα-
ρουσίας του κυπριακού ελληνισμού στο εξωτερικό. 

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Αν-
δρέας Παπαευριπίδης συνεχάρη την Κυβέρνηση και 
τους πολίτες της Κύπρου, οι οποίοι με τα σωστά μέ-
τρα που έλαβαν και την πειθαρχία που επέδειξαν, 
κατόρθωσαν να διαχειριστούν με επιτυχία την παν-
δημία του κορωνοϊού. Αναφερόμενος στο κυπριακό 
πρόβλημα, ο κ. Παπαευριπίδης είπε, μεταξύ άλλων: 
«Οι Τούρκοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί ο 
χρόνος να κυλά, αλλά δεν ξεχνάμε και δίπλα μας 
βρίσκονται οι νέοι μας, που συνεχίζουν τον αγώνα 
με τον ίδιο ζήλο για την επανένωση της πατρίδας». 

 Στη συνέχεια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις 
τουρκικές προκλήσεις και στους στρατηγικούς στό-
χους του Ταγίπ Ερντογάν, επισημαίνοντας τις πα-
ράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, την πλήρη 
αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελ-
λάδας, που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, την 
απόπειρα διοχέτευσης παράνομων μεταναστών και 
προσφύγων στην περιοχή του Έβρου, τις συνεχείς 
προκλήσεις στο Αιγαίο και την έκδοση παράνομων 
Navtex, καθώς και τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας 
σε τζαμί. 

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η Τουρκία έχει σχέδιο 
αναβίωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και το 
σύνθημα της «Γαλάζιας πατρίδας» δεν είναι ο μόνος 
στόχος», είπε και υπογράμμισε ότι «ως απόδημοι 
θα πρέπει να δουλέψουμε συντονισμένα και πει-
σματικά στις χώρες, όπου ζούμε, ώστε τα όνειρα 
του Ερντογάν να μην πετύχουν ποτέ». 

Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ, αφού 
εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες που 
έχασαν δικούς τους ανθρώπους κατά την περίοδο 
της πανδημίας, πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή, για 
πρώτη φορά, σε όλο τον κόσμο η κοινή γνώμη είναι 
ενάντια στην Τουρκία όχι μόνο για το κυπριακό πρό-
βλημα, όχι μόνο για ανθρωπιστικά θέματα, αλλά και 
για τον χειρισμό των προσφύγων, για την επιθετική 
συμπεριφορά ενάντια στην Ελλάδα, για την μετα-
τροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. «Αυτή την κοινή 
γνώμη θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Καλώ 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Υπουργό Εξωτε-
ρικών, τον κ. Χριστοδουλίδη, να δώσουν ένα σχέδιο 
σε όλους τους Κύπριους της Διασποράς να παρου-
σιάσουμε στον κόσμο – ένα σχέδιο για εξεύρεση 
λύσης στο Κυπριακό, το οποίο θα περιλαμβάνει τους 
υδρογονάνθρακες και το τι μπορούμε να προσφέ-

ρουμε στην εχθρική Τουρκία, όπως για παράδειγμα 
ένα αγωγό. Η Ελλάδα και η Κύπρος να προσφέρουν 
ένα σχέδιο, γιατί αυτή είναι η στιγμή η κυπριακή Κυ-
βέρνηση να προλάβει την Τουρκία με ένα λεπτομε-
ρές σχέδιο για εξεύρεση λύσης και να μην αντιδρά 
απλώς στις τουρκικές ενέργειες. Και το σχέδιο αυτό 
να δοθεί στα Ηνωμένα Έθνη, στις ΗΠΑ, στην ΕΕ, 

στη Μεγάλη Βρετανία, στη Ρωσία και σε όλα τα έθνη, 
και να δίνει κίνητρα στην Τουρκία για να θέλει τη 
λύση», σημείωσε. 

Ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τούτον ανα-
φέρθηκε στο γεγονός ότι φέτος εορτάζουμε τα 60 
χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους για την ανεξαρ-
τησία της πατρίδας μας. «Θέλουμε να δούμε τη συ-
νέχιση των διαπραγματεύσεων, να δούμε μια επα-
νενωμένη Κύπρο, αλλά η Τουρκία αντί να προσπαθεί 
για την εξεύρεση μιας λύσης, προβαίνει σε παράνο-
μες ενέργειες στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και σε άλλες παράνομες ενέργειες», συμπλήρωσε. 
Ως νέοι της Διασποράς, ανέφερε, λειτουργούμε ως 
γέφυρα μεταφέροντας την κυπριακή ταυτότητα στον 
υπόλοιπο κόσμο. 

Ακολούθως, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για το 
θέμα της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης 
από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέρ-
γειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Στέλιο Χειμώνα και 
για θέματα της δικής του αρμοδιότητας από τον 
Υπουργό Άμυνας Χαράλαμπο Πετρίδη. 

Όπως γράφει στην προσωπική του σελίδα στο 
Twitter ο Υπουργός Άμυνας, «είχα τη χαρά να ενη-
μερώσω μέσω τηλεδιάσκεψης τους Κύπριους της 
Διασποράς για θέματα αμυντικής διπλωματίας, 
ασφάλειας και άμυνας στην Αν. Μεσόγειο. Συγχα-
ρητήρια που διατηρείτε ισχυρή τη φωνή του κυπρια-
κού ελληνισμού στον κόσμο».  

Στη συνέχεια μεταδόθηκαν βιντεοσκοπημένα μη-
νύματα από τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλά-
δας, αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού 
Κώστα Βλάση, την Υπουργό Μετανάστευσης και 
Αποδήμων της Αιγύπτου Ναπίλα Μακράμ, τον Πρό-
εδρο του Εβραϊκού Συνδέσμου για το Ισραήλ Ισαάκ 
Χέρτζοκ και τον Ύπατο Επίτροπο για θέματα Δια-
σποράς της Αρμενίας Ζάρεχ Τζον Σινανιάν. 

Ο Έλληνας Υφυπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων 
ότι Ελλαδίτες και Κύπριοι πορεύονται και αγωνίζονται 
μαζί και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. 

«Η ελληνική ταυτότητα, η γλώσσα, οι παραδόσεις 
και η θρησκεία μας είναι αυτά που στο πέρασμα 
των αιώνων επέτρεψαν την επιβίωση και την πρό-
οδο του ελληνισμού σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
οικουμένης. Σήμερα ο ελληνισμός βρίσκεται ενώπιον 
μιας νέας, μεγάλης δοκιμασίας. Οι προκλήσεις και 
οι απειλές είναι πολλές και οι στιγμές είναι κρίσιμες. 
Απαιτείται επαγρύπνηση, ενότητα, ομοψυχία. Δεν 
υπάρχουν περιθώρια για άλλα λάθη. Είμαι βέβαιος 
ότι η ομογένεια θα είναι και πάλι εκεί, θα συνδράμει 
με όλες της τις δυνάμεις στην προάσπιση των εθνι-
κών συμφερόντων, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια 
φορά την τη γνήσια και ανιδιοτελή αγάπη της για τη 
μητέρα πατρίδα», συμπλήρωσε. 

Η Υπουργός Μετανάστευσης και Αποδήμων Αι-
γύπτου, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τα συγχαρητήρια 
της προς την οργανωμένη νεολαία των Αποδήμων 
της Κύπρου, καθώς και τον κ. Φωτίου για την προ-
σπάθεια του να ενώνει τους νέους της Κύπρου από 
κάθε μέρος του κόσμου και να αισθάνονται μέλος 
της χώρας τους.  

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα «Nostos» είπε ότι 
αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της αγαστής συ-
νεργασίας μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας και Αιγύπτου. 

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Επίτροπος για 
θέματα Διασποράς της Αρμενίας αναφέρθηκε στην 

ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων 
και της συνεργασίας μεταξύ των λαών και της Δια-
σποράς της Αρμενίας και της Κύπρου, ώστε να χει-
ριστούμε καλύτερα τις σημαντικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε σήμερα αλλά και στο μέλλον. 

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σινανιάν υπογράμμισε ότι «οι 
συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ελ-

λάδας από την Τουρκία είναι απαράδεκτες και κατα-
δικαστέες, όπως και η βάρβαρη μετατροπή ενός 
από τα πιο ιερά μέρη της χριστιανοσύνης, της Αγίας 
Σοφίας, στην Κωνσταντινούπολη, σε τζαμί, αποτελεί 
μια ακόμα προσπάθεια της Τουρκίας να αγνοεί την 
ιστορική δικαιοσύνη, τις ανθρώπινες αξίες, την πο-
λιτιστική κληρονομιά και τις βασικές αρχές του πολι-
τισμένου κόσμου». 

Ο Πρόεδρος του Εβραϊκού Συνδέσμου για το Ισ-

ραήλ Ισαάκ Χέρτζοκ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, 
στην Τριμερή Σύνοδο που διεξήχθη στην Αθήνα και 
στο γεγονός ότι παρά τον περιορισμό των δράσεων 
που αποφασίστηκαν τότε, εξαιτίας της πανδημίας, 
η συνεργασία – και ιδιαίτερα μεταξύ της νεολαίας 
της Διασποράς των τριών χωρών – θα συνεχιστεί 
και θα ενδυναμωθεί. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης 
προέβη σε ενημέρωση για θέματα εξωτερικής πολι-
τικής. 

 Στη συνέχεια σύντομες παρεμβάσεις έγιναν από 
Προέδρους Ομοσπονδιών, ως ακολούθως: Από τον 
Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ηνωμένου Βασιλείου Χρίστο Καραολή, τον Πρόεδρο 
της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερι-
κής Κυριάκο Παπαστυλιανού, τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Αδελφότητας Νοτίου Αφρικής Χαράλαμπο 
Χατζηφιλίππου, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυ-
πριακών Κοινοτήτων Αυστραλίας και Νέας Ζηλαν-
δίας Μιχάλης Χριστοδούλου, τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Υπόλοιπης Αφρικής Νέστορα 
Νέστορος, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κυπρια-
κών Οργανώσεων Ελλάδας Γιώργος Συλλούρη, τον 
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 
Υπόλοιπης Ευρώπης Ευαγόρα Μαυρομμάτης, την 
Πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά Χρι-
στίνα Αμυγδαλίτη και την Πρόεδρο της Κυπριακής 
Κοινότητας Λιβάνου Στάλω Χαπίπι. 

Ο Επίτροπος Προεδρίας αναμένεται να προβεί 
σε ενημέρωση για το θέμα των Αγνοουμένων και 
για θέματα Διασποράς και οι εργασίες του Συνεδρίου 
θα ολοκληρωθούν με ενημέρωση από τον Πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, προειδο-
ποίησε για ενδείξεις «δεύτερου κύματος» της 
COVID-19 στην Ευρώπη, προαναγγέλλοντας πως 
θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
της διασποράς της πανδημίας στη Βρετανία, όμοια 
με την καραντίνα των 14 ημερών που επιβλήθηκε 
σε όσους επιστρέφουν από την Ισπανία.  

«Πρέπει να αναλάβουμε άμεση και αποφασιστική 
δράση όπου πιστεύουμε ότι αυξάνεται το ρίσκο» 
είπε και επεσήμανε τους φόβους του καθώς πα-
ρατηρεί «σε ορισμένα μέρη (σ.σ. της Ευρώπης) 
ενδείξεις ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας». 

Ο Τζόνσον υπεραμύνθηκε της απόφασής του να 
επιβάλει την καραντίνα στους ταξιδιώτες στην Ισπα-
νία, παρότι ο Ισπανός ομόλογός του, Πέδρο Σά-
ντσεθ, τη χαρακτήρισε «σφάλμα». 

Σε πολλά πρωτοσέλιδα χθες Τετάρτη (29/07) εξα-
κολουθούσε να κυριαρχεί η απόφαση επιβολής κα-
ραντίνας δύο εβδομάδων για τους ταξιδιώτες που 
επιστρέφουν από την Ισπανία. 

Η Daily Telegraph δημοσίευσε σχετικές δηλώσεις 
από τον διευθύνοντα σύμβουλο του Χίθροου, Τζον 
Χόλαντ Κέι. Προτρέπει την κυβέρνηση να επιτρέψει 
κατά την άφιξη στα αεροδρόμια να γίνεται ο ιατρικός 
έλεγχος για Covid-19, ώστε να βοηθηθεί ο τουρι-
σμός. Αυτή την  πρόταση  υποστηρίζει και ο υπουρ-

γός Μεταφορών Γκράντ Σαπς, γράφει η Telegraph.  
O Guardian σημείωνε ότι ο χρόνος καραντίνας 

θα μπορούσε σύντομα να μειωθεί στο ήμισυ, με τα 
επιστημονικά μοντέλα να υποδηλώνουν ότι σχεδόν 
όλα τα εισαγόμενα κρούσματα Covid-19 θα μπο-
ρούσαν να εντοπιστούν εάν οι άνθρωποι είχαν την 
υποχρέωση να κάνουν την 
εξέταση για κορονοϊό μια 
εβδομάδα μετά την άφιξη 
τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η διαμάχη για την  απόφαση της κυβέρνησης να 
εισαγάγει τους περιορισμούς τόσο ξαφνικά συνε-
χίσθηκε και στα άρθρα γνώμης των εφημερίδων.  
Οι Times επαινούν τους υπουργούς για την ταχεία 
εφαρμογή των νέων κανόνων, μια κίνηση που 
όπως γράφει η εφημερίδα, έρχεται σε πλήρη αντί-

θεση με το χρόνο που χρει-
άσθηκε για να τεθεί η χώρα σε 
lockdown τον Μάρτιο. 

Η Ίζαμπελ Χάρντμαν του Spec-
tator επικεντρώνεται στον αντί-
κτυπο που μπορεί να έχει η 

στροφή της κυβέρνησης αναφορικά με τις αφίξεις 
από το εξωτερικό στην εμπιστοσύνη των κατανα-
λωτών. Η αρθρογράφος εκτιμά  ότι οι ενέργειες της 
κυβέρνησης μπορεί να οδηγήσουν τους ανθρώ-
πους να αποφεύγουν τον κίνδυνο και να να μη τολ-
μούν να κάνουν πράγματα που είναι απαραίτητα 
για επανεκκίνηση της παραπαίουσας οικονομίας.  

Σε «χαώδη κατάσταση» 
οι διακοπές των Βρετανών   

Την Τρίτη (28/07)  πρώτο θέμα στις περισσότερες 
εφημερίδες ήταν και πάλι η καραντίνα 14 ημερών 
για τους ταξιδιώτες που καταφθάνουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο από την Ισπανία.  

Η Daily Telegraph έφραψε ότι η κυβέρνηση πρό-
κειται να οριστικοποιήσει σχέδια για τον έλεγχο  των 
αφίξεων από χώρες υψηλού κινδύνου λόγω κορο-
νοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι παραθερι-
στές επιστρέφουν από το εξωτερικό και έχει αρνη-
τικό αποτέλεσμα η εξέταση στην οποία θα 
υποβάλλονται τότε θα τους επιτρέπετε να εγκατα-
λείπουν την απομόνωση μετά από 10 μέρες.  

Η Γερμανία, μας ενημερώνει ο Guardian, έχει 
ήδη εισαγάγει υποχρεωτικούς ελέγχους για τους 
ταξιδιώτες που επιστρέφουν από hotspots κορο-
νοϊού, μετά την αύξηση των κρουσμάτων.

«Υπάρχουν ενδείξεις για δεύτερο κύμα κορονοϊού στην Ευρώπη»

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Jet2.com ανακοίνωσε την 
Τρίτη ότι ματαιώνει τις πτήσεις της από τη Βρετανία για την Τενερίφη, 
το Γκραν Κανάρια, τη Φουερτεβεντούρα, το Λανθαρότε, τη Μαγιόρκα, 
τη Μινόρκα και την Ίμπιζα μέχρι τις 10 Αυγούστου τουλάχιστον, με 
αφορμή την πρόσφατη ταξιδιωτική οδηγία της βρετανικής κυβέρνησης 
για την πανδημία. 

Η εταιρεία, που ανήκει στον όμιλο Dart Group, ακύρωσε τις πτήσεις 
της προς την ηπειρωτική Ισπανία μέχρι και τις 16 Αυγούστου. Η από-
φαση αυτή ελήφθη αφού η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες 
που φτάνουν στη Βρετανία από την Ισπανία θα μπαίνουν σε καραντίνα 
για 14 ημέρες. 

«Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι σαφήνεια και συνέπεια από 
την κυβέρνηση. Καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση που 
εξελίσσεται τάχιστα, ωστόσο οι πληροφορίες που λαμβάνουμε είναι 
αντιφατικές και συχνά έρχονται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση», 
τόνισε η εταιρεία στην ανακοίνωσή της. 

Η Jet2.com θα επικοινωνήσει με τους πελάτες της που βρίσκονται 
ήδη στους προορισμούς αυτούς για να τους εκθέσει τις επιλογές τους 
σχετικά με την επιστροφή τους στη Βρετανία.

Η Jet2.com ματαιώνει πτήσεις 
προς δημοφιλή ισπανικά νησιά

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ;

Στην απόλυση 450 υπαλλήλων του προχωράει το βρετανικό πολυ-
κατάστημα Selfridges, σύμφωνα με μια δημοσίευση στο Twitter ενός 
ρεπόρτερ της εφημερίδας CityAM. Οι εν λόγω απολύσεις αποτελούν 
το 14% του εργατικού δυναμικού του. 

To Selfridges, ένα πολυτελές πολυκατάστημα που έχει την ναυαρχίδα 
του στον διάσημο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, την Oxford Street, 
δέχεται μεγάλο αριθμό τουριστών που βρίσκονται στο Λονδίνο. 

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει πλήξει ισχυρά το λιανεμπόριο καθώς 
τα καταστήματα που έμεινα κλειστά για δύο μήνες λόγω του lockdown 
που είχε επιβληθεί στη Βρετανία δεν έχουν δει τις πωλήσεις τους να 
επιστρέφουν στα επίπεδα που είχαν πριν από την υγειονομική κρίση. 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η εταιρεία συμβούλων επιχειρή-
σεων και λογιστικών ελέγχων EY Item Club, προειδοποιώντας ότι η 
πλήρης ανάκαμψη της βρετανικής οικονομίας θα χρειαστεί 18 μήνες 
παραπάνω από όσο αρχικά αναμενόταν. Υπό το πρίσμα αυτό, οι 
όποιες ελπίδες για μία απότομη ανάκαμψη έπειτα από δραστική συρ-
ρίκνωση εξανεμίζονται, όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο του ο Guard-

ian. Κατά την ΕΥ, η οικονομική παραγωγή της Βρετανίας θα επιστρέψει 
στα επίπεδα του 2019 μετά την εκπνοή του 2023. 

 
Προβλέψεις 
 
Εν τω μεταξύ, προηγουμένως είχε προβλέψει ότι το βρετανικό ΑΕΠ 

θα φθάσει στα επίπεδα του ΑΕΠ του τετάρτου τριμήνου του 2019 στις 
αρχές του 2023. Αναφορικά με το δεύτερο τρίμηνο, ήτοι την περίοδο 
Απριλίου - Ιουνίου, η οικονομία θα συρρικνωθεί δραστικότερα κατά 
20%, ενώ αρχικά η ΕΥ είχε κάνει λόγο για 15%. 

Ωστόσο, το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους η οικονομία θα επα-
νέλθει στην οδό της ανάκαμψης με ρυθμό σχεδόν 12% σε τριμηνιαία 
βάση. Συνολικά για το 2020 οι οικονομολόγοι της ΕΥ προβλέπουν σο-
βαρότερη περιστολή της παραγωγής κατά 11,5% από το 8% που 
είχαν προβλέψει τον Ιούνιο. Το 2021 η προσέγγιση, όμως, είναι πιο 
ευοίωνη, καθώς αναμένουν επάνοδο στην ανάπτυξη με ρυθμό 6,5% 
(από 5,6% τον Ιούνιο).       

Παρά ταύτα η βρετανική οικονομία εξέρχεται των περιορισμών του 
κορωνοϊού με πολύ αργούς ρυθμούς. Τα γυμναστήρια και οι πισίνες 
άνοιξαν το Σαββατοκύριακο, ενώ τα καταστήματα εκτός των σούπερ 
μάρκετ είχαν επαναλειτουργήσει από τα μέσα Ιουνίου. Στις 4 Ιουλίου 
τα εστιατόρια και τα κομμωτήρια επαναλειτούργησαν. Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, η επιδείνωση των εκτιμήσεων έχει να κάνει με το ότι 
τον Μάιο η οικονομία αναπτύχθηκε μόλις 1,8%. Ο κλάδος παροχής 
υπηρεσιών στη Βρετανία δέχθηκε ιδιαίτερα βαρύ χτύπημα, παρά το 
ότι οι περιορισμοί ήρθησαν. 

Κατά τον Χάουαρντ Αρτσερ, επικεφαλής οικονομικό σύμβουλο στην 
EY Item Club, «αν και τα περιοριστικά μέτρα αίρονται, η διστακτικότητα 
των καταναλωτών είναι πολύ πιο δεδηλωμένη από όσο αναμενόταν. 
Πιστεύουμε πως η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί έναν από 
τους τρεις μείζονες παράγοντες που θα βαρύνουν στην πορεία της 
βρετανικής οικονομίας έως την εκπνοή του έτους μαζί με την άνοδο 
της ανεργίας και τα χαμηλά επίπεδα εταιρικών επενδύσεων».

Το 2023 αναμένεται να επανέλθει το ΑΕΠ της Βρετανίας!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΦΟΝΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΓΕΙΑ

Αναμένουν μάρτυρες από το ΗΒ
Αναβολή πήρε η υπόθεση απόπειρας φό-

νου εκ προμελέτης στην Πέγεια που εκδικά-
ζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου 
που συνεδριάζει στην Πάφο, ενώ εξετάζεται 
το ενδεχόμενο προσκόμισης μαρτύρων κα-
τηγορίας από την Αγγλία. 

Στη χθεσινή δικάσιμο (Τετάρτη 29/7), προ-
σήχθη ενώπιον του Δικαστηρίου εκ νέου ο 
41χρονος κατηγορούμενος ο οποίος είναι 
ελεύθερος με όρους. O εκπρόσωπος της κα-
τηγορούσας Αρχής Δικηγόρος της Δημοκρα-
τίας Ανδρέας Χατζηκύρου ανέφερε στο Δικα-
στήριο ότι εξετάζει το ενδεχόμενο της 
προσκόμισης μαρτύρων από την Αγγλία. 
Όπως είπε στο Δικαστήριο, αναμένει τις απα-
ντήσεις τριών μαρτύρων κατηγορίας, οι 
οποίες μπορεί να είναι και θετικές. 

Η πρόεδρος του Κακουργιοδικείου όρισε 
την υπόθεση για σκοπούς ακρόασης την 10η, 

11η, 12η, 13η και 14η Αυγούστου με την προ-
σκόμιση νέων μαρτύρων. 

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ο κα-
τηγορούμενος την 12η Σεπτεμβρίου του 2018 
στην Πέγεια της Επαρχίας Πάφου, αποπει-
ράθηκε παράνομα να επιφέρει το θάνατο σε 
πρόσωπο από τη Βρετανία. Επίσης, λέχθηκε 
ότι ο 41χρονος με σκοπό πρόκληση ακρωτη-
ριασμού, παραμόρφωσης, πρόκλησης ανα-
πηρίας ή βαριάς σωματικής βλάβης στον πα-
ραπονούμενο από τη Βρετανία, τον χτύπησε 
με γροθιά στο πρόσωπο και του προκάλεσε 
βαριά σωματική βλάβη. 

Σημειώνεται ότι ο παραπονούμενος, ηλικίας 
28 ετών, έχει υποστεί μετατραυματική αμνη-
σία. Στην υπόθεση  συνολικά αναμένεται να 
καταθέσουν 25 μάρτυρες κατηγορίας . 

Ο κατηγορούμενος παραμένει ελεύθερος 
με τους ίδιους περιοριστικούς όρους. 
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Την αιχμή ότι η αποχώρηση των 5 στελεχών του ΔΗΚΟ 
σχετίζεται με το προεδρικό άφησε από τα μικρόφωνα του 
Άστρα το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος 
Χρύσης Παντελίδης. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι όποιος έχει αμφισβητήσει ή 
υπονομεύσει το Δημοκρατικό Κόμμα και το Νικόλα Παπα-
δόπουλο έχει πάρει κάποιο διορισμό. 

Ο Χρύσης Παντελίδης χαρακτήρισε ως προσχήματα 
αποστατών τα όσα καταλογίζουν στην ηγεσία του κόμματος 
τα στελέχη που ανακοίνωσαν χθες την αποχώρηση τους 
από το ΔΗΚΟ, λέγοντας ότι την απάντηση θα την πάρουν 
από τον κόσμο του ΔΗΚΟ. 

Απέρριψε τα περί αντιδημοκρατικών συμπεριφορών 
στο κόμμα, επισημαίνοντας ότι η αναφορά Μουσιούττα 
ότι επέβαλαν την άποψη τους για το ΓΕΣΥ στην ηγεσία 
του κόμματος, αποδεικνύει ότι λειτουργούσαν τα όργανα 
και η Δημοκρατία και ότι η άποψη τους εισακουόταν. 

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και τη συμμαχία με αντιομο-
σπονδιακούς ο Χρύσης Παντελίδης είπε πώς είναι δυνατόν 
να χαρακτηρίζεται το ΔΗΚΟ ως αντιομοσπονδιακό και την 
ίδια ώρα να δηλώνουν οι αποχωρήσαντες ότι το κόμμα 
επιδιώκει συνεργασία με το ΑΚΕΛ. 

Ο κ. Παντελίδης διέψευσε ότι στην ατζέντα της συνε-
δρίασης της Τρίτης (28/7) του Εκτελεστικού Γραφείου 
υπήρχε θέμα διαγραφής των συγκεκριμένων στελεχών.  

Η ηγεσία έχει εγκαταλείψει τη γραμμή 
του Σπ. Κυπριανού και του Τάσσου Παπαδόπουλου  

Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα έχει θέση για 
όλους όσοι συμφωνούν με τις απόψεις της, ανεξαρτήτως 
κομμάτων, ανέφερε στον Άστρα ο τέως βουλευτής του 
ΔΗΚΟ Άγγελος Βότσης, επιβεβαιώνοντας ότι γίνονται επα-
φές με πολλούς. Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα του 
Φιλελεύθερου ότι μίλησαν και με τον βουλευτή της ΕΔΕΚ 
Πάφου Ηλίας Μυριάνθους, είπε ότι μιλούν με πολλούς 

στη Βουλή. 
Όπως ανέφερε στην Πρωινή Έκδοση, και ο ίδιος θα 

κρατήσει τη βουλευτική έδρα μέχρι τη λήξη της θητείας 
του. Επιπλέον είπε ότι η πλατφόρμα δεν θα έχει αρχηγό 
και το τι θα κάνει στις βουλευτικές εκλογές θα αποφασιστεί 
συλλογικά από τα μέλη της πλατφόρμας. 

Ερωτηθείς κατά πόσον κλήθηκαν στην πρόσφατη συ-
νεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου, ο κ. Βότσης είπε ότι το 
δικό τους θέμα δεν ήταν στην ατζέντα. 

Απαντώντας στις κατηγορίες του ΔΗΚΟ για αποστασία 

ο κ. Βότσης είπε ότι η μικρή ηγεσία του ΔΗΚΟ γνωρίζει 
πολύ καλά τι είναι αποστασία, υπονοώντας ότι ακόμα και 
σήμερα στα έδρανα του κόμματος βρίσκεται βουλευτής ο 
οποίος προήλθε από αποστασία. 

Κατηγόρησε την ηγεσία του κόμματος ότι έχει εγκατα-
λείψει τη γραμμή του Σπύρου Κυπριανού και του Τάσσου 
Παπαδόπουλου στο κυπριακό που ήταν ΔΔΟ. Επισήμανε 
ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν ανέφερε τη μορφή της 

λύσης στην περίφημη νέα στρατηγική, συνεργάζεται με 
άτομα και ομάδες που τάσσονται εναντίον της ΔΔΟ, ενώ 
στην επετειακή εκδήλωση για τις μαύρες επετείους, ούτε 
καν ψέλλισε τη λέξη ΔΔΟ, όπως είπε.  

Έπαιρνε αποφάσεις μόνη της η «ηγετική ομάδα»  
Εδώ και κάποια χρόνια με συνεχείς παραινέσεις προς 

τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τη μικρή ηγετική ομάδα του 
επισήμαναν τα προβλήματα του ΔΗΚΟ και του κόσμου 
του κόμματος αλλά δεν υπήρξε καμιά ανταπόκριση, δή-
λωσε στον Άστρα ο αποχωρήσαντας βουλευτής Μαρίνος 
Μουσιούττας. 

Παράλληλα είπε ότι δεν είχε υπόψη του τις πληροφορίες 
που φέρουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο να τους καλούσε 
στη ψεσινή συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου. Ο κ. 
Μουσιούττας είπε ότι η μικρή ηγετική ομάδα του κόμματος 
έπαιρνε μόνη της αποφάσεις και τις εφάρμοζε χωρίς να 
λογαριάζει κανένα. Κληθείς να αναφέρει κάποια παραδεί-
γματα είπε ότι η ηγετική ομάδα παλινδρομούσε στο θέμα 
του ΓΕΣΥ για τον τύπο που θα υιοθετείτο. Ήταν τότε, ανέ-
φερε, που βγήκαν δημόσια τόσο ο ίδιος όσο και ο Γιώργος 
Προκοπίου για να αλλάξουν τα δεδομένα. Αντίθετη ήταν η 
ηγεσία του κόμματος και σε εργασιακά θέματα, πρόσθεσε 
ο κ. Μουσιούττας, σημειώνοντας ότι και πάλι τα πράγματα 
άλλαξαν με τις προσωπικές τους παρεμβάσεις. 

Χαρακτήρισε επίσης αστείο τον ισχυρισμό ότι η πλατ-
φόρμα που θα δημιουργήσουν θα προσδεθεί στη ΔΗΠΑ 
του Μάριου Καρογιάν. Γνωστοποίησε επίσης ότι στις αρχές 
Ιουλίου είχε πει στον πρόεδρο του κόμματος ότι δεν θα 
ήταν υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές. Ανέφερε επίσης 
ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα είναι υποψήφιος στις 
επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με την πλατφόρμα. Ξε-
καθάρισε επίσης ότι θα κρατήσει τη βουλευτική έδρα μέχρι 
τη λήξη της θητείας του.

Νέα, δραματική προειδοποίηση του Συμβ. Ασφαλείας για το Κυπριακό
Νέα δραματική προειδοποίηση για τους κινδύνους που 

εμπερικλείει η διαιώνιση του Κυπριακού και πως το στάτους 
κβο δεν είναι βιώσιμο, απηύθυνε το Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ μέσα από το Ψήφισμα που υιοθέτησε για ανανέωση 
της θητείας της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών 
στην Κύπρο. Το Ψήφισμα καλωσορίζει τη συνάντηση του Γ.Γ. 
του ΟΗΕ με τους ηγέτες των δυο Κοινοτήτων στο  Βερολίνο 
το Νοέμβριο του 2019, καθώς και την πρόθεση του ΓΓ να συ-
νεχίσει την προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας επί των όρων 
αναφοράς ως κοινού εναρκτήριου σημείου για ουσιαστικές 
συνομιλίες το συντομότερο δυνατόν. Ωστόσο, την ίδια ώρα 
απευθύνει δραματική προειδοποίηση για τους κινδύνους από 
τη σημερινή κατάσταση. 

Το νέο ψήφισμα επαναλαμβάνει θετικές πρόνοιες προηγού-
μενων σχετικών ψηφισμάτων. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά 
στα ψηφίσματα 550 και 789 για τα Βαρώσια και ζητείται επα-
ναφορά του στάτους κβο στα Στροβίλια κ.α.  

Σίγουρα, όμως, είναι αρνητικό το γεγονός ότι το ψήφισμα 
δεν καταγράφει τις τουρκικές μεθοδεύσεις για τα Βαρώσια 
ούτε και καταδικάζει ρητώς τις τουρκικές προκλήσεις στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας πέραν της ορθής διαπίστω-

σης ότι οι υδρογονάνθρακες θα ωφελήσουν και τις δύο κοινό-
τητες με τη λύση του Κυπριακού, αναφέρει το ΑΚΕΛ, το οποίο 
επισημαίνει ταυτόχρονα ότι  η ουσία, όμως, του ψηφίσματος 
έγκειται στο ότι αυτή τη φορά η έμφαση δίνεται πρόδηλα όχι 
στον ειρηνευτικό ρόλο της UNFICYP αλλά στην Αποστολή 
Καλών Υπηρεσιών.  

Υπογραμμίζοντας ξανά ότι το στάτους κβο δεν είναι βιώσιμο, 
το Συμβούλιο Ασφαλείας καλωσορίζει την τριμερή συνάντηση 
του Βερολίνου, υπενθυμίζοντας ότι εκεί και οι δύο πλευρές 
επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους σε μια δικοινοτική διζω-
νική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως αυτή ορίζεται στα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Κοινή 
Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 2014, τις προηγούμενες 
συγκλίσεις και το Πλαίσιο Γκουτέρες της 30ης Ιουνίου 2017.  

Περαιτέρω, καλωσορίζεται η δέσμευση του ΓΓ του ΟΗΕ να 
εντείνει τις προσπάθειες για την επίτευξη όρων αναφοράς ως 
αφετηρία για σταδιακές, ουσιαστικές και προσανατολισμένες 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων διαπραγματεύσεις, με την αί-
σθηση του επείγοντος. Το ΣΑ καλεί τους δύο ηγέτες να βελ-
τιώσουν τη δημόσια ατμόσφαιρα και να προετοιμάσουν τις 
δύο κοινότητες για διευθέτηση μέσω θετικών μηνυμάτων για 

τις επιτευχθείσες συγκλίσεις, αποφεύγοντας ενέργειες ή ρη-
τορικές που καθιστούν πιο δύσκολη μια επιτυχημένη διαδικα-
σία. Ζητά δε από τους ηγέτες να καταβάλουν προσπάθεια για 
επίτευξη περαιτέρω συγκλίσεων στα βασικά θέματα. 

Για τα σημεία διέλευσης στο ψήφισμα εκφράζεται ανησυχία 
ότι οι μη συντονισμένες αποφάσεις και το παρατεταμένο κλεί-
σιμό τους  απειλούν με οπισθοδρόμηση. Ζητά άνοιγμα τους 
το συντομότερο δυνατόν και καλεί τις δύο πλευρές να μην 
χειρίζονται το ζήτημα κατά τρόπο που να υπερβαίνει τα απα-
ραίτητα όρια για προστασία της δημοσίας υγείας.  

Το ψήφισμα καταλήγει ζητώντας από τον ΓΓ να υποβάλει 
Έκθεση για τις Καλές Υπηρεσίες μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του 
2021 αναφορικά με την επίτευξη συναίνεσης για επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων προσανατολισμένων σε δι-
ευθέτηση. Επιπλέον, ζητά από τους δύο ηγέτες να παρέχουν 
γραπτές ενημερώσεις στην Αποστολή Καλών Υπηρεσιών σχε-
τικά με ενέργειες που θα αναλάβουν για την εφαρμογή του 
παρόντος ψηφίσματος. 

Μάλιστα, ζητά περαιτέρω από τον κ. Γκουτέρες όπως μέχρι 
την ίδια ημερομηνία ετοιμάσει ο ίδιος επιπρόσθετη Έκθεση 
αναφορικά με την εφαρμογή του ψηφίσματος.

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Βλέπει Προεδρικό πίσω 
από την αποχώρηση των «5» το ΔΗΚΟ

Ποσοστό 32,2% 
επιλέγει Ακιντζί 

στις «εκλογές»
Ποσοστό 32,2% θα ψηφίσει 

τον Μουσταφά Ακιντζί στις 
επικείμενες «προεδρικές εκλο-
γές» τον ερχόμενο Οκτώβριο, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
δημοσκόπησης της εταιρείας 
ερευνών «Γκεζιτζί», ακολουθεί 
ο Ερσίν Τατάρ με 30,7%, ο 
Τουφάν Ερχιουρμάν με 14,9% 
και ο Κουντρέτ Οζερσάι με πο-
σοστό 11,1%. 

Όπως μεταδίδεται στα κατε-
χόμενα, σε δημοσιογραφική 
διάσκεψη ο διευθυντής της 
εταιρείας Μουράτ Γκεζιτζί, 
ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 
της δημοσκόπησης, αναφέρο-
ντας ότι  πραγματοποιήθηκε 
μεταξύ 17-19 Ιουλίου με δεί-
γμα 4630 ερωτηθέντες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέ-
σματα, αν Ακιντζί και Τατάρ 
περάσουν στον δεύτερο γύρο 
των «εκλογών» τότε ποσοστό 
43,4% θα ψηφίσει Τατάρ ενώ 
42,1% Ακιντζί, ενώ ποσοστό 
15,4% δήλωσε ότι ακόμα δεν 
αποφάσισε. Ποσοστό 36,7% 
θεωρεί ότι ο Ερσίν Τατάρ θα 
περάσει και θα κερδίσει στον 
2ο γύρο, 31,9% ότι νικητής θα 
είναι ο Μουσταφά Ακιντζί, 
12,8% ότι θα νικήσει ο Τουφάν 
Ερχιουρμάν, ενώ το 10,8% ότι 
ο Κουντρέτ Οζερσάι θα είναι 
ο νικητής του 2ου γύρου.

                    
      Ειδήσεις σε 2’
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   

Η
 Τουρκία του νεοσουλτάνου Ταγίπ Ερντογάν και του σημα-
ντικότερου συμμάχου του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μετά την κο-
ρύφωση της έντασης κινήθηκε διπλωματικά αφήνοντας βή-

ματα πίσω και την Αθήνα και τη Λευκωσία και εμφανίστηκε 
πρόθυμη για διάλογο εφ’ όλης της ύλης για λύση όλων των προ-
βλημάτων με την Ελλάδα. Ωστόσο, άνκαι η Κύπρος μένει έξω από 
το πάνελ των «παικτών» στις συζητήσεις που θα γίνουν, δεν ση-
μαίνει κατ’ ανάγκη πως τα θέματα που σχετίζονται με τη χώρα μας 
μένουν κι αυτά εκτός ατζέντας. 

Η Άγκυρα αφού «γκρίζαρε» περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο, 
διαμήνυσε ότι είναι έτοιμη για διάλογο, ενώ θα υπάρξουν ενδο-
συμμαχικές  ΝΑΤΟϊκές ρυθμίσεις που αφήνουν εκτός την Κυπριακή 
κυβέρνηση από τις διαβουλεύσεις.  

΄Ετσι κι έγινε. Με πρωτοβουλία του Ερντογάν υπήρξαν κινήσεις 
αποκλιμάκωσης της ένταξης. Ανακοινώθηκε από την Άγκυρα η 
διακοπή, με οδηγίες του Ερντογάν,  των δραστηριοτήτων του 
Ορούτς Ρέις στην Ανατολική Μεσόγειο για ένα χρονικό διάστημα, 
με στόχο να γίνουν διαπραγματεύσεις χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ 
Καλίν. 

Το Ορούτς Ρέϊς μετά την διπλωματική κίνηση Ερντογάν το οποίο 
αναμενόταν να κινηθεί προς τα Ελληνικά και Κυπριακά ύδατα, τε-
λικά απέπλευσε από το αγκυροβόλιο και εισήλθε στο λιμάνι της 
Αττάλειας.  

Ο χρόνος παραμονής του στο λιμάνι, σύμφωνα με τουρκικά 
μέσα ενημέρωσης, θα εξαρτηθεί από τις διπλωματικές και πολιτικές 
εξελίξεις.  

Την ίδια ώρα όμως που η Άγκυρα εμφανιζόταν να πρωτοστατεί 
στην αποκλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο, εξέδωσε  νέα Navtex, 
με ισχύ από την Τρίτη 28 Ιουλίου μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, αυτή 
τη φορά για σεισμογραφικές έρευνες του «Μπαρπαρός» στη θα-
λάσσια περιοχή ανατολικά της Αμμοχώστου! 

Πρόκειται για περιοχή που εμπίπτει εντός των τεμαχίων 2,3 και 
13 της κυπριακής ΑΟΖ. Το ερευνητικό σκάφος βρίσκεται αυτή τη 
στιγμή στο λιμάνι Τασουτσού της Τουρκίας. 

Ο Ιμπραχίμ Καλίν ανέφερε ότι  το πρόβλημα που υπάρχει έχει 
να κάνει με την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, ενώ χαρακτήρισε ως 
υπερβολική την αντίδραση της Ελλάδας στην πρόθεση της Άγκυ-
ρας για έρευνες στην περιοχή. Ο Τούρκος εκπρόσωπος άφησε να 
νοηθεί πως όσα κάνει η Άγκυρα τα κάνει με στόχο να είναι πάντα 
ένα βήμα μπροστά στις διαπραγματεύσεις. 

Στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, απαντώντας 
σε ερώτηση χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την τοποθέτηση του εκ-
προσώπου της τουρκικής προεδρίας περί παγώματος των ερευ-
νητικών επιχειρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, 
αποφεύγοντας ωστόσο να σχολιάσει την ταυτόχρονη εξαγγελία 
για την παράνομη αποστολή του «Μπαρπαρός» στη θαλάσσια 
περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας! 

«Η ελληνική κυβέρνηση, είπε ο κ. Δένδιας, διαμηνύει πάντοτε 
ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τον διάλογο είναι η έμπρακτη 
αποκλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν μπορούμε να 
συζητάμε όταν μια πλευρά προβαίνει σε ενέργειες που είναι αντί-
θετες με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας». 

Ούτε λέξη για την Κύπρο ο κ. Δένδιας έστω κι αν, όπως ανακοι-
νώθηκε, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογο του 
Νίκο Χριστοδουλίδη  ο οποίος πλέον δεν μπορεί να πείθει ούτε 
τους Ελλαδίτες… Εκτός κι αν όλα είναι συμφωνημένα, αλλιώς 
όπως λένε και στα ποδοσφαιρικά, «το παιχνίδι είναι στημένο, από 
πριν ξεπουλημένο»… 

Στην ίδια γραμμή πλεύσης με τον κ. Δένδια και ο κυβερνητικός 

Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σημείωσε ακόμα ότι η Αθήνα επιθυ-
μεί να έχει ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Ο κ. 
Πέτσας σημείωσε ακόμη τα ακόλουθα: «Το πλαίσιο των συζητή-
σεων  που μπορεί να υπάρξει είναι να πιάσουμε το νήμα ξανά 
από τις διερευνητικές επαφές, όταν διεκόπησαν και οι οποίες φυ-
σικά δεν μπορεί να γίνουν, ούτε με απειλές, ούτε με τετελεσμένα, 
ούτε με έμπρακτη αμφισβήτηση των θεμάτων που είναι το αντικεί-
μενο της συζήτησης»…. 

Επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες για τα παιχνίδια τακτικής των 
ΝΑΤΟϊκών στην Ανατολική Μεσόγειο με την Τουρκία να κλιμακώνει 
την ένταση και τη σημαντικότερη σύμμαχο της στην Ε.Ε., τη Γερ-
μανία να αναλαμβάνει ρόλο δήθεν πυροσβέστη.  

Αυτά όλα ασφαλώς είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Προκά-
λεσαν την ένταση, τρομοκράτησαν την κοινή γνώμη και στις δυο 
πλευρές του Αιγαίου για να… εμφανιστούν οι δήθεν μεσολαβητές 
για να διαπραγματευτούν, ακριβέστερα να επιβάλουν λύσεις που 

να εξυπηρετούν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα των δυτικών πο-
λυεθνικών πετρελαϊκών εταιρειών αναφορικά με τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου και του ΝΑΤΟ. 

Με τις κινήσεις του ο Ταγίπ Ερντογάν από θέση ισχύος ζητά συ-
γκεκριμένα ανταλλάγματα και δεν έχει προφανώς καμιά πρόθεση 
διαφοροποίησης των θέσεων του. Το ξεκαθάρισε δημόσια λίγες 
ώρες πριν από την ανακοίνωση του εκπροσώπου του για την 
πρωτοβουλία αποκλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική Μεσό-
γειο.  

«Εμείς δεν έχουμε βλέψεις στο έδαφος, τους φυσικούς πόρους 
κανενός, αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανένα να απλώσει χέρι στα 
συμφέροντά μας και το δίκαιό μας», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος για 
να προσθέσει:  

«Είμαστε έτοιμοι να αξιολογήσουμε και να διαπραγματευτούμε 
κάθε δίκαιη ηθική πρόταση. Την απάντησή μας ενάντια στις επι-
μονές και τους παληκαρισμούς τη δείχνουμε άλλωστε στο πεδίο 
της δράσης. Εάν χρειαστεί δεν θα διστάσουμε να κάνουμε και πε-
ρισσότερα».  

Οι «κόκκινες γραμμές»  
Η Άγκυρα προσερχόμενη στο διάλογο με την Αθήνα, είτε επίσημα 

σε διμερές επίπεδο, είτε κάτω από τη «συμμαχική ομπρέλα»,  στα 
στρατηγεία του ΝΑΤΟ ζητά να τεθούν όλα τα ζητήματα στο τραπέζι:  

• Της αποστρατικοποίησης των νησιών στο Αιγαίο, των θα-
λάσσιων αρμοδιοτήτων όπως και το θέμα των ερευνών και 
γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς επίσης θέτει 
θέμα μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη. 

Είναι εμφανής η στόχευση της Τουρκίας για διαμοιρασμό του Αι-
γαίου και ανατροπή της Συνθήκης της Λωζάνης, κάτι που δεν απο-
κρύβει ο Ερντογάν που μιλά για «επικαιροποίηση» της ούτως 
ώστε η Συνθήκη «να συνάδει με τα σημερινά δεδομένα»...  

Βεβαίως η Τουρκία δεν είχε κανένα λόγο να μην δημοσιοποιήσει 
τις επιδιώξεις της κορυφώνοντας την κρίση στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Μόλις τρία 24ωρα πριν από την εξαγγελία της «πρωτοβουλίας 
Ερντογάν» για αποκλιμάκωση της  έντασης, ο Τούρκος Αντιπρό-
εδρος Φουάτ Οκτάι απείλησε  πως αν κάποιος προσπαθήσει να 
κόψει την ανάσα της Τουρκίας θα κοπεί η δική του η ανάσα, για να 
προσθέσει:  

Η αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου είναι κόκκινη 
γραμμή για την Τουρκία και αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει εργασίες 
για νομικές διαδικασίες. Πρόσθεσε πως κόκκινες γραμμές είναι 
επίσης η ‘γαλάζια πατρίδα’ στην Μεσόγειο, η Κύπρος, ο διαμοιρα-
σμός του φυσικού πλούτου στην ανατολική Μεσόγειο και η συμ-
φωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη.   

Ειδικότερα για την Κύπρο ο Τούρκος Αντιπρόεδρος ανέφερε 
απειλητικά πως «καμιά λύση που δεν βασίζεται στην πολιτική και 
κυρίαρχη ισότητα και με τον ίδιο τρόπο τον δίκαιο διαμοιρασμό 
του φυσικού πλούτου αποτελεί κόκκινη γραμμή μας.  

Και η χρήση των δικαιωμάτων στο πλαίσιο των συμφωνιών που 
σύναψε η Τουρκία με την ‘τδβκ’ είναι κόκκινες γραμμές μας.  

Ο μεγάλος κίνδυνος για την Κύπρο  
Προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες το γεγονός ότι οι «πρόθυμες» 

χώρες που εμφανίστηκαν τις τελευταίες μέρες για μεσολάβηση 
αποπυροδότηση της έντασης στην περιοχή της  Ανατολικής Με-
σογείου κι ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται παράνομα 
μέσα στην Κυπριακή ΑΟΖ, είχαν κι έχουν ως συνομιλητή μόνο την 
Αθήνα. 

Υποτίθεται υπήρξε συντονισμός των κυβερνήσεων Κύπρου και  
Ελλάδας για διαβήματα στο διεθνή χώρο με στόχευση τη λήψη 
πρακτικών μέτρων εναντίον της Τουρκίας για ν’ αναγκαστεί να τερ-
ματίσει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη θαλάσσια περιοχή 
και της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Τελικά ούτε οι ΗΠΑ, ούτε οι Ευρωπαίοι στρατηγικοί σύμμαχοι 
(Γερμανία, Γαλλία) των κυβερνώντων, μα ούτε και το γειτονικό Ισ-
ραήλ διατύπωσαν έστω ένα αυστηρό μήνυμα προς τον Ερντογάν.  

Αντίθετα με δημόσιες δηλώσεις τους εξήραν το ρόλο της Τουρκίας 
στην διασφάλιση των συμφερόντων της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και 
της Δύσης στην περιοχή. 

• Με τα δεδομένα αυτά και έχοντας υπόψη τους συσχετι-
σμούς δυνάμεων η κυπριακή κυβέρνηση καθίσταται υπεύ-
θυνη να αποτρέψει κάθε ενδεχόμενο συζήτησης και του Κυ-
πριακού μέσα στα πλαίσια του επί θύρας ελληνοτουρκικού 
διαλόγου, σε όποια μορφή και σε όποια πλαίσια διεξαχθεί. 

Και ο μοναδικός δρόμος να ανακοπεί ένα τέτοιο σενάριο που 
εμπερικλείει εμφανείς θανάσιμους κινδύνους για την υπόθεση της 
Κύπρου και τα συμφεόντα του Κυπριακού λαού στο σύνολο του, 
είναι να ξεκινήσουν το συντομότερο, αν είναι δυνατό, από την επο-
μένη της ψηφοφορίας στα κατεχόμενα, οι διαβουλεύσεις για ανα-
ζήτηση λύσης στο Κυπριακό που θα επανενώνει τη χώρα. Μόνο 
με αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν και οι όποιες βλέψεις του 
Ταγίπ Ερντογάν στο κυπριακής ιδιοκτησίας φυσικό αέριο στην 
Ανατολική Μεσόγειο. 

Χωρίς να τρέφουμε ψευδαισθήσεις, εκείνο που αναμένουν οι  
πολίτες να κάνει ο Αναστασιάδης είναι να δηλώσει την ετοιμότητα 
της Ελληνοκυπριακής πλευράς να κινηθεί στις παραμέτρους που 
μόλις πριν από τρεις μέρες καθόρισε το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ με το Ψήφισμα Ανανέωσης της Θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, για 
καθορισμό των όρων Αναφοράς και συνέχιση των διαπραγματεύ-
σεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Γκραν Μοντανά.

ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ ΝΑΤΟΪΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΑΧΟ ΤΟΥΣ  ΓΙΑ «ΛΥΣΗ» ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Αποκλιμάκωση με σόου του... «ειρηνοποιού», Ερντογάν
ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΑΝ ΑΦΕΘΕΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΑΔΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ
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Στα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις η κρίση 

ξεκίνησε πριν 
τον κορονοϊό

Η κρίση του κορονοϊού άρ-
χισε να χτυπά τα δημόσια οι-
κονομικά στην Κύπρο από τον 
Απρίλιο μετά τα περιοριστικά 
μέτρα, ωστόσο στα νοικοκυ-
ριά και τις επιχειρήσεις ξεκί-
νησε από προηγουμένως.   

Σύμφωνα με στοιχεία της Κε-
ντρικής Τράπεζας τα οποία 
δόθηκαν χθες στη δημοσιό-
τητα, το πρώτο δίμηνο (πριν 
την κρίση του κορονοϊού) τα 
δάνεια στις τράπεζες τα οποία 
αφορούν τις εγχώριες εργα-
σίες και τα οποία παρουσιά-
ζουν καθυστέρηση στην απο-
πληρωμή τους πέραν των 90 
ημερών αυξήθηκαν κατά 119 
εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, 
από 7.43 δισ. ευρώ που ήταν 
τον Δεκέμβριο του 2019, έφτα-
σαν τον Φεβρουάριο του 2020 
στα 7.54 δισ. ευρώ. Μάλιστα 
τα δάνεια σε καθυστέρηση αυ-
ξήθηκαν με ρυθμό μεγαλύτερο 
από την αύξηση των δανείων.

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΕΝΩ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Μεγαλώνει η ανησυχία για τα αυξανώμενα κρούσματα
Τον λόφο του Προεδρικού θα ανεβεί την Παρασκευή η 

Συμβουλευτική Επιδημιολογική Ομάδα του Υπουργείου 
Υγείας για να συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
και όλους τους αρμόδιους Υπουργούς για την πορεία του 
ιού στην Κύπρο. Μάλιστα, ο Καθηγητής Μοριακής Ιολο-
γίας, δρ Λεόντιος Κωστρίκης αποκάλυψε στον ΑΝΤ1 ότι 
με το πέρας της συνεδρίας ο Υπ. Υγείας, Κωνσταντίνος 
Ιωάννου θα προβεί σε δηλώσεις όσον αφορά τη εντατικο-
ποίηση των μέτρων, ειδικά στην πόλη της Λεμεσού.  

Ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι πέραν των αυστηρότερων 
ελέγχων που θα γίνονται από πλευράς Αστυνομίας για 
τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, μετά τη συνεδρία 
της Παρασκευής θα τεθούν σε ισχύ επιπλέον μέτρα εφό-
σον τα αυξημένα κρούσματα των τελευταίων ημερών, τα 
οποία στην πλειοψηφία τους αφορούν τη Λεμεσό καθώς 
και άτομα με ταξιδιωτικό ιστορικό, θορύβησαν τους ειδικούς 
και όλους τους αρμόδιους.  

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ακόμη στο τρα-
πέζι το σενάριο του «lockdown», αλλά είναι μέρος της λύ-
σης σε περίπτωση που τα κρούσματα συνεχίσουν σε αυ-
τούς τους ρυθμούς ενώ τόνισε ότι κατά την άποψή του, η 
κατάσταση βρίσκεται πλέον σε οριακό επίπεδο. 

Όσον αφορά, τα κρούσματα που εντοπίζονται στην πόλη 
της Λεμεσού, ο καθηγητής ανέφερε ότι πρέπει να βρούμε 
την άκρη των αλυσίδων των λοιμώξεων καθώς επίσης και 
να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την γενική κατά-
σταση που επικρατεί στην πόλη, εάν δηλαδή υπάρχουν 
και άλλα άτομα που φέρουν τον ιό και δεν το έχουμε ανα-
καλύψει ακόμη. 

Σημείωσε μάλιστα, ότι οι 3.000 δειγματοληπτικοί έλεγχοι, 
οι οποίοι θα γίνουν σε πολυσύχναστους χώρους της πό-
λης, θα βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό ώστε να γίνει μια 
καλή εκτίμηση της κατάστασης. 

Ενωρίτερα, ο κύριος Κωστρίκης είχε δηλώσει στο sig-
malive ότι υπάρχει ανησυχία για τη Λεμεσό, προσθέτοντας 

ότι υπάρχουν ενεργές αλυσίδες οι οποίες διασπείρουν τον 
ιό στην κοινωνία της Λεμεσού. 

Τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια να εντοπιστεί η άκρη αυ-
τών των αλυσίδων, συμπληρώνοντας ότι εμφανίζονται 
νέες. Επεσήμανε ότι η έναρξη αυτών των αλυσίδων φαί-

νεται να προέρχεται από κρούσματα του εξωτερικού, προ-
σθέτοντας ότι στη Λεμεσό υπάρχουν πολυεθνικές εταιρίες 
με συχνότητα ταξιδιών σε χώρες από τη κατηγορία Γ. 

Ο δρ. Κωστρίκης διευκρίνισε ότι αυτό που δεν πήγε 
καλά στη Λεμεσό είναι ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης, κάτι που συμβαίνει παντού 
διευκρίνισε και όχι μόνο στη Λεμεσό. Πρόσθεσε ότι παρα-
τηρείται το φαινόμενο της χαλαρότητας, τονίζοντας ότι οι 
σερβιτόροι φοράνε της μάσκες με τη μύτη έξω ή σκουπί-
ζονται και ακουμπούν τα ποτήρια. 

«Χρειάζεται ξανά εκπαίδευση από τα καταστήματα, έτσι 
ώστε να εξηγήσουν τους κανονισμούς στο προσωπικό 
τους», συμπληρώνοντας ότι η τελευταία εστία μόλυνσης 
ήταν από το ίδιο μαγαζί. Πρόσθεσε ότι και πελάτες μπο-

ρούν με ευγένεια να υποδείξουν στο προσωπικό τη σωστή 
χρήση των κανονισμών. Το μεγάλο καμπανάκι χτυπά στη 
Λεμεσό, τονίζοντας ότι υπάρχει μια σειρά από μετρά που 
πρέπει να παρθούν, συμπλήρωσε.  

Ο δρ. Κωστρίκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα 
των ταξιδιών αφού μπήκαμε και επίσημα στην καρδιά της 
καλοκαιρινής περιόδου. Τόνισε ότι τα εισαγόμενα κρού-
σματα θα φέρουν αναζωπύρωση στη Κύπρο, προσθέτο-
ντας ότι «από μόνοι μας πρέπει να καταλάβουμε αυτό 
που πρέπει να κάνουμε». Για να εξηγήσει τι εννοεί ο δρ. 
Κωστρίκης είπε ότι αν κάποιος ταξιδέψει σε νησί της Ελ-
λάδας που έχει αυξημένο συγχρωτισμό όπως για παρά-
δειγμα η Μύκονος, θα πρέπει μόνος του να υποβληθεί σε 
pcr έλεγχο.  

«Δεν χρειάζεται να κάνει το μέτρο η κυβέρνηση και να 
βάλει την Ελλάδα στην κατηγορία Β, ταλαιπωρώντας όλο 
τον κόσμο. Να αναπτύξουμε την κουλτούρα της προσω-
πικής ευθύνης», είπε ο δρ.Κωστρίκης.  

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι μια τεράστια χώρα με πολ-
λές γεωγραφικές περιοχές που έχουν διαφορετική επιδη-
μιολογική εικόνα. 

«Άλλο αν θα πάει κάποιος σε ένα χωριό να δει τους δι-
κούς του και άλλο αν θα πάει κάποιος 15 μέρες στη Μύ-
κονο», είπε.  

Για τον εμβολιασμό επεσήμανε ότι υπάρχουν 150 ερευ-
νητικές ομάδες ανά το παγκόσμιο που προσπαθούν να 
κάνουν εμβόλιο. «Φαίνεται να υπάρχουν τέσσερα εμβόλια 
τα οποία είναι πρωταθλητές αυτή τη στιγμή. Το εμβόλιο 
από τις ΗΠΑ και την Moderna, το εμβόλιο της Οξφόρδης 
ένα από Κίνα και ένα από Γερμανία». 

Συμπλήρωσε ότι όλες αυτές οι εταιρίες βρίσκονται στη 
τρίτη φάση δοκιμών σε μεγάλους αριθμούς ανθρώπων, 
προσθέτοντας ότι το εμβόλιο αναμένεται να είναι έτοιμο 
τους πρώτους μήνες του 2021.

ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΜΟΚΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΖΟ ΛΟΟΥ

Παίρνουν την πολυτελή έπαυλή του στην Αγία Νάπα

Η ΜΟΚΑΣ παίρνει την πολυτελή έπαυλη του Μα-

λαισιανού καταζητούμενου επιχειρηματία με κυ-

πριακό διαβατήριο Τζο Λόου με διάταγμα δέσμευ-

σης, σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα. 

Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο, το διάταγμα που δε-

σμεύει τη βίλα αξίας 5 εκατομμυρίων ευρώ από πι-

θανή αποξένωση, εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δι-

καστήριο Λευκωσίας μετά από αίτημα την Μονάδας 

Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ-

ΚΑΣ). Είχε προηγηθεί το μπλοκάρισμα της έπαυλης 

μέσω του Τμήματος Κτηματολογίου ώστε στην πε-

ρίπτωση που κάποιος επιχειρούσε να πωλήσει ή 

να μεταβιβάσει το συγκεκριμένο ακίνητο, να ενημε-

ρωνόταν η ΜΟΚΑΣ. Τώρα και μετά από συνεννόηση 

και επαφές με τις Αρχές της Μαλαισίας, έγινε κατορ-

θωτό να εκδοθεί δικαστικό διάταγμα παγιοποίησης 

του μοναδικού ακινήτου που κατέχει ο Τζο Λόου 

στην Κύπρο και που αγοράστηκε για το καθόλου 

ευκαταφρόνητο ποσό των πέντε εκατομμυρίων 

ευρώ. Στόχος, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», 

είναι όπως το συγκεκριμένο ακίνητο μελλοντικά να 

δημευτεί και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να πάει 

στις Μαλαισιανές Αρχές, εφόσον η Κύπρος πάρει 

ένα ποσό. Για την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου, 

ο Λόου ανέθεσε στη διεθνούς φήμης εταιρεία Henley 

& Partners η οποία ειδικεύεται σε θέματα διεθνών 

πολιτογραφήσεων και απόκτησης κατοικίας, που ξε-

κίνησε επαφές στην Κύπρο τέλος της άνοιξης. του 

Προτεραιότητα 
η απευθείας στήριξη 

εργαζομένων και 
μικρών επιχειρήσεων

Οι πρόσφατες αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για στήριξη των ευρωπαϊκών 
οικονομιών αποτελούν πολύ 
μικρό βήμα μπροστά στις τε-
ράστιες επιπτώσεις που έχει 
προκαλέσει η πρόσφατη παν-
δημία, δήλωσε ο Επικεφαλής 
Γραφείου Οικονομικών Μελε-
τών του ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυ-
κάρπου. Ο κ. Πολυκάρπου τό-
νισε ότι η ανάγκη δημιουργίας 
ολοκληρωμένων υποδομών 
και παροχής καθολικών υπη-
ρεσιών υγείας και πρόνοιας 
για τους λαούς της Ευρώπης 
θυσιάστηκαν στο βωμό των 
εθνικών και οικονομικών συμ-
φερόντων ανάμεσα στα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, όπως σημειώνει 
ο Χάρης Πολυκάρπου, είναι η 
κατάργηση και οι μεγάλες μει-
ώσεις σε προγράμματα στή-
ριξης της οικονομίας και της 
υγείας από τη συμφωνία. 

Το ΑΚΕΛ αναμένει από την 
Κυβέρνηση να καταθέσει ολο-
κληρωμένη πρόταση διαχείρι-
σης των χορηγήσεων που 
αναλογούν στην Κύπρο. «Εί-
ναι πεποίθηση μας ότι προτε-
ραιότητα θα πρέπει να δοθεί 
στην απευθείας στήριξη των 
εργαζομένων και των μικρών 
οικογενειακών επιχειρήσεων 
μέσα από γρήγορες, αποτελε-
σματικές και διαφανείς διαδι-
κασίες» προσθέτει.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ

Στηρίζουν Κόρτα οι «αποστάτες»

Δεν τίθεται θέμα απόσυρσης της στήριξης στον υποψήφιο του 

ΔΗΚΟ και του ΑΚΕΛ για τη Δημαρχία της Αγλαντζιάς, διαμηνύουν 

οι πέντε αποχωρήσαντες από το ΔΗΚΟ. 

Την Τετάρτη (29/7), μέσα από τα μεγάφωνα του Άστρα 92.8, 

αποχωρήσαντες και ΔΗΚΟ, διαξιφίστηκαν ανταλλάζοντας κατη-

γορίες. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα έχει θέση για 

όλους όσοι συμφωνούν με τις απόψεις της, ανεξαρτήτως κομμά-

των, ανέφερε στον Άστρα ο τέως βουλευτής του ΔΗΚΟ Άγγελος 

Βότσης, επιβεβαιώνοντας ότι γίνονται επαφές με πολλούς. 

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα του Φιλελεύθερου ότι μίλησαν 

και με τον βουλευτή της ΕΔΕΚ Πάφου Ηλίας Μυριάνθους, είπε 

ότι μιλούν με πολλούς στη Βουλή. Όπως ανέφερε στην Πρωινή 

Έκδοση, και ο ίδιος θα κρατήσει τη βουλευτική έδρα μέχρι τη 

λήξη της θητείας του. Περισσότερα για το θέμα στη σελ 4.
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Έρχεται τσουνάμι χιλιάδων πλειστηριασμών!
«Τσουνάμι» πλειστηριασμών αναμένεται 

στην Ελλάδα από 1η Σεπτεμβρίου, οπότε και 
ουσιαστικά μένει ακάλυπτη η πρώτη κατοικία. 
Σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, οι πλει-
στηριασμοί για το τελευταίο τετράμηνο του 
2020 αναμένεται να αγγίξουν τις 50.000 μετά 
και την παύση της ισχύος προστασίας για την 
πρώτη κατοικία μετά την 31η Ιουλίου. 

Κι αυτό διότι η κυβέρνηση έχει διαβεβαιώσει 
τους θεσμούς ότι δεν πρόκειται να προχωρή-
σει σε παράταση του μέτρου, κάτι το οποίο 
σημαίνει ότι από τις αρχές φθινοπώρου θα 
εκκινήσουν χιλιάδες πλειστηριασμοί από την 
πλευρά των τραπεζών. 

Μάλιστα, ειδικοί εκτιμούν ότι κατά την επό-
μενη διετία ενδέχεται να πραγματοποιηθούν 
περί τις 300.000 πλειστηριασμοί εφόσον δεν 
αλλάξει κάτι δραματικά, προκαλώντας ιδιαί-
τερα μεγάλη ανησυχία στους πολίτες που θα 
δουν τις περιουσίες τους να χάνονται. 

Τροπολογία ανάγκης  
Στο πλαίσιο αυτό, τροπολογία για την προ-

στασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσαν 69 

βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Με την προτεινόμενη 
τροπολογία διευρύνεται το πλαίσιο του νόμου, 
ενώ προσδιορίζεται ρητά η αυτοματοποιημένη 
διαδικασία υπολογισμού των δόσεων της ρύθ-

μισης. «Σήμερα, και ενώ η πανδημία του κο-
ρωνοϊού δεν έχει πλήρως αντιμετωπιστεί, με 
την ελληνική οικονομία να εισέρχεται σε μια 
περίοδο βαθιάς ύφεσης, που θα φέρει χιλιάδες 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά στα πρόθυρα 
‘ασφυξίας’, είναι απαραίτητο να υπάρξει διευ-
ρυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας 
κατοικίας, το οποίο θα εκτείνεται χρονικά μέχρι 
το τέλος του 2020, ενώ θα περιλαμβάνει αυ-
ξημένη κρατική επιδότηση για τους δανει-
ολήπτες εκείνους που ανήκουν σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες» αναφέρουν οι βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ. 

Όπως εξάλλου υπογραμμίζουν, η προτει-
νόμενη τροπολογία καθίσταται κάτι παραπάνω 
από αναγκαία, αφού από τα μέχρι σήμερα 
στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από την Ει-
δική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού 
Χρέους (ΕΓΔΙΧ) 4.755 αιτήσεις έχουν υπο-
βληθεί και διαβιβαστεί στις τράπεζες.

ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΣΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ

«Τυράκι» την αποχώρηση του «Oruc Reis», αλλά με 
«φάκα» την έναρξη διαπραγματεύσεων χωρίς πλαίσιο και 
προϋποθέσεις έβαλε η Τουρκία. Η  Άγκυρα απέσυρε για 
έναν μήνα την απειλή και μόνο προς την Ελλάδα (διότι 
στέλνει το «Barbaros» στην κυπριακή ΑΟΖ έως τις 18 Σε-
πτεμβρίου) και η Αθήνα έσπευσε να ανοίξει την πόρτα 
του διαλόγου. «Να ξαναπιάσουμε το νήμα από τις διερευ-
νητικές επαφές που διακόπηκαν το 2016» δήλωσε ο κυ-
βερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Την ίδια ώρα, 
όλοι οι διεθνείς παράγοντες συμπεριφέρονται ως να έχουν 
δεδομένη την ελληνοτουρκική διαπραγμάτευση στο τέλος 
του δρόμου. 

Ωστόσο, και πάλι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία. Και 
πάλι η Τουρκία αποκάλυψε, ενώ τα ελληνικά ΜΜΕ δεν 
γνώριζαν τίποτα. Και πάλι η Τουρκία θέτει επιτακτικά τους 
κανόνες για διαπραγμάτευση εκτός Διεθνούς Δικαίου. Και 
το χειρότερο: και πάλι δημιουργεί την εικόνα μιας μυστικής 
διπλωματίας και μιας προσυνεννόησης, ενώ η ελληνική 
κυβέρνηση σιωπά εντείνοντας την ανασφάλεια στους πο-
λίτες για την επόμενη ημέρα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το CNN Τurk ανέφερε χθες ότι 
η Τουρκία περιμένει μέσα στον επόμενο μήνα να οριστούν 
συγκεκριμένα πεδία διαλόγου με την Αθήνα σε θέματα 
που θα αφορούν «τη δίκαιη κατανομή των πόρων» στην 
ανατολική Μεσόγειο. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε ότι η Τουρκία 
μάς πιέζει για κοινές έρευνες σε ελληνικές περιοχές τις 
οποίες η ίδια αμφισβητεί, ενώ το ΚΙΝ.ΑΛΛ. προειδοποιεί 
για μυστική διπλωματία.  

Ι. Καλίν: Περιθώριο ενός μήνα 
για διάλογο «χωρίς προϋποθέσεις»  

Οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν χθες με τη συνέντευξη του 
εκπροσώπου της τουρκικής Προεδρίας Ιμπραΐμ Καλίν στο 
CNN Turk, στην οποία δήλωσε πως η Τουρκία θα μπο-
ρούσε να διακόψει τις ερευνητικές επιχειρήσεις στην ανα-
τολική Μεσόγειο εν αναμονή συνομιλιών με την Ελλάδα. 
Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, ο Καλίν έκανε λόγο για 
συνομιλίες με την Ελλάδα. «Η Ελλάδα είναι γείτονάς μας. 
Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί της χωρίς προϋπο-
θέσεις» είπε χαρακτηριστικά. 

Ο εκπρόσωπος του Ερντογάν ανέφερε ότι ο Πρόεδρος 

της χώρας του ζήτησε τη διακοπή των επιχειρήσεων «προς 
το παρόν» ως μια πιο «εποικοδομητική προσέγγιση» των 
διαπραγματεύσεων. O Kαλίν υποστήριξε ακόμη ότι «δεν 
είναι δυνατόν η Ελλάδα να επιτύχει τα αποτελέσματα που 
θέλει χρησιμοποιώντας την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή  
Ένωση ως μέσο πίεσης προς την Τουρκία».  

Στ. Πέτσας: Πάμε στις διερευνητικές  
Η απάντηση από την πλευρά της Αθήνας ήρθε από τον 

κυβερνητικό εκπρόσωπο Στ. Πέτσα και τον υπ. Εξωτερικών 
Ν. Δένδια. Ο Στ. Πέτσας υπενθύμισε ότι «επιθυμούμε να 
έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία 

και να συζητήσουμε το ζήτημα, το οποίο πολλές δεκαετίες 
τώρα ταλανίζει τις δύο πλευρές, που είναι η οριοθέτηση 
των θαλασσίων ζωνών». Πρότεινε μάλιστα μια διαδικασία 
για να προχωρήσει ο διάλογος: «Είχε προχωρήσει εδώ 
και πολλά χρόνια μέσω διερευνητικών επαφών προκειμέ-
νου να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Αυτές οι επαφές διακό-
πηκαν τον Μάρτιο του 2016 με απόφαση και με ευθύνη 
της Τουρκίας. Επομένως, το ζήτημα των διερευνητικών 
επαφών είναι ένα πρώτο βήμα που θα μπορούσε να ξεκι-
νήσει εφόσον προχωρά όλη αυτή η διαδικασία της έμπρα-
κτης αποκλιμάκωσης της τουρκικής προκλητικότητας. Το 
πλαίσιο των συζητήσεων που μπορεί να υπάρξει είναι να 
πιάσουμε το νήμα από τις διερευνητικές επαφές».  

Ν. Δένδιας: Βεβαρημένη λέξη ο «διάλογος»  
Πιο προσεκτικός ήταν ο υπουργός Εξωτερικών μετά τη 

συνάντησή του με την υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας 
Αράντσα Γκονθάλεθ Λάγια, η οποία ήρθε κατευθείαν από 
την Τουρκία και συνάντησε και τον Κυρ. Μητσοτάκη. Ο Ν. 
Δένδιας συμφώνησε με την Αρ. Γκ. Λάγια ότι «η απαραί-
τητη προϋπόθεση για τον διάλογο είναι η έμπρακτη απο-
κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν μπορούμε 
να συζητάμε όταν η μία πλευρά προβαίνει σε ενέργειες 
που είναι αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο και με το Δίκαιο 
της Θάλασσας. Κατά συνέπεια, εμείς το θεωρούμε εξαι-
ρετικά σημαντικό όταν η γενική, η παγκόσμια αυτή θέση 
γίνεται αντιληπτή και από την τουρκική πλευρά. Θεωρούμε 
ότι αυτό είναι το συμφέρον και της Τουρκίας και της τουρ-
κικής κοινωνίας». Και πρόσθεσε με νόημα: «Επειδή, όμως, 
η λέξη ‘διάλογος’ είναι βεβαρημένη, με ό,τι ο καθένας θέλει 
να προσθέσει σ’ αυτήν, θέλω να σας είμαι και σ’ αυτό 
απολύτως σαφής. Εμείς θεωρούμε ότι η διαφορά μας με 
την Τουρκία αφορά το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας στο Αι-
γαίο και στην ανατολική Μεσόγειο και των υπερκείμενων 
θαλασσίων ζωνών».  

ΣΥΡΙΖΑ: Διάλογος μόνο για την υφαλοκρηπίδα  
Την ανησυχία του, καθώς βλέπει την Τουρκία να βάζει 

στο τραπέζι «μη υπαρκτές διαφορές», εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 
«Η ανακοίνωση της Τουρκίας ότι αναστέλλει τις παρά-

νομες έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας μέχρι 
να αρχίσει ο διάλογος είναι τα καλά νέα.  Ένα θετικό βήμα 
για την έστω και προσωρινή αποκλιμάκωση στο Αιγαίο 
και την ανατολική Μεσόγειο» ανέφερε το γραφείο Τύπου 
του κόμματος και επισήμανε: «Ωστόσο, οι αναφορές των 
Τούρκων αξιωματούχων στην ατζέντα αυτού του διαλόγου 
είναι τα κακά νέα, αφού οι δηλώσεις αυτές προμηνύουν 
δύο πράγματα: ότι η Τουρκία προσπαθεί να βάλει στο 
τραπέζι του διαλόγου μη υπαρκτές διαφορές, καθώς και 
ότι εμμέσως μας προσκαλεί σε κοινές έρευνες σε περιοχές 
τής ελληνικής υφαλοκρηπίδας που η ίδια θεωρεί αμφιλε-
γόμενες». «Αυτό δεν μπορεί παρά να μας γεννά έντονη 
ανησυχία. Υπενθυμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι η δια-
φορά μας με την Τουρκία, που οφείλουμε να λύσουμε με 
διάλογο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, είναι μόνο μία και 
αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας», είπε.

Μόλις αποσύρθηκε το Oruc Reis, η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη για διάλογο

Εμμένει η κυβέρνηση στην 
απόφασή της να μην παρα-
τείνει την προστασία της 
πρώτης κατοικίας. 

Την ίδια ώρα, τροπολογία 
κατέθεσαν 69 βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Με την προτεινόμενη τρο-
πολογία διευρύνεται, όπως 
τονίζουν, το πλαίσιο του νό-
μου, ενώ προσδιορίζεται η 
αυτοματοποιημένη διαδικασία 
υπολογισμού των δόσεων. 

Μτεαξύ άλλων, στη ρύθ-
μιση προβλέπεται ότι το εισό-
δημα των επιλέξιμων οφειλε-
τών συνδέεται με τις εύλογες 
δαπάνες διαβίωσης.

Επανέρχεται στο προσκήνιο 
το... σίριαλ του ανασχηματι-
σμού, μετά τις ενδείξεις αποκλι-
μάκωσης της κρίσης στην ανα-
τολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. 
Το σενάριο της διενέργειας των 
«διορθωτικών αλλαγών» τις 
πρώτες ημέρες του Αυγούστου 
κερδίζει έδαφος, σύμφωνα με 
ορισμένες κυβερνητικές πηγές.  

Δεν αποκλείεται ωστόσο η 
αναδόμηση του κυβερνητικού 
σχήματος να επισπευστεί, από 
τη στιγμή που την Παρασκευή 
έχει προγραμματιστεί η συνε-
δρίαση του υπουργικού συμ-
βουλίου. Κυβερνητικοί κύκλοι 
σημειώνουν ωστόσο ότι «το 
υπουργικό συμβούλιο θα συνε-
δριάσει με την υφιστάμενη σύν-
θεση». Το κυβερνητικό επιτελείο 
συνδυάζει τον ανασχηματισμό 
με τη στόχευση της “αποτελε-
σματικής αξιοποίησης των κον-
δυλίων του ταμείου ανάκαμψης 
για την αναμόρφωση του πα-
ραγωγικού μοντέλου” αλλά και 
της “απορρόφησης των 40 δισ. 
ευρώ που δικαιούται η χώρα 
μας από το Πολυετές Δημοσιο-
νομικό Πλαίσιο”. 

Σε αυτό το φόντο, η κυβέρ-
νηση θα πορευτεί με “σημαία” 
το πόρισμα της Επιτροπής Πισ-
σαρίδη που διατηρεί ακόμα στα 
συρτάρια του Μεγάρου Μαξί-
μου. Υπ' αυτό το πρίσμα, ο 
πρωθυπουργός σχεδιάζει να... 
αξιοποιήσει εμβλημα- τικά στε-
λέχη του νεοφιλελεύθερου πο-
λιτικού και επιστημονικού δυνα-
μικού της χώρας.

Ανασχηματισμός 
με σφραγίδα... 

Πισσαρίδη

Ο υφυπουργός Πολιτικής 
Προστασίας κ Χαρδαλιάς ανα-
κοίνωσε ότι η κυβέρνηση απο-
φάσισε την υποχρεωτική 
χρήση μάσκας για προσωπικό 
και κοινό σε: ΔΕΚΟ, τράπεζες, 
γραφεία εξυπηρέτησης κοι-
νού, καταστήματα τροφίμων, 
καταστήματα λιανικής, σε κομ-
μωτήρια και σε κέντρα αισθη-
τικής. Επίσης, παραμένει υπο-
χρεωτική σε Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, ταξί, επαγγελμα-
τικής χρήσης οχήματα για 
τους επιβάτες και τον οδηγό, 
στα σούπερ μάρκετ για εργα-
ζόμενους και καταναλωτές, 
στα καταστήματα εστίασης για 
τους εργαζόμενους.

Κορωνοϊός: Πού είναι 
υποχρεωτική η μάσκα 

από την Τετάρτη
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Σε νέες περιπέτειες το χαλλούμι με φόντο το Brexit
Όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη η έγκριση 

του φακέλου για το χαλλούμι, αφού προκύπτουν νέες υποθέσεις που 
αμφισβητούν τα κυπριακά σήματα. Την ίδια ώρα δεν τηρούνται οι πρό-
νοιες του φακέλου, με τα χρονικά περιθώρια για πλήρη εναρμονισμό 
να στενεύουν απειλητικά. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η υπό-
θεση κατά την οποία ουγγρική εταιρεία προσπαθεί να καταχωρίσει 
εμπορικό σήμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το όνομα «Hadjú Halloumi». 
Το Ίδρυμα για την Προστασία του Παραδοσιακού Τυριού της Κύπρου 
αμφισβήτησε την ικανότητα της εταιρείας να κατοχυρώσει το προϊόν 
της με τη συγκεκριμένη ονομασία, υποστηρίζοντας ότι «δεν πληροί τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση της λέξης “Halloumi” στο 
εμπορικό σήμα τους». Από την πλευρά της η εταιρεία υποστήριξε ότι 
το όνομα που χρησιμοποιεί είναι σαφώς διαφορετικό από το “Halloumi”, 
αφού το “Hadjú” είναι γραμμένο με μεγάλα γράμματα πάνω από το 
“Halloumi”. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ των Ούγγρων σε 
καταρχήν ακροαματική διαδικασία.  

Έξι χρόνια μετά και οι δυσκολίες παραμένουν…  
Σήμερα βρισκόμαστε έξι ολόκληρα χρόνια μετά από την κατάθεση 

της αίτησης για κατοχύρωση του «κυπριακού λευκού χρυσού», αλλά 
φαίνεται πως είναι σχεδόν αδύνατον να υλοποιήσουμε έστω τις πιο 
βασικές από τις πρόνοιές του. Τα προβλήματα του φακέλου που αφο-
ρούν τις φυλές των ζώων από τις οποίες πρέπει να προέρχεται το 
γάλα, αλλά και την τροφή τους, είναι λίγο ως πολύ γνωστά και πολύ 
δύσκολα επιλύονται. Επίσης, δύσκολη είναι η επίτευξη του στόχου, 
όπως η ποσόστωση αιγινού ή/και πρόβειου γάλακτος στο χαλλούμι, 
φτάσει στο 51%. Συγκεκριμένα, το 2014, με την καταχώριση της αίτησης 
για πιστοποίησή του ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης (ΠΟΠ), δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιθώριο 
μέχρι το 2024 για πλήρη εναρμόνιση με το φάκελο. 

Σύμφωνα με το ισχύον κυβερνητικό διάταγμα, σήμερα το χαλλούμι 
πρέπει να περιέχει 20% αιγινό ή πρόβειο ή πρόσμειξη αυτών. Επομέ-
νως, για να φτάσουμε το στόχο του 51% μέχρι το 2024, θα πρέπει να 
αυξάνεται η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος, άρα και το ποσοστό 
που θα πρέπει να περιλαμβάνει το χαλλούμι, 6,5% ανά έτος.  

Ναυάγιο της συμφωνίας  
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος έχει 

σημειώσει μερική αύξηση, για αυτό ο Υπουργός Γεωργίας εξέφρασε 
την ετοιμότητα όπως τροποποιήσει το διάταγμα για το ποσοστό, από 
20% σε 25%.  Από την πλευρά τους οι τυροκόμοι αντέδρασαν έντονα, 
με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση της σύσκεψης Φεβρουαρίου στο 
Προεδρικό, υπό την αιγίδα του Προέδρου Αναστασιάδη. Κατά τη σύ-
σκεψη, οι τυροκόμοι κατέθεσαν πρόταση όπως παραμείνει το ποσοστό 
αιγοπρόβειου στο 20%, αλλά δεσμεύτηκαν να καταρτίσουν συμφωνη-
τικό με το οποίο θα συμφωνούν να λαμβάνουν όλη την ποσότητα αι-
γοπρόβειου γάλακτος και να δοθεί αύξηση 5 σεντς ανά λίτρο. Μετά 
από 2 χρόνια θα δινόταν ακόμα μια αύξηση της τάξης των 5 σεντς. 

Σε περίπτωση που δεν θα κατέληγαν σε συμφωνία οι δύο πλευρές, 
ο υπουργός διεμήνυσε ότι θα προχωρήσει στην έκδοση διατάγματος 
για αύξηση του ποσοστού στο 25%. Θυμίζουμε ότι υπήρξαν έντονες 
καταγγελίες από τις αγροτικές οργανώνεις καθώς με την έξοδό τους 
από το Προεδρικό διεμήνυσαν πως δεν πρόκειται να εφαρμόσουν 

κάτι τέτοιο. Έτσι και έγινε. Με έντεχνο τρόπο οι τυροκόμοι κατέθεσαν 
προτάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από 
τους αιγοπροβατοτρόφους. 

Εκτός από τα συμφωνηθέντα, εντός της συμφωνίας, μπήκαν και 
όλες οι πρόνοιες του φακέλου, οι οποίες αντικειμενικά είναι προβλη-
ματικές και δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δηλαδή, το γάλα να παρά-
γεται από συγκεκριμένες φυλές και τα ζώα να τρέφονται από συγκε-
κριμένα φυτά, ενώ θα πρέπει να βόσκουν ολόχρονα.  

Επανέρχεται το 25% από τον Σεπτέμβριο  
Από την πλευρά τους, οι αγροτικές οργανώσεις απάντησαν πως 

από τη στιγμή που θέλετε να γίνει συμφωνία με τους πιο πάνω όρους 
του φακέλου, τότε θα πρέπει το ποσοστό αιγοπρόβειου γάλακτος να 
είναι 51%, όπως προνοεί και ο φάκελος. Έτσι η συμφωνία του Προ-
εδρικού ναυάγησε. Ως εκ τούτου ο Υπουργός Γεωργίας διαβίβασε το 
θέμα στον Υπουργό Εμπορίου, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα για την 

έκδοση του συγκεκριμένου διατάγματος, και αναμένεται ότι η τροπο-
ποίηση του ποσοστού θα ξεκινήσει να ισχύει από τον ερχόμενο Σε-
πτέμβριο. Στο διάταγμα θα αναφέρεται ότι για περίοδο 8 μηνών (Ια-
νουάριος – Αύγουστος), το χαλλούμι θα πρέπει να περιέχει 25% 
αιγοπρόβειο γάλα. Για περίοδο 4 μηνών (Σεπτέμβρης – Δεκέμβρης), 
κατά την οποία για βιολογικούς λόγους είναι μειωμένη η παραγωγή, 
το ποσοστό θα είναι στο 20%.  

Μείωση παραγωγής αιγοπρόβειου χαλλουμιού  
Από την πλευρά τους οι τυροκόμοι εκφράζουν έντονη δυσφορία για 

την αύξηση του ποσοστού σε 25%, αφού όπως λένε ο Υπουργός Γε-
ωργίας δεν κάλεσε σε διαβούλευση. Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή» 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τυροκόμων Κύπρου, Γιώργος Πέτρου, 
«μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ ότι θα αυξηθεί το ποσοστό. Έπρεπε να 
γίνει διαβούλευση, αλλά κανένας δεν μας κάλεσε να διαβουλευθούμε. 
Λες και δεν έχουμε καμία αξία, λες και δεν είμαστε εμείς που φέραμε 
την ανάπτυξη, ότι δεν είμαστε εμείς που φέραμε τον τομέα σε σημείο 

που να εργοδοτούνται 13 χιλιάδες άτομα». 
Πρόσθεσε ότι όπου μπορούν με νόμιμο τρόπο να αντιδρούν, θα το 

πράττουν, αφού «δεν μας λαμβάνουν υπόψιν. Αυτό είναι το παράπονό 
μας». Σημείωσε ότι η αύξηση του ποσοστού από 20% σε 25% θα 
φέρει νέα προβλήματα, αφού δεν θα υπάρχει τόσο γάλα ώστε να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς. Για αυτό, όπως είπε ο κ. 
Πέτρου, θα αναγκαστούν να περιορίσουν την παραγωγή χαλλουμιών 
που έχουν ως μοναδικό συστατικό το αιγοπρόβειο γάλα. Έτσι θα ικα-
νοποιήσουν την απαίτηση για παραγωγή χαλλουμιού με 25% αιγο-
πρόβειο και 75% αγελαδινό. Αυτό θα φέρει και τη μείωση της εξαγωγής 
του αμιγώς αιγοπρόβειου χαλλουμιού στις ΗΠΑ. 

 
Συντονισμός, αποτελεσματικός έλεγχος και κίνητρα 

 
Από την πλευρά τους, σύσσωμες οι αγροτικές οργανώσεις εξέφρα-

σαν την ικανοποίησή τους για την πρόθεση αύξησης της ποσόστωσης. 
Όπως ανέφερε στη «Χαραυγή» ο Γενικός Γραμματέας της αγροτικής 
οργάνωσης ΠΕΚ, Μιχάλης Λύτρας, η απόφαση του Υπουργικού ικα-
νοποιεί τους κτηνοτρόφους, αλλά «αυτό που έχει σημασία είναι το 
πώς θα ελέγχεται. Πρέπει να γίνονται συχνότεροι και αντικειμενικοί 
έλεγχοι για να διασφαλίζεται η τήρηση του διατάγματος». Πρόσθεσε 
ότι «το Υπουργείο Γεωργίας έχει την ευθύνη να δώσει διάφορα κίνητρα 
στους κτηνοτρόφους, ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η παραγωγή αιγο-
πρόβειου γάλακτος, κάτι για το οποίο έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση». 
Σημείωσε ότι κοινή θέση των αγροτικών οργανώσεων είναι πως «πρέ-
πει να παρθούν και άλλα μέτρα προς αυτόν το σκοπό και να μη μένουν 
στα λόγια», εξηγώντας ότι «υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες που δεν 
επιτρέπουν στους κτηνοτρόφους να μετακομίσουν τα υποστατικά τους 
και να τα αναβαθμίσουν». Όπως είπε, δεν μπορεί από τη μια το 
Υπουργείο Γεωργίας να εξαγγέλλει κίνητρα και από την άλλη να σκο-
ντάφτουν στο Τμήμα Πολεοδομίας του Υπουργείου Εσωτερικών, υπο-
δεικνύοντας ότι «θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή γραμμή από την κυ-
βέρνηση και όπου χρειάζονται νομοθετικές τροποποιήσεις να 
κατατεθούν στη Βουλή». 

 
Το Brexit έρχεται – Η κατοχύρωση χαλλουμιού όχι 

 
Σε ό,τι αφορά την εξέταση του φακέλου και την κατοχύρωση του 

χαλλουμιού ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, 
δεν υπήρξε καμία διαφοροποίηση, αφού οι λόγοι που έμεινε κλειστός 
στα συρτάρια της ΕΕ είναι κυρίως πολιτικοί. Ωστόσο, είναι επιβεβλημένη 
η άμεση και θετική κατάληξη του φακέλου, ώστε να διασφαλιστεί πως 
θα ενταχθεί και στην εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ 
για το Brexit. 

Περί τα τέλη Απριλίου, το Υπουργείο Γεωργίας δήλωνε πως με επι-
στολή του ο Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον 
υπουργό αναγνώρισε τη σημαντικότητα του θέματος, αναφέροντας 
ότι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νησί μετά τη λήξη της πανδημίας 
του κορονοϊού. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει πραγματοποιηθεί 
τέτοια επίσκεψη, ενώ η πιστοποίηση αντιμετωπίζει προβλήματα και 
από την Επιτροπή Υγείας της ΕΕ, στην οποία ηγείται η Στέλλα Κυρια-
κίδου. Πλέον, το κυπριακό Υπουργείο διαμηνύει ότι θα πρέπει να ανα-
μένουμε εξελίξεις τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. 

Γιάννης Κακαρής

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η παγκόσμια εμπορική αεροπορική κίνηση δεν θα επανέλθει στο 
επίπεδο που ήταν πριν από την κρίση του νέου κορωνοϊού μέχρι το 
2024, κυρίως λόγω της αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των 
συνόρων, η οποία αποθαρρύνει τα διεθνή ταξίδια, εκτιμά η Διεθνής 
Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ). 

«Εκτιμούμε τώρα ότι δεν θα φτάσουμε στο επίπεδο (της αεροπο-
ρικής κίνησης) του 2019 πριν από το 2024, δηλαδή έναν χρόνο αρ-
γότερα απ’ όσο υπολογίζαμε προηγουμένως» είπε ο Μπράιαν Πιρς, 
ο οικονομικός διευθυντής της IATA, σε συνέντευξη Τύπου που πα-
ραχώρησε. 

Ως αιτίες, επικαλέστηκε την πιο αργή αποκατάσταση των αερο-
πορικών συνδέσεων τον Μάιο και τον Ιούνιο και την αβεβαιότητα 
όσον αφορά την άρση των περιορισμών στα σύνορα. 

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η αποκατάσταση 
των αεροπορικών συνδέσεων θα είναι “πιο αργή απ’ όσο ελπίζαμε, 
το παρατηρήσαμε ήδη τον Μάιο και τον Ιούνιο”, πρόσθεσε, επιση-
μαίνοντας ότι η αναζωπύρωση της Covid-19 σε ορισμένες χώρες 
εμποδίζει το άνοιγμα των συνόρων. 

Η ΙΑΤΑ υπολογίζει πλέον ότι η πτώση της εναέριας κυκλοφορίας 
θα φτάσει στο 63% φέτος, αντί για 55% που ήταν η προηγούμενη 
εκτίμησή της. “Οι προβλέψεις εξαρτώνται κατά πολύ από τον τρόπο 
με τον οποίο οι χώρες ελέγχουν την επιδημία”, πρόσθεσε ο Πιρς. 

Όπως είπε, η ανακάλυψη ενός εμβολίου θα μπορούσε να βελτιώ-
σει την κατάσταση για τις αεροπορικές εταιρείες. “Το Ηνωμένο Βα-
σίλειο διέκοψε τη σύνδεσή του με την Ισπανία και αυτό προκαλεί 
αβεβαιότητα”, συνέχισε, παρατηρώντας επίσης ότι δεν έχουν ξα-
ναρχίσει μαζικά οι πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, κυρίως οι υπε-
ρατλαντικές. 

Η ΙΑΤΑ, στην οποία μετέχουν 290 αεροπορικές εταιρείες, εκτιμά 
ότι τα διαφυγόντα κέρδη του τομέα για το 2020 θα ανέλθουν σε 419 
δισεκατομμύρια, λόγω της κρίσης του νέου κορωνοϊού. Θα μειωθούν 
δηλαδή στο μισό τα έσοδα του τομέα παγκοσμίως. 

Παραλληλα, εκτιμάται ότι η πανδημία της Covid-19 στοίχισε 320 
δισεκατομμύρια δολάρια σε απολεσθέντα έσοδα για τον τουριστικό 

τομέα παγκοσμίως, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, όπως εκτιμά 
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού. 

Το ποσό αυτό είναι υπερτριπλάσιο των απωλειών που κατέγραψε 
ο διεθνής τουρισμός κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης του 2009, ανέφερε ο Οργανισμός αυτός που υπάγεται στον 
ΟΗΕ και εδρεύει στη Μαδρίτη. 

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο, ο αριθμός των διεθνών τουρι-
στών μειώθηκε κατά 56% (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019), ποσοστό που αντιστοιχεί σε 300 εκατομμύρια επισκέ-
πτες. 

Παρά την αργή ανάκαμψη του τουρισμού, ιδίως στο βόρειο ημι-
σφαίριο, “ο δείκτης εμπιστοσύνης που έχει καθιερώσει ο ΠΟΤ βρί-
σκεται σε ιστορικά χαμηλό σημείο”, πρόσθεσε. 

Μεταξύ των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο τομέας, ο ΠΟΤ αναφέρει 
“την αναζωπύρωση της ασθένειας” και την εκ νέου επιβολή καρα-
ντίνας, ενώ για την κατάσταση στην Κίνα και τις ΗΠΑ σημειώνει ότι 
είναι “σε νεκρό σημείο”. 

Και αυτό προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι αυτές οι δύο χώρες 
είναι οι μεγάλοι “προμηθευτές” τουριστών. 

Στις αρχές Μαΐου ο ΠΟΤ προέβλεπε ότι για τη φετινή χρονιά ο 
αριθμός των διεθνών τουριστών θα καταγράψει πτώση 60-80% και 
οι απώλειες για τον τομέα θα μπορούσαν να φτάσουν τα 910 δισεκ. 
έως 1,2 τρισεκ. δολάρια. 

Ο Οργανισμός εκφράζει επίσης τον φόβο ότι κινδυνεύουν περίπου 
100 έως και 120 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που εξαρτώνται άμεσα 
από τον τουρισμό. 

Στην Κύπρο, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο 2020 ανήλθαν σε 
9.119 σε σύγκριση με 509.662 τον Ιούνιο 2019, σημειώνοντας μεί-
ωση 98,2%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020, οι αφίξεις τουριστών 
ανήλθαν σε 255.675 σε σύγκριση με 1.631.023 την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του 2019, σημειώνοντας μείωση 84,3% (Πίνακας 1).

Το 2024 θα επανέλθει η παγκόσμια αεροπορική κίνηση στο επίπεδο που ήταν πριν, εκτιμά η ΙΑΤΑ
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Οι Απόδημοι Στυλλιώτες θυμούνται και ατενίζουν την Ημέρα της Επιστροφής
Γράφει ο Καθηγητής Ζαννέτος Τοφαλλής 
 
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 46 χρόνων από τις μαύρες επε-

τείου του 74 και την εορτή του Προφήτη Ηλία, του πολιούχου αγίου 
του χωριού, οι ξενιτεμένοι Στυλλιώτες θυμούνται έντονα αυτές τις 
μέρες και διατρανώνουν την επιθυμία τους να επιστρέψουν στους 
Στύλλους σε μια ελεύθερη πατρίδα. 

Σήμερα, εμείς οι Στυλλιώτες θυμούμαστε και ονειροπολούμε εκεί-
νες τις όμορφες μέρες που γιορτάζαμε την ημέρα του Προφήτη 
Ηλία. Εδώ και 46 χρόνια, το χωριό μας - όπως και τα άλλα σκλα-
βωμένα μέρη του νησιού μας -βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και όνειρο 
μας και επιδίωξη μας είναι να το δούμε ελεύθερο και πάλι. 

Οι Στύλλοι, για όσους δεν γνωρίζουν το χωριό μου, βρίσκονται 
κάπου 14 χιλιόμετρα Βορειοδυτικά της Αμμοχώστου. Τα γειτονικά 
μας χωριά είναι: ο Άγιος Σέργιος, τα Λιμνιά, η Έγκωμη, ο Γαϊδουράς, 
το Πραστειό, η Περιστερωνοπηγή, η Αχερίτου και η Καλοψίδα. 
Είναι πολύ κοντά στην προϊστορική Αλάσια-Έγκωμη, την ένδοξη 
και ιστορική Σαλαμίνα και το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα, 
του ιδρυτή της Κυπριακής Εκκλησίας. 

Ο πληθυσμός του χωριού μας, το 1974, ήταν περίπου 800 κάτοι-
κοι.. Η εκκλησία του χωριού μας ήταν αφιερωμένη στον Προφήτη 
Ηλία. Επίσης υπήρχαν ξωκλήσια αφιερωμένα στον Άγιο Αναστάσιο, 
τον Άγιο Ιάκωβο ή Άκουφο και στην Αγία Μαρίνα. Οι κάτοικοι των 
Στύλλων ήταν γνωστοί για την καλοσύνη, την φιλοξενία και την 
εγκαρδιότητα τους. 

Δεν ξεχνούμε αυτή την ημέρα - ήταν η πιο χαρούμενη μέρα του 
χρόνου για τους Στυλλιώτες. Από τα γύρω χωριά κατέφθαναν προ-
σκυνητές για να τιμήσουν τον Προφήτη Ηλία, τον Άγιο της Βροχής. 
Οι γεωργοί τέλειωναν τις γεωργικές τους εργασίες. Μετά τη λει-
τουργία, ακολουθούσε η φιλοξενία. Όλοι προσκαλούνταν στα φι-
λόξενα σπίτια του χωριού μας. Οι παναϋρκώτες διαλαλούν τα προ-
ϊόντα τους. Οι νιοι και οι νιες περπατάνε στο δρόμο του χωριού 
ντυμένοι στα καινούργια τους ρούχα προβάλλοντας την ομορφιά 
της νιότης. Και το απόγευμα μαζεύονταν στην πλατεία του χωριού, 
χορεύοντας λεβέντικους χορούς. 

Θυμούμαστε τον καταπράσινο κάμπο, την άνοιξη, στολισμένο με 
τους μυρωδάτους νάρκισσους (τα γνωστά ‘ματσικόριδά’ του κυ-
πριακού κάμπου). Και το καλοκαίρι ο κάμπος χρύσιζε από το πλού-
σιο σιτάρι. Καμάρι της σιτοβόλας Μεσαριάς. 

Και ήταν ανήμερα του Άη Ηλία, το 1974, που ακούστηκαν τα 
τουρκικά αεροπλάνα που εισέβαλλαν στην πατρίδα μας, και έμελ-
λαν να φέρουν τη μεγαλύτερη συμφορά, την χειρότερη καταστροφή 
στην μακρόχρονη ιστορία της πατρίδα μας. Και η τραγωδία ακο-
λούθησε το προδοτικό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών με 

τη συνεργασία της ΕΟΚΑ Β. 
Το 40 τοις εκατόν της πατρίδας μας περιήλθε κάτω από την τούρ-

κικη κατοχή. Χιλιάδες οι σκοτωμένοι, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, 
180.000 πρόσφυγες στην ίδια την πατρίδα τους. Και οι Στυλλιώτες 
- σαν καλαμιά στον κάμπο - πήραν των ομματιών τους - και βρήκαν 
καταφύγιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελεύθερης Κύπρου και 
πολλοί πήραν το δρόμο της ξενιτιάς.. Και πέρασαν 46 ολόκληρα 

χρόνια. Και οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπόρεσαν ακόμη να δώσουν 
μια δίκαιη λύση στο πρόβλημα του μαρτυρικού λαού μας.. 

 Πριν μερικά χρόνια αποφασίσαμε με την οικογένειά μου να κά-
νουμε ένα ταξίδι στον τόπο που γεννήθηκα, στους Στύλλους. Στο 
καφενείο του χωριού συναντήσαμε μερικούς Τ/κ θαμώνες. Όλοι 
τους ηλικιωμένοι. Κατάγονται από την Μουταγιάκκα, κοντά στη Λε-
μεσό. Και το χωριό μας το ονόμασαν Μουταγιάκκα. Και οι κάτοικοι 
είναι τώρα 150. Σχολείο δεν έχουν. Γιατί ελάχιστα παιδιά είναι σχο-
λικής ηλικίας. Κι αυτά πηγαίνουν στον γειτονικό σχολείο του Γαϊ-
δουρά. Τους ρώτησα αν είναι ικανοποιημένοι και τους πληροφό-
ρησα  ότι οι Στυλλιώτες θέλουν να επιστρέψουν στους Στύλλους Η 
απάντηση τους ήταν: Κι εμείς θέλουμε να πάμε στο χωριό μας! Ίσ-
σιαλλα, καρτάς – Μακάρι, Αδέλφια! Κι αυτό είναι μια απτή απόδειξη 
ότι, αν φύγει ο τουρκικός στρατός από την Κύπρο, το πρόβλημα 
λύνεται αυτόματα. Για να μπορέσουν όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι τους 
να ζουν ελεύθεροι και ειρηνικά σε μια ενωμένη πατρίδα. Είναι ένα 
χρέος για όσους έφυγαν, για αυτούς που ζουν και μια κληρονομιά 
που θα δώσουμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Να τους αφή-
σουμε μια ενωμένη, λεύτερη πατρίδα, στην οποία όλοι οι κάτοικοί 
της να ζουν ειρηνικά και αγαπημένα.  

Σήμερα εμείς οι ξενιτεμένοι Στυλλιώτες τιμούμε νοερά αυτούς 
που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τη 
δημοκρατία και την ελευθερία της πατρίδας τους. Μνημόσυνο ιερό, 
σεμνό για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Για να θυμούνται οι πα-
λιοί και να γνωρίζουν οι νέοι μας το δράμα της χώρας των προγό-

νων τους. Γιατί, λαοί που δεν ξεχνούν, δεν πρόκειται να πεθά-
νουν. 

Στώμεν καλώς. Με υψηλό το φρόνημα, με αφοσίωση στις αθά-
νατες αξίες της φυλής μας, ας σταθούμε άρρηκτα ενωμένοι, βράχοι 
απόρθητοι πλήρως πεπεισμένοι ότι γρήγορα, πολύ γρήγορα θα 
ανατείλει επιτέλους και πάλι ο χαμογελαστός ήλιος της χιλιάκριβης 
της Λευτεριάς πάνω στους ουρανούς της πολύπαθης πατρίδας. 

Ας παρακαλέσουμε τον Προφήτη Ηλία, να μεσιτέψει και να μας 
βοηθήσει να λειτουργήσουμε την εκκλησία του, σε όλες τις εκκλη-
σίες της σκλαβωμένης πατρίδας. Πολύ υπέφερε, 46 χρόνια, ο υπέ-
ροχος λαός μας.  Για να έρθει επιτέλους η ειρήνη και η συναδέλ-
φωση των κατοίκων της. 

Και μια ευχή και προσευχή όλων – μια θερμή έκκληση ενός λαού 
βασανισμένου και πονεμένου. Του λαού της μαρτυρικής Κύπρου - 
από τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας.    

Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
και μυρσίνη συ δοξαστική 
μη, παρακαλώ σας, μη 
λησμονάτε τη χώρα μου!  
Αυτή τη στιγμή ο πολύπαθος κυπριακός λαός δίνει μια μεγάλη 

μάχη για να πετύχει την επανένωση του νησιού μας. Ενός νησιού 
που μπορεί να γίνει σωστός παράδεισος για όλους τους κατοίκους 
του,  Ε/Κύπριους και Τ/Κύπριους, όπου θα μπορούν να ζουν και 
να εργάζονται ειρηνικά και να απολαμβάνουν τους κόπους τους, 
χωρίς μίση, χωρίς έχθρες, χωρίς πολέμους. Κι εμείς η Παροικία 
συμπαραστεκόμαστε στο δύσκολο έργο του και ευχόμαστε επανέ-
νωση και λευτεριά. Μακάρι, σύντομα να είναι η τελευταία χρονιά 
της διχοτομημένης πατρίδας. 

Και καταλήγω με τα προφητικά λόγια αντίστασης και αισιοδοξίας, 
πίστης και ελπίδας του πνευματικού μου Δασκάλο, του Ποιητή 
Τεύκρου Ανθία:  

Δεν γονατίζει ο πλάτανος 
Στην άγρια καταιγίδα 
Ούτε κι ο ανυπότακτος λαός 
Ποτ αγωνίζεται κι αγωνιά 
Για τη χιλιάκριβή τη Λευτεριά, 
τη Λευτεριά.  
Στώμεν καλώς! Να, όπου και να ναι, φάνηκε στην ανατολή, αδέλ-

φια, η αυγή που θα φέρει επί τέλους την ημέρα της επιστροφής 
στους σκλαβωμένους τόπους μας σε μια νέα, ελεύθερη και δημο-
κρατική πατρίδα.   

20 Ιουλίου 2020
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Τα σχέδια για ανατροπή του Μακαρίου
Συνέχεια από προηγούμενο 
 

Η «ορατή» ηγεσία 
του «Εθνικού Μετώπου»  

Τέσσερα από τα ηγετικά στε-
λέχη του «Εθνικού Μετώπου» 
ήταν ο Χριστάκης Τρυφωνίδης, ο 
γαμπρός του Ανδρέας Γαστριώ-
της, ο Ανδρέας Ευθυμίου και ο Μι-
χαλάκης Ρωσσίδης, ο τελευταίος 
ορίστηκε και αρχηγός της οργά-

νωσης.  Ο Χριστάκης Τρυφωνίδης,  ήταν πρώην 
τομεάρχης της ΕΟΚΑ και μετά την ανεξαρτησία 
στενός συνεργάτης του Μακαρίου και του Γιωρ-
κάτζη. Ο Μακάριος τον είχε διορίσει αναπληρωτή 
πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.  

Σύμφωνα με τον Κληρίδη, ο Τρυφωνίδης επι-
σκέφτηκε τον Μακάριο και του περιέγραψε τους 
σκοπούς αυτής της "ένοπλης μυστικής" οργάνω-
σης που βασικός της στόχος ήταν η Ένωση και 
ότι ανέλαβε την ηγεσία με τη σύμφωνη γνώμη 
του Μακαρίου. Κατόπιν όμως απήχθη από την 
οργάνωση και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος, 
επειδή τον υποπτεύθηκαν ότι έδινε πληροφορίες 
στον Μακάριο. (Βλ. Γ. Κληρίδη: Η Κατάθεσή μου, 
Τόμος 2, σελ. 338).   

Μακάριος και Γιωρκάτζης «διεκδικούν» 
την ηγεσία του «Εθνικού Μετώπου»!  

Σύμφωνα με τον Σπύρο Παπαγεωργίου, (ηγε-
τικό στέλεχος της ΕΟΚΑ Β’ και μέλος της πραξι-
κοπηματικής κυβέρνησης του Σαμψών – τον είχε 
διορίσει «Κυβερνητικό Εκπρόσωπο»),  ηγετικά 
στελέχη του «Εθνικού Μετώπου» ισχυρίστηκαν 
ότι είχαν επαφές με τον Μακάριο ο οποίος τους 
είπε: «Πολύ καλή ιδέα, επικροτώ τις απόψεις σας, 
αλλά θα σας δώσω την ευλογίαν μου, υπό έναν 
όρον: να είμαι εγώ ο αρχηγός της οργανώσεως». 
Όταν του απάντησαν «γιατί Μακαριώτατε, δεν 
σας φτάνουν οι τόσες άλλες σας σκοτούρες», ο 
Μακάριος απάντησε «ο Γιωρκάτζης έχει αναπτύ-
ξει μεγάλην δραστηριότητα τελευταίως και μου 

χρειάζεται η βοήθεια σας ν’ αντιδράσω στην Ορ-
γάνωσιν του».  

Σύμφωνα με τον Πέτρο Πετρίδη ζητήθηκε από 
τον Γιωρκάτζη να μπει στην οργάνωση, αυτός 
δέχτηκε αλλά και αυτός έθεσε έναν όρο: Να γίνει 
ο αρχηγός της. Ο όρος δεν έγινε δεκτός και ο 
Γιωρκάτζης έμεινε εκτός της οργάνωσης. Κατόρ-
θωσε όμως να «διεισδύσει» σε αυτήν μπάζοντας 
στην οργάνωση δικούς του ανθρώπους» (Βλ. Ιστ. 
Εγκυκλ. της Κύπρου, τόμος 13ος, σελ. 328).  

Το «Εθνικό Μέτωπο» 
μωσαϊκό αντικομμουνιστών και ακροδεξιών  

Ο Σ. Παπαγεωργίου αναφέρει ότι στο «Εθνικό 
Μέτωπο» είχαν ενταχθεί «Χουντικοί», «Γεωρκα-
τζικοί», «Μακαριακοί», «Σαμψωνικοί», ένα μω-
σαϊκόν ανθρώπων. Απείχον μόνον οι οπαδοί του 
στρατηγού Γρίβα, διότι είχον προς τούτο εντολάς 
του αρχηγού των. Ετοιμαζόταν τότε στα κρυφά η 
ΕΟΚΑ Β’, στρατολουγούσαν μέλη, συλλέγονταν 
όπλα και ετοιμάζονταν κρησφύγετα. (Βλ. Σ. Πα-
παγεωργίου: Από την Ζυρίχην εις τον Αττίλαν, 
Τόμος 3. σελ. 224).  

Η δράση αυτής της ακροδεξιάς και αντικομμου-
νιστικής οργάνωσης ξεκίνησε το Μάρτιο του 1969. 
Έβγαλαν μια Διακήρυξη όπου δήλωναν τους σκο-
πούς τους καθώς και προκηρύξεις όπου εξέφρα-
ζαν  τις αντικομμουνιστικές τους απόψεις και ότι 
ο στόχος τους δεν ήταν η Ανεξαρτησία αλλά η 
Ένωση με την Ελλάδα. Για να πραγματοποιήσει 
τους στόχους του, το «Ε.Μ.» κατάφερε να διεισ-
δύσει στην Αστυνομία και με τον τρόπο αυτό εξα-
σφάλισε την ελευθερία κινήσεων και δράσης. Επι-
δίωξη της οργάνωσης ήταν να διχάσει το 
εσωτερικό μέτωπο, να απογυμνώσει το Μακάριο 
από συνεργάτες και τελικά να οδηγήσει στη διά-
λυση του κυπριακού κράτους. 

Πολλοί είχαν υποπτευθεί ότι πίσω από το 
«Εθνικό Μέτωπο» ή τη «Λερναία Ύδρα»  όπως 
αργότερα το αποκάλεσε ο Μακάριος, ήταν ο Γρί-
βας και η στρατιωτική χούντα στην Ελλάδα. Ο 
κύριος σκοπός του «Ε.Μ.» ήταν να πιέσει το Μα-
κάριο να ακολουθήσει τη γραμμή της Ένωσης 

και αν εξακολουθούσε να αρνείται να συμμορ-
φωθεί τότε να τον ανατρέψουν. 

 
ΜΕΡΟΣ 10: Δολοφονικές απόπειρες 

και βομβιστικές επιθέσεις 
 
Την 1η Μαϊου 1969 έγινε δολοφονική απόπειρα 

κατά του Αρχηγού της Αστυνομίας Χαράλαμπου 
Χασάπη όπου τραυματίστηκε σοβαρά. Στις 27 
Ιουλίου εκτελέστηκε ο υπαστυνόμος Φίλιππος 
Ευριπίδου. Στις 10 Αυγούστου έγινε απόπειρα 
ανατίναξης της Βουλής. Έγινε επίσης βομβιστική 
επίθεση στα γραφεία της ΠΕΟ (Παγκύπριας Ερ-
γατικής Ομοσπονδίας) στην Αμμόχωστο. Σε με-
ρικά χωριά και πόλεις, έγραψαν στα κτήρια αρι-
στερών οργανώσεων διάφορα προ-χουντικά 
συνθήματα όπως: «Θάνατος στους Κομμουνι-
στές»  και «Ζήτω  ο Παττακός». Επίσης, επιχεί-
ρησαν να τρομοκρατήσουν εφημερίδες και το Κυ-
πριακό Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση και 
ζήτησαν την άμεση απόλυση αρκετών υπαλλή-
λων είτε γιατί είχαν αριστερές απόψεις ή κάποτε 
ανήκαν στο αριστερό κόμμα του ΑΚΕΛ.  

 
Απειλές στις εφημερίδες και στο ΡΙΚ 

 
Τέτοιου είδους απειλές στάλθηκαν στις εφημε-

ρίδες «Φιλελεύθερος», στον «Αγώνα» και  στη 
«Μάχη» γιατί εκεί εργάζονταν ο Χριστάκης Κα-
τσαμπάς, ο Διομήδης Γαλανός, και  ο Φιφής Ιωάν-
νου (και οι τρεις πρώην στελέχη του ΑΚΕΛ)! Απει-
λές στάληκαν και στο ΡIK (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου) γιατί εκεί εργαζόταν ο Ανδρέας Κυριάκου 
(Τζωνής) προϊστάμενος του τμήματος Ειδήσεων 
της τηλεόρασης, καθώς και ο τηλεοπτικός παρα-
γωγός Τάσος Γεωργίου γιατί το δικό του "αμάρ-
τημα" ήταν ότι είχε σπουδάσει στην Κομμουνι-
στική Τσεχοσλοβακία! Στις 21 Αυγούστου 1969 ο 
Μιλτιάδης Χριστοδούλου, ο Διευθυντής του Γρα-
φείου Δημοσίων Πληροφοριών (Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος) πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε, 
γιατί έτυχε να είναι στο παρελθόν ηγετικό στέλε-
χος του ΑΚΕΛ !   

 
Η αντίδραση των Τουρκοκυπρίων 

 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι τρομοκρατικές επι-

θέσεις κατά των αστυνομικών σταθμών και άλλες 
Αρχές, καθώς επίσης και κατά πολλών άλλων 
Ελληνοκύπριων, δημιούργησαν δυσκολίες και 
υποψίες κατά τις διακοινοτικές συνομιλίες. Ανά-
μεσα σε πολλούς Τουρκοκύπριους δημιουργή-
θηκε η εντύπωση και ο προβληματισμός ότι οι 
ίδιοι οι Ελληνοκύπριοι, αφού δεν μπορούσαν να 
συμβιώσουν ειρηνικά μεταξύ τους, πώς θα μπο-
ρούσαν να συμβιώσουν μαζί του; Η τουρκοκυ-
πριακή εφημερίδα «Halkin Sesi» στις 23 Αυγού-
στου 1969, έκανε το πιο κάτω σχόλιο: «Αν εκείνοι 
που βρίσκονται στην εξουσία δεν είναι ικανοί να 
εφαρμόσουν τους νόμους ενάντια σ’ αυτές τις 
παράνομες οργανώσεις και δεν μπορούν  να εξα-
σκήσουν την εξουσία τους, πώς μπορεί μια τέτοια 
διοίκηση  να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους Τουρ-
κοκυπρίους;». Ο Ραούφ Ντενκτάς επίσης έθεσε 
το θέμα των τρομοκρατικών ενεργειών του 
«Ε.Μ.» στις διακοινοτικές συνομιλίες της 25ης 
Αυγούστου 1969.   

Το «Ε.Μ.» κηρύσσεται παράνομο  
Στις 28 Αυγούστου 1969 το Υπουργικό Συμ-

βούλιο έθεσε εκτός νόμου το «Εθνικό Μέτωπο»  
και για πρώτη φορά κυκλοφόρησαν πληροφορίες 
για την ανάμιξη Ελλήνων αξιωματικών. Οι τρο-
μοκρατικές δραστηριότητες  του «Ε.Μ.» συνεχί-
στηκαν και αυτό συνέτεινε στον τορπιλισμό της 
πορείας των διακοινοτικών συνομιλιών. Ο Μα-
κάριος αναφερόμενος αργότερα στην τρομοκρα-
τική δράση του «Εθνικού Μετώπου» δήλωσε:  
«Είμαι αποφασισμένος να πατάξω την παρανο-
μίαν, διότι οιαδήποτε ανοχή ή ολιγωρία θα έχει 
τραγικάς επιπτώσεις δια την Κύπρον. Αι επικίν-
δυνοι κεφαλαί της Λερναίας Ύδρας πράγματι 
απεκόπησαν. Πιθανώς όμως, να υπάρχουν 
ακόμη ή και να αναπτυχθούν άλλαι κεφαλαί. Δια 
τούτο απαιτείται συνεχής επαγρύπνησις....».  

Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν 
τα βιβλία του Δρα Κύπρου Τοφαλλή 

μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ίδιο 
στο τηλέφωνο 020 8360 7968 

ή στο: tofallis@greekinstitute.co.uk

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλή 
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 Σαν Σήμερα

30 Ιουλίου 

1920- Σημειώνεται δολοφο-

νική απόπειρα κατά του 

Ελευθέριου Βενιζέλου στο 

Παρίσι από δύο απότακτους 

αξιωματικούς, την ώρα που 

ο ελληνισμός γιορτάζει την 

υπογραφή της Συνθήκης 

των Σεβρών. 

 
31 Ιουλίου 

1801- Ο λόρδος Έλγιν μετα-

φέρει την πρώτη μετόπη 

από τα Μάρμαρα του Παρ-

θενώνα στο Λονδίνο. 

 

1 Αυγούστου 
1831- Εμφύλιος σπαραγμός 

στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας 

Μιαούλης καταστρέφει την 

ελληνική κορβέτα «Ύδρα» 

και τη φρεγάτα «Ελλάς». 

 

1909- Ο Κωστής Παλαμάς 

ολοκληρώνει το αριστούρ-

γημά του «Η φλογέρα του 

βασιλιά», που εκτείνεται σε 

περισσότερους από 4.000 

καλοδουλεμένους 

δεκαπεντασύλλαβους 

στίχους. 

 

2 Αυγούστου 
46 πΧ- Ο Ιούλιος Καίσαρας 

νικά τον βασιλιά του Πόντου 

Φαρνάκη Γ’ και αναφωνεί 

«Veni,Vidi, Vici» («Ήλθον, 

είδον, ενίκησα») για την ευ-

κολία της επικράτησής του. 

 
1990- Το Ιράκ εισβάλει και 

καταλαμβάνει το Κουβέιτ. 

(Α’ Πόλεμος του Κόλπου). 

 

3 Αυγούστου 
1951- Ιδρύεται η «Ενιαία 

Δημοκρατική Αριστερά» 

(ΕΔΑ), με πρωτοβουλία των 

Ιωάννη Πασσαλίδη, 

Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη 

Χατζήμπεη και Μιχάλη 

Κύρκου. 

 

1977 - Θάνατοι: Μακάριος 

ο τρίτος, αρχιεπίσκοπος και 

πρώτος πρόεδρος της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 

καρδιά του ραγίζει μετά τα 

απανωτά πλήγματα που 

επέφερε στην Κύπρο το 

δίδυμο έγκλημα του 1974. 

(Γεν. 13/8/1913)

 Οι πληγές είναι ακόμη ανοικτές...
Του Γιαννάκη Λ. Ομήρου*  
Στις 30.9.1986 εκλήθη στην Εξεταστική 

των Πραγμάτων Επιτροπή για το «Φά-
κελο της Κύπρου» της Βουλής των Ελ-
λήνων ο Διοικητής του Ναυτικού στην 
Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, πλοίαρχος 
Παπαγιάννης. 

Στην κατάθεσή του ενώπιον της Επι-
τροπής, η οποία περιέχεται στα προσφά-
τως αποδεσμευθέντα πρακτικά της Βου-
λής των Ελλήνων (τόμος Ζ΄ Πρακτικά 
Συνεδριάσεων (φάκελοι 19-21)), ο Πα-
παγιάννης αναφέρει τα εξής, απαντώ-
ντας σε ερωτήσεις των βουλευτών: 
«Όταν μετεδόθη το μήνυμα του Μακα-
ρίου από το Ραδιοφωνικό Σταθμό της 
Πάφου -εννοεί τον Ελεύθερο Ραδιο-
σταθμό που λειτούργησε στο πραξικό-
πημα- ο Γεωργίτσης με διέταξε να πω 
στην ακταιωρό “Λεβέντης”, που περιπο-
λούσε στα ανοικτά της Πάφου, να “γκρε-
μίσει” το ραδιοσταθμό διά βολών πυρο-
βόλου. Ο κυβερνήτης του “Λεβέντης” 
πήγε δυτικώς της Πάφου, όπου ήταν η 
κεραία του ραδιοσταθμού, για να δει τι 
μπορεί να κάνει. Μου ανέφερε με το ρα-
διοτηλέφωνο ότι πλησίον της κεραίας 
υπάρχουν οικίες και αν κάνει βολή, θα 
κτυπήσει οπωσδήποτε και τις οικίες. Κα-
τόπιν τούτου, τον διέταξα να επανέλθει 
έξω από το λιμάνι, νοτίως της Πάφου και 
ανέφερα στον Γεωργίτση ότι δεν θα γίνει 
βολή, διότι κάτω από την κεραία υπάρ-
χουν οικίες». 

Αυτή είναι η κατάθεση Παπαγιάννη, για 
τα διαδραματισθέντα στην Πάφο τη δεύ-
τερη ημέρα του πραξικοπήματος, δη-
λαδή την Τρίτη 16 Ιουλίου. 

Ψεύδος ασύστολο και τερατώδες. Που 
καταδεικνύει πόσο θρασύδειλοι και αδί-
στακτοι ψευδολόγοι υπήρξαν οι δήθεν 
πατριώτες του πραξικοπήματος, επίορ-
κοι αξιωματικοί που ήλθαν από την Ελ-
λάδα για να υπερασπίσουν την Κύπρο 
και αντί τούτου έστρεψαν τα όπλα ενα-
ντίον του Κυπριακού Ελληνισμού και 
οδήγησαν στην εθνική καταστροφή. 

Ποια όμως είναι η αλήθεια; 

Όντας αυτόπτης μάρτυς των γεγονό-
των και για σκοπούς αποκατάστασης της 
αλήθειας, έστω και μετά από δεκαετίες, 
παραθέτω τι ακριβώς συνέβη. 

Την Τρίτη 16 Ιουλίου περί την δεκάτην 
πρωινήν και αφού ο Ελεύθερος Ραδιο-
σταθμός της Πάφου ανέστειλε τη λει-
τουργία του, πήγα στο μεσαιωνικό κά-
στρο στο Λιμανάκι της Κάτω Πάφου, στη 
στέγη του οποίου βρίσκονταν δεκάδες 
αντιστασιακοί οι οποίοι έθεταν σε λει-
τουργία πολυβόλα μικρού βεληνεκούς 
για να τα χρησιμοποιήσουν -εις μάτην 
βεβαίως- εναντίον της ακταιωρού «Λε-
βέντης», η οποία είχε ήδη αρχίσει να 
βάλλει αδιακρίτως σε ολόκληρη την κα-
τοικημένη περιοχή της Κάτω Πάφου και 
του Κτήματος. Ο βομβαρδισμός της Πά-
φου από την ακταιωρό συνεχίστηκε 
αδιάκοπα για τουλάχιστον δύο ώρες, 
προκαλώντας πανικό στον τοπικό πλη-
θυσμό. 

Τα αδιαμφισβήτητα αυτά γεγονότα, ελ-
λείψει άλλης μαρτυρίας ενώπιον της Επι-
τροπής της Βουλής των Ελλήνων για το 
Φάκελο της Κύπρου, προσπάθησε να 
αποκρύψει ο πραξικοπηματίας Παπα-
γιάννης προβάλλοντας τον ψευδή ισχυ-
ρισμό ότι δήθεν παρήκουσε τις οδηγίες 
Γεωργίτση για βομβαρδισμό της πόλης 
της Πάφου από την ακταιωρό «Λεβέ-
ντης», για να προστατεύσει αμάχους. 

Το μικρό αυτό ιστορικό συμβάν και η 
ψευδής κατάθεση Παπαγιάννη καταδει-
κνύει ποια ήταν η διαγωγή των επίορκων 
άθλιων προδοτών του πραξικοπήματος 
της 15ης Ιουλίου. Όχι μόνο δεν αισθάν-
θηκαν την ανάγκη μεταμέλειας, συγγνώ-
μης, αιτήματος ελέους και άφεσης αμαρ-
τιών για τους άθλιους άθλους τους που 
οδήγησαν στην εθνική καταστροφή, αλλά 
με παραπλανητικά ψεύδη επιχείρησαν 
να συσκοτίσουν την αλήθεια, τα πρα-
γματικά γεγονότα και να συγκαλύψουν 
τις ασήκωτες ευθύνες τους. 

Τους αξίζει το ανάθεμα της Ιστορίας!  
*Τέως Πρόεδρος της Βουλής 

των Αντιπροσώπων

Αγαπητοί μου, 
Βρισκόμαστε στο 

ενδιάμεσο των ημε-
ρών μεταξύ πρώτης 
και δεύτερης εισβο-
λής του Αττίλα στη 
μικρή μας πατρίδα. 
Θα ήθελα να  κρατή-

σουμε τη μνήμη ζωντανή και με αφορμή 
τη συνεχιζόμενη από μέρους της Τουρ-
κίας ίδιας κατάστασης, να θυμηθούμε και 
πάλι την ιστορία εκείνων των ημερών.  

Η ιστορία δεν αλλιώνεται με τίποτα. Την 
ιστορία την είπαν και την έγραψαν αυτοί 
που την έχουν ζήσει, Την λένε αυτοί που 
δεν ξεχνούν. Αυτή η ιστορία γράφτηκε 
από τους ίδιους τους ήρωές της. 

 
Κύπρος, Ιούλιος 1974  

Στην μικρή μας πατρίδα, δεν πρόλαβαν 
οι άνθρωποι να χαρούν την ανεξαρτησία. 
Έτσι ξαφνικά μπήκε και πάλι η διχόνοια 
στη μέση. 

Δευτέρα 15 Ιουλίου 1974. Απεφάσισαν 
λέει να κάνουν το όνειρο πραγματικό-
τητα. Την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. 
Και ζήσαμε και τούτο το κακό. Έλληνες 
εναντίον Ελλήνων! 

Και αλληλοσκοτωθήκαμε. Και οι συν-
θήκες που ήταν γραμμένες στο χαρτί 
έφεραν τον τουρκικό Αττιλα. 

Και εμείς τρέξαμε πριν ακόμα μαζέ-
ψουμε τα θύματα του μίσους, πριν ακόμα 
ξεπλύνουμε τα χέρια, πριν ακόμα μετρή-
σουμε τους νεκρούς να υπερασπιστούμε 
τα άγια χώματά μας.  

Τρέξαμε στην απειλούμενη Κερύνεια 
να αντιμετωπίσουμε τον βάρβαρο Αττίλα. 
Τρέξαμε να σώσουμε τους αγαπημένους 
μας τόπους από τα χέρια του εχθρού. 

Κάποιοι άλλοι με τα καλάσνικωφ, έτρε-
ξαν προς τα τουριστικά θέρετρα. Ανέβη-
καν στην Κακοπετριά. Πόζαραν, χαμο-
γελούσαν και έβγαζαν φωτογραφίες για 
ενθύμιον!  

Εμείς πήγαμε στη Κερύνεια. Πιστεύαμε 
ότι όλα ήταν σαν μια κινηματογραφική 
ταινία και ότι, όπου νάνε θα τελειώσει. 
Μπήκαμε στα πλατώ και παίξαμε τον 
ρόλο μας. 

Τον περιμέναμε τον Τούρκο. Και όταν 
άρχισαν να γράφονται οι σκηνές της ει-
σβολής, όταν άρχισαν να πέφτουν δίπλα 
μας νεκροί οι φίλοι και οι συγγενείς μας, 
τότε καταλάβαμε πως δεν ήταν έτσι τα 
πράγματα. Ήταν όλα αληθινά. 

Αλοίμονό μας! 
Όταν αρχίσαμε να μετράμε τους νε-

κρούς, τότε καταλάβαμε ότι ζούσαμε μια 
πραγματική καταστροφή. Και πέρασαν 
τρεις μέρες με τη ψυχή στο στόμα. Και 
ζήσαμε εκείνα που έμελλε να δούμε με 
τα ίδια μας τα μάτια. 

Και βλέπαμε την ιστορία να γράφεται 
μπροστά μας. Εμείς την γράφαμε αυτή 
την ιστορία. 

Και όταν απομείναμε δίχως ελπίδα πια, 
δίχως κανένα έλεγχο, η απόφαση θα 
έπρεπε να ήταν για το τί κάνουμε τώρα. 
Κάποιοι φύγανε προς τη μεριά της θά-
λασσας. Από τοτε δεν τους έχουμε δει 
ξανά. Από τότε, δεν γύρισαν.  

Αφού το μικρό φορτηγό κουβάλησε 
ακόμα δεκαπέντε στρατιώτες προς τη 
μεριά της θάλασσας, και αφού δεν ξα-
ναγύρισε, πήραμε την απόφαση να πάμε 
προς το Δίκωμο. Τουλάχιστο εκεί γνωρί-
ζαμε τον τόπο. Και έτσι χαμένοι, τρέξαμε 
να βρούμε τόπο να σωθούμε. Δεν ήταν 
όμως εύκολο να φύγουμε. Τα αεροπλάνα 
του Αττίλα μας κυνηγούσαν και μας έρι-
χναν τα καταραμένα τους πυρά. 

Φεύγοντας από το Δίκωμο και πηγαί-
νοντας προς το Πέλλαπαϊς, μας βομβάρ-
δισαν και μας ανάγκασαν να χωριστούμε 
σε ομάδες. Η ομάδα η δίκη μου κατέληξε 
στο στρατόπεδο των ΛΟΚ και από εκεί 

στο φυλάκιο «Κοτζακαγια» όπου και ζή-
σαμε ανατριχιαστικές στιγμές. Ολονύ-
χτιες μάχες με πολλές απώλειες.  

Το πρωί, πάρθηκε η απόφαση να φύ-
γουμε και να προχωρήσουμε. Η από-
πειρα απέτυχε. Τα καταιγιστικά πυρά του 
εχθρού μας ανάγκασαν σε αποχώρηση. 
Βρεθήκαμε λοιπόν και πάλι πίσω στο 
στρατόπεδο των ΛΟΚ. Εκεί ζήσαμε 
ακόμα ένα κομμάτι του πολέμου. Ζήσαμε 
την ανθρωπιά των κατοίκων της περιο-
χής που μας περίμεναν με φαγητό που 
ετοίμασαν γιατί το ήξεραν ότι θα πεινού-
σαμε και θα διψούσαμε. Δεν φεύγει ποτέ 
από το νου μου το κλέφτικο που φάγαμε 
δίχως πηρούνια, δίχως πιάτα, αλλά που 
με γυμνά τα χέρια αρπάζαμε μέσα από 
τα χάρτινα κασόνια.  

Έτσι λοιπόν, και αφού γλυτώσαμε από 
τα τουρκικά αεροπλάνα περνώντας ένα 
ολόκληρο βράδυ μέσα σε ποτάμι, την 
επόμενη μέρα κινηγημένοι και πάλι, κα-
ταφέραμε να μπούμε στον ελεγχόμενο 
από τα Ηνωμένα Έθνη χώρο όπου τα 
αεροπλάνα δεν μπορούσαν να κάνουν 
τις επιδρομές τους. Εκεί πήραμε την τε-
λευταία απόφαση. Να τρέξουμε όσο πιο 
γρήγορα μπορούσαμε μέσα στο καμένο 
δάσος του Πενταδάκτυλου, με κατεύ-
θυνση το Δίκωμο. Και τα καταφέραμε 
γιατί... θέλαμε απλά να ζήσουμε.  

Ήταν απόγευμα όταν φτάνοντας έξω 
από το χωριό είδαμε ότι ήταν ήδη κατε-
λημένο. Η τουρκική σημαία κυμμάτιζε 
στην εκκλησία του Αη Γιωρκού στο Πανω 
Δίκωμο. Με πολύ προσοχή διασχίσαμε 
ένα ξερό ποταμό που μας πήρε μέχρι το 
ηρωικό Συγχαρί. Και εκεί, η σημαία του 
κατακτητή μαρτυρούσε ότι ολόκληρη η 
περιοχή ήταν υπό κατοχή.  

Αυτοί που μείναμε, αφού κάποιοι από 
εμάς δεν τα κατάφεραν, τραβήξαμε προς 
Μια Μηλιά όπου οι μάχες συνεχίζονταν 
μέχρι το πρωί της επόμενης ημέρας. Πο-
λεμήσαμε μέχρι το μεσημέρι. Τότε ανα-
κοινώθηκε η πρώτη εκεχειρία. Φύγαμε 
πεζοί για τη Λευκωσία για να παραδώ-
σουμε τα όπλα όπως ήταν και η διαταγή.  

Από τότε λοιπόν και εφόσον εν τω με-
ταξύ ζήσαμε και τη δεύτερη φάση του 
Αττίλα, την αρπαγή της Αμμοχώστου στις 
14 Αυγούστου, καρτερούμε να πάμε 
πίσω στα χωριά μας. Στα σπίτια μας που 
τα κρατούν οι ξένοι. 

Αυτή είναι η δίκη μας ιστορία. Αυτή που 
ζήσαμε. Η ιστορία που δεν αλλοιώνεται 
με τίποτα...   

Θά ‘θελα να ’χα υπομονή 
Να αντέξω κι αλλά χρόνια 
Ναχα και νου και δύναμη 
Να σε θυμάμε αιώνια. 
Στο νου να σ, έχω πάντοτε 
Στις μνήμες να σε φέρνω 
Μάνα μου δεν θα σ, αρνηθώ 
Όρκο μεγάλο παίρνω. 
Εσυ που με ανάγιωσες 
Είμαι παιδί δικό σου 
Όλα εσυ μου τα έδωσες 
Με τον πολιτισμό σου. 
Ποτέ μου δεν σ, αρνήθηκα 
Με διώξαν οι εχθροί σου 
Μπήκαν και λαηλάτησαν 
Τον κόσμο και τη Γη σου. 
Κύπρος μου κάνε υπομονή 
Το βλέπω δεν θ, αργήσει 
Θα έρθει η πολυπόθητη 
Στο πρόβλημα η λύση.  
Θα παίξουν οι καμπάνες σου  
Να τρέξουν τα παιδιά σου 
Να πέσουν στις αγκάλες σου 
Σαν θα ρθει η λευτεριά σου!  
Με όλα αυτά και μια ακόμα ευχή,  
Να έχουμε υπομονή και πίστη, σας 

αφήνω μέχρι την επόμενη φορά.  
Σας χαιρετώ, 

Βασίλης Παναγής.

του 
Βασίλη Παναγή

 Τα ασύστολα ψεύδη των πραξικοπηματιών

Της Ελένης Μαύρου  
Θυμάμαι όταν άκουσα για πρώτη 

φορά, εκείνο το πρωί της 15ης του Ιούλη, 
τη λέξη «πραξικόπημα» και προσπα-
θούσα να καταλάβω τι σημαίνει. Κατά-
λαβα λίγες ώρες αργότερα. Όταν οι πρα-
ξικοπηματίες περικύκλωσαν τη 
Μητρόπολη της Κερύνειας, όταν τα τανκς 
άρχισαν να κυλούν στους δρόμους, όταν 
ένιωσα την αγωνία και το φόβο των πιο 
μεγάλων. Κατάλαβα καλύτερα λίγες μέ-
ρες αργότερα. Όταν μας ξύπνησαν οι 
πρώτες βόμβες που έπεσαν στην Κερύ-
νεια, όταν ο ουρανός γέμισε Τούρκους 
αλεξιπτωτιστές, όταν φύγαμε άρον-άρον 
από το σπίτι για να γλιτώσουμε. 

Η μνήμη στρέφεται αναπόφευκτα αυτές 
τις μέρες στο μαύρο καλοκαίρι του 1974. 
Η προδοσία του πραξικοπήματος ήταν 
«το άλλοθι» για την εισβολή της Τουρ-
κίας. Τον τρόμο ακολούθησε η φρίκη. Και 
τις συνέπειες τις ζούμε μέχρι σήμερα, 
έστω κι αν κάποιοι βολεύτηκαν σε μισή 
πατρίδα. 

Ακούμε ξανά αυτές τις μέρες θύμησες 
ανθρώπων που στην επίθεση που δέ-
χθηκε η δημοκρατία στον τόπο μας την 
περίοδο 1970-74 απάντησαν «παρών». 
Ανθρώπων που πήραν τους δρόμους 
για να γλιτώσουν όταν ακολούθησε η 
τουρκική εισβολή. Ανθρώπων που στη 
μάχη για τη δημοκρατία και την πατρίδα 
έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. 

Ακούμε όμως και εκείνους που σιγά-
σιγά ξαναγράφουν την Ιστορία. 

Μίλησε ο Νίκος Αναστασιάδης και οι 
υπουργοί του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και 
τα στελέχη του ΔΗΣΥ για τη «διχόνοια», 
αυτόν το «δαίμονα του έθνους» που 
έκανε το πραξικόπημα «επάναγκες». Και 
την ίδια ώρα κατέθεταν δάφνινα στεφά-
νια σε αυτούς που επιτέθηκαν στο Προ-
εδρικό κατά το πραξικόπημα της 15ης 
Ιουλίου 1974! Η δε κρατική ραδιοτηλεό-

ραση δεν βρήκε, λίγα λεπτά έστω, για 
να μνημονεύσει τους ήρωες της αντίστα-
σης. 

Δεν το γυρίζει η γλώσσα τους να πουν 
τους προδότες με το όνομά τους. Μόνο 
μέλημά τους να «ξεπλύνουν» το αίμα 
που λεκιάζει τη λαμπερή εικόνα της Δε-
ξιάς και να δώσουν άφεση αμαρτιών 
στον εθνικισμό. Θυμούνται μόνο το ρόλο 
της Χούντας των Αθηνών στο πραξικό-
πημα της 15ης του Ιούλη, «ξεχνώντας» 
ότι ούτε οι γεωστρατηγικοί στόχοι υπο-
ταγής της Κύπρου στα ΝΑΤΟϊκά συμφέ-
ροντα ούτε οι επεκτατικοί τουρκικοί υπο-
λογισμοί θα είχαν πετύχει αν δεν 
υπήρχαν πρόθυμοι δούρειοι ίπποι -η 
ΕΟΚΑ Β’- για να τους υλοποιήσουν. 

Όπως είχε γράψει και ο Μακρυγιάννης, 
«όσοι εκάναν το κακό, τους κακοφαίνεται. 
Γιατί και το κακό το θέλανε και το συμφέ-
ρον τους το θέλανε και καλούς πατριώτες 
θέλουν να τους λένε. Και αυτό δεν γίνε-
ται». Μπορεί κάποιος ειλικρινά να ισχυ-
ρίζεται ότι είχαν όλοι ευθύνη για τα όσα 
έγιναν το 1974 -και εκείνοι που υπερα-
σπίζονταν τη δημοκρατία και εκείνοι που 
την πολεμούσαν; 

Αν όμως κάποιοι βολεύονται με τη 
λήθη, εμείς δεν θα επιτρέψουμε να ξε-
χαστεί το έγκλημα που διεπράχθη σε βά-
ρος αυτού του λαού. Γιατί οι τελετές και 
τα μνημόσυνα δεν έχουν αντίκρισμα όταν 
δεν βοηθάνε να πέσει οριστικά και αμε-
τάκλητα η βαριά ταφόπετρα πάνω από 
τις αιτίες που γεννούν το φασισμό, τη 
βία, την αδικία. 

Και η αναδρομή στην Ιστορία μπορεί 
να μη βολεύει κάποιους, αλλά είναι δια-
δικασία απαραίτητη, γιατί η αγωνιστική 
διάθεση ενός λαού δεν μπορεί να στηρί-
ζεται στην κενή συνθηματολογία. Είναι 
απαραίτητη, γιατί λαοί που ξεχνούν είναι 
υποχρεωμένοι να ξαναζήσουν τις τρα-
γωδίες τους και η Κύπρος δεν αντέχει 
μια ακόμα τραγωδία.

 Η μνήμη δεν παραχαράσσεται
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Θερμό επεισόδιο; 
Γιατί στη συγκεκριμένη περιοχή 
και γιατί τώρα;

Του Πάμπου Χρυσοστόμου* 
Η έκδοση παράνομης τουρκικής 

Navtex, με ημερομηνία ισχύος από 
την 21η Ιουλίου μέχρι τις 2 Αυγούστου 
2020, ενεργοποίησε τα σενάρια θερ-
μού επεισοδίου, αφού εκτόξευσε την 
κλιμάκωση στην περιοχή προκαλώ-
ντας ακόμα περισσότερη ένταση ανά-
μεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. 

Είναι πολύ σημαντικό να αναλυθεί 
η επιλογή της συγκεκριμένης περιο-
χής για την οποία εκδόθηκε η παρά-
νομη Navtex για να ερμηνευτούν και 
οι τουρκικοί στόχοι πίσω από αυτή 
την ενέργεια. Η συγκεκριμένη περιοχή 
βρίσκεται στο τετρα-εθνές, εκεί δη-
λαδή που εφάπτονται τα θαλάσσια 
σύνορα και οι θαλάσσιες ζώνες με-
ταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Τουρκίας και 
Αιγύπτου. 

Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής 
της Navtex ανήκει στην ελληνική υφα-
λοκρηπίδα του Καστελόριζου σε μία 
απόσταση 100 ναυτικά μίλια από 
αυτό, ενώ μικρότερα κομμάτια ανή-
κουν στην κυπριακή ΑΟΖ και στην 
τουρκική υφαλοκρηπίδα που εφάπτε-
ται ακριβώς στο θαλάσσιο σύνορο με-
ταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος. 

Οι λόγοι που επιλέγηκε αυτή η πε-
ριοχή για θαλάσσιες έρευνες από 
πλευράς Τουρκίας έχουν να κάνουν 
με το εξής: 

Πρώτον, η Τουρκία επιχειρεί να αμ-
φισβητήσει και να γκριζάρει την ελλη-
νική υφαλοκρηπίδα και να αναιρέσει 
το δικαίωμα των νησιών όπως του 
Καστελόριζου ως σημείου για οριοθέ-
τηση ΑΟΖ. 

Δεύτερον, από τη συγκεκριμένη θα-
λάσσια περιοχή περνά ο σχεδιασμός 
του αγωγού East Med και η Τουρκία 
επιχειρεί να παρεμβάλει εμπόδια στην 
προώθηση υλοποίησης του συγκεκρι-
μένου αγωγού διεκδικώντας συμμε-
τοχή στους σχεδιασμούς της Νοτιοα-
νατολικής Μεσογείου. Τρίτον, επειδή 
η περιοχή εφάπτεται ακριβώς στο θα-
λάσσιο σύνορο μεταξύ Αιγύπτου και 
Ελλάδος, η Τουρκία προσπαθεί να 
αποτρέψει την όποια συμφωνία για 
οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και 
Αιγύπτου. 

Η έκδοση της Navtex γίνεται δύο 
μέρες μετά την επικύρωση από το ισ-
ραηλινό Κοινοβούλιο της απόφασης 
για την υλοποίηση του αγωγού East 
Med. Επίσης, γίνεται σε μία χρονική 
στιγμή κατά την οποία οι συνομιλίες 
Αιγύπτου και Ελλάδος βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο για οριοθέτηση 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με-
ταξύ τους. Οι εξελίξεις αυτές δυσκο-
λεύουν τους τουρκικούς σχεδιασμούς 
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πα-
ράλληλα, στη διάρκεια της παράνο-
μης τουρκικής Navtex περιλαμβάνεται 
και η συμβολική ημερομηνία της 24ης 
Ιουλίου 2020 με τις φιέστες του Ερ-
ντογάν για την πρώτη μουσουλμανική 
λειτουργία στο οικοδόμημα της Αγίας 
Σοφίας μετά την απόφαση για μετα-
τροπή του σε τζαμί. Η 24η Ιουλίου εί-
ναι συμβολική εφόσον είναι ημέρα 
υπογραφής της συνθήκης της Λοζά-
νης του 1923 που καταγράφει μεταξύ 
άλλων τα χερσαία και θαλάσσια σύ-
νορα της Τουρκίας. Ο Ερντογάν με 
την ενέργεια αυτή επιχειρεί ανάμεσα 
σε άλλα να αναχθεί σε ηγέτη μεγαλύ-
τερου αναστήματος από τον Ατατούρκ 
(Τα φανελάκια των μουσουλμάνων 
έξω από την Αγία Σοφία έχουν φωτο-
γραφίες του Ερντογάν και του Μωά-
μεθ του Πορθητή) που υπέγραψε τη 
Συνθήκη της Λοζάνης. Παράλληλα, 
στέλνει το μήνυμα αναθεωρητισμού 
και αμφισβήτησης της συμφωνίας σε 
μία προσπάθεια επέκτασης και των 
χερσαίων, αλλά και των θαλάσσιων 
συνόρων της Τουρκίας. 

 
Θερμό επεισόδιο;  
Η προκλητική ενέργεια για έκδοση 

παράνομης Navtex και ο σχεδιασμός 
ερευνών εντός ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας έχει ανεβάσει κατακόρυφα την 
ένταση και έχει διαμορφώσει συνθή-
κες πιθανής πρόκλησης θερμού επει-
σοδίου ανάμεσα στην Ελλάδα και την 
Τουρκία. Σεισμική έρευνα από το 
Ορούτς Ρέις εντός της ελληνικής υφα-
λοκρηπίδας σημαίνει στην ουσία de 
facto γκριζάρισμα της περιοχής και 
αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρ-
χίας. 

Η Ελλάδα κατέστησε σαφές ότι είναι 
αποφασισμένη να αποτρέψει ένα τέ-
τοιο σενάριο που θα αποτελέσει ένα 

αρνητικό προηγούμενο αμφισβήτη-
σης των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της. Η πιθανότητα θερμού επεισοδίου 
έγκειται στο γεγονός ότι εάν επιχειρη-
θεί από πλευράς Τουρκίας το Ορούτς 
Ρέις, συνοδευόμενο από τουρκικά πο-
λεμικά σκάφη, να εισέλθει εντός της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τότε ελλη-
νικά πολεμικά σκάφη θα επιχειρήσουν 
αποτροπή εισόδου στη θαλάσσια πε-
ριοχή με το ενδεχόμενο εμπλοκής να 
είναι ορατό. 

Η Τουρκία μέσα από την κλιμάκωση 
με την έκδοση της Navtex επιχειρεί 
να ελέγξει τα ελληνικά αντανακλα-
στικά και την αποφασιστικότητα απο-
τροπής. Σε περίπτωση που η Ελλάδα 
λειτουργήσει κατευναστικά και δεν κα-
ταγράψει αποφασιστικότητα, το όφε-
λος από πλευράς Τουρκίας θα είναι 
το γκριζάρισμα της περιοχής. Στην πε-
ρίπτωση που η Ελλάδα λειτουργήσει 
με αποφασιστικότητα και καταγράψει 
αποτροπή, η Τουρκία θα επιχειρήσει 
να χρεώσει στην Ελλάδα την οποία 
επιθετική ενέργεια θερμού επεισοδίου 
με σκοπό να το εκμεταλλευτεί σε ένα 
διάλογο αποκλιμάκωσης με τους 
όρους και τα μέτρα της Τουρκίας. 

Η στάση ΗΠΑ, Ρωσίας, Γερμανίας 
και Γαλλίας  

Είναι σημαντικό να ερμηνεύσουμε 
σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα τη στάση 
τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών και 
της Ρωσίας, αλλά και των ισχυρών 
παικτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία. 

Η προεδρεύουσα χώρα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, Γερμανία, κατέδειξε 
με τη στάση της και στη Σύνοδο Κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι 
τηρεί μία χλιαρή στάση έναντι στην 
τουρκική παραβατικότητα έχοντας 
υπόψιν το μεγάλο εμπορικό και οικο-
νομικό διακύβευμα των διμερών τους 
και γερμανικών συμφερόντων. Η 
στάση της Γερμανίας και κατ’ επέ-
κταση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με τη δυστοκία επιβολής κυρώσεων 
στην Τουρκία, εξέθρεψε την τουρκική 
προκλητικότητα και τις ενέργειες της 
Τουρκίας. Παρ’ όλα αυτά καταγράφε-
ται προσπάθεια γερμανικής παρέμ-
βασης για εκτόνωση της κρίσης που 
φαίνεται προς το παρόν να λειτούρ-
γησε σε κάποιο βαθμό. 

Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες καταγράφουν μία μερολη-
πτική ουδετερότητα υπέρ της Τουρ-
κίας. Όσον αφορά την τουρκική πα-
ραβατικότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

αρκούνται σε έκκληση προς την Τουρ-
κία να αποφεύγει ενέργειες, οι οποίες 
γίνονται σε «αμφισβητούμενα ύδατα». 

Στην ουσία οι Ηνωμένες Πολιτείες 
υιοθετούν την τουρκική θέση ότι η συ-
γκεκριμένη περιοχή είναι υπό αμφι-
σβήτηση, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι είναι 
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας 
με βάση το διεθνές δίκαιο. Ακόμα και 
η δήλωση του ίδιου του γερουσιαστή 
Μενέντεζ καταγράφει το απαράδεκτο 
της αμερικανικής στάσης. 

Η στάση των ίσων αποστάσεων εί-
ναι ενδεικτική και για το πώς πιθανόν 
να λειτουργήσουν οι Αμερικανοί σε 
περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου, 
λειτουργώντας ως διαμεσολαβητές. 

Η Ρωσία έχει κάνει μια γενική επί-
σημη τοποθέτηση για αυτοσυγκρά-
τηση χωρίς αναφορές για την τουρ-
κική παραβατικότητα. Έχει κυρίως την 
προσοχή της στις εξελίξεις στη Λιβύη, 
όπου και εκεί η κατάσταση είναι πάρα 
πολύ έκρυθμη, αφού για αυτήν τα 
συμφέροντα που διακυβεύονται στη 
Λιβύη είναι πρωτίστως πιο σημαντικά 
για τη Ρωσία. Επίσης, η Ρωσία πα-
ρακολουθεί τις οποίες κλιμακούμενες 
σχέσεις μεταξύ δύο χωρών που ανή-
κουν στο ΝΑΤΟ, όπως η Ελλάδα και 
η Τουρκία, ως ενέργειες περαιτέρω 
αποδυνάμωσης της υπερατλαντικής 
Συμμαχίας. 

Τέλος, η Γαλλία καταγράφει την πιο 
σθεναρή στάση απέναντι στην Τουρ-
κία. Οι δηλώσεις Μακρόν για καταδίκη 
των τουρκικών ενεργειών, αλλά και 
στήριξης της Ελλάδας και της Κύπρου 
είναι ξεκάθαρες. Τόσο εντός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στις δι-
μερείς μας σχέσεις, η Γαλλία ήταν 
υπέρμαχος της επιβολής αυστηρών 
κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Το 
επεισόδιο ανοιχτά της Λιβύης με τις 
παρενοχλήσεις γαλλικού πλοίου από 
τους Τούρκους έχει οξύνει τις σχέσεις 
των δύο χωρών που έχουν αντι-
κρουόμενα συμφέροντα στη Λιβύη και 
δημιούργησαν ένα πολύ αρνητικό 
κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες. Όσον 
αφορά τη ΝΑ Μεσόγειο, η Γαλλία έχει 
την πιο ξεκάθαρη και σθεναρή στάση 
έναντι της τουρκικής παραβατικότη-
τας. Τα συμφέροντα της Γαλλίας τη 
δεδομένη στιγμή συγκλίνουν με τα 
συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύ-
πρου στην περιοχή, γεγονός που 
φέρνει τις δύο χώρες και πιο κοντά 
στη Γαλλία. Η ανάπτυξη συνεργασίας 
στρατηγικού επιπέδου με τη Γαλλία 
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, χω-
ρίς όμως να δημιουργούνται ψευδαι-
σθήσεις ότι τα γαλλικά πολεμικά πλοία 
θα σταθούν απέναντι από τα τουρκικά 
γεωτρύπανα για να τερματίσουν τις 
παράνομες γεωτρήσεις στην κυ-
πριακή ΑΟΖ ή ότι θα παρέμβουν στην 
ελληνική υφαλοκρηπίδα για να απο-
τρέψουν τις τουρκικές παράνομες 
ενέργειες. 

Καταληκτικά, η Τουρκία έχει ανοικτά 
πάρα πολλά μέτωπα έντασης στη Νο-
τιοανατολική Μεσόγειο. Συριακό, Λι-
βυκό, Αιγαίο και Κύπρο. Στη Συρία, 
στη Λιβύη και στο Αιγαίο αντιμετωπίζει 
δυσκολίες στην επιβολή των ενερ-
γειών της. Αδύναμος κρίκος για επι-
βολή των τουρκικών παραβάσεων -
εκτός από την Αγία Σοφία- αποτελεί 
η κυπριακή ΑΟΖ και οι μεθοδεύσεις 
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώ-
στου. Εκεί είναι το πεδίο που θα εκ-
φραστεί η τουρκική παραβατικότητα 
στο επόμενο διάστημα. 

 
*Διεθνολόγος, μέλος Κ.Ε. ΑΚΕΛ

Στις 23 Ιουλίου  
1974  η καταραμένη 
χούντα δίδει την πα-
ραίτηση της όπου  
τελικά, κατάφεραν οι 
προδότες να κατα-
στρέψουν την Κύ-
προ  και να φέρουν 
τον ανεπιθύμητο  
Αττίλα.  

 46 χρόνια αργότερα  η μπότα του 
άγριου και απολίτιστου Αττίλα και Σουλ-
τάνου μπαίνει ακάλεστος στο Σύμβολο 
του Χριστιανισμού, στην Αγία Σοφία  
για να μολύνει τον ιερό τούτο τόπο.. 

Ποιος αντέχει τέτοια ιεροσυλία, ποιος 
ακόμη δεν έχει κλάψει για ακόμη μία 
φορά το μεγάλο κακό και συμφορά που 
ξετυλίγετε μπροστά μας.    

Πόσα ακόμη θα αντέξουμε πριν καλά 
το συνειδοτοποιήσουμε ότι ο Ελληνι-
σμός ανά την υφήλιο χρειάζεται να 
ενωθεί και στα αλήθεια μα και στα σο-
βαρά να αναδιοργανωθεί για να σώ-
σουμε τι μπορεί να σωθεί από τα δό-
ντια ενός άγριου λύκου  και εχθρού 
ενάντια του Ελληνισμού και Ορθοδο-
ξίας..  Η επεκτατική  πολιτική του Σουλ-
τάνου  συνεχίζετε, και θα συνεχίσει επί 
αόριστο  διότι ο επεκτατισμός της Τουρ-
κίας εις βάρος του Ελληνισμού δεν λέει 
να σταματήσει. Ύπουλα και δειλός ο 
εχθρός, την ίδια στιγμή  φοβερίζει το 
Καστελόριζο έτσι  για να μην ξέρουμε 
ποιο θα χειριστούμε πρώτα, την Αγία 
Σοφία  η το Καστελόριζο.  

Διαμαρτυθείτε στον Βουλευτή  της πε-
ριοχής σας (και μακάρι να είχαμε σή-
μερα δικούς μας Έλληνες βουλευτές) 
για τις απαράδεκτες προκλητικές κινή-
σεις ενός δειλού  μα και απερίσκεπτου 
φονιά και  κατακτητή.  

Χρησιμοποιείστε σημεία  από το ψή-
φισμά και μεταφράσετε στα Αγγλικά για 
να σταλέι στον βουλευτή τη περιοχής 
σας. 

Παραθέτουμε κατώτερα το ψήφισμα 
που έχει σταλεί από το Δίκτυο Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης  

Ψήφισμα του Δικτύου Ελλήνων Αιρε-
τών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 

“Εμείς τα μέλη της Εκτελεστικής 
Γραμματείας του Δικτύου Ελλήνων Αι-
ρετών Αυτοδιοίκησης στη Ευρώπη, εκ-
προσωπώντας τα 1,000 και πλέον 
μέλη του, εκφράζουμε κατηγορηματικά 
την αντίθεση μας, στην πρόσφατη από-
φαση του Προέδρου της Τουρκίας, να 
μετατρέψει το καθεστώς της Αγίας Σο-
φίας, από μουσείο σε τζαμί. 

Ειδικά σε περιόδους όπου η ειρηνική 
συνύπαρξη των πολιτισμών και των 
θρησκειών είναι στις προτεραιότητες 
της  Ευρώπης και της παγκόσμιας κοι-
νότητας, αυτή η απόφαση της τουρκι-
κής κυβέρνησης, μας πηγαίνει πολλά 
χρόνια πίσω. 

Η Αγία Σοφία, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα σύμβολα του Χριστιανι-
σμού και της Ορθοδοξίας και αναγνω-
ρίστηκε από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής  κληρονομιάς, 
με ισχυρή θρησκευτική, ιστορική και 
πολιτισμική αξία. 

Ως τμήμα του παγκόσμιου πολιτι-
σμού, η Αγία Σοφία συνεχίζει να ανήκει 
σε όλους, συμβολίζει τη συνύπαρξη 
των θρησκειών και των πολιτισμών και 
πρέπει να παραμείνει μουσείο, όπως 
η ίδια η Τουρκία το 1934 αποφάσισε. 

Θεωρούμε αυτή την ενέργεια ως ένα 
ακόμη βήμα, στην κλιμάκωση της έντα-
σης στην Ανατολική Μεσόγειο, που 
οδηγεί σε πολύ επικίνδυνα, για την ει-
ρήνη και την ασφάλεια της περιοχής, 
μονοπάτια. 

Με αυτήν την πράξη, η Τουρκία χάνει 
την ευκαιρία της προσέγγισης της, με 
την ΕΕ, προκαλεί την παγκόσμια κοι-
νότητα και παράλληλα δημιουργεί προ-
ϋποθέσεις γιατην ανάπτυξη εντάσεων 
μεταξύ χριστιανών  και μουσουλμάνων. 

Για αυτόv το λόγο, καλούμε την ΕΕ, 
τις κυβερνήσεις και τους αυτοδιοικητι-
κούς θεσμούς  όλων των ευρωπαϊκών 
χωρών και την παγκόσμια κοινότητα, 
να αυξήσουν την πίεση στον Πρόεδρο 
της Τουρκίας, για να αποτρέψει την 
υλοποίηση της απόφασης. 

Η Αγία Σοφία ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς, αξίζει το σεβασμό όλων 
μας και πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, 
για τις μελλοντικές  γενιές.” 

Κείμενο ψηφίσματος μεταφρασμένο 
ποιο κάτω στα Αγγλικά που μπορεί να 
σταλεί σε Βουλευτές  και στο διαδίκτυο, 
εφημερίδες περιοδικά  ραδιοσταθμούς  
τηλεοράσεις, τοπικές εφημερίδες  κ.α.  

“We wish to express our strong 
opposition to the recent decision of 
the President of the Turkish regime 
to transform the Hagia Sophia from 
a museum to a mosque. 

Especially at a time when the 
peaceful coexistence of cultures 
and religions is a priority for Europe 
and the international community, 
this decision of the Turkish govern-
ment goes back many years. 

Hagia Sophia is one of the most 
important symbols of Christianity 
and Orthodoxy and was recognized 
by UNESCO as a World Heritage 
Site, with strong religious, historical 
and cultural value. 

As part of world culture, Hagia So-
phia continues to belong to all, sym-
bolizes the coexistence of religions 
and cultures and must remain a mu-
seum, as Turkey itself decided in 
1934. 

We see this as another step by Tur-
key   in escalating tensions in the 
Eastern Mediterranean, of which 
may lead in jeopardising  the peace 
and security in the  area.”

του  
Γιώργου Σάββα

H Aγία Σοφιά πρέπει 
να παραμείνει ΜΟΥΣΕΙΟ!! 
Ψήφισμα του Δικτύου 
Ελλήνων Αιρετών 
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης
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Η μέρα μόλις ξεκίνησε... 
αλλά τώρα ξέρω να ζω!

 
 
Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 
 
 
 
 
 
  

«Η μέρα μόλις ξεκίνησε και είναι έξι η ώρα 
το βράδυ. 

Μόλις έφτασε η Δευτέρα και είναι ήδη Πα-
ρασκευή. 

… και ο μήνας έχει ήδη τελειώσει. 
… και η χρονιά σχεδόν τελείωσε. 
… και έχουν περάσει ήδη τα 40, 50 ή 60 

χρόνια της ζωή μας. 
… συνειδητοποιούμε ότι χάσαμε τους γονείς 

μας, τους φίλους μας. 
… και συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ αργά 

να επιστρέψουμε… 
Έτσι, ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον 

χρόνο που έχει απομείνει… 
Ας μην σταματήσουμε να ψάχνουμε για 

δραστηριότητες που μας αρέσουν… 
Ας βάλουμε λίγο χρώμα στο γκρίζο μας… 
Χαμόγελο στα μικρά πράγματα της ζωής 

που βάζουν βάλσαμο στις καρδιές μας. 
Και γι΄αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να 

εκμεταλλευόμαστε τη στιγμή που έχουμε ηρε-
μία. 

Ας προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε το 
«μετά». 

Το κάνω μετά… 
Θα πω μετά… 
Θα σκεφτώ μετά… 
Αφήνουμε τα πάντα για αργότερα λες και 

το «μετά» είναι δικό μας. Επειδή αυτό που 
δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι:  

ΜΕΤΑ ο καφές κρυώνει… 
Μετά οι προτεραιότητες αλλάζουν… 
Μετά, η γοητεία έχει φύγει… 
Μετά, η υγεία περνά… 
Μετά, τα παιδιά μεγαλώνουν… 
Μετά οι γονείς γερνούν… 
Μετά, οι υποσχέσεις ξεχνιούνται… 
Μετά, η μέρα γίνεται νύχτα… 
Μετά, η ζωή τελειώνει… 
Και μετά είναι συχνά πολύ αργά… 
Λοιπόν, ας μην αφήσουμε τίποτα γι’ αργό-

τερα. 
Επειδή ενώ περιμένουμε αργότερα, μπο-

ρούμε να χάσουμε τις καλύτερες στιγμές, τις 

καλύτερες εμπειρίες, τους καλύτερους φίλους, 
την καλύτερη οικογένεια… 

Η μέρα είναι σήμερα… Η στιγμή είναι 
τώρα…» 

Δεν είμαστε πλέον στην ηλικία όπου μπο-
ρούμε να αναβάλουμε για αύριο αυτό που 
πρέπει να γίνει τώρα αμέσως. Ας δούμε λοι-
πόν αν έχετε χρόνο να διαβάστε αυτά που 
γράφω… 

Θα πρέπει να μαθαίνεις… 
Να μην αναλώνεσαι… 
Να ταξιδεύεις… 
Να ερωτεύεσαι… 
Να ρισκάρεις… 
Να κλαις… 
Να γελάς… 
Να παθιάζεσαι… 
Να αφήνεσαι… 
Να μη χάνεσαι… 
Να μην συμβιβάζεσαι… 
Να ψάχνεις… 
Να μην σταματάς… 
Να νοιάζεσαι… 
Να προχωράς… 
Κατάστρεψε ό,τι σε καταστρέφει… 
Και μην ξεχνάς… «Η πιο όμορφη θάλασσα 

είναι αυτή που δεν έχουμε ταξιδέψει ακόμα… 
Τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν τις έχουμε 
ζήσει ακόμα!» 

Γι αυτό θα πούμε: θα τις ζήσω με το έτσι 
θέλω. 

Θα περπατήσω σε ανθισμένους κήπους. 
Θα μυρίσω τα λουλούδια της Άνοιξης γιατί 
αυτήν την εποχή θέλω να έχω στη ζωή μου. 

Θα πετύχω όλους τους στόχους που έχω 
βάλει… Μπορώ και θα το κάνω. Ξέρω τι αξίζω 
και ξέρω τι θέλω…  

Θα αγαπήσω παράφορα τους φίλους μου, 
γιατί όση αγάπη κι αν τους έχω, δεν τους το 
έχω δείξει ακόμη αρκετά. 

Θα βοηθήσω όσους με βοήθησαν και θα 
ξοφλήσω όλα τα χρέη της ζωής μου… 

Θα γελάω τρανταχτά  και το γέλιο μου θα 
περνάει το φράκτη και θα ακούγεται στον 
κήπο της γειτόνισσας.  

Θα γευτώ τις πιο όμορφες γεύσεις από τα 
φαγητά μου γιατί έμαθα πλέον να τις αναλύω 
στο στόμα μου 

Θα γίνω παιδί και θα χαρώ όσα παιχνίδια 
δεν έπαιξα… 

Θα γύρω στην αγκαλιά αγαπημένων μου 
και θα πω: Δόξασι ο Θεός! Τώρα ξέρω να ζω!

Ιούλιος και Αύγουστος 1974. 
Μοιράστηκε η Κύπρος και ο 

λαός της στα δυο. 46 χρόνια από 
το σχεδιασμένο διπλό έγκλημα. 
Πραξικόπημα και εισβολή. Οι μνή-
μες ζωντανές. Η παράνομη τουρ-
κική κατοχή συνεχίζεται. 

Η Τουρκία όχι μόνο δεν έχει   
συμμορφωθεί με τις  αποφάσεις 
του ΟΗΕ,όχι μόνο δεν έχει απο-
σύρει τα κατοχικά στρατεύματά 

της από την Κύπρο,αλλά και συνεχίζει να εισβάλλει 
στον κυπριακό θαλασσιο χώρο, στην κυπριακή Απο-
κλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και να πραγμα-
τοποιεί παράνομες γεωτρήσεις για φυσικό αέριο. 
Ανενόχλητη συνεχίζει να παραβιάζει την κυριαρχία 
και την ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Και όχι μόνο. Ανενόχλητη αλωνίζει στη Μεσόγειο, 
απειλεί και προκαλεί. 

Χωρίς να εγκαταλείπουμε τον στρατηγικό στόχο 
μας για επίλυση του προβλήματος μας, ενωμένοι 
και νηφάλιοι να  αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα 
της Τουρκίας.  

Δεν περνάμε το διπλό έγκλημα κάτω από το χαλί. 
Κάθε μέρα και κάθε νύχτα ζούμε τις συνέπειές του. 

Όμως, αυτή την κρίσιμη ώρα για τον μέλλον του 
τόπου μας και του λαού μας,έχουμε την ψυχική  δύ-
ναμη να συγχωράμε αυτούς που έδωσαν την 
αφορμή στην Τουρκία να πραγματοποιήσει και να 
συνεχίζει το ειδεχθές έγκλημά της. 

Έχουμε διαύγεια σκέψης. 
Συνειδητά συγχωράμε όσους μετανόησαν για το 

απερίγραπτο έγκλημά τους και την καταστροφή που 
έχουν προκαλέσει στο λαό και στον τόπο. 

Συγχωράμε και προχωράμε.  
Είμαστε ξεκάθαροι. Καμιά ανοχή καμιά ανεκτικό-

τητα απέναντι σε αγύριστα μυαλά, απέναντι σε αμε-
τανόητους,πληρωμένους ή απλήρωτους. 

Καμία ανοχή καμιά ανεκτικότητα απέναντι σε εθνι-
κιστικές - φασιστικές καταστάσεις. 

Συγχωράμε αυτούς που μετανόησαν.Πάμε παρα-
κάτω. Προχωράμε μαζί ενωμένοι. 

Συγχωράμε συνειδητά όπως συνειδητά θυμόμαστε 
τα  γεγονότα. 

Οι μνήμες ζωντανές δεν μας αφήνουν να ξεχά-
σουμε. Οι μνήμες ζωντανές. Η ιστορία δεν παραχα-
ράσσεται. 

Όσοι διατυμπανίζουν ότι είναι εναντίον του διχα-
σμού και υπέρ της ενότητας και διαστρεβλώνουν 
την ιστορική πραγματικότητα επιτυγχάνουν το αντί-
θετο και υπονομεύουν τον κοινό αγώνα.  

Ανεκδιήγητοι και απαράδεκτοι επιεικώς,όσοι επι-
μένουν με ανυπόστατα επιχειρήματα,δικαιολογίες, 
τρόπους και πράξεις να εξισώνουν τους κληρωτούς 
εθνοφρουρούς που επιτέθηκαν στο Προεδρικό Μέ-
γαρο την Δευτέρα της 15ης  Ιουλίου 1974  με αυτούς 
που το υπερασπίστηκαν. 

Κανένας δεν τιμωρήθηκε για το πραξικόπημα. 
Ασήκωτες οι ευθύνες του Μακαρίου και όχι μόνο. 
Έπρεπε να είχαν τιμωρηθεί οι υπαίτιοι της κατα-
στροφής αν όχι με την επιστροφή του Μακαρίου 
από την Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 1974 τουλάχιστον 
μετά. Υπήρχε αρκετός χρόνος για να αποδοθεί δι-
καιοσύνη.Τον λαό και τα δημοκρατικά κόμματα δεν 
τα δέσμευε η αχαρακτήριστη ενέργεια του Μακαρίου 
να προσφέρει κλάδον ελαίας στους πραξικοπηματίες 
τη μέρα της εν λόγω επιστροφής του.  

Όμως,επιτέλους ας υπάρξει στοιχειώδης εντιμό-
τητα σ'αυτόν τον τόπο.Επιτέλους ας αναλάβουν τις 
ευθύνες τους οι πολιτικοί φορείς που ενθαρρύνουν 
ή στην ηπιότερη για αυτούς περίπτωση ανέχονται 

τέτοιες καταστάσεις που συντηρούν τον  διχασμό 
και υπονομεύουν τον αγώνα του λαού.  

Ναι,συγχωράμε.Συγχώρεση δεν σημαίνει και πα-
ραχάραξη της Ιστορίας.Δεν ξεχνάμε αυτά που ζή-
σαμε. Ζωντανές οι μνήμες. Η Ιστορία δεν παραχα-
ράσσεται. 

Η Ιστορία: Ηρωική αντίσταση στο πραξικόπημα 
που ήταν δύσκολο να αποτραπεί λαμβάνοντας 
υπόψη τον πλήρη έλεγχο της Εθνικής Φρουράς από 
τη χούντα και την παράνομη δράση της παρακρατι-
κής ΕΟΚΑ Β από το 1971 μέχρι το ‘74. Σχεδόν όλος 
ο ηγετικός της πυρήνας εξαρθρώθηκε λίγο πριν το 
πραξικόπημα, όχι όμως οι τοπικές της ομάδες.  

Παρ’όλες τις προειδοποιήσεις, μάλιστα και από-
πειρες πραξικοπήματος, το νόμιμο κράτος και οι πο-
λιτικές δυνάμεις που το στήριζαν δεν είχαν σχέδιο 
αντιμετώπισης και καταστολής του πραξικοπήματος 
της 15ης Ιούλιου, το οποίο πραγματοποίησε η ΕΦ 
με τη συμμετοχή της ΕΟΚΑ Β’ ή με τη συμμετοχή 
της συντριπτικής πλειοψηφίας μελών της.  

Γνωστά αυτά. Προσωπικές εμπειρίες, αναμνήσεις 
και καταγεγραμμένες μαρτυρίες συνθέτουν την ιστο-
ρική μνήμη  που δεν σβήνεται. 

Δόθηκε η αφορμή στην Τουρκία να εισβάλει στην 
Κύπρο παράνομα παραβιάζοντας τη Συνθήκη Εγ-
γύησης. Παράνομα εισέβαλε η Τουρκία  και παρά-
νομα κατέχει για 46 χρόνια το  βόρειο μέρος της πα-
τρίδας μας.Και όχι μόνο.  

Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω,η Τουρκία, πα-
ραβιάζοντας κατάφωρα  το διεθνές δίκαιο και το δί-
καιο της θάλασσας, εισβάλλει επανειλημμένα στην 
 Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη(ΑΟΖ )της πατρίδας 
μας. Άλλη μια παράνομη εισβολή. Η τρίτη.Η πρώτη 
στις 15 Ιουλίου 1974 και η δεύτερη στις 14 Αυγού-
στου 1974. 

Ενωμένοι ν' αντιμετωπίσουμε την Τουρκία.  
Να αγωνιστούμε για λειτουργική και βιώσιμη λύση 

στη βάση συμφωνημένων αρχών. 
Ως Ελληνοκύπριοι, αλλά και ως Κύπριοι, περισ-

σότερο  ως Κύπριοι, λαός και ηγεσία πρέπει να συ-
νηδειτοποιήσουμε ότι δεν υπάρχουν  περιθώρια για 
υπαναχωρήσεις,  παλινδρομήσεις και άλλα λάθη. 
Ενότητα, κοινό μέτωπο με στόχο τη ΔΔΟ (Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία)όχι άλλους στόχους, όχι σε 
παγίδες. Να κρατήσουμε ό, τι έχει συμφωνηθεί μέχρι 
σήμερα.Αποφάσεις ΟΗΕ, 

Συμφωνίες Κορυφής, Συγκλίσεις κτλ. Και να δου-
λέψουμε με συνέπεια σε όλα τα επίπεδα για να επα-
ναρχίσουν οι συνομιλίες επίλυσης του προβλήματός 
μας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος λαμβάνοντας 
υπόψη τα δεδομένα. 

Συμβιβασμός; Ναι. Στις συγκεκριμένες συνθήκες 
δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Η λύση ΔΔΟ καθορί-
ζεται από τις συντυχίες και τον συσχετισμό δυνά-
μεων. Αδικημένοι και πικραμένοι. Όμως,δεν τα βά-
ζουμε κάτω. Θέλουμε να επιβιώσουμε και όχι ν' 
αυτοκτονήσουμε. 

Στην ιστορία των αγώνων των λαών το συναί-
σθημα και οι θυσίες ποτέ δεν ήταν αποκομμένα από 
τον εφικτό  πραγματοποιήσιμο στόχο.  

Στόχος μας η απελευθέρωση και η επανένωση 
 της κοινής μας πατρίδας και του λαού μας στη βάση 
ΔΔΟ. 

Πάνω απ' όλα η Κύπρος και η σωτηρία της  
Ο λαός της, Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μα-

ρωνίτες, Αρμένιοι και Λατίνοι. Όλοι οι νόμιμοι κάτοι-
κοι. Και οι γενιές που θα' ρθουν. 

ΥΓ. Δεν έκανα άμεση, ειδική αναφορά στον ρόλο 
του ιμπεριαλισμού, ιδιαίτερα του αμερικάνικου, και 
των λακέδων του. Γνωστά αυτά. Έγραψα από άλλη 
σκοπιά. Άλλη η κύρια σκοπιμότητά μου.

του 
Βασίλη Κωστή 

Οι μνήμες ζωντανές...
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Ο Τζέιμι Βάρντι δεν κατάφερε να στείλει τη Λέστερ στο 

Champions League, αλλά με τα 23 γκολ του σε ηλικία 33 

ετών και 198 ημερών, έγραψε ιστορία ως αρχικανονιέρης 

της Premier League. 

Ομπαμεγιάνγκ (2), Ινγκς και Στέρλινγκ βρήκαν δίχτυα την 

τελευταία αγωνιστική, αλλά κανείς δεν μπόρεσε να πιάσει 

τον Τζέιμι Βάρντι. Ο επιθετικός της Λέστερ δεν μπόρεσε να 

σκοράρει, ώστε να βοηθήσει την ομάδα του να μην χάσει τη 

θέση της για το Champions League, μα με τα 23 γκολ του εί-

ναι στην πρώτη θέση των σκόρερ.

Ο Τζέιμι Βάρντι 
ο... «αρχικανονιέρης»

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε με θετικό 
τρόπο την ιστορική σεζόν της στην Pre-
mier League, νίκησε με 3-1 εκτός έδρας 
τη Νιουκάστλ και σηματοδότησε την επι-
στροφή της στην κορυφή του πρωταθλή-
ματος μετά από 30 χρόνια! 

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι 
ήταν οι μεγάλες κερδισμένες της τελευ-
ταίας αγωνιστικής της Premier League, 
αφού επικράτησα 2-0 της Λέστερ (εκτός) 
και της Γουλβς (εντός) αντίστοιχα και εξα-

σφάλισαν εισιτήριο για τους χρυσοφό-
ρους ομίλους του Champions League! 

Σίγουρη θέση στο Europa League του 
2020-21 για την Τότεναμ, που πήρε το 
1-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας και 
τερμάτισε 6η. Την ίδια ώρα, η Γουλβς -
ως 7η- θα περιμένει την κατάκτηση του 
Κυπέλλου από την Τσέλσι για να αγωνι-
στεί και την επόμενη σεζόν σε ευρωπαϊκή 
διοργάνωση. 

Στο μέτωπο της παραμονής, η Άστον 
Βίλα την έβγαλε… καθαρή και ανανέωσε 
την παρουσία της στην κορυφαία κατη-
γορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς 
απέσπασε την ισοπαλία (1-1) στο «σπίτι» 
της Γουέστ Χαμ. Κατά συνέπεια, στην 
Championship υποβιβάστηκαν η Γουότ-

φορντ, που ηττήθηκε 3-2 από την Αρσε-
ναλ στο «Εμιρέιτς», και η Μπόρνμουθ, η 
οποία πανηγύρισε νίκη χωρίς αντίκρισμα 
(1-3) στην έδρα της Έβερτον. Καταιγι-
στική η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία συνέ-
τριψε 5-0 εντός την υποβιβασμένη Νό-
ριτς. Με τρίποντα έκλεισαν τη χρονιά η 
Σαουθάμπτον και η Μπράιτον, που επι-
κράτησαν της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (3-1 
εντός) και της Μπέρνλι (1-2 εκτός). 

Στο «Κινγκ Πάουερ», η Μάντσεστερ Γι-

ουνάιτεντ είχε την ουσία κι έφτασε στο 
διπλό (0-2), που της χαρίζει το εισιτήριο 
για τους ομίλους του Champions League. 
Η ομάδα του Σόλσκιερ έπραξε τα απο-
λύτως απαραίτητα κόντρα στη Λέστερ και 
εκμεταλλεύτηκε δεόντως τις αδράνειες 
της αντίπαλης άμυνας για να σκοράρει 
δύο φορές στο τελευταίο 20λεπτο (71’ 
πέναλτι του Μπρούνο Φερνάντες, 98’ Λίν-
γκαρντ). Από την άλλη, οι «αλεπούδες», 
που είχαν τη σημαντικότερη ευκαιρία στο 
ματς (σ.σ. δοκάρι του Βάρντι στο 60’), 
θα συμβιβαστούν με την 5η θέση. 

Στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η Τσέλσι λύ-
γισε τη μαχητική Γουλβς με δύο τέρματα 
στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους: 
στο 45’+1’, ο Μάουντ με εκτέλεση φάουλ 

άνοιξε το σκορ, ενώ στο 45’+4’ ο Ζιρού 
με ατομική προσπάθεια και προβολή από 
κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Έτσι, 
οι «μπλε» απέφυγαν τα… δράματα στο 
φινάλε του πρωταθλήματος, εξασφάλισαν 
πόστο στην τετράδα και θα αγωνιστούν 
στο Champions League της επόμενης 
περιόδου. 

Από την άλλη, οι «λύκοι» υποχώρησαν 
στην 7η θέση και θα περιμένουν από την 
ομάδα του Λάμπαρντ να κατακτήσει το 

Κύπελλο στον τελικό με την Αρσεναλ για 
να εξασφαλίσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. 
Την απώλεια της Γουλβς εκμεταλλεύτηκε 
δεόντως η Τότεναμ, η οποία πήρε «σβη-
στό» 1-1 στην έδρα της αδιάφορης Κρί-
σταλ Πάλας και τερμάτισε 6η, καθώς ευ-
νοείται στην ισοβαθμία με την αντίπαλο 
του Ολυμπιακού στο Europa League. 

Η ομάδα του Μουρίνιο προηγήθηκε στο 
13’ με τον Κέιν, ενώ ισοφαρίστηκε στο 
53’ από τον Σλουπ και στη συνέχεια συμ-
βιβάστηκε με την ιδέα της ισοπαλίας, που 
της χάρισε την ευρωπαϊκή έξοδο. 

Η Άστον Βίλα έφυγε αλώβητη από την 
έδρα της Γουέστ Χαμ (1-1) και ανανέωσε 
την παρουσία της στην Premier League!

Παρά την εξαγγελία για καραντίνα 14 ημερών σε όσους Ισπα-
νούς ταξιδιώτες καταφθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν θα 
επηρεαστεί ο επαναληπτικός της Σίτι με τη Ρεάλ στο Μάντσεστερ, 
παίζουν για τους «16» του Champions League μετά τον θρίαμβο 
της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μαδρίτη με τη νίκη που 
ήρθε με ανατροπή με σκορ 2-1. Ο Μπόρις Τζόνσον έχει ανακοι-
νώσει πως οι Ισπανοί ταξιδιώτες θα πρέπει να μπαίνουν σε κα-
ραντίνα 14 ημερών όταν φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω 
της έξαρσης του κορονοϊού στην χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου. 
Αυτό προκάλεσε ερωτηματικά για την ρεβάνς της Σίτι με τη Ρεάλ 
στο Etihad, ωστόσο, ο αγγλικός Τύπος αναφέρει ότι θα γίνει κα-
νονικότατα στις 7 Αυγούστου στο Μάντσεστερ. 

 Όσο για το μέλλον ο Καταλανός προπονητής, τόνισε πως 
είναι χαρούμενος στους «πολίτες», καθώς η διοίκηση τον έχει 
στηρίξει τόσο σε καλές όσο και σε άσχημες στιγμές. Παράλληλα, 
ανέφερε πως στόχος του είναι, η κατάκτηση του Champions 
League, με την Σίτι. «Είμαι πολύ χαρούμενος στην Σίτι, με έχουν 
στηρίξει σε άσχημες στιγμές και αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Αν 
κερδίζεις είσαι καλός, αν χάνεις είσαι κακός και απολύεσαι. Κι 
εδώ έχει συμβεί αλλά με έχουν στηρίζει. Είναι σημαντικό να κα-
τακτήσεις το Champions League, αυτό θα συμβεί κάποια στιγμή 
για την ομάδα. Είναι σημαντικό για όλες τις ομάδες, είναι μία δύ-
σκολη διοργάνωση. Κάποιες φορές κερδίζεις, κάποιες όχι. Αλλά 
το σημαντικό είναι να προσπαθείς με οποιοδήποτε κόστος», 
είπε χαρακτηριστικά.

Θα γίνει κανονικά 

το City-Real

Η Λίβερπουλ πρωταθλήτρια!
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Η Γεύση της Αγάπης (2018)  

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:00 Αισθηματική ταινία με 

τους Φ. Μουρατίδη κ.ά. Έτος 2038. Ο Άρης, ένας 

μοναχικός 48άρης, ζει με ένα 

ρομπότ, την Elli, μια νεαρή 

όμορφη ύπαρξη που προβλέ-

πει και εκπληρώνει κάθε του 

επιθυμία χωρίς να ζητά κανένα 

αντάλλαγμα. Η Elli διαθέτει 

προηγμένη τεχνητή νοημο-

σύνη και πρόσβαση σε όλα τα 

δεδομένα του Άρη στο Cloud, 

λειτουργώντας ως ο ιδανικός personal assistant. 

Όταν το λειτουργικό της σύστημα αναβαθμίζεται με 

Τεχνητά Συναισθήματα, νιώθοντας παραμελημένη, 

απαιτεί να μάθει «τι είναι η αγάπη»...     

Τ ‘Αδέλφια μου (1966)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:30 Κοινωνικό δράμα 

με τους Τ. Βοσκόπουλο κ.ά. Ο Κώστας επιστρέφει 

στην πατρίδα, μετά από πολλά χρόνια στην ξενιτιά, 

και αναζητεί τα τρία παιδιά του που χάθηκαν στην 

κατοχή μετά το θάνατο της γυναίκας του. Στο μεταξύ, 

ο Μανώλης, ένας φτωχός νέος, ερωτευμένος με μια 

κοπελιά ονόματι Καίτη, γίνεται μεγάλος λαϊκός τρα-

γουδιστής χάρη στην αμέριστη βοήθεια της φίλης 

του Σόνιας, η οποία είναι και αυτή τραγουδίστρια κι 

ερωτευμένη με έναν πλούσιο νέο.  
Ο Φανούρης και το Σόι του (1957)  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:45 Κωμωδία με τους 

Μ. Φωτόπουλο κ.ά. Ο Φανούρης προκειμένου να 

παντρέψει την αδερφή του Κατίνα με τον Σόλωνα, 

δίνοντας της προίκα, προσπαθεί να πουλήσει ένα 

οικόπεδο. Ο Σόλων τον πιέζει κι εκείνος ελπίζει ότι ο 

αδερφός του Γιάννης από την Αμερική θα τον βοη-

θήσει. Ο Γιάννης με τη γυναίκα του επιστρέφουν, 

αλλά δεν βοηθάνε τον Φανούρη. Υπάρχει όμως και 

ο Βαγγέλης, ένας ναυτικός που αγαπάει κρυφά την 

Κατίνα και ο οποίος, μετά από χρόνια απουσίας στα 

καράβια, γυρνάει στη στεριά. Από το ομώνυμο θεα-

τρικό έργο των Α. Σακελλάριου-Χ. Γιαννακόπουλου. 

Η Πλούσια και το Γκαρσόνι (1987)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:25 Κωμωδία με τους 

Γ. Βούρο, Σ. Αλιμπέρτη κ.ά. Ένα θεότρελο και πα-

ραχαϊδεμένο πλουσιοκόριτσο η Σίσσυ Ρωνάση, ανα-

στατώνει τους νεαρούς του νησιού όπου έχει πάει 

για διακοπές. Οι δραστήριοι γόηδες σκαρφίζονται 

τεχνάσματα για να τη ρίξουν. Ποιόν όμως θα διαλέξει 

τελικά η Σίσσυ;  

Ένα Έξυπνο Μούτρο (1965)  

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:00 Κωμωδία με τους 

Κ. Βουτσά, Β. Αυλωνίτη, Ν. Ρίζο κ.ά. Δύο συνέταιροι 

σε μια φαρμακοβιομηχανία, ο Ιορδάνης και ο Πότης, 

είναι αρκετά ζωηροί ερωτικά. Ο Πότης είναι μέγας 

γυναικοθήρας, γιατί αν και αρραβωνιασμένος με τη 

βασική χρηματοδότρια 

της επιχείρησης, Αμαλία, 

δεν διστάζει να την απατά 

με την καλλίγραμμη 

Νανά, την οποία και συ-

ντηρεί. Κάποια στιγμή, 

ένας φιλόδοξος νεαρός, 

παίρνει είδηση την απιστία και απειλεί ότι θα τα απο-

καλύψει όλα στην Αμαλία. Έτσι, προσλαμβάνεται 

στην εταιρεία και ξεκινάνε τα μπερδέματα...  

Ο Λουστρά�κος (1962)  

KYΡIAKH 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00 Μελόδραμα με 

τους Β. Καΐλα, Δ. Παπαμιχαήλ, Α. Ντούζο κ.ά. Ο Βα-

σίλης Μαράς, ένα φτωχό κι ορφανό από πατέρα 

παιδί που φιλοδοξεί να σπουδάσει, γυρίζει στους 

δρόμους και γυαλίζει παπούτσια. Η μητέρα του Άννα, 

η οποία δούλευε παραδουλεύτρα σ’ ένα πλουσιό-

σπιτο, βρίσκεται άδικα στη φυλακή, καταδικασμένη 

για ληστεία μετά φόνου. Ο μικρός με τη βοήθεια του 

δικηγόρου Γιώργου Καραλή προσπαθεί να αποδείξει 

την αθωότητά της.  

Μέδουσα (1998)  

KYΡIAKH 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:30 Αστυνομική περι-

πέτεια με την Ε. Φιλίνη, Β. Ραμποτά κ.ά. Ένας αστυ-

νομικός  καλείται να λύσει μια σειρά φόνων, τα θύ-

ματα των οποίων μετατρέπονται σε μαρμαρωμένα 

αγάλματα με τα ρούχα τους. Υπεύθυνη για τα εγκλή-

ματα φαίνεται να είναι μια γυναίκα, με την οποία θα 

έρθει αντιμέτωπος ένας ληστής, ο Περσέας, με την 

ομάδα του.  

Μιας Πεντάρας Νιάτα (1967)  

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:45 Κωμωδία με τους 

Α. Μπάρκουλη, Γ. Μιχαλόπουλο κ.ά. Δύο νεόνυμφοι 

προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το οικονομικό τους 

πρόβλημα, ο άντρας 

όμως αντιδρά στο εν-

δεχόμενο να εργαστεί 

η σύζυγός του. Εκείνη 

θα τον πείσει να πιάσει 

κρυφά δουλειά στην 

εταιρεία του, παριστά-

νοντας την αδερφή του, κάτι που θα δημιουργήσει 

κωμικές καταστάσεις και προβλήματα...   
Εθνική Ακαδημία Απατεώνων (1989)  

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:45 Κωμωδία με τη Μ. 

Κοντού κ.ά. Ήταν φοβερός και τρομερός. Γκάγκστερ 

και αρχιμαφιόζος. Γεννημένος φονιάς. Μεγαλέμπο-

ρος ναρκωτικών. Και ήλθε στην Αθήνα από τη Νέα 

Υόρκη, παρέα με τους δολοφόνους του, για να στή-

σει μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις «βιτρίνας» που 

θα κάλυπταν τη διακίνηση των ναρκωτικών. Λάδωνε 

τους πάντες για να στήσει επικερδείς επιχειρήσεις 

στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους του τόπου. 

Τότε ήταν που μπήκαν στο κόλπο εκείνοι οι φτωχο-

διάβολοι του Μεταξουργείου και του νοίκιασαν... την 

Ακρόπολη και τον Παρθενώνα.     

Ο Μαχητής (1988)  

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:40 Αστυνομική περι-

πέτεια με τους Γ. Σφέτα, Κ. Σφέτα κ.ά. Ο Κρις ξεκι-

νώντας από το σπίτι του για το σχολείο δεν μπορεί 

να φανταστεί ότι θα μπλέξει σε μια περιπέτεια με 

αβέβαιο τέλος. Γιατί οι τρεις κακοποιοί που απαγά-

γουν τα παιδιά είναι αδίστακτοι και αποφασισμένοι 

για όλα...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο 
16:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ευθέως  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: 

Πολύγηρος Χαλκιδικής 
22:00 Ελληνική Ταινία: Πέμπτη & 12  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο 
16:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Εορτασμός των Ελληνικών 

Γραμμάτων και των Τριών 
Ιεραρχών στο Hellenic Centre 

21:30 Ελληνική Ταινία: Αριθμημένοι 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Φανούρης 

και το Σόι του  
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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.  

19:40 Με το Φακό του Hellenic TV: 
Η Βασούλα Χριστοδούλου 
φιλοξενεί τον δημοφιλή νεαρό 
μουσικοσυνθέτη Γιάννη 
Χριστοδουλόπουλο   

20:25 Ελληνική Ταινία: Η Σκλάβα  
22:00 Ελληνική Ταινία: Ένα Έξυπνο 

Μούτρο  
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 

19:50 «Πρόσωπα» 
με τον Βασίλη Παναγή 

20:15 Ο Ακάλυπτος Επ. 13 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Ροζ Γάτος  
22:30 Ελληνική Ταινία: Φουσκοθαλασιές  
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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  

21:45 Ελληνική Ταινία: Παραγγελιά    
ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:45 Ελληνική Ταινία: Τελευταία 
Πτήση 

22:15 Ελληνική Ταινία: Για ποιόν 
Χτυπά η Κουδούνα   

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Δείπνο Εργασίας της EKO 
προς τιμή του Υπ. Παιδείας, 
Πρόδρομου Προδρόμου 

20:40 Ελληνική Ταινία: Σ’ Αγαπώ 
22:20 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Εκδήλωση Ομίλου 
Εξυπηρετητών Αφιερωμένη 
στον Ποιητή Κωνσταντίνο 
Καβάφη

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 
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 31/7 
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 1/8 
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 (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 2/8 
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 3/8 
06.00 Όμορφη Μέρα 
08.00 Σπιτομαγειρέματα 
08.30 Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 Ντοκιμαντέρ «Ταξίδι 

στις Παραδοσιακές 
Γεύσεις του Αγρού» 

10.30 «Της Χαρουπιάς 
μελώματα» 

11.15 «Κερατέα: Ο Μαύρος 
Χρυσός της Κύπρου» 

12.00 Από Μέρα σε Μέρα  
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Το Καφενείο (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
17.25 Τα Ρόδα της Οργής 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΤΡΙΤΗ 3/8 

06.00 Όμορφη Μέρα 
08.00 Σπιτομαγειρέματα 
08.30 Πέρασμα του Χρόνου 
09.30 Ντοκιμαντέρ «Ταξίδι 

στις Παραδοσιακές 
Γεύσεις του Αγρού» 

10.15 «Γευστική ξενάγηση 
στις τοπικές συνταγές 
του Αγ. Ανδρονίκου 
Καρπασίας» 

11.15 «Τα χαλίτζια 
της Τυλληρίας» 

12.00 Από Μέρα σε Μέρα  
13.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
14.00 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
15.00 Το Καφενείο (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
16.25 Τα Ρόδα της Οργής 
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 
08.00 Όμορφη Μέρα 
10.00 Σπιτομαγειρέματα (Ε) 
10.30 Πέρασμα του Χρόνου 
11.30 «Τα χαλούμια του 

Ρένου Κτώρου, στη 
Φλάσου» 

12.30 «Τα γαλακτοκομικά 
στον Κόρνο» 

13.15 «Ο τραχανάς στο 
Ακάκι» 

14.00 Από Μέρα σε Μέρα  
15.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
16.00 Χρυσές Συνταγές 
17.00 Το Καφενείο (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
18.25 Γαλατείας και 

Πυγμαλίωνος 
19.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
20.00 Ειδήσεις

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.



THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 30 JULY 2020 | EST. 1974 | ISSUE 2373 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 25

President: I will never accept 
blackmail in Cyprus issue

P
resident of the Republic 

of Cyprus Nicos Anasta-

siades has stressed that 

he will never accept blackmail 

tactics or any negotiation under 

threats regarding the Cyprus 

issue, noting that recently  

everyone has seen an escala-

tion of Turkey’s internationally 

deplored actions. 

Addressing the online cere-

mony of the World Conference 

of Overseas Cypriots, President 

Anastasiades said that actions 

such as the violation of the      

Republic of Cyprus’ exclusive 

economic zone and sea, the 

threats against Greece and most 

of its neighbours, and the new 

invasions in Libya and Syria, 

which contradict international 

law and raise tension in the 

broader area, undermining      

stability, peace and security. 

He pointed out that the only 

way to terminate and prevent 

such tension was to adopt a 

decisive stance with measures 

that will clarify to Turkey that        

it cannot continue to act undis-

turbed in the area. 

He said efforts were focusing 

on reaching a peaceful and        

viable solution, based on inter-

national law, and noted that, 

apart from good preparation and 

cooperation for a positive out-

come of negotiations, Turkey had 

to respect the sovereign rights 

of the Republic of Cyprus        

and terminate any provocative        

actions, especially its illegal      

invasion in Cyprus’ exclusive 

economic zone, and stop threat-

ening to colonise the fenced-off 

town of Famagusta. 

President Anastasiades made 

clear that he would never accept 

blackmail tactics or any nego-

tiation under threats regarding 

the Cyprus issue, adding that he 

would not present to the people 

a proposed solution that did not 

meet their expectations and  

did not restore their inalienable 

rights. 

Addressing the overseas 

Cypriots, he praised their work 

and efforts towards a peaceful 

solution of the Cyprus problem. 

He also expressed his sorrow 

for the overseas Cypriots who 

lost the battle against COVID-19 

and his gratitude for all              

the assistance in repatriating       

Cypriots who were stranded 

abroad during the lockdown. 

At the beginning of the       

Conference, the Presidential 

Commissioner Photis Photiou 

welcomed the participants and 

referred, inter alia, to the crea-

tive contribution of the Cypriots 

of the Diaspora to the develop-

ment of local communities, to 

the fact that they at the same 

time promote our national      

identity, culture and civilization, 

thus helping to continue the  

dynamic presence of Cypriot 

Hellenism abroad. 

Foreign Minister Nikos  

Christodoulides and Defence 

Minister Charalambos Petrides 

also addressed the event, held 

for the first time via video-      

conference due to the Covid-19 

pandemic. They discussed        

issues of internal governance, 

defence, hydrocarbons, energy 

and foreign policies. 

In his turn, President of 

PSEKA Philip Christopher, 

stressed that “at the moment, 

public opinion around the world 

is against Turkey not only for 

the Cyprus problem and human-

itarian issues but also for the 

handling of refugees, the          

aggressive behaviour against 

Greece and turning Hagia       

Sophia into a mosque.” 

He noted that we should use 

this public opinion and called 

on President Anastasiades and 

the Foreign Minister to give a 

plan to all Oversees Cypriots to 

present it to the world. A plan, 

he explained, to find a solution 

to the Cyprus problem which 

will include hydrocarbons and 

what we can offer to hostile  

Turkey, such as a pipeline. 

He went on to say that 

Greece and Cyprus should 

offer a plan as this is the time 

for the Cypriot Government to 

overtake Turkey with a detailed 

plan to find a solution and not 

just react to Turkish actions.  

“Τhis plan should be given to 

the United Nations, the United 

States, the EU, Great Britain, 

Russia and all nations, and give 

incentives Turkey to want a       

solution,” he said. 

President of POMAK,            

Andreas Papaevripides, said      

in his address, that we must      

realise that Turkey has a plan 

to revive the Ottoman Empire 

and the slogan of the ‘Blue 

Homeland’ is not the only goal. 

He noted that the Overseas 

Cypriots must work in a coordi-

nated and stubborn manner in 

the countries where they live      

in so that Erdogan’s dreams 

never come true. 

President of POMAK            

congratulated the Government 

and the citizens of Cyprus who 

with the right measures they 

took, and the discipline they 

showed, managed to success-

fully address the coronavirus 

pandemic. 

President of NEPOMAK, 

Christos Tuton, in his speech, 

referred to the fact that this year 

we celebrate the 60th anniver-

sary of the establishment of       

the Republic of Cyprus and       

remember those who sacrificed 

their lives for the independence 

of our country. 

“We want to see the continua-

tion of the negotiations, to see 

a reunited Cyprus, but instead 

of trying to find a solution, Turkey 

is carrying out illegal actions       

in the EEZ of the Republic of        

Cyprus and other illegal actions,” 

he added. 

During the NEPOMAK       

Conference, which took place 

yesterday, the youth of the       

Diaspora were briefed about 

the initiative of the President of 

the Republic on climate change, 

while a discussion on Missing 

Persons, foreign policy issues 

and the Cyprus issue followed.

E
urope appears to be 

at the beginning of a 

second wave of coro-

navirus infections, UK Prime 

Minister Boris Johnson said 

on Tuesday, as several 

countries on the continent 

report an uptick in cases and 

reimpose restrictions. 

Belgium, Germany, Spain, 

and France have recently seen 

surges in cases, and some 

governments have introduced 

measures including curfews 

and quarantines.  

Johnson, whose government 

this week imposed a 14-day 

quarantine for people arriving 

from Spain after a rise in cases 

in some regions, said there 

were signs that a second wave 

was hitting the continent. 

While cases in the UK have 

flattened in recent weeks, 

there are signs that they may 

be rising again in England      

following the lifting of most 

lockdown measures. 

An unnamed senior govern-

ment source told The Daily 

Mail that the PM is "extremely 

concerned by what he's seeing 

abroad and fears we could be 

seeing the same thing here in 

a fortnight. 

"People have got to realise 

we are still in the middle of a 

pandemic. He wants to go 

further on opening things up 

and getting people back to 

work, but he knows it'll be his 

head on the block if things go 

wrong." 

It comes as the town of  

Oldham in Greater Manchester 

has seen tough coronavirus 

lockdown restrictions reimposed 

after a worrying spike in cases. 

And on a visit to Nottingham, 

Mr Johnson said Britons must 

not drop their guard. 

"The most important thing is 

for everybody in all communities 

to heed the advice, to follow 

the advice, not to be spreading 

it accidentally and get it right 

down and we'll be able to ease 

the restrictions across the 

country," he said. 

"But clearly we now face, I'm 

afraid, the threat of a second 

wave in other parts of Europe 

and we just have to be vigilant." 

The PM faced fury for 

enacting quarantine with just 

a few hours' notice. And No10 

has refused to let those who 

come back from Spain get 

Statutory Sick Pay - saying all 

travel carries a risk. 

Spain's PM blasted Britain's 

"error" of advising against 

"non-essential" travel to the 

whole country, despite the 

Balearic islands having low 

rates of Covid-19. 

But defending Britain's     

actions, the Mr Johnson said: 

"What we have to do is take 

swift and decisive action 

where we think that the risks 

are starting to bubble up 

again. 

"I'm afraid you are starting 

to see in some places the 

signs of a second wave of the 

pandemic. And we all remem-

ber what happened last time - 

it's absolutely vital therefore 

that we make the necessary 

preparations here in the UK 

as we are doing."

Boris warns of 
‘second wave’ of 
Covid-19 in Europe



T
he UK will be placed into Category B 

from August 1, following an assess-

ment of the country’s Covid-19 risk, 

the Cyprus Ministry of Health announced 

on Monday. 

“The situation remained stable (in the UK) 

and things have not deteriorated and placing 

people in Category B still means people will 

have to take tests,” said Petros Karayiannis, 

a government adviser. 

Health Ministry spokesperson Margarita 

Kyriacou reiterated that people arriving from 

category B countries, including the UK, 

must: 

– Present a negative, PCR coronavirus 

test not more than 72 hours old. The 72 

hours count from the time the sample is 

taken. The test certificate must include the 

date the sample was taken, full name and 

confirm the negative result, and the type of 

the test (RT-PCR COVID-19). NHS test       

results are only accepted if the above-     

mentioned information is included.) 

– Test results should include the neces-

sary information and be presented to the 

authorities in printed form or electronically. 

Text messages (SMS) will ONLY be accepted 

if they include full name, date of the sample 

was taken, type of the test and confirmation 

of the negative result. 

– Children up to 12, are not required to 

take the test. 

– All passengers, regardless of the          

category of the country they are arriving 

from, are required to apply for CyprusFlight-

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

24 hours of their departure. They must fill 

out the form online and present it before 

boarding the aircraft and upon their arrival 

in Cyprus. 

– People arriving from category B          

countries do not have to self-isolate when 

they arrive in Cyprus but in the case they 

present coronavirus symptoms they are 

urged to seek medical advice. 

Who can get tested upon their arrival in 

Cyprus: 

– Cypriot citizens and their families 

– Permanent residents 

– People covered by the Vienna Convention 

– People, regardless of nationality, whose 

country of residence is not in a position to 

offer Covid-19 testing (public or private      

sector) to those wishing to travel to Cyprus. 

They are eligible for tests in Cyprus only 

after the Cypriot health ministry issues an 

announcement. 

The ministry of health has said 600 random 

tests a day are going to be carried out. “It 

is paramount that we monitor the situation 

as effectively as possible,” Karayiannis said. 

He appeared hopeful, that if nothing         

unpleasant happens and things go well, the 

UK could be further upgraded to Category 

A – no test at all – by the end of August. 

On Tuesday, the ministry of transport also 

announced that a help desk to support the 

electronic platform “CyprusFlightPass” will 

be operational as of August 1. 

The help desk will handle queries both       

by telephone: +(357) 24841234 and in       

writing through the e-platform via the link: 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/contact-us 

The hours of operation of the help desk 

will be: 

Monday-Friday 08:00- 22:00 Cyprus time 

Saturday-Sunday 10:00-18:00 Cyprus 

time 
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UK moved into Category B from       
August 1 allowing Brits to visit Cyprus

Boris Johnson unveils 

plans to tackle obesity

B
ritain unveiled plans to 

tackle an “obesity time 

bomb” on Monday, ban-

ning TV and online adverts for 

junk food before 9pm, ending 

“buy one get one free” deals on 

such foods and putting calories 

on menus. 

Prime Minister Boris 

Johnson, who has lost weight 

since he was in intensive care 

with COVID-19, wants to tackle 

obesity after research showed 

those who are obese or over-

weight are at increased risk of 

death or severe illness from the 

coronavirus. 

Last month, he said Britain 

was fatter than most European 

countries apart from Malta        

and his government described 

“tackling the obesity time bomb” 

as a priority. 

Ditching his earlier stance as 

a non-believer of “nannying” 

politics, his government is         

announcing a new drive to help 

people to “take control of their 

own future by losing weight, 

getting active and adopting a 

healthier lifestyle.” 

Alongside the ban on adverts 

before 9pm, on food deals and 

plans for the calorific content of 

meals to be displayed on menus, 

the government will also launch 

a consultation on displaying  

calories on alcohol. 

“Losing weight is hard but 

with some small changes we 

can all feel fitter and healthier,” 

Johnson said in a statement. 

“If we all do our bit, we can 

reduce our health risks and  

protect ourselves against    

coronavirus – as well as taking 

pressure off the NHS (National 

Health Service).” 

With more than 60% of adults 

in Britain considered overweight 

or obese, according to Public 

Health England, the coronavirus 

crisis has put the obesity issue 

at the forefront of the govern-

ment’s thinking, with a “Better 

Health” campaign being launched 

alongside the new measures. 

Weight management services 

will be expanded in the NHS, 

and Public Health England will 

call on people to embrace a 

healthier lifestyle and to lose 

weight if they need to, supported 

by a range of evidence-based 

tools and apps. 

“Everyone knows how hard 

losing weight can be so we are 

taking bold action to help every-

one who needs it,” health      

minister Matt Hancock said. 

“To help support people we 

need to reduce unhelpful     

influences like promotions and 

adverts that affect what you   

buy and what you eat. Taken 

together, supported by an      

inspiring campaign and new 

smart tools, will get the country 

eating healthily and losing the 

pounds.”  

To promote the strategy 

launch, No 10 released a photo-

graph of the prime minister, 

who says he has lost a stone 

since he was hospitalised      

with Covid-19, walking his      

dog, Dilyn, in the grounds of 

Chequers. 

UK travellers criticise  
Spanish quarantine
B

ritish tourists reacted with 

dismay on Sunday at      

the government’s abrupt 

decision to impose a two-week 

coronavirus quarantine on travel-

lers returning from Spain, but the 

government stood by it, saying 

it would make no apologies. 

The measure upset the plans 

of many people either on holiday 

or planning to take one, hit hard 

at the Spanish tourism sector 

just as it emerges from months 

of lockdowns and travel              

restrictions, and caused more 

disruption for airlines and tour 

companies. 

Foreign Minister Dominic Raab 

said it was a “real-time response” 

to a jump in coronavirus cases 

in Spain. “We can’t make apolo-

gies…we must be able to take 

swift, decisive action,” he said. 

The government announced 

it was taking Spain off a safe-

travel list late on Saturday and 

the move took effect just hours 

later, leaving travellers with no 

time to dodge it or plan ahead. 

The opposition Labour Party’s 

health policy chief, Jonathan 

Ashworth, slammed Prime      

Minister Boris Johnson’s govern-

ment for its “frankly shambolic” 

handling of the measure. 

TUI, Europe’s biggest holiday 

company, said it would cancel 

all holidays to mainland Spain 

up to 9 August, while maintaining 

flights to the Balearic and          

Canary islands. 

Spain has seen COVID-19 

cases rise in the last few weeks, 

prompting most regions to         

impose rules for masks to be 

worn everywhere and, in several 

areas including Barcelona, calls 

for people to stay at home. 

Most new cases have been 

concentrated in the north-       

eastern region of Catalonia      

and neighbouring regions, so a 

lot of the criticism focused on 

the fact that the quarantine also 

applies to other areas, which 

have been spared the brunt of 

the pandemic. 

In addition to the quarantine, 

Britain advised against all but 

essential travel to mainland 

Spain, the Canary and Balearic 

Islands.
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Melissanthi Mahut’s own Eurovision Saga

A
s soon as Mita Xenakis 

appeared in Netflix’s hit 

Eurovision: The Story of 
Fire Saga, I was rooting for her. 

It didn’t matter if the character 

was a hero or villain (she’s a hero, 

in case you’re wondering), that 

knee-jerk instinct from growing 

up supporting Greek or Cypriot 

performers in Eurovision meant 

– even in fiction – she was already 

douze points.  

Mita is played by Melissanthi 

Mahut; not only a brilliant actor, 

who makes a lasting impression 

as the sultry siren, but as is rarely 

the case when Hollywood casts 

Greek characters, is – shocker 

– a Greek!  

Melissanthi is also one of us. 

She studied in London and      

permanently resides here today. 

(No, she hasn’t been to South-

gate yet, but assures me she 

will). When we speak on the 

phone, she’s at her home in 

Athens  taking a break, musing 

over the past year. Her English 

is incredibly fluent, considering 

Mita has the thick accent we 

recognise from Yiayia’s favourite 

ALPHA telenovela, so it catches 

me a bit off guard: “My Dad’s      

Canadian, and obviously I’ve 

lived in London for a while”, she 

says.  

Her voice is recognisable          

to anyone who has played              

Assassin’s Creed: Odyssey, a 

popular video game set in         

Homeric Greece in which she 

voices the lead character         

Kassandra.  

“I loved doing that, I grew up 

fascinated with animation and 

voice acting, and so to play 

such a cool character was a  

real pleasure… It was a risk for 

the company to hire Greek, or 

Greek Diaspora actors, but they       

committed and it paid off.”  

Melissanthi’s vocal work was 

nominated for awards, but today 

you will recognise her from the 

Netflix film. The story focuses on 

an unlikely Icelandic duo who are 

accidently entered in Eurovision, 

facing off against the likes of 

Mita, but not Britain because, 

“nobody likes the UK”, as Dan 

Steven’s Lemtov quite rightly 

points out.  

When asked if she followed 

Eurovision before taking the role, 

Melissanthi says, “in Greece, it’s 

obviously a huge deal, but I first 

began to appreciate it when   

studying in London.”  

Her and the other students 

(“many from different countries 

in Europe”) would hold parties 

and watch it together, cheering 

on their respective nations, 

“that’s when I discovered the 

unity, tolerance, and camaraderie 

of the show, which the film really 

gets to the bottom of.”  

In fiction as in real-life, the 

Greek singer is one of the favou-

rites to win. Her ‘Masquerade’, 

like all the songs in the film are 

“meant to relate to the charac-

ters.” That’s why it’s such a fun 

tune, she adds, because “Mita 

herself is about having fun and 

playing games…you expect her 

to be a villain, but she turns out 

to be the opposite.”  

With that in mind, Melissanthi 

decided to approach the charac-

ter as a ‘sort of flamboyant feline 

with a heart of gold’, on the prowl 

for Will Ferrell’s obnoxious but 

lovable Lars, but ultimately caring 

by the film’s end.  

Viewers noted the Russian 

Lion of Love himself, Lemtov, 

and Mita’s on-screen friendship: 

“It’s very sweet the way they are 

there for each other. I’ve noticed 

people on social media calling 

for a spin-off where Lemtov      

and Mita sail around the Greek 

Islands,” (referring to a scene    

at the end). While the film’s     

top-billed stars are Rachael 

McAdams and Ferrell, fans      

online have voiced their love       

for the Greco-Russian pair’s   

friendship, she laughs: “About 

the spin-off, I joked it might be 

fun if they met the Mamma Mia 

cast whilst island hopping 

around Greece! All I’ll say is, 

watch this space.” 

With a live-action version of 

Disney’s Hercules on the way, I 

also think she would make a 

perfect Megara, and put the idea 

to her. “I mean, that would be 

amazing,” she says, humbly, 

“what we do need in films like is 

better representation for Greek 

or Greek diaspora performers… 

Hopefully, they do that not only 

with Hercules, but more films 

based on our culture and mytho-

logy.”  

It’s one of the reasons why 

seeing Melissanthi on-screen is 

so satisfying. “I find that Greek 

characters that we come across 

tend to be based on a stereotype 

that makes them more caricatures 

rather than real people,” she says, 

“but things look like they’re   

moving slowly in a different direc-

tion, and perhaps with bigger      

involvement in projects, we will 

have the chance to explore wider 

variety (and nuanced characters).”  

Mita Xenakis is one of those. 

She appears like a zap of        

nostalgia, as we follow a Greek 

diva storming through Eurovision 

portraying all the confidence and 

elegance we’ve come to expect. 

It’s how Melissanthi spins our 

expectations that make it such 

a great role, and prove her to 

be a great actor. For the mean-

time, she’s going to take a break 

and figure out what’s next.  

“I don’t feel a rush to get back,” 

she says, “perhaps by September, 

that’s when I’ll return,” and by then, 

she assures me, acting-aside – 

it’s all koubes and baklava at 

Aroma.    

Chris Cotonou

E
xperts predict a vaccine 

or vaccines for COVID-19 

may be available as early 

as the beginning of 2021. 

Oxford University scientists 

have found a COVID-19 vaccine 

which has produced an immune 

response in early-stage clinical 

trials in healthy volunteers, but 

caution that the project is still at 

an early stage. 

Greek geneticist Sir Menelas 

Pangalos, the Executive Vice 

President of BioPharmaceuti-

cals Research and Development 

at AstraZeneka, from Chios, is 

part of the team creating the 

vaccine, called AZD1222. The 

vaccine is under development 

in collaboration with UK-based 

global pharmaceutical company 

AstraZeneca.  

Trial results published in the 

Lancet medical journal found 

that the strongest response was 

seen in people who received 

two doses. 

“We are encouraged by the 

Phase I/II interim data showing 

AZD1222 was capable of         

generating a rapid antibody and 

T-cell response against SARS-

CoV-2. While there is more   

work to be done, today’s data 

increases our confidence that 

the vaccine will work and allows 

us to continue our plans to   

manufacture the vaccine at 

scale for broad and equitable 

access around the world,”           

Dr Pangalos said. 

Menelas Pangalos is a         

neuroscientist and a leader in 

the pharmaceutical industry. As 

Executive Director at Astra-

Zeneca, he has transformed 

their research and development 

activity, raising productivity       

five-fold and bringing patients 

new life-saving medicines in 

cancer, asthma, diabetes and 

heart disease.  

He has created one of the 

strongest innovative product   

pipelines in the industry and his 

leadership has restored Astra-

Zeneca to the fourth largest 

FTSE company, leading to a 

multi-million pound investment in 

a new research centre and global 

headquarters in Cambridge. 

He champions an open and 

transformative approach to 

working with academia, charity 

and industry partners, with over 

1,000 collaborations worldwide, 

including a partnership with the 

Medical Research Council to 

promote the reuse of previously 

failed compounds through an 

Open Innovation portal, which 

supports over 250 pre-clinical 

projects. 

He has also built partnerships 

with NHS Scotland, Genomics 

England, and accelerated the 

completion of UK BioBank 

sequencing, which is revolution-

ising the understanding of        

diseases and treatments. 

He remains active in research 

and as an internationally-renowned 

expert in drug discovery, precision 

medicine and neuroscience,   

having published over 150 peer-

reviewed articles.  

He is a Council member of 

the Medical Research Council 

and a Board member of the 

Francis 

Crick Institute, the Cambridge 

Judge Business School and the 

GapSummit (inter-generational 

leadership summit in biotechno-

logy). 

Pangalos was born in Ealing, 

London, to a family of Greek      

diaspora which settled in England. 

Both his parents descended 

from the island of Chios and his 

mother (née Psarros) was born 

there. His extended family on 

both parents sides still live in 

Chios and he spent childhood 

summers there. He is fluent in 

Greek. 

He commenced his scientific 

studies with a Bachelor of Science 

in Biochemistry and Molecular 

Biology (First Class Honours) 

from Imperial College London 

and a subsequent Ph.D. in    

Neuropharmacology from Univer-

sity College London 

Menelas Nicolas Pangalos 

was awarded a knighthood by 

Her Majesty The Queen in the 

New Year 2020 Honours List in 

recognition of his services to UK 

science.

UK Greek behind successful Covid-19 early stage clinical trials

T
he air would normally be 

full of anticipation with 

kids excitedly planning 

the coming two weeks and     

parents anxiously making sure 

everyone gets on the flight. 

The first Friday after schools 

in Britain close for the summer 

is always one of the busiest for 

the country’s airports as families 

escape for the warmer climes of 

southern Europe, from Portugal’s 

Algarve in the west to the island 

nation of Cyprus to the east. 

Not this year. The coronavirus 

pandemic has ended all that. 

The concourses at London’s 

Gatwick Airport, which is the 

UK’s second-busiest, are eerily 

quiet. In any normal year, it would 

be the busiest day for departures 

with 85,000 travellers leaving – 

only 7,500 are set to take off 

Friday amid concerns about  

flying in the era of COVID-19. 

Instead, it’s all about the 

“staycation” – fish and chips by 

the British seaside or woodland 

retreats inland. 

Britain’s traditional seaside 

towns, such as Blackpool in      

the northwest of England and      

Margate in the southeast, are 

set to gain but campsites,       

holiday parks and other resorts 

in more remote parts of the UK 

are also recording bumper   

business, stretching out into the 

autumn months that usually see 

minimal demand. 

The British government has 

been urging families to take their 

vacations at home to give the 

hospitality sector a much-needed 

boost and safeguard tens of 

thousands of jobs.  

Prime Minister Boris Johnson 

said he will be holidaying in the 

UK with his partner and their 

newborn son. 

The sector will need all the 

help it can get as inbound visits 

to the UK from abroad are        

expected to fall by around       

two-thirds from last year’s 41 

million visits, part of a global 

collapse in tourism.  

The government has also cut 

the sales tax for tourism and 

hospitality to 5% from 20% and 

is introducing an “eat out to   

help out” voucher scheme for         

August. 

Whether this year’s   

“staycation” persists beyond 

this year will, like everything 

else, depend on what happens 

with the virus. For now though, 

families will do what they can 

to enjoy the last few weeks of 

summer at home as best they 

can.

Not this year:  
Great British summer  
getaway takes a pause
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What is couples counselling (Marriage Guidance)?

T
he relationship is the 
'client' not the individual. 
Quiz for couples. Do we 

need couple counselling? Ask 

yourself the following questions 

about your relationship: 

Do we have a major issue that 

we constantly fight about but 

never seem to resolve it? Do we 

bicker about small things? Do I 

often feel irritated with my partner 

but cannot figure out why? Do   

we criticise or blame each other? 

Has our relationship lost its  

passion? Do I feel distant or  

disconnected from my partner? 

Do I feel alone in this relation-

ship? Has my relationship been 

through some sort of trauma, 

such as an affair? Has my rela-

tionship felt differently as a result 

of a big life-changing event such 

as, re-location or the birth of a 

child? 

If you answered yes to one or 

more of these questions, you 

should seriously consider couples 

counselling. Input from a trained 

couples counsellor can help you 

to interrupt the negativity you are 

experiencing together and begin 

to turn your relationship around. 

In addition, the earlier you     

commence therapy, the easier 

it will be to make lasting positive 

changes to your relationship. 

By having couples counselling, 

it will enable couples to; 

- Stop fighting in a hurtful       

destructive way 

- Develop an understanding 

of the negative patterns that 

occur between you 

- Identifying the underlying      

issues that are contributing to 

your difficulties 

- Resolve conflict productively 

and respectfully. 

- Repair old wounds and         

resentments 

- Interact in a more positive, 

loving way 

- Be heard and understood by 

each other 

- Feel supported, loved and 

accepted by each other 

Couple counselling begins with 

you and your partner organising 

a Zoom meeting with me for an 

initial assessment. The assess-

ment is comprehensive, thorough 

and covers all areas that are 

discussed during the assessment. 

During the assessment, we will 

discuss what is happening in your 

relationship and I will recommend 

how to take this forward.  

Couple counselling, previously 

known as marriage guidance, 

addresses the problems arising 

from adult sexual or intimate      

relationships. Our very closest 

relationship: a marriage; co-habi-

tation or civil partnership, is based 

on intimacy and trust. When it 

stops working, we are deeply  

affected and our health and 

happiness suffer. Our sense of 

identity and self-worth often rests 

on the strength of our relation-

ships and we can despair when 

our prime relationship fails. 

Far too many couples leave 

counselling until it is too late. By 

the time of their first appointment, 

years of bitterness and resent-

ment have built up and the fear 

of being hurt blocks out any 

chance of change. 

 

Symptoms 

• At times, complete commu-

nication breaks down 

• Sex has ended or causes 

problems 

• Arguments continue without 

resolution 

• Violence erupts 

• Depression or other health 

problems recur 

• The bond of trust is eroded 

or broken 

Ideally, you should go to 

counselling together: it is hard 

to build a team if only half the 

players are there. Often, if one 

person makes the decision to 

give counselling a try, the partner 

will decide to go too. However, 

if your partner flatly refuses to 

join you, there are, many things 

counselling can help you sort 

out on your own. Nevertheless, 

some people prefer to have 

counselling on their own to work 

out their feelings before having 

to counsel as a couple. 

 

How does counselling work? 

Primarily, counselling works 

by giving you the chance to be 

heard. Your therapist will give 

you all the time you need to talk, 

sob, shout or just think.  

It is an opportunity to look at 

the problem/s in a different way 

with someone who will respect 

and encourage your opinions and 

decisions. For many couples, 

the solution is right under their 

noses, it just takes someone 

who is objective to see what it is. 

If you have not considered         

relationship counselling before, 

please do not leave it until it is 

too late. 

 

When is the right time for 

couple counselling? 

• When there has been a       

betrayal of trust; an affair, debt 

or secret 

• Talking causes confusion or 

unbearable anger 

• Separation or divorce 

seems like the only option 

• Desire has gone or sex is 

no fun 

• Arguments and bickering go 

on and on 

• If possible, attend together 

unless there is domestic violence 

or fear 

• Counselling can be under-

taken individually if that feels 

more comfortable 

• Being able to manage     

conflict, arguments and rows is 

the foundation stone to a good 

relationship  

• It is unrealistic to hope that 

arguments can be avoided 

• This may mean developing 

new skills 

• Differences need to be        

acknowledged 

• Arguments are a healthy and 

essential part of any relationship 

and can energise it if carried out 

skilfully 

• Indirect anger and domestic 

violence are destructive 

• Relationships need solid foun-

dations; two unhappy people with 

unresolved issues rarely make 

a long-term happy relationship 

• Enter a relationship as      

healthily as possible for the best 

chance of long-term happiness  

• The pleasure is in wanting 

to be with someone rather than 

the tension of feeling needy and 

dependent 

• Self-respect and liking     

oneself are important ingredients 

for a good relationship 

 

How can couples counselling 

help? 

• Destructive patterns of      

relating can be recognised and 

addressed. 

• Conflict and communication 

can be improved. 

• New relationship skills can 

be learned. 

• The impact of change and 

loss can be examined. 

• Relationships can be more 

successful. 

• Abusive relationships and 

domestic violence can be     

acknowledged. 

• Sex can be a source of 

great enjoyment within a loving 

relationship and any problems it 

poses can leave one partner 

feeling rejected or angry. 

• Loss of desire is often an 

early sign of problems. 

• Psycho-sexual issues can 

highlight a problem within the 

relationship or arise from the 

past.  

• Childhood sexual abuse, for 

example, can influence an other-

wise happy relationship and can 

be helped by a therapist.  

• Other sexual problems may 

have a physical or medical cause, 

but can often be addressed. 

• Finally, therapy can help      

explore whether trust can be      

repaired or the relationship will 

need to be rebuilt.  

• If not, it can allow the couple 

to separate with more under-

standing and less hostility. 

 

Cypriot / South African              
Dr Vasilios Silivistris is a 

UK trained Psychotherapist 
and Counsellor.

ΙΔΟΥ Η ΔΟΚΟΣ ΕΝ ΤΩ ΟΦΘΑΛΜΩ ΣΟΥ |  
Behold the beam in thine own eye 

- Matthew 7:4 

 

Three events. Three countries 
 

1. UK, Bristol, July 2020: A sculpture of             

protestor Jen Reid was placed on a plinth where 

a statue of Edward Colston once stood.  

2. Afghanistan, 2001: The Taliban blow up the 

1,500-year old Buddhas of Bamyan. 
3. Turkey, Istanbul, July 2020: President Recep 

Erdogan converts Hagia Sophia into a mosque.  

Someone please explain to me why these      

three are different. To me, the case is the same – 

all acts of destructive philistine ignorance. 

  

We are all slave traders 

  

We must all support the Black Lives Matter 

movement. We need to stand together against 

oppression and prejudice. The statue of Jen Reid, 

called A Surge of Power, was created by artist 

Marc Quinn to continue the conversation about 

racism. 

But what are Jen Reid’s achievements? Why 

does she deserve a statue? Edward Colston was 

a trader in oils, textiles, wine, cotton, tobacco and 

metals. He supported schools in Bristol, gave 

huge amounts to orphanages and ‘poor houses’, 

and endowed resources to many civic buildings 

and churches. 

Yes, he engaged in the slave trade. But then, 

so do you, when you buy a T-shirt, or a pair of 

trainers, or a smart-phone, or a gold necklace, or 

a diamond ring. We are all slave traders.  

  

“If it’s not too complex,  
Tell me how many Africans died,  
For the baguettes on your Rolex”  

– It Takes More, by Ms. Dynamite 

  

We can’t change history. That’s how trade was 

transacted in the 17th and 18th centuries. That’s 

not an excuse, it’s just the truth, Ruth! Let’s not 

re-write history. Let’s read it, and not go down 

that path again.   

 

We are not the Taliban 
 

The Buddhas of Bamyan were 6th-century 

monuments carved into the Hazarajat region       

cliffs in central Afghanistan. Built in 507 CE and 

554 CE, the statues represented the Gandhara 

style of art. 

To huge international outcry, the statues were 

blown up in March 2001 by the Taliban, on orders 

from leader Mullah Mohammed Omar after the 

government declared that they were idols.  

Despite most Afghans being Muslim, they had 

embraced their past and were appalled by the 

destruction.   

 And as for Erdogan 
 

The world-famous Hagia Sophia museum in 

Istanbul - originally a cathedral - has been turned 

back into a mosque. 

Greece’s Culture Minister Lina Mendoni said it 

was a "provocation to civilisation. The nationalism 
of Erdogan takes his country back six centuries. 
There is no independent justice in Turkey.”  

Built 1,500 years ago as an Orthodox Christian 

cathedral, Hagia Sophia was converted into a 

mosque after the Ottoman conquest in 1453. In 

1934 it became a museum and is a UNESCO 

World Heritage site. 

Finally, there is little difference between       

Turkey’s Erdogan and Silvio Berlusconi, who led 

Italy for nine years. Conmen, gangsters and       

lawbreakers. None of this is libellous. These are 

proven judicial facts.  

The great Italian author Umberto Eco said of 

Berlusconi, “He was a genius in communications. 
Even his blunders were calculated to appeal to 
his target audience – who are middle aged people 
who watch television. That’s a large enough group 
for a majority.” He could be talking of Erdogan also.  

Let’s hope that the civilised people of Turkey 

turn their backs.  

After all, Hagia Sophia was built 30 years          

BEFORE Mohammed was born.  

  

James Neophytou

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris

We are not the Taliban: Cultural inheritance and the value of history 



Jude Law set to play Captain Hook 

in Disney’s live action Peter Pan 

Jude Law has reportedly signed on to play the villainous  

Captain Hook in Disney’s live-action adaptation Peter Pan.  

The iconic story looks to become the latest in a long line of 

Disney classics to get the live-action remake treatment. 

The movie is expected to start filming in Vancouver, Canada 

in March 2021, though there is no official release date as yet. 

Also set to star in the film are Ever Anderson as Wendy, while 

newcomer Alexander Molnoy will play Peter. Other key roles      

including Tinker Bell, Mr. Smee, Tiger Lily and the rest of the   

Darling family, have not yet been cast. 

The Disney classic, Peter Pan, was released way back in 1953, 

and remains the most successful adaptation of J.M. Barrie's 

novel. The story follows Peter and his friend Tinker Bell, a fairy, 

who whisk away siblings Wendy, John and Michael to the island 

of Never Land, where Captain Hook seeks vengeance against 

Peter for cutting off his hand.  

There have been several attempts at bringing the classic tale 

into live-action, with the story of Peter Pan having been told 

multiple times over the years; Steven Spielberg's Hook, which 

starred the late Robin Williams, imagined a world where the boy 

who never grew up did exactly that. Meanwhile, Joe Wright's 

Pan attempted an origin story for the character.  

A host of other live-action remakes have been announced by 

Disney, including Robin Hood and Hercules. 
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Andrea Georgiou 

Jennifer Aniston 

joins ‘Women 

Supporting 

Women’ challenge 
 

Greek American actress  

Jennifer Aniston on Tuesday 

participated in the Women  
Supporting Women challenge 

on Instagram. 

Accepting the viral challenge, 

the Friends star shared a   

glamorous black and white 

photo of herself and captioned 

it: "Thank you to all the brilliant 
and beautiful women in my life 
who sent the most uplifting 
messages today. Truth be told, 
I don't really understand this 
#challengeaccepted thing...but 
who doesn't love good reason 
to support women! Soooo.... 
challenge accepted!" 

Jen tagged her Hollywood 

friends including Jennifer Lopez, 

Lily Collins and Michelle Pfeiffer, 

among others, and urged them 

to register to vote for the issues 

that affect women. 

She further added, "Encourage 
all your friends, girlfriends, 
sisters, moms, daughters to do 
the same. The election is right 
around the corner, and we need 
to look out for each other AND 
love each other!" 

The Women Supporting 
Women challenge is trending on 

Instagram with several women 

users taking up the challenge 

and further nominating other 

women in their circle for the same. 

Women have been posting black 

and white selfies with positive 

affirmations to show their appre-

ciation for other women using the 

hashtags #ChallengeAccepted 

and #WomenSupportingWomen.

O
scar winner Tom Hanks 

and his famed wife Rita 

Wilson have officially 

become Greek citizens.  

Greek Prime Minister           

Kyriakos Mitsotakis proudly re-

vealed the news on Instagram. 

He shared a snapshot on       

Saturday of himself and wife 

Mareva Grabowski with Hanks 

and Wilson while they held up 

their new passports. 

"@ritawilson @tomhanks 
are now proud Greek citizens!" 
the Greek PM captioned the 

photo. 

Mitsotakis and Grabowski 

visited the couple on the island 

of Paros to give them their 

Greek passports and citizenship 

documents. They reportedly 

discussed art, tourism in the 

Aegean Sea and politics         

between Greece and the U.S. 

during their visit. 

Hanks and Wilson have long 

been regular visitors to Greece 

– Wilson is of Greek descent 

on her mother’s side; she      

discovered the extent of her 

heritage on an episode of Who 
Do You Think You Are?, a TV 

show that follows celebrities 

tracing their family trees - and 

the two are Greek Orthodox.  

The couple own a house on 

the island of Antiparos and 

another on Patmos, both off the 

south east coast of mainland 

Greece, the latter purchased 

in 2018. They also famously 

produced several films involving 

Greece and Greek culture,       

including My Big Fat Greek 
Wedding and its 2016 sequel, 

as well as Mamma Mia! and 

its 2018 sequel.  

Greek citizenship has also 

been granted to their children 

Chester and Truman, and to 

Hanks’ two other children Colin 

and Elizabeth. 

At the end of last year, Hanks 

became eligible to claim Greek 

citizenship after former        

President of Greece Prokopis 

Pavlopoulis signed an honorary 

naturalization order for the 

Hollywood actor. "Starting 2020 
as an Honorary citizen of all 
of Greece! Kronia pola! (more 
or less, "happy year!"). Hanx," 
he tweeted at the time. 

"I've been Hellenic now for 
the better part of 32 years," 
Hanks told reporters at the 

2020 Golden Globe Awards.  

"Greece is a haven... I've 
been around the world, I've 
been to the most beautiful 
places in the world, none of 
them tops Greece. The land, 
the sky, the water, it's good for 
the soul, it's a healing place," 
he said. 

Hanks and Wilson hit head-

lines in March this year after 

contracting the coronavirus. 

Hanks had gone to Australia 

to begin production on the  

new Baz Luhrmann film about   

Elvis Presley, with the star set 

to play Presley's manager   

Colonel Tom Parker. However, 

he and his wife tested positive 

and were hospitalised, which 

was followed by a period of 

quarantine before they returned 

to the US. 

The couple have since         

donated blood for a research 

program into treatment of the 

disease.

Tom Hanks and Rita Wilson officially 
become Greek citizens

Sophie Turner and Joe Jonas 

have welcomed their first child 

together. 

The Game Of Thrones star 

and her US pop star husband 

are "delighted to announce the 
birth of their baby," the couple's 

representative said. 

No other details were given 

about the baby's name, sex, or 

the date of birth though reports 

suggest it’s a baby girl, she was 

born on Wednesday 22 July and 

they’ve named her Willa. 

British actress Sophie, 24, and 

30-year-old Joe, a member of 

US pop group the Jonas Brothers 

alongside his siblings, Kevin and 

Nick, have been in a relationship 

since 2016 and were engaged 

the following year. They tied  

the knot last year in a ceremony   

live-streamed after the Billboard 

Music Awards in Las Vegas.

Sophie Turner and Joe Jonas  

celebrate the birth of their first child
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Live in a flat?  
Check you have the 
right insurance Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

I
f you own a flat in a conversion or in a           

purpose-built block, you’ll need to find out 

who is responsible for providing buildings       

insurance. You may have to take out a specialist 

policy or work closely with your neighbours to 

find the best deal. 

When it comes to insuring a house, it tends to 

be simple – you’re usually required by your 

mortgage provider to have buildings insurance 

to cover the structure itself, and then you can 

choose to get contents insurance on top to 

cover damage to your possessions. 

But if you own a flat, the situation becomes 

slightly murkier as you may not own the          

structure of the building you live in. 

Paul Robertson, managing director and head 

of property division, explains that when it comes 

the rules of ‘insurable interests’, you need a         

financial interest to insure something.  

“When you buy a flat, you have no financial 

interest if the lease says someone else needs 

to insure it. A common misconception is that you 

can get buildings insurance in this scenario,” he 

says. 

 

Who is responsible for building insurance? 

 

To establish what, if any, insurance is needed, 

you first need to take it back to basics and to find 

out if you own your flat on a leasehold, freehold 

or a share-of-freehold basis. This information 

will be in your lease agreement. 

Freehold is where you own the building and 

the land it stands on outright. With a share of 

freehold, you own a proportion of the building 

and the land it stands on. For example, you may 

own 50% of the freehold of a house that has 

been converted into two flats. Up to four individual 

leaseholders can be named on the freehold. The 

freehold can also be held by a limited company 

with all or a number of leaseholders being 

shareholders. 

If you’re a freeholder or have a share of the 

freehold, it’s more than likely you’ll be respon-

sible for insuring the building. 

Leasehold, on the other hand, is where you 

have a lease from the freeholder to use the 

home for a number of years. In this scenario, it’s 

likely the freeholder is responsible for the         

buildings insurance, which you’ll pay for through 

an annual service charge. 

There are about 2.75 million flats where the 

freehold is owned privately – whether that’s by 

a property investor, management company or    

by private individuals who have bought the       

freehold. 

 

What type of insurance do I need? 

 

Once you’ve established whether you’re          

responsible for insuring the building, you then 

need to buy buildings insurance. Even if there 

are several freeholders, it is likely you will need 

to work together to find one policy covering the 

entire building. 

A spokesperson for insurer Aviva comments: 

“If your property is a flat or maisonette, it may be 

best insured as part of one policy for the whole 

building. In the event of a claim affecting more 

than one property, this reduces the likelihood       

of problems due to some being uninsured or       

insured on a different basis.”

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

I
n response to an urgent 

question by Shadow Housing 

Secretary Thangam Debbo-

naire, Housing Minister Chris 

Pincher MP announced last 

week that the pause on posses-

sion proceedings on rental 

properties ends on 23rd August.  

This is an important step           

towards the resumption of       

normal life and allowing land-

lords and tenants access to  

justice. 

Conscious that the sector is 

still raising significant concerns 

about a backlog in the Courts, 

he reminded the House of 

Commons that prioritising cases 

is the job of the judiciary, but  

he believes it is important that 

serious and antisocial cases 

are heard in the Courts as soon 

as possible. 

He said that the Government 

has been engaging with a 

working group convened by   

the Master of the Rolls which 

includes both tenant represen-

tatives and landlord bodies. An 

early outcome of their work is 

changes to the court rules of 

possession proceedings. 

These rules will apply within 

the existing legislative frame-

work from 23rd August. 

It is important to note that 

Landlords seeking possession 

will need to set out relevant        

information about a tenant’s    

circumstances including infor-

mation about the effect of the 

pandemic. This is designed to 

encourage landlords to investi-

gate the impact of COVID-19 

on the tenants’ circumstances, 

prior to seeking possession. 

The Government voiced their 

encouragement for rent repay-

ment plans and for rent payment 

flexibility. The Housing Minister 

stated that current arrangements 

requiring landlords to give at 

least 3 months’ notice of their 

intention to seek possession, 

will continue until at least 30 

September, in line with the 

measures set out in the Corona-

virus Act 2020. 

Renters have been provided 

some financial support during 

the pandemic and these             

arrangements are in addition       

to the Job Retention Scheme, 

additional funding to boost the 

welfare safety net, and raising 

the Local Housing Allowance 

rate to the 30th percentile. 

In the longer term, the        

Government re-stated that  

they are committed to bringing 

forward both reforms designed 

to increase the security that 

tenants need and measures       

to strengthen the rights of land-

lords to regain their property 

when they need to do so. The 

legislation will be brought     

forward in due course. 

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys      

Estate Agency in Crouch End 

said, “We are in a period of 
transition, we have landlords 
approaching us for property 
management services who 
have never used agents before 
because they are struggling to 
let their own properties.  

“It is important for Landlords 
and tenants to stay well     
informed about all the new 
legislation which could affect 
them, and it is challenging to do 
that when they are not getting 
the right advice from a trusted 
agent like our agency.  

“The positive news for both 
vendors and landlords is that 
the market is in a positive place  
and we at David Astburys      
are on course to have a record 
breaking year.”

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

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

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

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

2019 WINNER

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

UK Government lays out plans 
for regaining possession of 
rental properties
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Film Reviews 

IN CINEMAS 

 

Summerland 
 

Acclaimed playwright Jessica 

Sawle first collaborated with 

Gemma Arterton on the stage with 

“Nell Gwynn”, originally written for 

the Shakespeare Globe before it 

transferred to the West End. Sawle 

now makes a remarkable directo-

rial debut and her sophisticated 

screenplay provides Arterton with 

a gift of a part. She plays Alice, an 

eccentric writer living all alone on 

a remote cottage by the coastal 

cliffs of Kent.  

The time is World War II, but 

she is too busy researching for 

her new book on folklore to notice 

what is going on around her until 

Frank (Lucas Bond), a London 

evacuee is brought to her for 

adoption by the authorities. She 

reluctantly agrees to look after the 

boy for only a week until another 

family takes him. However, the 

boy’s presence forces her to re-

examine her current predicament 

as well as exorcise demons from 

her past… 

It is a gentle, lovely film exqui-

sitely performed and sensitively 

directed. Arterton excels and so 

is Penelope Wilton as her older 

incarnation in the seventies,       

supported by the eclectic British 

cast that includes Tom Courtney 

and Sian Phillips. Arterton shares 

a lovely chemistry with Bond      

and most memorably with Gugu  

Mbatha-Raw in the graceful flash-

back sequences. It will warm your 

heart! 

 

Proxima 

A sensitive study of a mother/ 

daughter relationship in the most 

extraordinary of circumstances 

intelligently directed by Alice        

Winocour.  

Sarah (Eva Green) is a French 

astronaut chosen to be part of the 

crew for the “Proxima” year-long 

space mission but first she must 

complete a gruelling training in 

Russia. Inevitably this puts a lot 

of pressure on her relationship 

with her daughter Stella (Zelie 

Boulant)… 

Winocour wisely takes her time 

in establishing the situation and 

building up her characters which 

pays dividends, especially in the 

climactic sequences. The acting 

is of the highest order - a superb 

Green strongly supported by the 

young Boulant and Matt Dillon as 

the American astronaut. 

 

Make Up 

Claire Oakley has deservedly 

won a nomination in the Best 

First Feature Competition at last 

year’s London Film Festival. Her 

remarkable debut is blessed with 

a luminous performance from 

Mollie Windsor as Ruth, a shy 

teenager visiting her childhood 

sweetheart Tom (Joseph Quinn), 

in a Cornish holiday camp. She 

soon begins to suspect that      

Tom is having an affair with a 

mysterious red head… 

A gripping tale, assuredly           

directed and cleverly constructed. 

 

100% Wolf 

This endearing animation      

feature from Australia tells the 

story of Freddie Lupin, a preco-

cious 8-year-old boy looking        

forward to following his father’s 

footsteps by becoming a were-

wolf. But 6 years later at his first 

“initiation” he is for a big surprise… 

An original, unpredictable story 

told with fun and great energy. It 

boasts well executed set pieces 

and its characters are created 

with affection. Inventively directed 

by Alks Stadermann, who also 

provides the voice for the “fierce” 

dog Cerebrus. Perfect family       

entertainment! 

 

Infamous 

A modern-day Bonnie and Clyde 

and a strong satire on obsession 

with fame and social media in this 

story of Arielle (Bella Thorne), a 

young woman desperate to leave 

her job at a diner and her dull life 

in a small Florida town behind for 

a better life. She finds the perfect 

accomplice when she meets Dean 

(Jake Manley) a recently paroled 

criminal and together they embark 

on a dangerous road adventure… 

It is a fun ride thanks to its 

highly watchable leading actors 

but mysteriously it lacks tension 

and suspense. 

 

Parasite 

Bong Joon Ho’s modern classic 

which recently won every award 

going including 4 Oscars is now 

back in the cinemas in a Black and 

White Edition. The first foreign film 

to win the Best Picture Academy 

Award is a masterpiece - a dark, 

social satire that develops into a 

nail-biting thriller in the best Hitch-

cock tradition is a must - the way 

Joon-Ho first envisaged the project. 

The crisp black and white edition 

may sound like a gimmick, but it 

really makes the dark climactic 

sequence look even creepier and 

more chilling. 

 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

TROLLS WORLD TOUR: 

Poppie (Anna Kendrick), the   

happiest Troll ever born is now 

Queen of Pop in this amicable 

sequel which brings back its      

bizarre characters. Poppie opens 

this musical animation singing 

her little heart out with her own 

rendition of “Trolls Just Wanna 

Have Fun” which highlights their 

perfect existence until they find 

out that their serenity is threatened 

by Barb, the Queen of Hard Rock… 

Similar to the original, again with 

vibrant rainbow colours, sugar 

coated and with a bouncy song in 

every five minutes which will give 

much pleasure to smaller children. 

(Blu-ray and DVD from Universal) 
 

MR VAMPIRE: A wonderful 

cocktail blend of comedy with 

horror thrills for this highly influen-

tial 1985 adventure from Hong 

Kong’s Ricky Lau. The story of two 

students whose task to exhume 

a corpse for reburial goes disas-

trously wrong when the old man 

turns out to be a vampire…Imagi-

native action sequences beauti-

fully choreographed with high 

acrobatics executed with humour 

and style. (Blu ray from Eureka 
Entertainment) 

 

THE GOOD GIRLS: The ironic 

title of Alexandra Marquez Abella’s 

excellent film refers to the cream 

of Mexican socialites and focuses 

on a group of wealthy housewives 

whose husbands are on the verge 

of bankruptcy. The time is the 80’s, 

soldier pads are as big as their 

megalomaniac egos and the 

fragile façade of Sofia in particular 

(a terrific Ilse Salas) is about to 

collapse…Compelling and assur-

edly made. (MUBI) 
 

SPY INTERVENSION: This 

likable spy comedy tells the story 

of a top-secret agent who decides 

to give up his James Bond lifestyle 

for an ordinary existence and a 

marriage in suburbia. The odds 

are that he will be bored withing 

a year…It is a fun premise and 

watchable thanks to the attractive 

presence of its two protagonists 

but unfortunately the comedy fails 

to work. (iTunes, Amazon, Google, 
Microsoft, Virgin Media, Sony) 

 

LANDLESS: This significant 

documentary follows the Landless 

Workers Movement in Brazil 

throughout meetings, protests 

opposing agriculture poisoning 

and by occupying some land. Their 

desperation for change reminds 

THE GRAPES OF WRATH during 

America’s Great Depression and 

while the film may be preaching 

to the converted it is still a great 

document of Brazil’s current        

turbulent times. (MUBI)

“Oh, this year, I'm off to 
sunny Spain, Eviva españa.” 
While many of us were craving 

sun, sea and sand, forty six 

thousand of our fellow citizens 

were succumbing to Covid-19. 
“I'm taking the costa brava 
plane, Eviva españa.” Some 

people prefer crema catalana 

and a glass of Sangria sat on 

a Costa del Sol beach. I prefer 

my pandemic al fresco pleasure 

to be a sizzling souvla in the 

garden far from the madding 

crowd. No grit and sand to       

be cleared from every part of 

my body. Contemplating such 

pleasures while grappling with 

a non-compliant face covering, 

brought home the reality of our 

“new normal” which only feels 

new because the government 

made a yet another tardy  

decision to make the wearing 

of masks mandatory. Last  

Saturday brought another, over-

night in fact, precisely described 

by the Foreign Secretary as a 

“swift decision”. So swift in fact 

that unknowing British tourists 

boarding planes back home 

from Spain were greeted on 

landing by the authorities to be 

informed that they would now 

have to quarantine for 14 days 

due to a spike in cases in the 

north of that country “…that’s 
why I’ve learnt the way to 
shout olé…” 

Cabinet ministers, when       

interviewed, talk regularly 

about “collective responsibility” 

which suggests they are all 

kept informed of key deci-

sions. Unfortunately, nobody 

had given the heads up to      

the Transport Secretary Grant 

Shapps, oh the irony, about 

this rápido decision. The        

cabinet minister travelled to 

that country with his family       

on Saturday morning for a 

summer break. So on his         

return… I wonder how many 

tabloid journalists will be          

hiding in the bushes close to 

his home to snap a pic or two, 

just in case he pops to the 

local optician to check that his 

eyes have not been affected 

by the strong Spanish sun. He 

will no doubt be pleased to 

hear that his guv’nor, the 

Prime Minister has said, when 

considering how they had 

handled the whole affair, that 

“we could have done things 

differently”. No s**t Sherlock 

and little consolation when 

you’re stuck at home for 

another fortnight in lockdown. 

The opposition called it 

“shambolic”, the government 

said it “can’t make apologies.”  

To ensure I don’t upset        

the pedants among you,   

Eviva is a “Spanglish” word 

and the correct title of this 

song is Y Viva España with 

Manolo Escobar being the 

singer of the first Spanish      

version. The original is in fact 

a Belgian pop song written        

in Dutch and performed by         

Samantha. Politics aside, such 

quirks make me lament our 

departure from the EU. “All   
the ladies fell for Rudolph      
Valentino, he had a beano 
back in those barmy days…he 
rattled his maracas close to 
me, in no times I was trembling 
at the knee.” A now politically 

incorrect ‘classic’ regularly 

sung in all those Spanish 

cafés serving a “Full English”. 

Hopefully our minister abroad 

will avail himself of one and 

join in the singalong while 

doing a conga and wearing a 

sombrero.  

Back in the world of arts, 

heritage and culture, this week 

I received my first invite to a 

live theatre performance since 

lockdown. I was surprised  

and delighted. It is of course 

an outdoor production (review 

coming soon) and these al 

fresco shows are now happen-

ing all over the country. Please 

do get out and about to       

support our suffering perfor-

mers and venues. Meanwhile, 

Lord Lloyd Webber staged a 

pilot indoor performance at the 

London Palladium featuring 

Beverley Knight. A close friend 

was one of the 640 “guinea 

pigs” in the audience. She      

described it thus “Great     

singing but the atmosphere 

was like being in a hospital  

operating theatre.” This road 

less travelled is destined to be 

a long, long journey. 

Last but definitely not least, 

we mourn the loss of Ennio 

Morricone, an extraordinarily 

talented composer who wrote 

so many memorable sound-

tracks. Beginning with the 

spaghetti westerns of the 

1960’s directed by Sergio 

Leone, his wonderful motifs 

and orchestral arrangements 

added layers of atmosphere   

to films such as Cinema      
Paradiso, Once Upon a Time 
in America and The Mission. 

The latter of which I saw in 

1986 sat in the front row of a 

packed Leicester Square 

cinema. As the credits rolled, 

there was a deafening silence 

with Morricone’s evocative 

music filling the auditorium 

with a rich mellifluous sound. 

You can have Eviva España 

and I’ll take Gabriel’s Oboe 

from that film. Rest in peace 

maestro. Stay well everyone 

and may your masks be      

efficacious. Olé.

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Eviva  

Espana... 
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H
ow are you feeling at the 

moment? Are you feeling 

a little under the weather? 

Have you considered working 

with colour around you in order to 

lift your mood and spirit? It may 

sound crazy or extreme, but by 

placing yourself in areas of      

certain colour, or by wearing 

particular colours, it really is 

possible to transform your mood 

and possibly even motivate and/ 

or inspire you in doing things.  

Have you ever noticed how 

places you go to can change your 

mood? If you place yourself in 

an area where there is lots of 

greenery, like parks or forests, 

you may feel at peace or it is 

more calming. You can gather 

your thoughts, reflect and have 

some clear thinking process 

with more clarity. If that is what 

you need, then consider bringing 

the outdoors in to maintain that 

thought process. It is really simple, 

yet effective, to uplift yourself 

with colour and here's how.  

You may not want to get out 

the paint and start decorating 

every room if you have recently 

done so. You may also not be 

able to invest in new furniture 

etc, but you can still use things 

around to create enough change 

that will make a difference.  

Work with some accent     

colours that will emphasise a 

colour scheme. These colours 

can be bold or vivid and are used 

sparingly; they can emphasise, 

contrast or create mood rhythm. 

You can also use darker or  

neutral shades depending on 

the existing surroundings.  

The easiest way to compre-

hend it is to imagine a room in 

a couple of shades of blue. The 

wall may be painted in one shade 

of light pastel sky white blue, the 

furniture, curtains or rugs may 

be in a different shade of say 

denim blue, which are all great 

invigorating colours; you can add 

a secondary colour of green, like 

a plant here and there, but by 

adding an accent colour of sun-

flower or lemon yellow, be it the 

flowers in a vase, yellow colour 

candle, lampshade, a cushion or 

two, this will completely change 

it from cool to warm summer vibes 

and can make a welcoming, 

happy holiday mood where you 

now feel you are by the beach on 

a beautiful day. So rather than 

changing everything, be creative 

and work with what you already 

have, by just adding some 

splashes of colour with some 

well-chosen throws, cushions or 

beautiful display ornament items. 

Don't forget there is always spray 

paint to change the colour of 

existing things, if you can't find 

what you like elsewhere.  

Green is the colour associated 

with nature and perfect if you 

want to create a psychologically 

calming feeling. It's great for a 

resting area such as the bedroom 

or a relaxing living room. It works 

well as a contrast in a pure white 

or cream area. You can add some 

plants, throws etc depending on 

what area. Green can work with 

almost any colour. In a garden, 

green is the backdrop for all the 

array of beautiful colourful flowers 

it exhibits and shows off. So don't 

worry on clash of colour with green. 

Cream is warmer than pure 

white but works well with white to 

soften it. It can give us the feel 

of cricket fields by adding some 

green foliage plants. A touch of 

yellow warms it up with a feel of 

sunny days - add some pastel 

yellow and pink roses in that green 

foliage and the whole room feels 

full of love and warmth. A picture 

on the wall or candle with a little 

pale yellow or pink will add that 

same feel throughout and keep 

it consistent and full of summer 

with cream teas on the green. 

Blue can be sheer awakening 

get up and go, but it can also be 

played and toned down to relax 

with its surrounding choice of 

colour. It is versatile as it can be 

fresh like a cold day, but it can 

be warm like a sunny day. Put 

Mediterranean blue with white 

and it reminds you of cobbled 

stones and walks on holiday, 

eating by the sea and joyful days. 

Add some terracotta colour and 

it can create that Mediterranean 

or Marrakech mystical magic. 

Easy to create with a few terracotta 

plant pots and a rug with a mix 

of those colours and Aztec print. 

Yellow creates all year round 

sunny atmosphere. It works really 

well for those rooms that barely 

get enough sunlight. Bring sunny 

smiles and the outdoors in. Works 

beautifully with green and is great 

for dramatic transformation and 

contrast to those dark colour 

areas, fire places or furniture. 

Pink creates youthful love and 

playful romance. Great to add to 

wherever you want, be it the living 

room or bedroom. Some colourful 

roses, candles or pictures display 

warmth and affection. Works well 

with pastels, with cream, green, 

yellow, blue or even lilac. 

Work with what you already 

have, choose what mood you 

need to bring in, and make or 

select items to create and 

change it. Make your own space 

a happy place! 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x

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

Colour yourself happy

Date of issue:  

2 May 2019 

 

Griffon Vulture (Gyps fulvus) 
 

The griffon vulture is the 

largest raptor in Cyprus and 

the most threatened species. 

The population has reached 

alarming levels and successful 

matings are very few.  

In the past the population of 

the species in Cyprus was at a 

very healthy level and it was 

relatively common, however in 

the last decades the species is 

at risk of extinction.  

The vulture breeds on crags 

or mountains and prefers  

open spaces soaring over 

them looking for food (dead 

animals).  

It plays the role of a “cleaner” 

since it helps nature stay 

healthy and clean and prevents 

the spreading of diseases. 
 

Bonelli’s eagle 

(Aquila fasciata) 

 

The Bonelli’s eagle is the 

only specie of eagle in Cyprus. 

It breeds on crags and in        

isolated areas away from 

people. In Cyprus it also makes 

its nest on large pine trees.  

It feeds on medium-sized 

animals and birds, such as 

hares, partridges, pica picas, 

even ducks. Usually it flies 

alone but sometimes we can 

see them fly in couples doing 

circles up in the sky.  

It lives permanently in Cyprus 

so we can see it all year   

round. It breeds in the Pafos 

Forest, as well as in Pentadak-

tylos, Akamas, Pentaschoino, 

in Diarizou Valley and in          

Ag. Sozomenos. In Cyprus 

there are approximately 40 – 

50 couples. 
 

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

Andrew Menelaou

Cyprus: 

Europa 2019 - National Birds

Philately Cooking with Loulla Astin 
Flaounopita / Φλαουνόπιτα 

C
elebrity chef Loulla Astin 

was born in Avgorou, 

Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 

she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 

ITV, Carlton and Sky and was a 

Resident Chef on Granada TV’s 

The Afternoon Show. She even 

recorded her own 52-part TV 

series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 

recipe for Flaounopita, a        

Cypriot halloumi pie. 

Many of you have been       

asking for a Flaounopita recipe 

again, so here it is! If you don’t 

have mahlepi or mastic-gum, 

don’t worry, it will still taste nice. 

Flaounopita is a traditional 

Cypriot light savoury cheese 

cake/pie, similar to the Cypriot 

Easter pies – flaounes - but 

much easier to make.  

The Greeks make a similar 

cheese pie but they use feta or 

graviera cheese or both and no 

sultanas. They call it Τυρόπιτα 
χωρίς παντελόνι / Tyropita horis 
panteloni - a pie without trousers, 

or Ανυβρακοτι / Anivrakoti - 

without knickers, because of 

the absence of the pastry.  

Don’t you just love the Greek 

descriptions!  

 

Ingredients: 
1 cup vegetable oil or              

1/2 cup olive oil and 1/2 cup 

vegetable oil 

5 eggs 

1-2 tbsp sugar 

1 cup full fat milk 

1/2 tsp ground mastic-gum 

1/2 tsp ground mahlepi 

1/2 tsp ground cinnamon 

1 tbsp dried mint or 3 tbsp 

fresh mint, chopped 

3 cups self-rising flour 

1 tsp baking powder 

2 x 225g halloumi, grated or 

a mixture of cheese 

1/2 cup sultanas, optional 

Freshly ground black or white 

pepper 

Sesame seeds for decoration 

1 bundt tin, greased and 

floured 

 

Method: 
Preheat the oven to 180c / 

gas mark 4. 

Whisk oil, eggs, sugar and 

milk. Add cinnamon, mint, flour, 

baking powder, mastic-gum 

mahlepi and the flour, then       

the cheese and sultanas and       

season with pepper.  

Place mixture into the    

prepared bundt tin, sprinkle 

with sesame seeds and bake 

for 50-60 minutes until golden - 

check to see if it’s cooked by 

placing a cake skewer in the 

cake, if it comes out clear, then 

it is ready. 

Enjoy warm or cold!
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Michael Yiakoumi

Premier League ups and downs

L
iverpool’s players finally 

got their hands on the  

Premier League trophy  

last week in a muted presenta-

tion ceremony in front of an empty 

Kop after a thrilling 5-3 victory 

over Chelsea in their last home 

game of the season. 

The club’s first English title for 

30 years had been sealed almost 

a month ago with seven games 

remaining, following a three-

month stoppage because of      

the COVID-19 pandemic. 

Kenny Dalglish, the last Liver-

pool manager to deliver the title, 

presented the medals, wearing 

a red face mask, before handing 

the trophy to captain Jordan 

Henderson who raised it to the 

night sky as fireworks and ticker-

tape filled the air. 

Sadly, because of the pande-

mic that interrupted Liverpool’s 

charge to the title, the fans 

missed out on what would have 

been a momentous night at      

Anfield stadium. 

Merseyside police had issued 

a 48-hour dispersal order to stop 

fans gathering in large numbers 

across the city, as they did when 

the title was won on June 25 

when nearest rivals Manchester 

City were beaten by Chelsea. 

Many did gather outside however, 

letting off flares and fireworks. 

Despite the sanitised ceremony 

in the 53,000-seater stadium,  

Liverpool’s players did their best 

to fill the void, belting out a       

rendition of the club’s anthem 

“You’ll Never Walk Alone” along 

with manager Juergen Klopp 

and his staff. 

Aston Villa survived the drop 

thanks to a 1-1 draw at West Ham 

United which moved them to 35 

points, one more than Bourne-

mouth, who go down despite a 

3-1 win at Everton, and Watford 

who lost 3-2 at Arsenal. 

A penalty from Bruno Fernan-

des and late goal from Jesse 

Lingard gave United a 2-0 win 

at Leicester City, who missed out 

on the Champions League by 

finishing fifth and will have to 

settle for a spot in the Europa 

League. 

Chelsea ended fourth after a 

2-0 home win over Wolverhamp-

ton Wanderers thanks to goals 

from Mason Mount and Olivier 

Giroud. 

Jose Mourinho’s Tottenham 

Hotspur, who drew 1-1 at Crystal 

Palace, are also in the Europa 

League after finishing sixth. 

Draws against Southampton 

and West Ham had left United 

needing at least a point at the 

King Power stadium and while 

they again looked tired in a nerv-

ous display, Ole Gunnar Solks-

jaer’s side got the job done. 

Chelsea also needed just a 

point at Stamford Bridge to guar-

antee a place in Europe’s top club 

competition and a wonderful free 

kick from Mount and confident  

There was tension at the      

bottom, though, with Villa taking 

the lead at West Ham thanks to 

Jack Grealish in the 84th minute 

but the hosts hit back quickly 

through Andriy Yarmolenko, leav-

ing Dean Smith’s side anxiously 

waiting on Watford’s result. 

Watford had been 3-0 down 

at Arsenal but a Troy Deeney 

penalty and Danny Welbeck 

goal gave the Hornets hope. 

Watford’s demise ensured 

survival for Villa, who won        

promotion last term. 

Champions Liverpool rounded 

off their superb season with a 

3-1 win at Newcastle United to 

finish on 99 points, 18 ahead of 

second-placed Manchester City 

who crushed Norwich 5-0. 

In the Championship play offs, 

wonderfully taken goals from 

Josh Onomah and Neeskens 

Kebano gave Fulham a 2-0 win 

at Cardiff City in the first leg of 

their Championship playoff semi-

final on Monday. The London 

side, relegated from the Premier 

League last season, will look to 

complete the job in the return leg 

at Craven Cottage to earn a place 

in the final at Wembley. In the 

other semi-final, Swansea City 

will defend a 1-0 lead at Brent-

ford in second-leg. 

UK Cypriot Dimitri Yiakoumi new 
Assistant manager at Cypriot  
Division two club Digenis Morphou

L
ondon born Cypriot            

Dimitri Yiakoumi, 30, is the 

new Assistant manager      

of Division two club Digenis      

Akritas Morphou in Cyprus.  

He will be working under 

manager Costas Loizou who did 

the Division 3 cup and league 

double two years ago with   

Digenis and was before at    

Paralimni and Ayia Napa. 

UEFA licenced Dimitri has 

been heavily involved in football 

as a coach since the age of 16; his 

coaching career began at Omonia 

Youth under Kyri Georgiou.  

His experience as a football 

coach covers both men and 

women of all ages. He has worked 

in the UK for football clubs 

Queens Park Rangers, Barnet 

and Haringey Borough, in the 

USA in Massachusetts and   

New Jersey for GPS / Bayern 

Munich F.C., and now in Cyprus 

from Apoel to Digenis Akritas 

Morphou. 

Dimitris’ parents are London 

born and his grandparents are 

from Vasili/Leonarisso, Komi Kebir 

and Ayios Athanasis, Limassol. 

Digenis Akritas Morphou was 

the first Cypriot team to play in 

the UEFA Cup/Europa League 

in 1971 after finishing second in 

the first division and were defea-

ted in the first round by AC Milan. 

The club had a great following 

and was ranked within the stron-

gest clubs in Cyprus before the 

Turkish invasion of Cyprus and 

occupation of the city of Morphou 

in 1974.  

They have a UK Cypriot 

Chairman, Chris Sofroniou, who 

is doing a great job in getting 

them back in the limelight. 

Their home ground is the   

Makarios Stadium in Nicosia, 

and the club will be playing in 

the second division this season 

which will include teams like Ayia 

Napa, Alki Oroklini, Anagennisi 

Deryneia, Aris Limassol, ASIL 

Lysi’ Ermis Aradippou, Karmio-

tissa, Othellos Athienou and 

Omonia Aradippou.

Thomas Sandamas, 12, on his successful 
Arsenal Fan Reviews YouTube channel
W

e talk to 12-year-old 

UK Cypriot  Thomas 

Sandamas (whose 

grandparents are from Kontea 

and Kalo Chorio in Cyprus) about 

his successful venture: 

“As soon as I stepped through 

the turnstiles at the Emirates 

Stadium to watch my first Arsenal 

game, I felt at home. The amazing 

atmosphere; the overwhelming 

noise of the passionate fans; I 

knew this was the club I belonged 

too.  

My name is Thomas and I run 

a small Arsenal FC fan channel 

on YouTube called ‘Arsenal  

Fan Reviews’. Currently with 

over 1200 subscribers, I cover 

all Arsenal related news and 

matches. I’m 12 at the moment, 

live in north London and as you 

guessed - love football! 

I’ve supported Arsenal my   

entire life; my first game being 

against Newcastle back in 2016, 

Arsenal winning one nil after a 

Koscielny goal. 

My dad and I created the        

Arsenal Fan Reviews channel 

about a year ago but at the begin-

ning of this year I started to take 

it more seriously and began to 

upload and cover all news and 

matches - I’m uploading a video 

pretty much every day now! 

I’ve always wanted to do   

YouTube and knew it would be 

fun. I watch it all the time and 

eventually decided that it was 

time to start - and now I’m here! 

So far the channel’s been        

incredibly successful, racking up 

nearly 200,000 views overall,  

and marching onto 2000     

subscribers.  

Creating content has also 

taught me many skills including 

editing and presenting. 

I’m hoping to one day turn my 

small channel into a career or 

maybe even become a football 

journalist.” 

To subscribe to Arsenal Fan 

Reviews for free on YouTube, 

search ‘Arsenal Fan Reviews’. 

Football tournament to be held in Cyprus  

between Cypriot representative teams from  

countries within our diaspora 

T
he Cyprus Government had a virtual meet-

ing with prominent members of the Cypriot 

diaspora from the UK, US, Australia, South 

Africa, Africa France Greece and other countries. 

Also invoved at the meeting was Cyprus Pres-

ident Nikos Anastasiades, Foreign Minister Nikos 

Christodoulides and Presidential Commissioner 

Photis Photiou who suggested that together with 

the Cypriot Sports Association, they may hold 

sport tournaments, possibly a football tournament, 

to be held in Cyprus between Cypriots from coun-

tries within the Cypriot diaspora.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δημήτρης Παττίχης 

(από τη Άχνα Αμμοχώστου)  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο 

του πολυαγαπημένου μας πατερά και παππού 

που απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών 

τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020. 

 Αναχώρησε για το μεγάλο ταξίδι 

στην αιωνιότητα και για να συναντήσει στον 

παράδεισο, την αγαπημένη σύζυγό του 

Ελλάδα και την αγαπημένη του κόρη Φλώρα. 

Ο Δημήτρης αφήνει τα παιδιά του Βάσο, 

Άννα, Ανδρέα και Γεωργία, δυο νύφες, δυο 

γαμπρούς και οκτώ εγγόνια που τον αγαπούν 

και θα τους λείψει πολύ. 

Ο Δημήτρης ήταν ένας πολύ περήφανος 

οικογενειάρχης που λάτρευε τα παιδιά και τα 

εγγόνια του. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη, 

5 Αυγούστου 2020 στις 10π.μ. στην Ελληνική 

Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity 

Rd N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο 

New Southgate, στις 11.30πμ. 

Έχουμε τόσες υπέροχες αναμνήσεις και τώρα 

η αγάπη του θα μας καθοδηγεί σε όλη μας τη 

ζωή. Σε αγαπάμε. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ... 

Λόγω κορωνοϊού, η κηδεία θα τελεστεί 

αυστηρά σε στενό οικογενειακό κύκλο. 15/10/1940 - 20/07/2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Dimitris Pattichis 
(from Achna, Famagusta)  

It is with great sadness that we announce 

the death of our beloved father and 

grandfather who passed away at the age 

of 79 on Monday 20th July 2020. He 

peacefully joined his beloved wife Ellada 

and darling daughter Flora in heaven. 

He leaves behind his children Vasos, 

Anna, Andy and Georgia, two sons in law, 

two daughters in law and eight 

grandchildren who love and miss him 

dearly. 

Dimitris 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, 

5th August 2020 at 10am at St Mary's 

Greek Orthodox Church, 21 Trinity Rd 

N22 8LB and the burial at New Southgate 

Cemetery at 11.30am. Due to the current 

restrictions with COVID 19, the funeral will 

be limited to immediate family. 

We have so many wonderful 

memories to cherish. We love you. 

We will never forget you.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Απεβίωσε στην Ισπανία ο Φάνος Νίκολας 

Ακόμη ένας γόνος της Κώμης Κεπίρ έχει φύγει από τη ζωή πρόσφατα. Πρόκειται για το Φάνο Νικόλα, που από άποψη 

ηλικίας ήταν το πρότελευταίο, από τα επτά αδέλφια της γνωστής οικογένειας Nicholas.  Αφήνει τη σύζυγο του Χέλεν (κόρη 

του Νικολή Ξιούρου, παλαιού μετανάστη από την Κώμη Κεπίρ), την κόρη του Κριστίν, το γιο του Νικ, και δύο εγγόνια.  

Στα τελευταία 7-8 χρόνια, ο Φάνος μαζί με τη σύζυγό του, την κόρη τους και το σύντροφο της, ζούσαν στην περιοχή 

Coin της Ανδαλουσίας, στη Νότια Ισπανία. Να σημειωθεί ότι ο γιός του ζεύγους Νικ, μαζί με την οικογένειά του, 

διαμένουν στη Νότια Γαλλία.  

Μέχρι πριν περίπου τέσσερα χρόνια, ο αξέχαστος Φάνος ήταν καλά στην υγεία του και επισκεπτόταν κατά διαστήματα 

το Λονδίνο με την ευκαιρία διαφόρων εκδηλώσεων ή γεγονότων που αφορούσαν την ευρύτερη οικογένεια. Οι διακινήσεις 

του αραίωσαν όταν εμφανίσθηκαν οι πρώτες ενδείξεις της ασθένειας Αλτζάϊμερ. Η κατάσταση επιδεινωνόταν 

με αποτέλεσμα ο αείμνηστος Φάνος να αφήσει τα εγκόσμια στις 26 Ιουνίου. Ήταν 82 χρονών.  

Η τελετή του ύστατου αποχαιρετισμού έγινε στην Coin και περιελάμβανε αποτέφρωση του νεκρού σύμφωνα με επιθυμία 

του εκλιπόντος και με εντολή όπως η στάχτη διασκορπισθεί σε σημείο της περιοχής της Κώμης Κεπίρ.  

Ο θάνατος του αξέχαστου Φάνου, προκάλεσε αισθήματα θλίψης και γενικής συγκίνησης ανάμεσα στην κοινότητα 

των Κωμητών αλλά και γενικότερα στην παροικία ανάμεσα στην οποία ήταν ευρύτατα γνωστός.
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15/04/1929 - 16/07/2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anthoulla Georgiou 
(from Argaki Morphou)  

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved mother and grandmother, who passed away peacefully at home on Thursday, 
16th July 2020, at the age of 91, after a long struggle with Alzheimers. 

Anthoulla was born and raised in the village of Argaki, Morphou in 1929 and moved to the UK in 1955 to join her beloved husband Nicodemos 
who had arrived ahead to pave the way and carrying with her, her 9-month-old first born son, Panos. In UK she went on to give birth to Bambos and 

Chrisanthe. She leaves behind her 3 children, daughter in law Stavroulla, 4 granddaughters Elena, Sophia, Raphaella, Laura 
and grandson Nicholas. 

Anthoulla dedicated her life in support of her husband, both in his work as a tailor and in his passion as an activist for AKEL; and to raising 
her children and seeing them each through a university education and instilling in them all very solid and traditional family values and strong 
sense of philotimo in their social interactions. Something we will always be grateful for. She was always very outgoing and anything but shy 

in expressing her opinions to all and sundry. She was the life and soul of any social gathering and was always first up on the dance floor whenever 
the opportunity arose. 

Anthoulla approached everything with incredible energy, intensity and vigour, especially the love and affection she held for family and her community 
at large. She was much loved and will be greatly missed but never forgotten. Loving memories of her will live on in our hearts forever. 

The funeral will take place at 2:30 pm on Friday 31st July at New Southgate Cemetery, with the wake following at 15 Freston Gardens, EΝ4 9LX. 
Due to Covid-19 there will be no Church service which will be delivered at the graveside. We are trying to comply with current Covid-19 social 

distancing guidelines and are therefore restricting attendance to immediate family and some close friends by invitation only. 

Rather than flowers, we would prefer donations to www.alzheimers.org.uk in the name of Anthoulla Georgiou.

† ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Η οικογένεια Τουφεξιή, εισφέρει στον έρανο της Κεντρικής Επιτροπής 

του ΑΚΕΛ, το ποσό των £1000 εις μνήμην των γονέων τους 
 

Γιάννη Τουφεξιή 

(Λυθροδόντα) 
 

Βασιλικής Τουφεξιή 

(Πάνω Λεύκαρα) 

και εις μνήμη των θείων 

Αντώνη και Νικόλα Τουφεξιή

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ Κ.Ε.ΑΚΕΛ 

Kομματική Oμάδα Bάσης Waltham Forest 

n Το ζεύγος George και Chris Παλλούρα εισφέρουν £100 στην μνήμη του Γιάννη 

Κυριάκου και τους Παναγιώτη & Ευθυμίας Παλλούρα 

n Το ζεύγος Πέτρος και Χριστίνα Τυτιτάνου εισφέρουν £100 στην μνήμη της Κουλλας 

Τυριτάνου και τους Παναγιώτη & Ευθυμίας Παλλούρα 

n Η Βασούλλα Ιωάννου και ο Μιχάλης Ιωάννου εισφέρουν £200 στην μνήμη 

του συζύγου και πατέρα Τόνυ Ιωάννου 

n Το ζεύγος Κύπρος και Ευτυχία Αργυρού εισφέρουν £200 στην μνήμη της 

Αργυρούλας και Ευθυμίας Μιχαήλ, κόρη και εγγονή αντίστοιχα



"The special memories of you Dad 
will never fade,  

A kind 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 
nobody can heal;  

Your love leaves a memory 
nobody can steal;  

How we wish to hear your voice again, 
but now you are no longer suffering 

or in 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 until we meet again..."
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεώργιου Χριστοδούλου 
Ποουτίδη 

(από την Ακανθού, Κύπρος)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλουμε το θάνατο 
του αγαπημένου μας Γεώργιου Χριστοδούλου 

Ποουτίδη που απεβίωσε στις 18 Ιουλίου 
σε ηλικία 88 ετών, μετά από μακρόχρονη μάχη 

με την καρδιακή ανεπάρκεια. 

Γεννήθηκε στην Ακανθού 
στις 20 Φεβρουαρίου 1932. 

Ο Γιώργος αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο 
Βασιλού, τα δύο παιδιά τους Στέλλα και Μιχαήλ, 
5 εγγόνια και 7 δισεγγόνια. Θα μας λείψει πολύ και 

για πάντα θα είναι στις καρδιές μας. 

Η ταφή του Γιώργου θα πραγματοποιηθεί στην 
Κύπρο και συγκέκριμενα στην Ανθούπολη 

(Λευκωσία), στις 8 Αυγούστου 2020.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georghiou 
Christodoulou 

Pooutides 
(from Akanthou, Cyprus)  

He was born in Akanthou and 

passed away in London after a long battle 

with heart failure. 

George leaves behindhis beloved wife 

Vasilou, their two children Stella and 

Michael, 5 grandchildren and 7 great 

grandchildren. He will be eternally missed 

and forever in their hearts and thoughts. 

George's burial will take place 

in Anthoupolis, Nicosia - Cyprus 

on 8th Aug 2020.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Αναστασία Παναγή 
(από την Ευρύχου, Kύπρος)  

Αναστασία Παναγή απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι το 

Σάββατο 27η Ιουνίου ετών 97. Πολύ αγαπημένη 

μητέρα, γιαγιά, και προγιαγιά πάντοτε αφιερωμένη 

προς την οικογένεια της επανένωθηκε. Τελικά με τον 

αγαπημένο της σύζυγο Κυριάκο ο οποίος απεβίωσε 

πριν 56 χρόνια. 

Η Αναστασία μετανάστευσε στην Αγγλία το 1950, 

γνώρισε την σύζυγο της Κυριάκο και απέκτησαν 3 

παιδιά. Εδίδαξε στα παιδιά της πως με καλές 

προοπτικές εργασίας καλοσύνης και της αγάπης. 

Η απυνσια της θα είναι αισθητά και μνήμη της θα δει 

πάντα στην ψυχή τους. Αφήνει πίσω της τον 

μεγαλύτερο γιο της Αντρέα την σύζυγο του Ελαίν κόρη 

Μάρλη σύζυγος Δαβίδ: ο νεότερος γιος Πάνος εγγονός 

James αρραβωνιαστική Κλέρ εγγονή Σάρα και 

σύντροφο Jess: εγγόνια Αλέξανδρος, Σοφία, Άλεξ, 

Σουζάνα και Ευάγγελος και η δισέγγονη Αριάνα. 

Λόγω των τρεχόντων συνθηκών μόνο τα παιδιά και 

εγγόνια μπορούν να παρευρεθούν στην κηδεία που θα 

γίνω Παρασκευή 24η Ιουλίου στο κοιμητήριο τον New 

Southgate. 

Δωρεές εις την μνήμη της γίνουντε στο UNICEF και 

Parkinson's UK: 

www.unicef.org.uk 

www.parkinsons.org.uk 

Θα πραγματοποιήσουμε μια συγκέντρωση μνήμης στο 

εγγύς μέλλον για να γιορτάσουμε τη ζωή της με 

συγγενείς και φίλους. Δημιουργούμε μια σελίδα μνήμης 

για όσους επιθυμούν να στείλουν φωτογραφίες ή 

μηνύματα εις μνήμη της Αναστασίας και τον συζύγου 

της Κυριάκου marilyn@panayi.net

15.2.1923 – 27.6.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Anastasia Panayi 
(from Evrychou, Cyprus)  

Anastasia (Tessi) Panayi, passed away peacefully in 

her sleep at home on Saturday 27th June, aged 97. 

Much loved mother, grandmother and great 

grandmother who will be remembered for her love and 

devotion to her family. She lived an incredible life and 

is finally reunited with her loving husband Kyriakos, who 

died 56 years ago. 

Anastasia moved from Cyprus to London in the 1950s, 

met her husband, and had 3 children. She instilled in 

her children a drive to be successful in life, a good work 

ethic, and the importance of being kind and loving. 

She will be truly missed by everyone. She leaves 

behind her eldest son Andrew and wife Elaine; daughter 

Marley and husband David; youngest son Panos; 

grandson James and fiancé Claire; granddaughter 

Sarah and partner Jess; grandchildren Alexander, 

Sophia, Alex, Susana, and Evangelos; as well as great 

granddaughter, Ariana. 

Due to the current health crisis, only Anastasia's 

children and grandchildren will be attending the funeral 

taking place on Friday 24th July at New Southgate 

Cemetery. 

Donation in her memory to UNICEF or Parkinson's UK: 

www.unicef.org.uk 

www.parkinsons.org.uk 

We will be holding a memorial gathering in the near 

future to celebrate her life with friends and family. We 

are creating a memorial page, for those who wish to 

contribute photographs or messages in memory of 

Anastasia as well her late husband Kyriakos please 

email marilyn@panayi.net

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Κωνσταντίνου (Κουλουμπρής) 
(από τη Μηλιά Αμμοχώστου)  

Δυστυχώς απεβίωσε στις 21 Ιουλίου 2020 σε ηλικία 85 ετών, στο Royal London Hospital, ο Αντρέας 
Κωνσταντίνου (Κουλουμπρής). Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Αντριάνα, 3 παιδιά: Τίνο, Μαρία, Τόνι και 

νύφη Τούλλα, πέντε εγγόνια: Άντρη, Χριστίνα, Μανώλη, Ανδρέα και Χριστίνα, πέντε δισέγγονα, ανίψια, 
καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Ο Ανδρέας γεννήθηκε στη Μηλιά Αμμοχώστου και ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1965. Ήταν πολύ 
αγαπητός και σεβαστός από όλους όσοι τον γνώριζαν και θα τον θυμούνται για τον ισχυρό χαρακτήρα του, 
τη γενναιοδωρία και την καλοσύνη του, μαζί με τις δυναμικές πολιτικές απόψεις του ως μέλος του ΑΚΕΛ. 

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 στην Ελληνική Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου 
και η ταφή στο κοιμητήριο Enfield, EN1 4DS. Θα υπάρχει κουτί εισφορών και τα έσοδα θα δοθούν στον 

Σύνδεσμο Θαλασσαιμίας Κύπρου. 

Λόγω των μέτρων για την COVID 19, η κηδεία θα γίνει αυστηρά σε στενό οικογενειακό κύκλο.
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Ευγένιος Στυλιανίδης 
(από Αρμίνου - Πάφο)  

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

02.08.2020, στην Εκκλησία 

Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης 

69a Westow Street, Upper 

Norwood, London SE19 3RW 

καθώς και στο Μητροπολιτικό Ναό 

Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο, 

το 8ον ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας πατέρα, παππού και αδελφού 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

(Η σύζυγος του Στέλλα Στυλιανίδη 

από Λαζανιά απεβίωσε 

στις 08.09.2010). 

Παιδιά: Γιώργος, Άκης και 

Μάριος, εγγόνια, 

αδελφές: Λάγια και Χρυσούλλα, 

και λοιποί συγγενείς.

† MEMORIAL 

Evgenios Stylianides 
(from Arminou-Paphos)  

The 8th year memorial of our 

beloved faτher, grandfather and 

brother, will be held at 

the Greek Orthodox Church 

of St. Constantine and Helen, 

69a Westow Street, Upper 

Norwood, London SE19 3RW and 

at St. Theodoros church, Ktima, 

Paphos-Cyprus, 

on Sunday 02.08.2020. 

Relatives and friends 

are invited to attend. 

(His wife Stella Stylianides 

from Lazania passed away 

on 08.09.2010) 

His children: George, Akis and 

Marios, grandchildren, 

his sisters: Lagia and Chrysoulla 

and relatives.

Πέθανε η υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναι-
κών Ζιζέλ Χαλιμί. Η Γαλλίδα δικηγόρος, πολιτικός και 
συγγραφέας που αφιέρωσε τη ζωή της στα δικαιώ-
ματα των γυναικών, απεβίωσε σήμερα Τρίτη, την επο-
μένη των 93ων γενεθλίων της, ανακοίνωσε η 
οικογένειά της. 

«Έσβησε σήμερα γαλήνια στο Παρίσι», δήλωσε στο 
Γαλλικό Πρακτορείο ένας από τους τρεις γιους της, ο 
Εμανουέλ Φο, ο οποίος εκτίμησε πως η μητέρα του 
είχε “μια καλή ζωή”. 

Η Ζιζέλ Χαλιμί, γεννημένη στην Τυνησία το 1927 
αγωνίστηκε για το δικαίωμα της γυναίκας να αποφα-
σίζει για το σώμα της, τη νομιμοποίηση της άμβλωσης 
καθώς και την  ποινικοποίηση του βιασμού. 

Σπούδασε νομικά και φιλοσοφία στο Παρίσι και φοί-
τησε στη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού 
(Sciences Po). Δικηγόρος στρατευμένη στην υπόθεση 
των γυναικών, έγινε ευρύτερα γνωστή το 1972 κατά 
τη διάρκεια της εμβληματικής δίκης “του Μπομπινί”, 
στην περιοχή του Παρισιού, όταν υπερασπίστηκε μια 
ανήλικη που κατηγορείτο ότι προχώρησε σε έκτρωση 
έπειτα από βιασμό. Πετυχαίνει την αθώωση της νεα-
ρής γυναίκας και καταφέρνει να κινητοποιήσει την 
κοινή γνώμη, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποποι-
νικοποίηση των αμβλώσεων στη Γαλλία, στις αρχές 
του 1975. 

Το 1971 ιδρύει την οργάνωση “Choisir la cause des 
femmes” μαζί με τη Σιμόν ντε Μποβουάρ και τον Ζαν 
Ροστάν, μεταξύ άλλων. Φίλη του Ζαν-Πολ Σαρτρ θα 
γίνει πρόεδρος της οργάνωσης αυτής μετά τον θά-
νατο της Σιμόν ντε Μποβουάρ (1986). 

Το 1971 υπέγραψε το διάσημο μανιφέστο 343 γυ-
ναικών που έλεγαν δημόσια ότι είχαν κάνει άμβλωση. 

Όταν εξελέγη βουλευτής το 1981, συνέχισε τη μάχη 
της στην Εθνοσυνέλευση, αυτή τη φορά για τη χρη-
ματοδότηση της εθελοντικής διακοπής της κύησης 
(IVG), που ψηφίστηκε τελικά το 1982, προτού πάρει 
τις αποστάσεις της από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. 

Το 1960, η Ζιζέλ Χαλιμί υπερασπίστηκε την Ντζα-
μίλα Μπουπασά, ακτιβίστρια του αλγερινου Μετώπου 
Εθνικής Απελευθέρωσης (FLN), που κατηγορείτο για 
την τοποθέτηση βόμβας στο Αλγέρι, και η οποία είχε 
υποστεί βιασμό και βασανιστήρια προκειμένου να 
αποσπαστεί η ομολογία της. 

Το 1985 και το 1986 διετέλεσε πρέσβειρα της Γαλ-
λίας στην Unesco. 

Το 1998 αποτελεί μέλος της ομάδας που δημιουργεί 
την οργάνωση κατά της παγκοσμιοποίησης Attac 
(Ένωση για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών και για τη δράση των πολιτών). 

Παράλληλα σταδιοδρόμησε ως συγγραφέας. 
Έγραψε περίπου δεκαπέντε βιβλία όπως το “Djamila 
Boupacha” (1962) και το πιο προσωπικό “Fritna” για 
τη μητέρα της (1999), «μια θρησκευόμενη Εβραία, 
εντελώς αδαή». 

Μητέρα τριών αγοριών, ένας από τους οποίους είναι 
ο Σερζ Χαλιμί, διευθυντής του μηνιαίου Le Monde dip-
lomatique, είχε πει πως θα ήθελε να είχε μια κόρη για 
να «θέσει σε δοκιμασία» τη φεμινιστική δέσμευσή της. 

«Σε μακρά συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στη 
Monde τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ζιζέλ Χαλιμί 
εξέφραζε ακόμη την έκπληξή της για το γεγονός ότι 
«οι αδικίες σε βάρος των γυναικών δεν προκαλούν 
μια γενική εξέγερση».

Πέθανε η Γαλλίδα φεμινίστρια Ζιζέλ Χαλιμί
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