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Και τώρα...
«Δέλτα» plus
ΝΕΟΣ «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ «ΔΕΛΤΑ ΣΥΝ» Η ΟΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΦΩΝΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΑΛΛΑ...
ΣΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΗΒ

σελίδες: 3, 4 & 21
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Πειρατική συμπεριφορά

Παγκόσμιος συγκλονισμός

Εσύ έστειλες email ;

Πρωτοφανές περιστατικό σε Διεθνή Ύδατα σε βάρος κυπριακού
ψαροκάικου από τις τουρκικές
Αρχές προβληματίζει έντονα και
προκαλεί ανησυχία...

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η κοινή γνώμη ανά το παγκόσμιο τις δραματικές εξελίξεις
στη σοκαριστική υπόθεση της δολοφονίας της 20χρονης Καρολάιν

Σελ 8

Σελ 7

Ενθαρρυντικά είναι τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα της εκστρατείας της ΕΚΟ
για ενημέρωση βρετανών βουλευτών
για την κατάσταση στο Κυπριακό και
τις παράλογες απαιτήσεις της τουρκικής
πλευράς για διχότομηση...
Σελ 2

«Κίνδυνος να χάσετε το δικαίωμα
παραμονής στη Βρετανία»

Αλωνίζει
ο Ερντογάν

Προτροπή και έκκληση προς τους Κύπριους που διαβιούν
στη Βρετανία από την περίοδο πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020,
ώστε να υποβάλουν αίτηση στο EU Settlement Scheme μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021, απευθύνει με ανακοίνωσή της
και η Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου.
Εάν δεν κάνετε αίτηση, κινδυνεύετε να χάσετε το δικαίωμα
να ζείτε μόνιμα, να εργάζεστε και να σπουδάζετε στο ΗΒ!
Στη σελίδα 2 διαβάστε και εκτενές ρεπορτάζ της «Παροικιακής» για όλα όσα αφορούν το σημαντικό αυτό ζήτημα,
καθώς και λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής των αιτή-
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σεων από ευρωπαίους πολίτες.
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ! ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΑΣ

Εκπνέει την Τετάρτη η προθεσμία για το EU Settlement Scheme
Εκατοντάδες χιλιάδες υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο (μεταξύ
των οποίων συμπεριλαμβάνονται Κύπριοι και Έλληνες) κινδυνεύουν να «εγκλωβιστούν» σε ένα νομικό κενό από την ερχόμενη εβδομάδα, εάν δεν δράσουν άμεσα.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών της ΕΕ (EU Settlement Scheme) εκπνέει την
προσεχή Τετάρτη 30 Ιουνίου. Όσοι αμελήσουν να καταθέσουν
αίτηση για απόκτηση καθεστώτος Εγκατεστημένου Προσώπου
(Settled Status) ή Δυνάμει Εγκατεστημένου Προσώπου (Presettled Status) θα θέσουν εν αμφιβόλω το δικαίωμά τους να
διαμένουν, να εργάζονται ή να λαμβάνουν τη σύνταξή τους στη
Βρετανία.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε όσους έχουν ανήλικα παιδιά
και δεν τα έχουν ακόμη δηλώσει στο πρόγραμμα. Αξιωματούχοι
της βρετανικής κυβέρνησης τόνισαν στην «Παροικιακή» ότι
ακόμη και οι ανήλικοι πρέπει να υπαχθούν στο EU Settlement
Scheme προκειμένου να είναι σε θέση να παραμείνουν νομίμως
στη χώρα. Συνεπώς, όσοι γονείς δεν το έχουν πράξει ακόμη,
οφείλουν να σπεύσουν να δηλώσουν τα παιδιά τους. Το ίδιο
ισχύει και για τους ηλικιωμένους, καθώς επίσης και για τα άτομα
που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες, τα οποία για διάφορους
λόγους δεν έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να υπαχθούν στο πρόγραμμα.
Η συμμετοχή όλων στο Πρόγραμμα Εγκατάστασης Πολιτών
της ΕΕ είναι απαραίτητη, προκειμένου να διατηρήσουν την
πρόσβασή τους σε κρατικές υπηρεσίες, παροχές και υγειονομική περίθαλψη, και το δικαίωμά τους να ζουν και να εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε
όσους βρίσκονταν στη χώρα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Έως σήμερα, από Κύπριους υπηκόους έχουν υποβληθεί
22.930 αιτήσεις. Εξ αυτών, οι 8.390 αιτούντες έλαβαν Settled
Status και οι 13.840 Pre-settled Status. Οι υπόλοιπες 700 αιτήσεις είτε έχουν απορριφθεί, είτε αποσύρθηκαν, είτε κρίθηκαν
άκυρες. Από Έλληνες υπηκόους υποβλήθηκαν 114.260 αιτήσεις, εκ των οποίων 40.270 έλαβαν Settled Status και 71.440
Pre-settled Status. Οι υπόλοιπες 2.530 αιτήσεις απορρίφθηκαν,
αποσύρθηκαν ή κρίθηκαν άκυρες. Οι περισσότερες αιτήσεις
έχουν υποβληθεί από Πολωνούς (931.140), Ρουμάνους
(852.310) και Ιταλούς (478.830).

Η «Παροικιακή» καλεί τους αναγνώστες της να καταθέσουν
άμεσα αίτηση, αλλά και να ενημερώσουν άτομα που βρίσκονται
στο οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, αλλά και στον
κοινωνικό τους περίγυρο, τα οποία τυχόν έχουν αμελήσει να
το πράξουν.
Μελέτη του ερευνητικού οργανισμού UK in a Changing Eu-

rope προειδοποιεί ότι ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για όλους
όσοι δεν υποβάλουν αιτήσεις εμπρόθεσμα. Οι συντάκτες της
μελέτης ανησυχούν για το ενδεχόμενο ευρωπαίοι πολίτες (συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών και συνταξιούχων) που
έχουν καταθέσει αίτηση αλλά εκκρεμεί η έγκρισή της, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες – είτε ταξιδεύοντας, είτε ζητώντας πρόσβαση στις υπηρεσίες του NHS – στην περίπτωση που δεν θα
μπορούν να αποδείξουν ότι διαμένουν νομίμως στη Βρετανία.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον 320.000
πολίτες περιμένουν την απόφαση του βρετανικού Υπουργείου
Εσωτερικών επί της αίτησης που έχουν καταθέσει. Οι πολίτες
που διαμένουν στη Βρετανία περισσότερα από πέντε χρόνια
διεκδικούν το καθεστώς του μόνιμου κατοίκου (Settled Status),
ενώ όλοι όσοι ζουν στη χώρα λιγότερα από πέντε χρόνια διεκδικούν το καθεστώς του ημι-μόνιμου κατοίκου (Pre-settled
Status).
Εάν οι αιτούντες δεν είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν
καθεστώς νόμιμης διαμονής, θα χάσουν όλα τους τα δικαιώματα. Πάντως, η βρετανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι δεν
υπάρχει λόγος ανησυχίας για όλους όσοι βρίσκονται στη λίστα

αναμονής, τονίζοντας ότι η προσέγγισή της όσον αφορά στις
αιτήσεις που θα εκκρεμούν μετά την 30η Ιουνίου θα είναι «ρεαλιστική και ευέλικτη».
Πρόβλημα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι συνταξιούχοι, τα
παιδιά ευρωπαίων πολιτών ή οι σύζυγοί τους που δεν κατάγονται από κράτη-μέλη της ΕΕ, εάν δεν έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις
τους. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται όσοι δεν γνώριζαν ότι
έπρεπε να υποβάλουν αίτηση, π.χ. άτομα μεγάλης ηλικίας τα
οποία ζουν εδώ και δεκαετίες στη Βρετανία. Φιλανθρωπικές
οργανώσεις προειδοποιούν ότι σε δύσκολη θέση ενδέχεται να
βρεθούν θύματα βίας, άστεγοι, παιδιά και ηλικιωμένοι που διαμένουν σε ιδρύματα.
Παράλληλα, από την 1η Ιουλίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα
βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων εάν νοικιάσουν
σπίτι σε κάποιον που δεν διαθέτει Settled ή Pre-settled Status,
ακόμη και εάν το άτομο αυτό έχει καταθέσει αίτηση και εκκρεμεί
η απόφαση. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να ελέγχουν οι
ίδιοι τους ενοικιαστές. Σε περίπτωση παράβασης του νόμου
θα κληθούν να καταβάλουν πρόστιμο ύψους έως 3.000 στερλίνων. Οσον αφορά την εργασία, με πρόστιμο ύψους έως
15.000 στερλίνες κινδυνεύουν οι εργοδότες για την πρόσληψη
ευρωπαίων πολιτών που δεν τελούν υπό καθεστώς μόνιμου ή
ημι-μόνιμου κατοίκου.
Γιατί είναι σημαντική η υποβολή αίτησης στο EU Settlement Scheme
Η απόκτηση καθεστώτος Εγκατεστημένου Προσώπου (Settled Status) ή Δυνάμει Εγκατεστημένου Προσώπου (Pre-settled
Status) θα αποδεικνύει το δικαίωμά σας:
• να διαμείνετε μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο
• να εργαστείτε
• να φοιτήσετε
• να χρησιμοποιείτε το εθνικό σύστημα υγείας (NHS)
• να διεκδικήσετε κρατική σύνταξη
• να έχετε πρόσβαση σε κρατικά επιδόματα
• να ενοικιάσετε σπίτι.
Για την υποβολή αίτησης, επισκεφθείτε το Gov.uk και πληκτρολογήστε «Apply to the EU Settlement Scheme» στο πεδίο
αναζήτησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ

Εσύ έστειλες email στον βουλευτή σου;

«Κινδυνεύετε να χάσετε το δικαίωμα παραμονής»

Θετικά είναι μέχρι στιγμής τα
αποτελέσματα της εκστρατείας
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ με το σύνθημα
#HandsOffCyprus καθώς ήδη
αρκετά μέλη του κοινοβουλίου
έχουν ανταποκριθεί στα emails
χιλιάδων συμπατριωτών μας.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωσή της
Ομοσπονδίας, υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει,
δεδομένων και των κρίσιμων στιγμών που διανύουμε στο Κυπριακό. Στην ανακοίνωση που
υπογράφει ο πρόεδρος της ΕΚΟ, Χρήστος Καραολής, αναφέρονται τα ακόλουθα: «Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να στείλετε
email στον βουλευτή σας για το Κυπριακό και
τα παράνομα σχέδια της Τουρκίας για το νησί.
Τώρα που η Τουρκία πιέζει πάρα πολύ για τη
μόνιμη διχοτόμηση του νησιού, χρειαζόμαστε
όσους πιο πολλούς Βρετανούς βουλευτές να
ζητήσουν τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής
στην Κύπρο και την επανένωσή της. Με ένα
μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του βουλευτή της περιοχής σας, μπορείτε να κάνετε τη
διαφορά διασφαλίζοντας ότι κατανοούν πόσο
σημαντικό είναι το Κυπριακό για εσάς.
Εάν δεν έχετε στείλει ακόμα email στο MP
σας, δεν είναι αργά. Η φωνή σας πρέπει να
ακουστεί και η κοινότητά μας χρειάζεται να παίξετε τον ρόλο σας. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο για να στείλετε email στο MP
σας σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα στο:
www.cypriotfederation.org.uk/mp
Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο
έχουν στείλει email στον βουλευτή τους για την
Κύπρο. Πάνω από το 59% των βουλευτών
έχουν ακούσει από τους εκλογείς τους για το

θέμα. Οι βουλευτές από το
Αμπερντίν μέχρι και το Somerset έχουν λάβει email για τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο.
Έχουμε δει μεγάλο αριθμό
θετικών απαντήσεων από βουλευτές σχετικά με την υποστήριξή τους σε μια επανενωμένη
Κύπρο, που δείχνει πόσο αποτελεσματική είναι η αποστολή
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον
βουλευτή σας.
Εάν έχετε επίσης λάβει απάντηση από τον
βουλευτή σας σχετικά με το Κυπριακό, μη διστάσετε να τη μοιραστείτε μαζί μας στο email:
enquiries@cypriotfederation.org.uk
Τι μπορώ να κάνω;
Καθώς όλο και περισσότεροι Κύπριοι του
Ηνωμένου Βασιλείου στέλνουν email στους
βουλευτές τους, τώρα είναι η ώρα να βεβαιωθείτε ότι εσείς και η οικογένειά σας έχετε ακούσει τις φωνές τους. Έχουμε δημιουργήσει ένα
φιλικό προς το χρήστη πρότυπο email (το οποίο
μπορείτε να τροποποιήσετε), στον ιστότοπό μας
(www.cypriotfederation.org.uk/mp), επιτρέποντάς σας να στέλνετε αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον τοπικό σας βουλευτή σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Το μήνυμά
μας είναι απλό: η επανένωση σύμφωνα με τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ είναι η μόνη λύση για την
Κύπρο να τερματίσει την κατοχή. Θέλουμε ειρήνη και όχι διχοτόμηση.
Βρετανοί βουλευτές, πρέπει να μιλήσουν ενάντια στις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας
κατά της Κύπρου. Αυτοί, και η κυβέρνηση του
ΗΒ, πρέπει ξεκάθαρα να πουν στην Τουρκία:
#HandsOffCyprus.

Προτροπή και έκκληση προς τους Κύπριους
που διαβιούν στη Βρετανία από την περίοδο
πριν τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ώστε να υποβάλουν αίτηση στο EU Settlement
Scheme μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021,
απευθύνει με ανακοίνωσή της και η
Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου.
Στην ανακοίνωση η οποία έχει αναρτηθεί
και στη σελίδα της Αρμοστείας, αναφέρεται
μεταξύ άλλων ότι «Όλοι οι Κύπριοι και οι λοιποί Ευρωπαίοι πολίτες καθώς και τα μέλη των
οικογενειών τους, οι οποίοι διαβιούν στο Ηνωμένο Βασίλειο από πριν τις 31 Δεκεμβρίου
2020 πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο EU

Settlement Scheme μέχρι και τις 30 Ιουνίου
2021. Εάν δεν κάνετε αίτηση, κινδυνεύετε
να χάσετε το δικαίωμα να ζείτε μόνιμα, να
εργάζεστε και να σπουδάζετε στο ΗΒ.
Έχουν απομείνει μόνο λίγες ημέρες.
Παρακαλούμε ενημερώστε όποιον
άλλο Κύπριο ή γενικότερα Ευρωπαίο πολίτη γνωρίζετε που δεν έχει κάνει αίτηση.
Ακόμα και τα άτομα με indefinite leave to
remain καλό είναι να κάνουν αίτηση για να
επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους με το Home
Office. Για να κάνετε αίτηση παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο:
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

APPG: «Η ώρα για την επανένωση έφτασε»
Η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την Κύπρο της
Βουλής των Κοινοτήτων και η Εθνική Κυπριακή
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασίλειου διοργανώνουν διαδικτυακά, λόγω πανδημίας, την ετήσια
εκδήλωση καταδίκης με αφορμή την μαύρη επέτειο της παράνομης εισβολής και κατοχής της
Τουρκίας στην Κύπρο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα
19 Ιουλίου 2021 στις 7:15 μ.μ. και ολόκληρη η
κοινότητα καλείται να την παρακολουθήσει ζωντανά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.cypriotfederation.org.uk/parliament
Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι η Υφυπουργός Εξωτερικών Wendy Morton, ο σκιώδης
Υπουργός Fabian Hamilton, εκπρόσωποι της
αντιπολίτευσης από το SNP και τους Liberal
Democrats, καθώς και βουλευτές από τα μεγάλα
βρετανικά πολιτικά κόμματα. Το APPG για την

Κύπρο υποστηρίζει εδώ και πολύ καιρό την επανένωση της Κύπρου στη βάση των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η ΕΚΟ καλεί όλους τους συμπατριώτες μας
να παρακολουθήσουν, αλλά και να ενθαρρύνουν τόσο τους φίλους όσο και την οικογένειά
τους να παρακολουθήσουν την εκδήλωση ζωντανά και να συμβάλουν με την παρουσία τους
στον αγώνα για μια ελεύθερη και επανενωμένη
Κύπρο.
Ημερομηνία:
Δευτέρα 19 Ιουλίου
Ώρα:
7:15 μ.μ.
www.cypriotfederation.org.uk/parliament
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ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΠΙΘΑΝΟ ΝΕΟ LOCKDOWN

ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ !

Tories: Επιδιώκουν συναίνεση Ρεκόρ εμβολιασμών
Με τα όσα διαδραματίζονται στα παρασκήνια της Βουλής των
Κοινοτήτων και των κομμματικών επιτελειών σε σχέση με τις
ισορροπίες κατά τις ψηφοφορίες ασχολήθηκαν πολλές εφημερίδες
στις 20/6.
Η Sunday Express γράφει ότι περισσότεροι από 50 βουλευτές
των Τόρις εντείνουν τις προσπάθειές τους ώστε η κυβέρνηση να
μην είναι σε θέση, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει η συναίνεση
του κοινοβουλίου, να επιβάλλει “αποκλεισμούς” – lockdowns για την αντιμετώπιση της Covid. Η εφημερίδα μας ενημερώνει
ότι οι “αντάρτες” βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στηρίζουν
πρόταση να γίνεται ψηφοφορία στη βουλή κάθε φορά που προτείνεται lockdown στο μέλλον.
Η είδηση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία να ληφθεί υπόψη
και το κλίμα που φέρεται να επικρατεί μέσα στο ίδιο το κυβερνητικό
σχήμα, με αφορμή το πρωτοσέλιδο της Sunday Telegraph, η
οποία ισχυρίζεται ότι μπορεί να αποκαλύψει ότι ο υπουργός
Υγείας Ματ Χάνκοκ δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό Μπόρις
Τζόνσον για μια σημαντική μελέτη που δείχνει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων κατά της παραλλαγής Δέλτα κατά τη διάρκεια της συνάντησης της περασμένης Κυριακής, όταν η κυβέρνηση έπρεπε να αποφασίσει εάν θα παρατείνει τους περιορισμούς
Covid στην Αγγλία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτή η αποκάλυψη εγείρει το ενδεχόμενο οι υπουργοί να είχαν επιλέξει να
άρουν ολοκληρωτικά τα περιοριστικά μέτρα τη Δευτέρα 21 Ιουνίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, εάν γνώριζαν τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας. Εκπρόσωπος του υπουργείου
Υγείας υπογράμμισε στην εφημερίδα ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός ότι κ. Χάνκοκ σκόπιμα προσπάθησε να "παρακάμψει" τον
Βρετανό πρωθυπουργό είναι «κατηγορηματικά αναληθής». «Οι
πληροφορίες που παρείχε η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας κοινοποιήθηκαν σε όλη την κυβέρνηση πριν από τη συνάντηση», τόνισε εκπρόσωπος του υπ. Υγείας.

Πάνω από 700.000 ραντεβού για εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού έκλεισαν οι κάτοικοι του ΗΒ την περασμένη Παρασκευή,
ημέρα που η βρετανική κυβέρνηση άνοιξε τη διαθεσιμότητα των
εμβολίων για όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών. Σύμφωνα με
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είχαμε 721.469 ραντεβού για εμβολιασμούς μέσα σε ένα μέσο χρονικό διάστημα 8 δευτερολέπτων!
«Η βιασύνη για να σωθεί το καλοκαίρι», είναι ο χαρακτηριστικός
πρωτοσέλιδος τίτλος στην Daily Mirror (21/6), καθώς το σχετικό
δημοσίευμα αναφέρεται στις μεγάλες ουρές που σχηματίστηκαν
έξω από τα κέντρα εμβολιασμού, αφότου η κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι αρχίζουν οι εμβολιασμοί για όλους, άνω των 18 ετών.
O αρθρογράφος της Daily Express είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την υψηλή προσέλευση στα εμβολιαστικά κέντρα. Το
κύριο άρθρο γνώμης της εφημερίδας χαρακτηρίζει τις μεγάλες ουρές έξω από τα γήπεδα ποδοσφαίρου ως «ποτάμι ελπίδας» στην
τελική ώθηση για την ολοκληρωτική άρση των περιορισμών.
Έρευνα που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας The Times
διαπίστωσε ότι λιγότεροι από ένας στους 200 ταξιδιώτες που επιστρέφουν από χώρες που έχουν συμπεριληφθεί στην “πορτοκαλί”
λίστα είναι θετικοί στην επιστροφή τους. «Είναι δύσκολο για την
κυβέρνηση να κρυφτεί πίσω από αυτά τα δεδομένα», είπε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος εταιρείας ταξιδιωτικών συμβούλων.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ «ΑΠΕΙΛΕΣ»

«Λογικές διευκολύνσεις» για
να μείνει Γουέμπλεϊ ο τελικός

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον
δήλωσε ότι μπορούν να γίνουν «λογικές διευκολύνσεις» για τους
επισήμους της ΟΥΕΦΑ και ξένους φιλάθλους, που θα θέλουν να
παρευρεθούν στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο
οποίος είναι ορισμένος να γίνει στις 11 Ιουλίου στο Γουέμπλεϊ του
Λονδίνου.
Η δήλωση του κ. Τζόνσον έγινε ως επιβεβαίωση των πληροφοριών ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι σε συζητήσεις με την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ώστε οι επίσημοι, εκπρόσωποι
των χορηγών και φίλαθλοι των αγωνιζόμενων εθνικών ομάδων να
μπορέσουν να αποφύγουν τη δεκαήμερη καραντίνα που προβλέπεται εφόσον θελήσουν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο για τους ημιτελικούς και τον τελικό.
Δημοσίευμα των Times είχε κάνει λόγο για «απειλή» της ΟΥΕΦΑ
για μεταφορά του τελικού στη Βουδαπέστη, όπου οι ταξιδιωτικοί
κανόνες κατά του κορωνοϊού είναι πιο χαλαροί.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

με τον Βύρωνα Καρύδη

Ετοιμάζουν βαλίτσες οι εμβολιασμένοι ενόψει χαλαρώσεων
Είναι πολύ πιθανό τον Αύγουστο να έχουν τη
δυνατότητα οι Βρετανοί που είναι πλήρως εμβολιασμένοι κατά του κορονοϊού να ταξιδέψουν
σε περισσότερες από 150 χώρες –μεταξύ των
οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος - χωρίς να χρειάζεται να μπουν σε καραντίνα κατά την επιστροφή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του
Bloomberg, η βρετανική κυβέρνηση θα εγκρίνει
τη σχετική πολιτική τις επόμενες ημέρες, ουσιαστικά ανοίγοντας τον δρόμο για να κάνουν διακοπές οι Βρετανοί σε δημοφιλείς προορισμούς
της Ευρώπης αλλά και στις ΗΠΑ.
Ωστόσο, ορισμένοι προβλέπουν ότι οι αλλαγές
δεν πρόκειται να ισχύσουν πριν από τον Αύγουστο. Έως τότε, η λεγόμενη πράσινη λίστα,
με τους προορισμούς στους οποίους οι Βρετανοί
μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς καραντίνα, αναμένεται να παραμείνει μικρή. Η αναθεώρηση της
λίστας θα γίνει αυτή την εβδομάδα.
Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως και 166 άλλοι
προορισμοί, βρίσκονται στην πορτοκαλί λίστα,
κάτι που σημαίνει ότι οι Βρετανοί πρέπει να περάσουν 10 ημέρες σε κατ’ οίκον καραντίνα κατά

την επιστροφή τους. Οι λίστες του λεγόμενου
συστήματος “φωτεινού σηματοδότη” του ΗΒ
αναμένεται να αναθεωρηθούν σήμερα Πέμπτη,
όμως οι αξιωματούχοι δεν περιμένουν κάποιες
σημαντικές προσθήκες στην πράσινη λίστα.
Πολλές εφημερίδες της Τετάρτης (23/6) στις
πρώτες σελίδες συνδυάζουν εικόνες από τους πανηγυρισμούς των παικτών

της Αγγλίας για τη νίκη επί της Τσεχίας στο
πλαίσιο του Euro 2020 με την ελπίδα ότι η πλήρης άρση των περιοριστικών μέτρων για την
Covid-19 είναι καθ' οδόν.
Οι Times δηλώνουν ότι “οι μάσκες προσώπου
και οι κανόνες απόστασης πρόκειται να καταργηθούν” στις 19 Ιουλίου στην
Αγγλία, καθώς η κυβέρνηση είναι όλο και πιο σίγουρη ότι μπορεί να αποφευχθεί ένα νέο, σοβαρό κύμα κρουσμάτων εν

μέσω καλοκαιριού. Η εφημερίδα προβλέπει την
επαναλειτουργία των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης και επικαλείται ανώτερη κυβερνητική
πηγή η οποία ανέφερε ότι η έμφαση θα στραφεί
στην "προσωπική ευθύνη" και όχι στους κανονισμούς.
Η Daily Mail είναι μεταξύ εκείνων που εκτιμούν
ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να θέσει τέλος στα
περιοριστικά μέτρα της καραντίνας για τους Βρετανούς που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για διακοπές σε Ευρώπη και
ΗΠΑ. Η εφημερίδα γράφει ότι ο πρωθυπουργός
δέχεται πιέσεις για χαλάρωση των περιορισμών
για τα ταξίδια στο εξωτερικό.
Η Daily Mirror προσθέτει ότι τα ανεμβολίαστα
παιδιά πιθανόν να μπορούν να ταξιδέψουν.
Ωστόσο, η Sun σημειώνει ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με τις λεπτομέρειες. Η εφημερίδα
μάς ενημερώνει ότι ο υπουργός Υγείας αναμένει
ολοκληρωτική άρση των περιορισμών τον Αύγουστο, ωστόσο ο υπουργός Οικονομικών τάσσεται υπέρ της επιλογής της 19ης Ιουλίου.
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ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΝΣΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

«Order!»: Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής
των Κοινοτήτων εντάχθηκε στους Εργατικούς
Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου ανακοίνωσε ότι εντάχθηκε στους Εργατικούς, αφού πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής του καριέρας ως βουλευτής των Συντηρητικών.
Ο Μπέρκοου, ο οποίος συγκρούστηκε με τον πρωθυπουργό
Μπόρις Τζόνσον και την προκάτοχό του στη Ντάουνινγκ Στριτ
Τερέζα Μέι για την προσέγγισή τους απέναντι στο Brexit και τη
μεταχείριση του Κοινοβουλίου, δήλωσε στην εφημερίδα Observer ότι πλέον πιστεύει πως το Συντηρητικό Κόμμα είναι
«αντιδραστικό, λαϊκίστικο, εθνικιστικό και ορισμένες φορές
ακόμη και ξενοφοβικό».
Ο Μπέρκοου εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής με τους
Τόρις το 1997 και ως πρόεδρος της Βουλής από το 2009 έως
το 2019 έγινε γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο ανακαλούσε
βουλευτές στην τάξη (με την εντολή «Order!») σε συνεδριάσεις
της Βουλής καθώς και για την ετοιμότητά του να συνδράμει σε
νομοθετικές προκλήσεις στις προσπάθειες των Μέι και Τζόνσον
να περάσουν νομοθεσίες για το Brexit. Πολλοί Συντηρητικοί
και υποστηρικτές του Brexit θεωρούσαν ότι ο Μπέρκοου στερείτο της πολιτικής ουδετερότητας που απαιτεί το αξιώμα του
προέδρου της Βουλής. Ο ίδιος ανέφερε στη συνέντευξή του
στον Observer ότι τώρα θέλει να βοηθήσει το Εργατικό Κόμμα

για να απομακρυνθεί ο Τζόνσον από την πρωθυπουργία. «Με
παρακινεί η υποστήριξη για ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και
διεθνισμό. Αυτό είναι το στίγμα των Εργατικών», τόνισε και
πρόσθεσε ότι «το συμπέρασμα στο οποίο έχω καταλήξει είναι
ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να αντικατασταθεί». Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων
δέχθηκε πολλές κατηγορίες ότι εκφόβιζε μέλη του προσωπικού
της Βουλής, κατηγορίες τις οποίες είχε αρνηθεί.

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Και τώρα κρούσματα της
νέας μετάλλαξης «Δέλτα συν»!

Ο οργανισμός Δημόσιας Υγείας Αγγλίας
(PHE) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι 41 από
τα συνολικά 75.953 κρούσματα της κυρίαρχης ινδικής μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού
που έχουν ανιχνευθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο
περιέχουν πρόσθετη μετάλλαξη που καθιστά
τον ιό πιο ανθεκτικό.
Πρόκειται για τη λεγόμενη μετάλλαξη
«Δέλτα συν» (Delta plus) ή μετάλλαξη του
Νεπάλ, η οποία προσδιορίστηκε ως «ανησυχητική μετάλλαξη» στην Ινδία, προκαλώντας αυξημένο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα.
Τα τρία ανησυχητικά χαρακτηριστικά της
νεότερης μετάλλαξης του κορωνοϊού είναι η
αυξημένη μεταδοτικότητα, ότι προσκολλάται
πιο δυνατά στα κύτταρα των πνευμόνων και

ότι δυνητικά περιορίζει την αντίδραση των
μονοκλωνικών αντισωμάτων.
Πνευμονολόγος από ινδικό νοσοκομείο
που μίλησε στο Sky News επισήμανε την
ανησυχία που προκαλεί στη χώρα, λέγοντας
ότι η μετάλλαξη που περιέχει την καθιστά
πιο ανθεκτική έναντι τουλάχιστον του εμβολίου της AstraZeneca, δηλαδή του εμβολίου
που λαμβάνει η πλειοψηφία των κατοίκων
της Ινδίας.
Πρόσθεσε ότι υπάρχει και ανησυχία για
την πιθανότητα δεύτερης λοίμωξης για
πρώην φορείς του ιού, λόγω της ικανότητας
της μετάλλαξης να αποφεύγει την εξουδετέρωση από τα αντισώματα.
Ο οργανισμός PHE έχει διαπιστώσει πως
δύο δόσεις του εμβολίου είτε της AstraZeneca είτε της Pfizer προσφέρουν υψηλή
προστασία έναντι της μετάλλαξης Δέλτα,
αλλά για την αποτελεσματικότητά τους έναντι
της «Δέλτα συν» απαιτούνται περισσότερα
δεδομένα. Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ
Στριτ είπε ότι η μετάλλαξη «παρακολουθείται» από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και
πως όπου έχει ανιχνευθεί είναι σε ισχύ αυξημένα μέτρα.
Πάντως επιστήμονες στη Βρετανία έχουν
επισημάνει ότι άλλες παραλλαγές που περιέχουν την ίδια μετάλλαξη δεν έχουν καταφέρει να εξαπλωθούν ιδιαίτερα, πλην της
νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης «Βήτα».

«ΑΥΤΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ BREXIT»

Πέντε χρόνια από το δημοψήφισμα...

Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν την Τετάρτη από το δημοψήφισμα
του Brexit, με το οποίο σε ποσοστό 51,9% οι Βρετανοί τάχθηκαν υπέρ
της εξόδου από την ΕΕ. Σε δήλωση με αφορμή την επέτειο ο Βρετανός
Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, εκ των κρίσιμων πρωταγωνιστών
στην εκστρατεία υπέρ του Brexit, είπε ότι θεωρεί «αποστολή» του να
χρησιμοποιήσει τις ανακτηθείσες εθνικές ελευθερίες για να εξασφαλίσει
μεγαλύτερη ευημερία για το βρετανικό λαό. «Αυτή η κυβέρνηση υλοποίησε το Brexit και έχουμε ήδη ανακτήσει τα χρήματά μας, τους νόμους, τα σύνορα και τα ύδατά μας. Τώρα, καθώς ανακάμπτουμε από
αυτή την πανδημία, θα αδράξουμε την αληθινή δυναμική της ανακτηθείσας κυριαρχίας μας για να ενώσουμε και να αναβαθμίσουμε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειό μας. Με έλεγχο επί των κανονισμών και
των επιδοτήσεών μας και με ελεύθερα λιμάνια να ηγούνται νέων επενδύσεων, θα δώσουμε ώθηση στην καινοτομία, σε θέσεις εργασίας και
στην ανανέωση σε κάθε μέρος της χώρας μας», είπε ο κ. Τζόνσον.
Εν τω μεταξύ, δημοσκόπηση της εταιρείας Savanta ComRes δείχνει
ότι η χώρα παραμένει διαιρεμένη. Σε ένα σημερινό δημοψήφισμα η
παραμονή στην ΕΕ θα κέρδιζε με 51% έναντι 49% για το Brexit.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΒΡΕΤΑΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

«Ημέρα δράσης» κατά
των περιορισμών στα ταξίδια

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
κοινοβούλιο στο Γουέστμινστερ πραγματοποιήσαν το μεσημέρι της Τετάρτης 800 εκπρόσωποι επιχειρήσεων και φορέων της
βρετανικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας.
Καταφέρονται εναντίον των «ανεξήγητων», κατά την άποψή τους, εμποδίων που
θέτει η Κυβέρνηση Τζόνσον στα διεθνή ταξίδια αναψυχής.
Τα αιτήματά τους είναι να χαλαρώσουν
άμεσα οι περιορισμοί με διεύρυνση της πράσινης λίστας, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση καραντίνας για όσους επιστρέφουν στη
Βρετανία από δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, καθώς και ένα νέο ενισχυμένο

πακέτο οικονομικής στήριξης για τον τομέα.
Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας διοργανώθηκαν
επίσης στο Εδιμβούργο, στο Κάρντιφ και
στο Μπέλφαστ, όπως και μέσω Twitter, ενώ
οι εργαζόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν
με τον βουλευτή της περιφέρειάς τους για
να διατυπώσουν τα αιτήματά τους.
Εκπρόσωπος του συνδέσμου που εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους ταξιδιωτικούς
πράκτορες που συμμετέχει στη διαμαρτυρία
είπε στο ΚΥΠΕ ότι το αίτημά τους έχει λογική
από τη στιγμή που η διπλή δόση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού έχει αποδειχθεί
εξαιρετικά αποτελεσματική.
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Αλωνίζει ο Ερντογάν χωρίς τα «βαρίδια» του Κυπριακού
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Ούτε προσυνεννοημένοι να ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης και ο Ερσίν Τατάρ! «Τραβά ο ένας
πετσί και ο άλλος τομάρι», κατά την κυπριακή
λαϊκή έκφραση. « Έχουν μουλαρώσει» και οι
θέσεις τους απομακρύνονται όλο και περισσότερο, σε σημείο που η κα Τζέιν Χολ Λουτ η οποία
είδε χωριστά τους ηγέτες των δυο Κοινοτήτων
την Τρίτη, δεν έκρυβε την απογοήτευση της.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές κατά την ενημέρωση της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών
ενόψει των κατ’ ιδίαν και χωριστών, συναντήσεων που θα έχει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Αναστασιάδη - Τατάρ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. στις
Βρυξέλλες, όπου θα παραστεί, η Ειδική Αντιπρόσωπος του Γ.Γ. του ΟΗΕ δεν ήταν σε θέση
να δηλώσει την παραμικρή μετακίνηση από τις
δεδηλωμένες θέσεις των δυο πλευρών.
Ευθέως η κα Τζέιν Χολ Λουτ ενημέρωσε πως
δεν διαπίστωσε κοινό έδαφος που να δημιουργεί
τις προοπτικές επιτυχίας μιας νέας Διάσκεψης
για την Κύπρο υπό την προεδρία του Γ.Γ. του
ΟΗΕ. Χωρίς αποτέλεσμα ήταν η προσπάθεια
της για μετακίνηση των δυο πλευρών.
Η αξιωματούχος του ΟΗΕ φέρεται να καταλογίζει στο Ν. Αναστασιάδη ασυνέπεια σ’ αυτά που
διαμήνυε το προηγούμενο διάστημα για «ελαστικότητα» στις θέσεις του κάτω από τη γραμμή
της «αποκεντρωμένης ομοσπονδίας», όπως τις
εξέφραζε σε επίσημες συναντήσεις τους, θέσεις
τις οποίες πλέον δεν προβάλλει, με δεδομένη
την κάθετη αντίθεση του σημερινού ηγέτης των
Τουρκοκυπρίων στο μοντέλο της διζωνικής ομοσπονδίας. Γι’ αυτό και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εκ του ασφαλούς, γιατί δεν πρόκειται να
αποδεχτεί η τουρκική πλευρά συμφωνία στη
βάση των διαχρονικών αρχών λύσης, επανήλθε
στη «γραμμή της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας», χωρίς ουρές…
Στη συνάντηση με την κα Λουτ, ο Ν. Αναστασιάδης δήλωσε ετοιμότητα για νέα κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη με τη συμμετοχή του Γ.Γ. του ΟΗΕ, ο οποίος και θα κρίνει
εάν υπάρχει έδαφος για θετικό αποτέλεσμα για
να καλέσει τους δυο ηγέτες σε μια τέτοια συνάντηση.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατά τη συνάντηση
επέλεξε να δώσει ιδιαίτερο βάρος στα Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) και στις
προτάσεις που κατέθεσε στην άτυπη πενταμερή
διάσκεψη, στη Γενεύη, στις 27 – 29 Απριλίου
2021.

Η απογοήτευση της κας Λουτ έφτασε στο ζενίθ
όταν ο Τουρκοκύπριος εθνικιστής ηγέτης Ερσίν
Τατάρ όχι μόνο απέρριψε κατηγορηματικά την
πρόταση Γκουτέρες για διορισμό ειδικού εκπροσώπου του και συνέχιση των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της φόρμουλας που έθεσε ο
Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Κραν Μοντανά, αλλά ξεκαθάρισε πως δεν συζητά καν τέτοιο θέμα. Επανέλαβε τη θέση που έθεσε για πρώτη φορά επίσημα, στη Διάσκεψη της Γενεύης για λύση δυο
κρατών.
Με αυτή την
προσέγγιση, έχοντας την πλήρη
στήριξη του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο
Τατάρ, δηλώνει
πως είναι χάσιμο
χρόνου η συζήτηση για λύση
ομοσπονδίας.
"Δεν πρόκειται
να θέσουμε την
κυριαρχία μας στο
τραπέζι μιας συνδιαλλαγής, άλλωστε είναι ένα δικαίωμα που έχουμε κερδίσει", δήλωσε ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ μετά τη συνάντηση με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του
ΟΗΕ για το Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ, αποκαλύπτοντας ότι απέρριψε στην Γενεύη πρόταση
για διορισμό ειδικού εκπροσώπου που θα έκανε
διαβουλεύσεις πάνω σε ένα πακέτο 4 σημείων
για το πλαίσιο λύσης, που είχε καταθέσει ο ΓΓ
του ΟΗΕ στο Κραν Μοντάνα. Αυτό, είπε, επειδή
«δεν θεώρησα ότι είναι σωστή διαχείριση, θα
έδιδε λάθος μηνύματα».
Ο Τατάρ είπε ότι «η κυριαρχία μας δεν είναι
θέμα προς συζήτηση» και οι διαπραγματεύσεις
μπορούν να ξεκινήσουν στη βάση της κυριαρχίας για μια συνεργασία δύο κρατών που θα
ζούνε πλάι πλάι. «Είμαστε έτοιμοι στο σημείο
που βρισκόμαστε για κάθε είδους άτυπη συνάντηση. Αυτό είπαμε», πρόσθεσε.
Ο Τατάρ δήλωσε ετοιμότητα για κάθε είδους
διαπραγματεύσεις, αλλά η πρόταση 6 σημείων
που ο ίδιος κατέθεσε στη Γενεύη και ειδικά το
πρώτο άρθρο, είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε σε επίσημες διαπραγματεύσεις,
όπως είπε. Δηλαδή, πρόσθεσε, είναι σημαντικό
να εξισωθεί με την ε/κ πλευρά η κυριαρχική ισότητα του τ/κ «λαού» και το διεθνές καθεστώς.

Η κα Λουτ, συνέχισε ο κ. Τατάρ, τον επισκέφθηκε για να δει εάν υπάρχει ή όχι κοινό έδαφος
για μια δεύτερη άτυπη συνάντηση στη Γενεύη.
«Δεν είμαστε τώρα σε θέση να πούμε εάν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είπε ο ΓΓ στη
Γενεύη για τετραγωνισμό του κύκλου, χρειάζονται βήματα πρακτικά,, θαρραλέα, δημιουργικά». Δυστυχώς, είπε, στις σημερινές συνθήκες
οι Ε/κ έχουν μια ανωτερότητα, ένα αβαντάζ και
αυτό έχει δημιουργήσει μια ασυμμετρία.
Ο Ερσίν Τατάρ μίλησε για πιέσεις
στη Γενεύη και πως
«υπήρξαν κάποιες
κινήσεις για συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από
εκεί που έμειναν
στο Κραν Μοντάνα.
Επιπλέον, ο ΓΓ να
διορίσει έναν Ειδικό
Εκπρόσωπο,
ο
οποίος θα εργαστεί
σε μια πρόταση 4
σημείων ως διαπραγματευτική
βάση. Αλλά αυτό
θα έδιδε ένα λάθος
μήνυμα. Θα μας ενέπλεκε σε μια διαδικασία χωρίς να γίνει αποδεκτή η κυριαρχία μας, χωρίς
την βάση της διζωνικότητας κι αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Το να μας βάλουν να συνεχίσουμε
από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα είναι
πολύ αρνητικό», υποστήριξε. Γι αυτό, κατέληξε,
εξήγησε στην κα Λουτ ποια είναι η δική του πρόταση για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια
νέα Γενεύη.
ΣΕ ΔΡΑΣΗ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Η εμφανής αποτελμάτωση της διαδικασίας
αναζήτησης φόρμουλας για επανάληψη της διαδικασίας αναζήτησης φόρμουλας συνέχισης των
προσπαθειών για συμφωνία, βολεύει την Τουρκία η οποία δεν αισθάνεται πλέον το βάρος του
Κυπριακού αφού με τους χειρισμούς Αναστασιάδη όλο το προηγούμενο διάστημα έχει αφεθεί
εκτός του κάδρου των ευθυνών για την αποτυχία
τόσο της Διάσκεψης στο Κραν Μοντανά πριν
από τρία χρόνια όσο και της Άτυπης Πενταμερούς του περασμένου Απρίλη.
Έτσι, ο Ταγίπ Ερντογάν εμφανιζόμενος πλέον
με προβιά προβάτου, συζητά με τους ΝΑΤΟϊκούς συμμάχους του για τα προβλήματα στην
Ανατολική Μεσόγειο παραγκωνίζοντας προκλητικά την Κυπριακή Δημοκρατία, χωρίς κανείς

έστω να σημειώνει πως η Τουρκία συνεχίζει να
κατέχει παράνομα το ένα τρίτο των εδαφών της
Κύπρου ενώ δεν έχουν αρθεί οι παράνομες
επεμβάσεις στης στη θαλάσσια Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Αποφασίσαμε με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αμερικανό Πρόεδρο
Τζο Μπάιντεν, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, να
εντείνουμε τις επαφές μας.
Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι με τον Αμερικανό
Πρόεδρο είχε την πρώτη του τετ α τετ συνάντηση
μετά την εκλογή του, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική. “Συμφωνήσαμε ότι δεν έχουμε ζητήματα
που δεν μπορούν να επιλυθούν με τις ΗΠΑ και
ότι οι τομείς συνεργασίας μας είναι ευρείς και
κερδοφόροι”. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι είναι
αποφασισμένοι να επωφεληθούν στο έπακρο
από αυτό το "όμορφο κλίμα" που έχουν πετύχει
με τον Τζο Μπάιντεν.
ΤΟ ΑΚΕΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΑΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
Με αφορμή την κάθοδο της κας Λουτ στην Κύπρο και ενόψει των συναντήσεων του Γ.Γ. του
ΟΗΕ με τους ηγέτες των δυο κοινοτήτων, το
ΑΚΕΛ εκφράζει την ελπίδα οι αυτές οι επαφές
να σηματοδοτήσουν θετικά βήματα στο Κυπριακό. Το ΑΚΕΛ, αναφέρει σε δήλωση του ο
Εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος Στ. Στεφάνου, είχε και έχει την θέση ότι απέναντι στις δυσκολίες και την προκλητική στάση της Τουρκίας,
η ελληνοκυπριακή πλευρά πρέπει να αναλάβει
πρωτοβουλίες με στόχο να διοχετευτεί πίεση
στην κατοχική δύναμη ώστε να ακυρωθεί η απόπειρα της να προωθήσει τη λύση δύο κρατών.
Πρωτοβουλίες που να αφαιρούν τα όποια προσχήματα της και να την εκθέτουν πραγματικά,
με απαρέγκλιτο στόχο την επανέναρξη διαπραγματεύσεων στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο. Η πρόταση μας για το πώς εμείς εκτιμούμε
ότι πρέπει να δράσει η ε/κ κοινότητα βρίσκεται
στα χέρια του Προέδρου Αναστασιάδη από τα
τέλη του περασμένου Δεκέμβρη.
Ο Στ. Στεφάνου προσθέτει ότι το ΑΚΕΛ για
άλλη μια φορά διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση
ότι το σκηνικό που διαμορφώνεται στο Κυπριακό
είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το μέλλον του τόπου και του λαού μας. Ο κίνδυνος για τον εποικισμό της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου
και για οριστική διχοτόμηση του νησιού είναι πιο
ορατός από ποτέ. Μόνο η επίτευξη λύσης μπορεί να απελευθερώσει και να επανενώσει τον
τόπο μας και να διασφαλίσει ένα μέλλον ασφάλειας για την Κύπρο και τους Κυπρίους.
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Στροφή στα δεξιότερα
η κυβέρνηση ΔΗΣΥ αντί
ευρείας αποδοχής…
Ώδινεν όρος και έτεκεν
μυν… Όχι μόνο απέτυχε να
συστήσει «κυβέρνηση ευρείας αποδοχής» όπως ευαγγελιζόταν ο κ. Αναστασιάδης και το κυβερνών κόμμα,
αλλά πέτυχε ακριβώς το
αντίθετο: Στροφή προς την
ακροδεξιά!
Ιδιαίτερα με την υπουργοποίηση/διορισμό προσώπων που έχουν δημόσια τοποθετηθεί με ακροδεξιές
θέσεις στο μεταναστευτικό
και το Κυπριακό. Κι αυτό με
τη συνεργασία της Πινδάρου και της ηγεσίας της Αβέρωφ Νεοφύτου και Χ.
Γεωργιάδης που έσπευσαν
και έβαλαν το λιθαράκι τους
σ’ αυτή την εξέλιξη: Στις θέσεις των Υπουργών Υγείας
και Δικαιοσύνης οι διορισθέντες προέρχονται από το
χώρο του ΔΗΣΥ. Το ίδιο και
ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Μ. Πελεκάνος, γνωστός για τις ακροδεξιές θέσεις στο μεταναστευτικό. Στο
ίδιο πλαίσιο ο κ. Αναστασιάδης διατήρησε στη θέση του
τον Υπουργό Παιδείας που
ικανοποιεί και τον Αρχιεπίσκοπο. Ο κ. Κυριάκος Κούσιος λέγεται ότι θα διορισθεί
πρόεδρος της ΕΔΥ. Ερωτηθείς για το δικό του μέλλον,
ο ίδιος είπε ότι «ο Πρόεδρος
μού πρόσφερε θέση για να
παραμείνω στο κυβερνητικό
σχήμα, αλλά επέλεξα να
αποχωρήσω».
Στη θέση του Υπουργού
Υγείας διορίζεται ο Μιχάλης
Χατζηπαντέλας, εγκεκριμένος λογιστής και κάτοχος
πτυχίου Οικονομικών. Διδάσκει Οικονομικά ως ειδικός
επιστήμονας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ο κ.
Χατζηπαντέλας ήταν επιλογή του κ. Νεοφύτου.
Στη θέση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως διορίστηκε η κα Στέφη
Δράκου, νομικός, ιδιοκτήτρια εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών και τέως γενική δ/ντρια του Συνδέσμου
Ασφαλιστικών Εταιρειών.
Υφυπουργός Κοινωνικής
Πρόνοιας διορίστηκε η Αναστασία Ανθούση, φαρμακοποιός και ανώτερη λειτουργός Υγείας. Είναι υπεύθυνη
του Γραφείου Υπουργού
Υγείας από το 2013.
Κυβερνητικός εκπρόσωπος αναλαμβάνει ο Μάριος
Πελεκάνος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διευθυντικό στέλεχος επενδυτικού ταμείου, με σπουδές
στον χρηματοοικονομικό τομέα. Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος διορίστηκε η Νιόβη Παρισσινού,
επικεφαλής Δημοσίων Σχέσεων στο ΚΕΒΕ.

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΔΙΑΒΟΗΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ INTERPOL

Διαβατήρια σε «mafia-boss» και «criminal structures»
Λίστα με διαβόητους εγκληματίες και καταζητούμενους από την Interpol περιλαμβάνει το πόρισμα της
Ερευνητικής Επιτροπής για τα «χρυσά» διαβατήρια, το
οποίο δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.
Η Επιτροπή εισηγείται την αποστέρηση της υπηκοότητας από 53 «επενδυτές», ενώ παραθέτει επίσης λίστα
με άλλους 40 «επενδυτές» των οποίων απαιτείται η
επανεξέτασή τους. Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:
• «Επενδυτής» ο οποίος πολιτογραφήθηκε το 2019
δήλωσε κώλυμα να παρουσιαστεί στην Κύπρο λόγω
επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά στην πραγματικότητα τελούσε υπό κράτηση για ποινικά αδικήματα.
• «Επενδυτής» πήρε διαβατήριο το 2019, ενώ δύο
εβδομάδες μετά εντάχθηκε σε λίστα καταζητούμενων
για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
• «Επενδυτής» πήρε διαβατήριο το 2016, ενώ καταδικάστηκε σε φυλάκιση για φοροδιαφυγή σε πολύκροτη
υπόθεση.
• «Επενδυτής» πήρε διαβατήριο το 2018, παρά το
γεγονός ότι καταδικάστηκε για το αδίκημα του εκβιασμού με χρήση βίας και κατάσχεση περιουσίας.
• «Επενδυτής» πήρε διαβατήριο το 2020, παρά το
γεγονός ότι αντιμετώπιζε ποινικές υποθέσεις για
παράνομες ιστοσελίδες με πορνογραφικό υλικό.
• «Επενδυτής» πήρε διαβατήριο το 2017, ενώ καταζητείται από την Interpol για αδικήματα τα οποία
διαπράχθηκαν μεταξύ 2014 – 2019 και αφορούν τη λειτουργία παράνομου στοιχήματος.
• Ζεύγος «επενδυτών» πήραν διαβατήρια το 2016,
ενώ καταζητούνται από την Interpol για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και δεκασμού.

• «Επενδύτρια» μαζί με τον υιό της πήραν διαβατήρια
το 2019, ενώ καταζητούνται από την Interpol για υποθέσεις φοροδιαφυγής, συμμετοχής σε εγκληματική
οργάνωση και συμμετοχής σε επιχειρήσεις που
σχετίζονται με τον τζόγο και τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
• «Επενδυτής» πήρε διαβατήριο το 2013, ενώ εμπλέκεται σε λαθρεμπόριο πετρελαίου εκατομμυρίων.
• «Επενδυτής» πήρε διαβατήριο το 2013, ενώ είναι
πρώην συνεργάτης «mafia-boss» και εμπλέκεται σε
δίκτυο ξεπλύματος παράνομου χρήματος. Επίσης, το
2020 πολιτογραφήθηκε και η σύζυγός του.
• «Επενδυτής» πήρε διαβατήριο το 2013, ενώ εμπλέκεται σε εγκληματικές δομές (criminal structures), με
πελάτες κυβερνητικούς αξιωματούχους και υψηλόβαθ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΕΛ

μους εισαγγελείς της χώρας του.
• «Επενδύτρια» πήρε διαβατήριο το 2016, ενώ
εμπλέκεται σε δωροδοκίες, σκάνδαλο μεταφοράς
χρημάτων και χρηματοδότηση τρομοκρατικών
επιχειρήσεων.
Αποστέρηση υπηκοότητας
Η Επιτροπή εισηγείται την αποστέρηση της υπηκοότητας από 53 «επενδυτές», ενώ παραθέτει επίσης λίστα
με άλλους 40 για τους οποίους απαιτείται η παρακολούθηση ή/και επανεξέτασή τους.
Χαιρετίζει ο ΔΗΣΥ χωρίς λαϊκά δικαστήρια
Ο ΔΗΣΥ χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη την δημοσιοποίηση του πορίσματος Νικολάτου για τα διαβατήρια. Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος
Αλαμπρίτης είπε ότι δεν πρέπει να στηθούν λαϊκά δικαστήρια, αλλά οι υποθέσεις να πάρουν τον δρόμο της
δικαιοσύνης η οποία θα έχει τον τελικό λόγο. Πρόσθεσε
ότι κάποιοι έπληξαν την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό, και κάλεσε την νομική υπηρεσία να ακολουθήσει
τη διαδικασία που πρέπει ώστε οι ένοχοι να οδηγηθούν
στα δικαστήρια.
Κραυγαλέα σύγκρουση λέει το ΑΚΕΛ
Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος
Κουκουμάς τόνισε ότι μπορεί να δημοσιοποιήθηκε το
πόρισμα αλλά είναι μαυρισμένο. Ο κύριος Κουκουμάς
υπενθύμισε την δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη
ότι θα παραιτηθεί αν διαφανεί ότι εμπλέκεται, και εκτίμησε ότι δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη αφού η κυβέρνηση είναι μέρος του προβλήματος. Ο κύριος Κουκουμάς σημείωσε ότι υπάρχει κραυγαλέα σύγκρουση
συμφέροντος του Προέδρου Αναστασιάδη και των
υπουργών του στην βιομηχανία των χρυσών διαβατηρίων, και πρόσθεσε ότι τέτοια φαινόμενα δεν υπάρχουν
πουθενά αλλού στον κόσμο.

«ΧΡΥΣΑ» ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

«Αποκλειστικά στον Α. Αδάμου «Σύγκρουση συμφερόντων»
για Αναστασιάδη και Αγγελίδη
η απόφαση για αποδοχή ή
απόρριψη της πρότασης»

Ανακοίνωση σχετικά με τον κυβερνητικό ανασχηματισμό εξέδωσε το απόγευμα της Τετάρτης (23/06) το ΑΚΕΛ, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση για αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης
για υπουργοποίηση, άνηκε αποκλειστικά στον ίδιο τον Αδάμο
Αδάμου.
Αυτούσια η ανακοίνωση:
Ο κ. Αναστασιάδης επιβεβαίωσε χθες ότι ο ανασχηματισμός
έγινε για να υπηρετηθεί το Πρόγραμμα και την εικόνα του.
Ενώ ισχυριζόταν ότι αναζητούσε συνεργασίες και συναινέσεις,
στην πράξη αναζητούσε συνεργούς στις πολιτικές του, στο ήθος
και το ύφος της διακυβέρνησής του. Οι δε επιλογές του κ. Αναστασιάδη εγείρουν ερωτηματικά.
Ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος απασχόλησε επανειλημμένα
για τις ακραίες θέσεις του στο μεταναστευτικό, σε σημείο που
ακόμα και το κόμμα του επιχειρεί να αποστασιοποιηθεί από αυτές.
Ο δε διορισμός του τέως διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου,
κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλου στο Υπουργείο Εξωτερικών χρήζει
απαντήσεων για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητά του.
Όσον αφορά την επίθεση του κ. Αναστασιάδη στο ΑΚΕΛ για το
θέμα της υπουργοποίησης του Αδάμου Αδάμου, υπογραμμίζουμε
ότι η απόφαση για αποδοχή ή απόρριψης της πρότασης άνηκε
αποκλειστικά στον ίδιο τον Αδάμο Αδάμου.
Αυτό που υπέδειξε το ΑΚΕΛ είναι την αντίφαση που θα υπήρχε
στην συμμετοχή ενός καταξιωμένου πολιτικού που υπηρέτησε
για χρόνια από τα έδρανα της Αριστεράς σε μια κυβέρνηση του
Συναγερμού, λέγοντας ότι τελικά όλους μάς κρίνει ο λαός.

Έστειλαν επιστολή ισχυριζομενοι ότι δεν ήξεραν τα ονόματα,
ωστόσο η ερευνητική επιτροπή αναφέρει άλλα.
Ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων του Προέδρου Αναστασιάδη, αλλά και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη,
εντοπίζει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τα «χρυσά»
διαβατήρια.
Όπως αναφέρεται, «το Υπουργικό Συμβούλιο λειτουργούσε κατά
παράβαση των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης», αφού τόσο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου παρακάθισαν σε συνεδρίες στις οποίες εγκρίθηκαν «χρυσά» διαβατήρια,
με μεσάζοντες γραφεία τα οποία συνδέονται στενά με τους ίδιους,
ενώ συμμετείχαν και σε συζητήσεις για τις κατά καιρούς αλλαγές των
κριτηρίων του προγράμματος. Μάλιστα, το πόρισμα περιλαμβάνει
ιδιαίτερες αναφορές στον πρώην Υπουργό Μεταφορών, Μάριο Δημητριάδη και τον πρώην Υπουργό Άμυνας και νυν Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.
Σημειώνεται ότι και οι δύο έστειλαν επιστολή στην Ερευνητική Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα παραβίασης εκ μέρους
τους της χάρτας δεοντολογίας, επειδή κατά την εξέταση των αιτήσεων
δεν αναφέρετο στο φάκελο το όνομα του μεσάζοντα. Ωστόσο, στο
πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής επισημαίνεται ότι το όνομα του
μεσάζοντα ήταν κατατεθειμένο στη γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου μπορούσαν να ζητήσουν ενημέρωση, ενώ
το γνώριζε και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σημειώνεται ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό, αφού ο Σάββας
Αγγελίδης φορεί πλέον καπέλο Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και ως
εκ τούτου συμμετέχει στην αξιολόγηση του πορίσματος και τις ποινικές
έρευνες. Το ίδιο ισχύει για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος έχει
διορίσει την ηγεσία τόσο της Γενικής Εισαγγελίας όσο και της Αστυνομίας.
Σύγκρουση συμφερόντων και για βουλευτές
Εν τω μεταξύ, το πόρισμα κάνει λόγο και για ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων πέντε βουλευτών (δύο νυν και τριών πρώην
-Νικόλα Παπαδόπουλου, Πανίκου Λεωνίδου, Γεώργιου Κ. Γεωργίου,
Δημήτρη Συλλούρη και Χριστάκη Τζιοβάνη), λόγω της συμμετοχής
τους στη διαδικασία τροποποίησης της νομοθεσίας.

Δεν απέφυγε
το βόλεμα
ημετέρων ο ΠτΔ
Ανακοίνωση σχετικά με τον
ανασχηματισμό εξέδωσε την
Τρίτη (22/06), το ΑΚΕΛ.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ο ΠτΔ δεν απέφυγε το
βόλεμα ημετέρων, ενώ ερωτηματικά υπάρχουν για τη μετακίνηση του Βίκτωρα Παπαδόπουλου.
«Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι η εικόνα και η
βιτρίνα της, αλλά οι πολιτικές
της, το ήθος και το ύφος εξουσίας που έφερε στη διακυβέρνηση του τόπου γι’ αυτό και η
εικόνα της είναι κακή. Αυτά
δεν διορθώνονται με την αλλαγή των προσώπων όταν οι
πολιτικές και οι συμπεριφορές
παραμένουν οι ίδιες». «Χαρακτήρα βολέματος έχει η λεγόμενη απόσπαση του κ. Βίκτωρα Παπαδόπουλου στο
Υπουργείο Εξωτερικών. Διερωτόμαστε για τη νομιμότητα
της απόφασης δεδομένου ότι
ο κ. Παπαδόπουλος είναι διορισμένος με συμβόλαιο για
εκτέλεση ειδικών καθηκόντων
στο Προεδρικό. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Παπαδόπουλος
δεν είναι δημόσιος υπάλληλος
για να αποσπάζεται από την
προεδρία σε υπουργείο ή
από υπηρεσία σε υπηρεσία.
Ερωτηματικά προκύπτουν και
για τα καθήκοντα που θα αναλάβει. Την ευθύνη της διαφώτισης την έχει αναλάβει ο Επίτροπος Ανθρωπιστικών θεμάτων και τον διεθνή Τύπο παρακολουθεί και χειρίζεται το
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Προς τι λοιπόν ο διορισμός που θα κοστίζει στον
φορολογούμενο πολίτη πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ;».
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Σοκ από την ομολογία του 32χρονου πιλότου ότι σκότωσε την Καρολάιν

«Σύμμαχος η ζήτηση», λέει
η κυβέρνηση

Σ

οκ και οργή προκαλούν οι
εξελίξεις στην πολύκροτη
υπόθεση δολοφονίας της
Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.
Έναν και πλέον μήνα μετά το
στυγερό έγκλημα, ο 32χρονος
σύζυγός
της
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος
από βασικός μάρτυρας μετατράπηκε σε δράστη, καθώς
ομολόγησε ότι σκότωσε την
20χρονη. Τραγική ειρωνεία, το
γεγονός ότι ο πιλότος που κατέθετε στη ΓΑΔΑ, είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα
από την Αλόννησο όπου είχε
μεταβεί προκειμένου να παρευρεθεί στο τρισάγιο της γυναίκας
του που είχε δολοφονήσει.
Ο συζυγοκτόνος πέρασε χθες
το πρώτο βράδυ του στη φυλακή του Κορυδαλλού μετά την
μαραθώνια απολογία του στον
ανακριτή και την απόφαση για
την προσωρινή του κράτηση.
Πριν πάρει το δρόμο της φυλακής, ο καθ' ομολογίαν δράστης
δεν δίστασε να υποστηρίξει ότι
«η ψυχολογία της Καρολάιν παρουσίαζε συνεχώς μεταπτώσεις» και πως δεν θα έπρεπε

να κριθεί προφυλακιστέος,
καθώς «απουσιάζουν οι ενδείξεις ενοχής
μου για τα αδικήματα που κατηγορούμαι...»!
Λίγες ημέρες
πριν, είχε αποδώσει
την
πράξη του στις
κακές σχέσεις
που είχε με την
20χρονη τον τελευταίο καιρό
και στον άγριο
καβγά που είχαν το μοιραίο
βράδυ της 11ης Μαΐου όταν η
Καρολάιν τον απείλησε ότι θα
χωρίσουν και θα φύγει από το
σπίτι, παίρνοντας μαζί της την
11 μηνών κορούλα τους. Η ληστεία των σκληρών κακοποιών
αποδείχτηκε τελικά ανύπαρκτη
και οι αρχικές καταθέσεις του
Αναγνωστόπουλου "κατέρρευσαν", υπό το βάρος των στοιχείων που συνέλεξαν οι Αρχές.

Οι αστυνομικοί
έχουν στα χέρια τους τα μηνύματα που αντάλλασσε τον τελευταίο καιρό το ζευγάρι, σύμφωνα με τα οποία, η 20χρονη
είχε εκφράσει ξεκάθαρα την
πρόθεσή της να χωρίσει τον
32χρονο πιλότο. Sms που αποδεικνύουν τις προστριβές μεταξύ του ζευγαριού φαίνεται
πως υπήρχαν και το μοιραίο
βράδυ, γεγονός που για την

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό: Νόμος του κράτους το 10ωρο
και οι απλήρωτες υπερωρίες

Με την ψήφο των 158 βουλευτών της
Νέας Δημοκρατίας στην Βουλή, είναι
πλέον νόμος του κράτους το εργασιακό
νομοσχέδιο που θα επιφέρει μεγάλες
ανατροπές και μάλιστα άμεσα. Στην
πράξη καταργείται το 8ωρο και έρχονται
μειώσεις μισθών μέσω των απλήρωτωνυπερωριών. Οι αλλαγές στα εργασιακά
έφεραν σύγκρουση μέσα στη Βουλή και
χιλιάδες πολίτες στους δρόμους με το
νομοσχέδιο να ψηφίζεται από τους 158
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Καταψήφισαν επι της αρχής όλα τα

κόμματα της αντιπολίτευσης (συγκεκριμένα υπήρξαν 142 «όχι»), εξαπολύοντας
σφοδρά πυρά στη διάταξη για τη
διευθέτηση του χρόνου εργασίας με
ατομικές συμβάσεις. Βασικό σημείο του
νομοσχεδίου είναι η διευθέτηση του
χρόνου εργασίας (άρθρο 59). Προβλέπει
ότι με ατομική σύμβαση είναι δυνατός ο
6μηνιαίος καθορισμός του ωραρίου με
όριο τις 10 ώρες ημερησίως. Η Έκθεση
της Επιστημονικής Επιτροπής της
Βουλής τόνισε εδώ και μέρες ότι αυτές
οι συμβάσεις είναι εκτός του εργατικού
δικαίου αφού δεν θεωρείται ισότιμη η
σχέση εργοδότη και εργαζόμενου.
Σε ξεχωριστό άρθρο γίνεται αναφορά
στην διεύρυνση των υπερωριών. Έτσι η
υπερεργασία αυξάνεται από 3 ώρες την
εβδομάδα σε 5ώρες την εβδομάδα (6 για
την εξαήμερη εργασία) ενώ οι υπερωρίες
αυξάνονται σε 150 το χρόνο ενώ η προσαύξηση μειώνεται από 60% που είναι
σήμερα σε 40%.

ΕΛΑΣ αποτέλεσε και κίνητρο για τη δολοφονία.
Τι πληροφορίες ανέφεραν
ότι οι Αρχές
βρίσκονταν
πολύ
κοντά
στην εξιχνίαση
της αποτρόπαιας δολοφονίας, ενώ το
φως της δημοσιότητας είδαν
και
στοιχεία
που προκαλούσαν πολλά
ε ρ ωτ η μ α τ ι κά
και αναδεικνύαν τις αντιφάσεις
στις οποίες έπεσε ο πιλότος
στις πολλές καταθέσεις που
έδωσε. - Αρχικά, η αφαίρεση
της κάρτας μνήμης του καταγραφικού μηχανήματος στο
σπίτι του ζευγαριού, δεν συμβάδιζε χρονικά με τα όσα είχε
καταθέσει ο 32χρονος. - Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Διεύθυνσης Εγκλη-

ματολογικών Ερευνών, την ώρα
που ο πιλότος υποστήριζε, ότι
ήταν δεμένος χειροπόδαρα από
τους δράστες, φαίνεται στο κινητό του ότι παρουσιάζει δραστηριότητα και συγκεκριμένα ότι
γίνονται βήματα. - Επίσης, το
βιομετρικό ρολόι - κινητό της
άτυχης κοπέλας είχε καταγράψει παλμούς της, την ώρα που
σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο σύζυγός της έπρεπε να
ήταν νεκρή. Οι δραματικές
εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας αποτελούν πρώτο
θέμα στα social media. «Δυστυχώς, για πολλούς, οι κακοί δεν
αρκεί μόνο να είναι πρέπει και
να μοιάζουν», και «Δεν ήταν
Γεωργιανός, δεν ήταν Αλβανός,
ήταν ο Μπάμπης ο ημεδαπός,
ο πιλότος» είναι μερικά από τα
μηνύματα. «Δεν σου άξιζε αυτό
το τέλος Caroline» έπρεπει να
μεγαλώνεις μαζί με την κόρη
σου…», έγραψε κάποιος.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Καταργούνται οι μάσκες στους εξωτερικούς
χώρους - αίρεται η απαγόρευση κυκλοφορίας

Την κατάργηση - από σήμερα - της χρήσης μάσκας στους εξωτερικούς χώρους,
εκτός από εκείνους όπου παρατηρείται
συνωστισμός ανακοίνωσε χθες το απόγευμα η κυβέρνηση, έπειτα από σχετική
εισήγηση της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων. Όπως εξήγησε η κυβερνητική εκπρόσωπος, η καλή επιδημιολογική εικόνας στη χώρα επέτρεψε τη λήψη αυτής
της απόφασης. Η κατάργηση αφορά
τόσο εμβολιασμένους όσο και ανεμβολίαστους και αυτό διότι κρίθηκε πως θα
είναι πολύ δύσκολο να αστυνομευθεί μία
τέτοια διαφοροποίηση. Ωστόσο, η μάσκα
θα παραμείνει υποχρεωτική σε όλους

τους κλειστούς χώρους, τις συγκοινωνίες, τις στάσεις λεωφορείων κ.ά.
Παράλληλα, από τη Δευτέρα 28 Ιουνίου
αίρεται η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.
Κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της επιτροπής, στην οποία πρωτίστως συζητήθηκαν τα επιδημιολογικά δεδομένα, ετέθη και εγκρίθηκε και μια σειρά
νέων μέτρων χαλάρωσης.
Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί ενέκριναν
την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής σε self test για τους εμβολιασμένους.
Την ίδια ώρα, έγινε δεκτό το όριο των
ατόμων ανά τραπέζι στην εστίαση να αυξηθεί στα 10 άτομα και θα επιτρέπονται
120 άτομα ανά 1.000m2 επιφάνειας παραλίας.
Ωστόσο, η επιτροπή αποφάσισε να μην
επιτρέψει την αύξηση των καλεσμένων
στις δεξιώσεις στα 400, από τα 300 που
ισχύουν σήμερα. Το θέμα των μασκών
στους εξωτερικούς χώρους ετέθη ως ζήτημα εκτάκτως και λόγω του καύσωνα
που έχει ήδη αρχίσει να σαρώνει τη
χώρα.

«Ο εσωτερικός τουρισμός έχει
ήδη κάνει το θαύμα του, ως
δείγμα επαναφοράς της κανονικότητας αλλά χωρίς χαλάρωση υγειονομικής προστασίας. Ωστόσο ο εξωτερικός
τουρισμός φέρνει συνάλλαγμα
και βελτιώνει το ισοζύγιο», είπε
στην ΕΡΤ ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας για σκληρό ανταγωνισμό
αλλά και σύμμαχο την ζήτηση.
«Πάνω από 9.000 Βρετανοί
τουρίστες ήρθαν την περασμένη εβδομάδα, και είναι ανήκουστο να είναι 11η σε ζήτηση
η χώρα που διατηρεί αυστηρούς κανόνες με καραντίνα και
κατά την επιστροφή των Βρετανών από ταξίδι», είπε ο
υπουργός. Στρεφόμαστε προφανώς και σε άλλες αγορές και
από την επόμενη Δευτέρα
ανοίγουν 39 πτήσεις από Ρωσία προς διάφορους προορισμούς, πρόσθεσε.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το φεστιβάλ κλασικής
μουσικής επιστρέφει
στη Σάμο
Φέτος το καλοκαίρι, για 11η
φορά, νέοι Έλληνες και ξένοι
ανερχόμενοι μουσικοί και καταξιωμένοι καλλιτέχνες θα συναντηθούν για να ανταλλάξουν
εμπειρίες και σκέψεις για τη
μουσική και να μοιραστούν τη
σκηνή του αρχαίου θέατρου
Πυθαγορείου στη Σάμο. Σε
αυτή την τοποθεσία φυσικής
ομορφιάς και ιστορίας πραγματοποιείται από το 2010 το μουσικό φεστιβάλ Samos Young
Artists Festival. Το φετινό πρόγραμμα εκτείνεται από την
προκλασική μουσική και το
μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη δημιουργία και διαρκεί από τις 7
έως και τις 13 Αυγούστου.
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ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΥΔΑΤΑ

Τούρκοι μπούκαραν σε κυπριακό ψαροκάικο,
συνέλαβαν ψαράδες και προκάλεσαν ζημιές
Απίστευτη τουρκική προκλητικότητα σημειώθηκε σε διεθνή
ύδατα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης του ψαροκάικου
«Μπουμπουλίνα», Άριστος Αριστείδου. Ένοπλοι Τούρκοι μπούκαραν το μεσημέρι της Τρίτης σε ψαροκάικο Κυπρίων, που βισκόταν σε διεθνή ύδατα, είκοσι ναυτικά μίλια από τον Απόστολο
Ανδρέα και αφού έκαναν έρευνες στο αλιευτικό σκάφος, προκάλεσαν ζημιές 50 χιλιάδων ευρώ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Αριστείδου ανέφερε ότι «γύρω στις 2 το μεσημέρι βρισκόμασταν 20 ναυτικά μίλια από τον Απόστολο Ανδρέα
και σε διεθνή ύδατα, όταν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα μας πλεύρισε τουρκική άκατος, ζητώντας μας να τους ακολουθήσουμε.
Μας συνόδευε από τα αριστερά στα 50 μετρά και μετά εμφανίστηκε δεύτερη άκατος στα δεξιά. Τότε εμείς υπολογίσαμε ότι θα
μας πάρουν σε κάποιο λιμάνι. Στις 4 μας είπαν να σταματήσουμε
και τότε από μια βάρκα, την οποία έδεσαν στη «Μπουμπουλίνα»,
ανέβηκαν πάνω 8 Τούρκοι οπλισμένοι. Μας ζήτησαν διαβατήρια
και έγγραφα του σκάφους και μας έβαλαν να πάμε στην πλώρη».
Προσέθεσε στη συνέχεια ότι «4 άτομα μας περικύκλωσαν και
άλλα 4 ξεκίνησαν να κάνουν έλεγχο στο σκάφος. Τότε τους ανέφερα ότι βρίσκομαι σε διεθνή ύδατα και δικαιούμαι να αλιεύω,

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ ΣΚΕΨΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ»

ενώ οι Τούρκοι άρχισαν τις ερωτήσεις γιατί να έχουμε τόσες πολλές κεραίες στο σκάφος και ακολούθως ζήτησαν στον καπετάνιο
και σε μένα να βγούμε στο πιλοτήριο, όπου έβγαλαν ένα βαλιτσάκι
και αφαιρούσαν τα δείγματα από τα ηλεκτρονικά μας συστήματα»
«Ακολούθως πήγαμε εκεί όπου είναι οι άλλοι, ενώ τους ενημέρωσα ότι όλα τα ευρωπαϊκά σκάφη διαθέτουν το σύστημα ευρωπαϊκού εντοπισμού με τα στοιχεία όλων των σκαφών. Μου απάντησαν ότι έχουμε διαταγή, δεν αποφασίζουμε εμείς», επεσήμανε
ο κ. Αριστείδου.
Όπως είπε ο κ. Αριστείδου τους ενόχλησε το όνομα και η
σημαία του σκάφους. Σημείωσε ότι «γύρω στις 8 και 20 το βραδύ
μας είπαν να αποχωρήσουμε και μας συνόδευσαν μέχρι το ακρωτήρι του Απόστολου Ανδρέα. Μετά από λίγο μας προσέγγισε
άλλο σκάφος και μας είπε ότι από τη Δερύνεια και πέρα είναι
ΑΟΖ της Τουρκίας».
Καταληκτικά ανέφερε ότι στη συνέχεια, αφού αποχώρησαν οι
Τούρκοι, εντόπισαν ζημιές σε 3 ηλεκτρονικά ζητήματα στο ραντάρ,
στο σόναρ και στο δορυφορικό της «Μπουμπουλίνας» συνολικού
κόστους 50 χιλιάδων ευρώ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ

«Φρένο» από Παλαιστίνη σε Τουρκία Διαψεύδει επίσημα η Βρετανία
για οριοθέτηση ΑΟΖ στην Αν. Μεσόγειο το ‘επεισόδιο’ με το ρωσικό ναυτικό
Ο Παλαιστίνιος υπουργός Εξωτερικών Ριάντ
Μάλκι (Riyad Malki) απέκλεισε, σε δήλωσή
του, οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Παλαιστίνης
και Τουρκίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
της διπλωματικής αντιπροσωπείας της Παλαιστίνης στην Ελλάδα.
Όπως επισημαίνεται, ο κ. Malki κατέστησε
σαφές ότι «δεν υπάρχει καν σκέψη αυτήν τη
στιγμή για συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ με
την Τουρκία» και πρόσθεσε: «Έχουμε σύνορα
με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Κύπρο, όχι
με την Τουρκία».
Ο Παλαιστίνος πρέσβης Μαρουάν Τουμπάσι
δήλωσε ότι αυτή η διευκρίνιση δόθηκε πολλές
φορές στον Τύπο εδώ στην Ελλάδα, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου
που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου στην
πρεσβεία, και επανέλαβε ότι η Παλαιστίνη τηρεί
το Διεθνές Δίκαιο χωρίς εξαίρεση και το Δίκαιο
της Θάλασσας «UNCLOS» (το οποίο, όπως
σημειώνει, «συνυπογράψαμε το 2015 παρά

πόσο μάλλον βόμβες από ρωσικό σκάφος.
Η ρωσική κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει μέχρι
χθες το βραδυ στην ανακοίνωση του Λονδίνου.

τις συνεχιζόμενες προκλήσεις και επιθέσεις του
Ισραήλ στην κυριαρχία της γης και της θάλασσας μας»).
Ο πρέσβης Τουμπάσι συμπλήρωσε ότι «επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας
με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου,
σύμφωνα πάντα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ
και τα αμοιβαία συμφέροντά μας για τη διαφύλαξη της Ειρήνης, της Ευημερίας και της Ασφάλειας για όλους τους ανθρώπους».

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΒ ΣΕ ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ

Το επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το
μεσημέρι της Τετάρτης στη Μαύρη Θάλασσα και με
βάση το οποίο ρωσικό πολεμικό σκάφος έριξε προειδοποιητικές βολές κατά του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Defender καθώς εισήλθε σε ρωσικά χωρικά ύδατα διαψεύδει το Υπουργείο Άμυνας της
Βρετανίας.
Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην ανακοίνωση,
ποτέ δεν έπεσαν προειδοποιητικές βολές από τους
Ρώσους κατά του σκάφους του βρετανικού ναυτικού,

Το «επεισόδιο»
Νωρίτερα το πρακτορείο Reuters μετέδωσε πως
ρωσικό πολεμικό σκάφος, έριξε προειδοποιητικές
βολές κατά του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Defender καθώς εισήλθε σε ρωσικά χωρικά ύδατα στη
Μαύρη Θάλασσα
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, το
βρετανικό αντιτορπιλικό εξήλθε άμεσα από τα χωρικά ύδατα της Ρωσίας. «Το αντιτορπιλικό προειδοποιήθηκε ότι θα γίνει χρήση όπλων, έναν παραβίαζε
τα σύνορα της Ρωσίας. Δεν αντέδρασε στην προειδοποίηση», αναφέρει το πρακτορείο Interfax.
Το συμβάν σημειώθηκε στο βορειοδυτικό τμήμα
της Μαύρης Θάλασσας.

ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ

Το ΚΣΕΔ επισκέφτηκε ο Στρατιωτικός «Ντροπή ο ουγγρικός νόμος»
Ακόλουθος Άμυνας του ΗΒ στην Κύπρο

Ενημερωτική επίσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Στρατιωτικός Ακόλουθος Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στην
Κύπρο, Συνταγματάρχης Duncan Kavanagh.
Σε ανακοίνωση το ΚΣΕΔ αναφέρει πως κατά
την επίσκεψη ο κ. Kavanagh ενημερώθηκε από
τον Διοικητή και το Επιτελείο του ΚΣΕΔ για τον
τρόπο Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κέντρου, καθώς και για τον ρόλο που διαδραματίζει το Κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών στον τομέα της Έρευνας και της
Διάσωσης (Ε-Δ).
O Συνταγματάρχης με τη σειρά του, εξέφρασε την ικανοποίηση του για την άρτια οργάνωση και ετοιμότητα του Κέντρου και εξέφρασε την πρόθεσή του για στήριξη της
συνεργασίας τoυ Ηνωμένου Βασιλείου με την
Κυπριακή Δημοκρατία σε θέματα σχετικά με
την Έρευνα και Διάσωση.

«Αυτό το ουγγρικό νομοσχέδιο είναι ντροπή.
Έχω δώσει εντολή στους αρμόδιους επιτρόπους να στείλουν επιστολή για να εκφράσουμε
τις νομικές μας ανησυχίες πριν τεθεί σε ισχύ
το νομοσχέδιο», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν για το νομοσχέδιο που λογοκρίνει την
κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ.
Στο μεταξύ, η Ελλάδα ήταν τελικά μεταξύ
των 15 κρατών μελών της ΕΕ που υπέγραψαν
επιστολή κατά του νέου ουγγρικού νόμου. «Το
νομοσχέδιο αυτό εισάγει σαφώς διακρίσεις εις
βάρος των ανθρώπων με βάση τον σεξουαλικό

τους προσανατολισμό. Αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»,
σημείωσε η κ. φον ντερ Λάιεν. Σημείωσε ότι
«δεν θα συμβιβαστούμε με αυτές τις αρχές. Το
έχω ξαναπεί: Πιστεύω σε μια ΕΕ όπου είστε
ελεύθεροι να είστε αυτό που είστε και να αγαπάτε όποιον θέλετε. Πιστεύω σε μια Ευρώπη
που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα». «Θα χρησιμοποιήσω όλες τις εξουσίες της Κομισιόν για
να διασφαλίσω ότι όλα τα δικαιώματα».

9 | Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ

Γερουσία ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για
Ρωσία: Οι εργαζόμενοι που αρνούνται
το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας να εμβολιαστούν θα μπορούν
Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών
να τεθούν σε διαθεσιμότητα
Η επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας υιοθέτησε ομόφωνα το απόγευμα
της Τρίτης το κείμενο του διακομματικού
νομοσχεδίου για την αμυντική συνεργασία
ΗΠΑ-Ελλάδας, το οποίο εισήγαγαν ο Δημοκρατικός πρόεδρος της επιτροπής, Ρόμπερτ Μενέντεζ και ο Ρεπουμπλικανός,
Μάρκο Ρούμπιο, προωθώντας το στην ολομέλεια της Γερουσίας. Για να γίνει νόμος
χρειάζεται ανάλογη διαδικασία να ακολουθηθεί κι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
και στη συνέχεια να υπογραφεί από τον
πρόεδρο Μπάιντεν.
Το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος ελληνοαμερικανικής αμυντικής και διακοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης» ενισχύει την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των ελληνικών
ενόπλων δυνάμεων, επιτρέποντας νέες μεταφορές αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού και προωθώντας την αυξημένη πολυμερή εμπλοκή μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας,
Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.
Στον τομέα της υποστήριξης του εκσυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων: Εξουσιοδοτεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινήτρων και Ανακεφαλαιοποίησης
(ERIP) για την Ελλάδα, να υποστηρίξει την
απεμπλοκή της Ελλάδας από στρατιωτικό

εξοπλισμό που παράγεται από τη Ρωσία.
Εξουσιοδοτεί ετήσιο ποσό 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στη Διεθνή Στρατιωτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (IMET)
στην Ελλάδα για το FY2022 - 2026.
Εκφράζει την Αίσθηση του Κογκρέσου ότι
οι ΗΠΑ θα πρέπει να παρέχουν άμεσα δάνεια στην Ελλάδα για την προμήθεια αμυντικών συστημάτων, αμυντικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών σχεδιασμού και κατασκευής
σύμφωνα με την περαιτέρω ανάπτυξη της
ελληνικής στρατιωτικής ισχύος.
Στον τομέα της μεταφοράς Αμερικανικού
Στρατιωτικού Εξοπλισμού προς την Ελλάδα, εξουσιοδοτεί την ταχεία παράδοση
οποιωνδήποτε αεροσκαφών F-35 παραγγείλει στο μέλλον η Ελλάδα.

Οι εργαζόμενοι, που θα αρνούνται να εμβολιαστούν κατά της Covid-19 στις περιοχές
όπου είναι υποχρεωτικό, θα μπορούν να
τεθούν σε διαθεσιμότητα, ανακοίνωσε ο
υπουργός Εργασίας της Ρωσίας, με φόντο
την επιδημία που καλπάζει στη χώρα.
"Εάν οι υγειονομικές αρχές μιας περιοχή
καταστήσουν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό
για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων,
ένας εργαζόμενους, που δεν έχει εμβολιαστεί, θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα", δήλωσε ο Αντόν Κοτιάκοφ σε ρωσικά
ΜΜΕ χθες, δηλώσεις τις οποίες αναπαρήγαγε σήμερα το κυβερνητικό δίκτυο Telegram παρακολούθησης της επιδημίας.
Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό, η περίοδος διαθεσιμότητας θα διαρκεί όσο παραμένει σε ισχύ το διάταγμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού.

Μπροστά σε μια αύξηση των κρουσμάτων, η πόλη της Μόσχας και η ευρύτερη
περιοχή της ήταν οι πρώτες στη Ρωσία, αυτήν την εβδομάδα, που κατέστησαν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό, για τους εργαζόμενους του κλάδου των υπηρεσιών.
Έκτοτε, άλλες επτά περιοχές, μεταξύ αυτών η Αγία Πετρούπολη, έλαβαν ανάλογα
μέτρα, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.
Έπειτα από δύο συνεχόμενες ημέρες ρεκόρ κρουσμάτων, η Μόσχα κατέγραψε μια
μικρή μείωση σήμερα με 8.305 κρούσματα
σε διάστημα 24 ωρών. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ υψηλότερος σε σύγκριση με δύο
εβδομάδες πριν, όταν καταγράφονταν περίπου 3.000 ημερήσια κρούσματα.
Η "εκτίναξη" αυτή των μολύνσεων οφείλεται, σύμφωνα με τις αρχές, στην παραλλαγή Δέλτα, που ταυτοποιήθηκε πρώτα
στην Ινδία και η οποία εντοπίζεται σε σχεδόν το 90% των νέων ασθενών, σύμφωνα
με τον δήμαρχο Σεργκέι Σομπιάνιν. Η αύξηση των κρουσμάτων ευνοείται από μια
επίπονη εκστρατεία εμβολιασμών, με τους
Ρώσους να είναι καχύποπτοι απέναντι στα
εμβόλια, από την απουσία περιορισμών
εδώ και μήνες και από τον μη σεβασμό των
κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η “ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ” ΣΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

«Γκολ» στον κορωνοϊό στα γήπεδα του Λονδίνου

Τ

ο ραντεβού είχε δοθεί στα γήπεδα των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών ομάδων του Λονδίνου: Stamford Bridge, Tottenham
Hotspur Stadium, The Valley, London
Stadium, Selhurst Park. Οι προσερχόμενοι, όμως, δεν ήταν οπαδοί της
Τσέλσι, της Τότεναμ, της Τσάρλτον,
της Ουέστ Χαμ ή της Κρίσταλ Πάλας.
Ούτε είχαν εισιτήρια ανά χείρας. Κρατούσαν μόνο μια κάρτα εμβολιασμού.
«Δεν είχα αποφασίσει αν θα έκανα
το εμβόλιο. Μόλις είδα το κάλεσμα
στο Facebook, πήρα το λεωφορείο
και ήρθα χωρίς να το πολυσκεφτώ.
Oπως βλέπεις, δεν ήμουν ο μόνος»,
λέει ο 23χρονος Μπεν, δείχνοντας
τις ουρές εκατοντάδων ανθρώπων
που σχηματίζονται δίπλα μας στο γήπεδο της Ουέστ Χαμ, στο Ανατολικό
Λονδίνο. Ο νεαρός
Αγγλος ήταν ένας
από τους δεκάδες χιλιάδες κατοίκους της
βρετανικής
πρωτεύουσας που συμμετείχαν στα έκτακτα
προγράμματα μαζικών εμβολιασμών
του
περασμένου
Σαββατοκύριακου, τα
οποία τα βρετανικά
μίντια
βάφτισαν
«Super Saturday» και
«Super
Sunday»,
αντίστοιχα.
Το θέαμα ήταν πρωτόγνωρο και, αν μη τι
άλλο, εντυπωσιακό: οι «ναοί» της
Πρέμιερ Λιγκ, στους οποίους λίγες
εβδομάδες νωρίτερα «μεγαλουργούσαν» ο Χάρι Κέιν, ο Μέισον Μάουντ
και ο Τζέσε Λίνγκαρντ, είχαν μετατραπεί σε γιγαντιαία εμβολιαστικά κέντρα όπου αντί για γκολ, έμπαιναν
(σε μπράτσα, όχι στα δίχτυα…) δόσεις των εμβολίων της Pfizer και της
AstraZeneca. Οι υποψήφιοι προς εμβολιασμό δεν χρειαζόταν να κλείσουν
ραντεβού.
Απλώς κοινοποιούσαν (προαιρετικά)
το NHS Number τους και, εφόσον
τους είχε ήδη χορηγηθεί η πρώτη
δόση, έδειχναν την κάρτα εμβολιασμού τους. Οι περισσότεροι έκαναν
για πρώτη φορά το εμβόλιο, ενώ
όσοι είχαν ήδη εμβολιαστεί κατάφεραν να κάνουν τη δεύτερη δόση
πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο (συνήθως οκτώ έως 12
εβδομάδες μετά την πρώτη δόση).
Το «πείραμα» πέτυχε. Το Σάββατο
καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός
ημερήσιων εμβολιασμών στο Λονδίνο: περίπου 80.000. «Είμαστε

πραγματικά ευχαριστημένοι με την
πρωτοφανή ανταπόκριση του κόσμου. Σε ορισμένα εμβολιαστικά σημεία, είδαμε πολίτες πρόθυμους να
περιμένουν επί ώρες στην ουρά»,
είπε στην «Παροικιακή» εκπρόσωπος του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(NHS). Οι «προσκλήσεις» για τους
εμβολιασμούς κυκλοφόρησαν μέσω
Διαδικτύου – στο Facebook, στο Instagram, ακόμη και στον ιστότοπο
εκδηλώσεων Eventbrite: «Super Saturday: Αυτό το Σάββατο, το Stamford
Bridge θα μετατραπεί σε κέντρο εμβολιασμών για τους κατοίκους του
Βορειοδυτικού Λονδίνου. Θα χορηγηθούν έως 6.000 δόσεις».
Στην ουρά, κάποιοι δήλωναν «ενθουσιασμένοι» και «ανακουφισμένοι»
που θα κατάφερναν να κάνουν το εμ-

βόλιο νωρίτερα από ό,τι υπολόγιζαν.
Μεταξύ των εμβολιασθέντων ήταν
αρκετοί Κύπριοι και Ελληνες κάτοικοι
του Λονδίνου, καθώς το κάλεσμα είχε
διαφημιστεί και σε ομάδες της παροικίας στο Facebook. «Χθες το
βράδυ ήμουν στη δουλειά και είδα
το ποστ. Λέω κάτσε να πάω σήμερα
μόλις σχολάσω... Εκανα και τη δεύτερη δόση και ξεμπέρδεψα», έγραψε
η Εύα Π. «Μόλις ήρθα και έκανα την
δεύτερη δόση και δεν ρώτησαν πού
μένω. Με ρώτησαν μόνο για την
κάρτα εμβολιασμού», σημείωσε η
Χριστίνα Λ. «Μόλις ανακάλυψα παρόμοιο event για αύριο, έκτακτοι εμβολιασμοί στο γήπεδο της Τότεναμ.
Εκλεισα μόλις slot», σχολίασε ο Θεόδωρος Σ. Υπήρχαν, βέβαια, και αρνητές, όπως ο Κωνσταντίνος Τ.:
«Πάτε σαν τα πρόβατα να το κάνετε
και όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια να
λέτε τι μ*** έκανα!!!!». Παρόμοια σχόλια άκουγες και από μικρή μερίδα
αντιεμβολιαστών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από στάδια. Μεταξύ
τους, ο γνωστός θιασώτης θεωριών

συνωμοσίας Πιρς Κόρμπιν (αδελφός
του τέως ηγέτη των Εργατικών), ο
οποίος διαδήλωνε έξω από το γήπεδο της Ουέστ Χαμ (όπου χορηγήθηκαν 15.000 δόσεις) φορώντας ένα
μπλουζάκι με το σύνθημα «Αντισταθείτε, αψηφήστε τους, μην συμμορφωθείτε». Πίσω του, ένα πανό «προειδοποιούσε» για τη σχέση εμβολίων
και 5G…
Πολλοί από τους εμβολιασθέντες δεν
δικαιούνταν ακόμη να κάνουν τη δεύτερη δόση μέσω της επίσημης οδού
των προγραμματισμένων ραντεβού.
Παρόλα αυτά, κατάφεραν να εμβολιαστούν στο γήπεδο. «Είδα στο σάιτ
της Τσέλσι ότι το Stamford Bridge μετατράπηκε σε εμβολιαστικό κέντρο.
Δεν είχε έρθει ακόμη η σειρά μου,
αλλά αποφάσισα να πάω. Ηταν πολύ
εύκολο και οργανωμένο. Κάποιοι
ήρθαν χωρίς να κάνουν κράτηση,
αλλά κι αυτοί εμβολιάστηκαν»,
είπε ένας νεαρός οπαδός της
Τσέλσι. Στο γήπεδο της ομάδας
του Δυτικού Λονδίνου βρέθηκε και
ο δήμαρχος της πόλης. «Είναι εκπληκτικό να βλέπεις τόσο πολλούς νέους Λονδρέζους να περιμένουν να εμβολιαστούν. Οι
ουρές κάλυπταν όλο το τετράγωνο, έφταναν μέχρι τον σταθμό
του τρένου», είπε ο Σαντίκ Καν,
καλώντας όλους τους ενήλικους
Λονδρέζους να κάνουν το εμβόλιο. Μέχρι στιγμής, έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση άνω του
80% του ενήλικου πληθυσμού της
χώρας και με τη δεύτερη το 60%. Η
κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ελπίζει ότι το εγχείρημα των «Super
Weekends» θα επιτρέψει την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών η
οποία μετατέθηκε για τις 19 Ιουλίου
(από τις 21 Ιουνίου).
«Είναι μια απίστευτη προσπάθεια.
Πάμε, Λονδίνο! Ας εμβολιαστούμε!»
έγραψε στο Twitter ο υφυπουργός
Υγείας Ναντίμ Ζαχάουι. Η μετάλλαξη
Δέλτα αντιπροσωπεύει πλέον το
99% των νέων κρουσμάτων στη Βρετανία, με τους - ανεμβολίαστους - νέους να «πρωταγωνιστούν» στη διάδοση του ιού. Στη «μάχη» κατά του
κορωνοϊού επιστρατεύθηκαν και δημοφιλείς στις νεαρές ηλικίες πλατφόρμες, όπως το Snapchat, το YouTube, το TikTok και το Reddit, οι
οποίες προωθούν μηνύματα υπέρ
των εμβολιασμών. Τα γηπεδικά
«Super Weekends» θα συνεχιστούν
μέσα στο καλοκαίρι, με την Αρσεναλ
- και άλλες ομάδες - να μπαίνουν σύντομα στο «πρωτάθλημα» των εμβολιασμών.

Κάθε εκάστην Πέμπτη εκδίδεται η Μεγάλη Παροικιακή, η εφημερίδα της παροικίας
μας. Και μέσα στις όμορφες σελίδες της θαυμάζω τα πολύ ωραία άρθρα και γράμματα, γραμμένα από τους αγαπητούς παροίκους μας. Εγώ ο γράφοντας διαβάζω
κάθε Πέμπτη εδώ και σαράντα έξι χρόνια την Παροικιακή και θυμάμαι που την
έπαιρνε από φάκτορι σε φάκτορι ο μακαριστός σύντροφος κ. Αντώνης Γιακουμής.
Εγώ, σαν φίλος της Παροικιακής, διαβάζω όλα τα φύλλα της που μαθαίνει κανείς
νέα από Κύπρο και Ελλάδα, από την παροικία, ακόμα και από τον κόσμο, τέλος
πάντων μορφώνεσαι λίγο και μαθαίνεις τι κάνει ο κόσμος μας. Εγώ ο αναγνώστης
Δημήτρης Μορφίτης διαβάζω τα άρθρα και γράμματα, τα αληθινά γεγονότα από
τους αγαπητούς αρθρογράφους, και τους συγχαίρω και τους επτά αγαπητούς κυρίους. Τον κ. Βύρωνα Καρύδη με την αγγλική επισκόπηση από το Νο 10 του πρωθυπουργού. Μετά διαβάζω το άρθρο της Ελίσσας Ξενοφώντος και μετά του φίλου
Βασίλη Παναγή και του αγαπητού Βασίλη Κωστή, του αγαπητού Γιώργου Α. Σάββα
και του αγαπητού Α. Χαραλάμπους (Έρικ) και τέλος του αγαπητού Δρος Κύπρου
Τοφαλλή. Συγχαίρω τον αγαπητό Πάμπο Χαραλάμπους για την έκδοσιν της Μεγάλης
Παροικιακής και όλον το προσωπικό.
Μετά τιμής,
Ο Αναγνώστης σου Παροικιακή μου
Και εύχομαι κάθε καλόν
Δημήτρης Μορφίτης

Λ

«Καθαροί» από Covid οι ταξιδιώτες από
«πορτοκαλί» χώρες

ιγότεροι από ένας στους 200
ταξιδιώτες που έχουν εισέλθει στο
Ηνωμένο Βασίλειο από χώρες
που βρίσκονται στην «πορτοκαλί»
ταξιδιωτική λίστα της βρετανικής κυβέρνησης έχουν βρεθεί θετικοί στον
κορωνοϊό, σύμφωνα με τα στοιχεία από
το πρόγραμμα ελέγχων
και ιχνηλάτησης του
Εθνικού
Συστήματος
Υγείας NHS. Τα στοιχεία
αυτά αναμένεται να εντείνουν ακόμα περισσότερο
την πίεση προς την κυβέρνηση να χαλαρώσει
τα μέτρα για τα διεθνή ταξίδια αναψυχής.
Από τις 23.465 αφίξεις από τις 167 χώρες που υπάγονται στην πορτοκαλί λίστα, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η
Ελλάδα και όλοι οι υπόλοιποι δημοφιλείς
ευρωπαϊκοί προορισμοί, μόνο 89 βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό. Πρόκειται
για ποσοστό 0,4%. Από 151 από αυτές

τις χώρες δεν υπήρξε κανένα κρούσμα.
Τα στοιχεία αφορούν το διάστημα 20
Μαΐου - 9 Ιουνίου και ανανεώνονται κάθε
τρεις εβδομάδες. Όπως προκύπτει επίσης από τα ίδια στοιχεία, δεν ανιχνεύθηκε καμία ανησυχητική παραλλαγή του
κορωνοϊού μεταξύ αυτών των 89 κρουσμάτων. Με την επόμενη
αξιολόγηση των κατηγοριών του συστήματος
«φωτεινού σηματοδότη»
που έχει θεσπίσει η βρετανική κυβέρνηση να
αναμένεται σήμερα, Πέμπτη, Συντηρητικοί βουλευτές και παράγοντες
της ταξιδιωτικής βιομηχανίας επικαλούνται τα παραπάνω στοιχεία
για να τονίσουν ακόμα μία φορά ότι οι
ταξιδιωτικοί περιορισμοί είναι υπερβολικά αυστηροί. Υπενθυμίζεται ότι για τις
αφίξεις από τις «πορτοκαλί» χώρες προβλέπεται δεκαήμερη απομόνωση κατ’ οίκον και τρία τεστ.

Χαιρετίζει η Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών Η.Β.
την καθιέρωση Ημέρας Απόδημου Ελληνισμού

Η

καθιέρωση Ημέρας Απόδημου
Ελληνισμού δείχνει την σημαντικότητα που προσδίδει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ελληνισμό της Διασποράς. Ο συμβολισμός
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες». Αυτό το
μήνυμα έστειλε ο Πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Τραπεζιτών Ηνωμένου Βασιλείου Λούης Λοΐζου κατά την ομιλία του
στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς
της Βουλής των Ελλήνων.
Στην ομιλία του, ο κ. Λοΐζου ανέφερε ότι
η Ένωση στηρίζει την καθιέρωση

Ημέρας
Απόδημου
Ελληνισμού.
Όπως χαρακτηριστικά είπε, όποια και αν
είναι η επιλεχθείσα ημερομηνία,
ο συμβολισμός αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους απανταχού Έλληνες και
Ελληνίδες. Αφού τόνισε τον οικουμενικό
χαρακτήρα του Ελληνισμού της Διασποράς και τις άρρηκτες σχέσεις του με την
Ελλάδα, ο κ. Λοΐζου εισηγήθηκε κάθε
χρόνο την Ημέρα της Ελληνικής
Διασποράς οι διάφορες πόλεις-πυρήνες
της διασποράς να παίρνουν την
πρωτοβουλία της οργάνωσης του επίκεντρου των εορτασμών.
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Σημαντικές επιπτώσεις στην παροικία από την παράταση των μέτρων

Η

ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ «ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»

αναβολή της περίφημης «Ημέρας Ελευθερίας» (Freedom
Day), δηλαδή η παράταση των
περιοριστικών μέτρων έναντι της πανδημίας κατά έναν μήνα στη Βρετανία,
μπορεί να ήταν επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας υγείας και, επομένως,
ορθή, ωστόσο συνοδεύθηκε από βαρύ
οικονομικό τίμημα. Ένας ιδιαιτέρως μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, μεταξύ
τους πολλές κυπριακές και ελληνικές,
ιδίως στον χώρο της εστίασης, θα
υποστούν νέο πλήγμα λόγω της συνεχιζόμενης απώλειας εσόδων που καταγράφουν από τα συνεχή lockdowns.
Την περασμένη εβδομάδα, η Βουλή
των Κοινοτήτων υπερψήφισε την αναβολή άρσης των περιορισμών έως τις
19 Ιουλίου. Αρχικά, η κατάργηση των
μέτρων είχε προγραμματιστεί για τις
21 Ιουνίου.
Ωστόσο, ο Μπόρις Τζόνσον δικαιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενος
την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων της ινδικής μετάλλαξης Δέλτα
και σημείωσε ότι οι νοσηλείες αυξήθηκαν κατά 15% σε εβδομαδιαία βάση.
Επιπλέον, οι λοιμώξεις με κορωνοϊό
αυξήθηκαν κατά 50% μόνο μεταξύ 3
Μαΐου και 7 Ιουνίου. «Ο ιός δεν θα
εξαλειφθεί. Η χώρα πρέπει να μάθει
να ζει με τον κορωνοϊό», δήλωσε ο
βρετανός πρωθυπουργός. Ως εκ τούτου, παραμένει σε ισχύ η οδηγία για
διατήρηση των αποστάσεων (social
distancing) και των μασκών σε κλειστούς χώρους, η σύσταση για συνέ-

χιση της εργασίας από το σπίτι όπου
είναι δυνατόν, η διατήρηση του ορίου
έξι ατόμων (ή των μελών έως δύο νοικοκυριών) στις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους, τα όρια στη χωρητικότητα χώρων καλλιτεχνικών και
αθλητικών εκδηλώσεων (π.χ. 50% χωρητικότητα σε κινηματογράφους και
θέατρα), η εξυπηρέτηση
μόνο στο τραπέζι για τους
πελάτες επιχειρήσεων
εστίασης (παμπ, εστιατόρια κ.λπ.) και η απόφαση
να παραμείνουν κλειστά
τα νυχτερινά κλαμπ. Η
μόνη χαλάρωση στα μέτρα αφορά στην αύξηση
του ορίου των προσκεκλημένων στους γάμους
(μέχρι πρότινος το όριο
ήταν τριάντα άτομα).
Ο αρχηγός του Εργατικού
Κόμματος Κιρ Στάρμερ
απέδωσε την παράταση
των μέτρων στην αναποφασιστικότητα της κυβέρνησης η οποία θα έπρεπε να είχε τοποθετήσει νωρίτερα την Ινδία στην
«κόκκινη» ταξιδιωτική λίστα. Σε κάθε
περίπτωση, οι οικονομικές επιπτώσεις
για τη χώρα, αλλά και ειδικότερα και
για την κυπριακή παροικία, θα είναι
σημαντικές. Ασφαλώς, είναι ακόμη νωρίς για να προχωρήσει κανείς σε συνολική αποτίμηση των απωλειών –
αυτό θα γίνει όταν ξεμπερδέψουμε οριστικά με τα lockdowns και λήξει το
πρόγραμμα furlough (επιδότηση ανα-

στολής εργασίας). Ωστόσο, το πλήγμα
που υπέστησαν πολλές επιχειρήσεις
– μεταξύ τους εκατοντάδες κυπριακές
και ελληνικές – είναι ήδη ορατό διά γυμνού οφθαλμού.
Εστιατόρια, καφετέριες, αρτοποιεία και
άλλες επιχειρήσεις εστίασης επωμίστηκαν το κόστος προσαρμογής στα

νέα δεδομένα της πανδημίας (νέος
εξοπλισμός, απολυμάνσεις κ.λπ.), ενώ
εξακολουθούν να «αιμορραγούν» εξαιτίας των ορίων που επιβάλλονται στη
χωρητικότητα των καταστημάτων τους.
Λιγότεροι θαμώνες σημαίνει, αυτονοήτως, λιγότερα έσοδα. Ιδιοκτήτες καταστημάτων που συνομίλησαν με την
«Παροικιακή» έκαναν λόγο για τεράστια απώλεια εσόδων και ορισμένοι
εξέφρασαν φόβους ότι δεν θα μπορέσουν να ανακάμψουν. Σε αντίστοιχη

κατάσταση βρίσκονται και ορισμένα
θέατρα και κινηματογράφοι.
Δυσαρέσκεια προκαλεί, επίσης, η
απόφαση της κυβέρνησης να μην
υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα
furlough και να μην παρασχεθεί πρόσθετη οικονομική στήριξη παρά την
αναβολή τεσσάρων εβδομάδων στη
χαλάρωση των μέτρων.
Οι εκπρόσωποι των σωματείων στον κλάδο της
εστίασης δήλωσαν ότι είναι «οικτρά απογοητευμένοι» από την καθυστέρηση, η οποία μόνο στις
παμπ θα στοιχίσει 400
εκατ. Στερλίνες, και ζήτησαν νέα αναβολή στην καταβολή φόρου (business
rates payments) για την
υποστήριξη των προβληματικών επιχειρήσεων.
«Είναι υψίστης σημασίας
αυτή να είναι η τελευταία
παράταση των μέτρων.
Ένας μεγάλος αριθμός
παμπ, περίπου 2.300, εξακολουθούν
να μην μπορούν να ανοίξουν καθόλου
λόγω έλλειψης εξωτερικών χώρων και
ανεπαρκών εσωτερικών χώρων που
θα επέτρεπαν να τηρηθούν οι προβλεπόμενες αποστάσεις. Στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας, μία στις
τέσσερις επιχειρήσεις - ή 26.000 - παραμένουν κλειστές, ενώ ο μέσος όρος
του τζίρου για εκείνες που είναι ανοιχτές ανέρχεται μόλις στο 63% των συνήθων συναλλαγών», αναφέρεται σε

επιστολή των σωματείων προς τον
πρωθυπουργό.
«Πρόκειται για τεράστιο πλήγμα για τις
επιχειρήσεις που είχαν ήδη πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Ο πρωθυπουργός ‘’σβήνει τα φώτα’’ ενός
ολόκληρου κλάδου», σχολίασε ο
Μάικλ Κιλ, διευθύνων σύμβουλος της
Ένωσης Νυχτερινών Κέντρων. Και
πρόσθεσε: « Πολλές επιχειρήσεις δεν
κατάφεραν να επιβιώσουν από αυτήν
την πανδημία, άλλες βρίσκονται στο
χείλος του γκρεμού. Εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν ήδη χαθεί».
Σε αυτή την κατάσταση, προστίθεται
και η ντε φάκτο «απαγόρευση» των
διεθνών ταξιδιών (μεταξύ άλλων στην
Κύπρο και την Ελλάδα), δεδομένης
της υποχρέωσης αγοράς τουλάχιστον
τεσσάρων διαγνωστικών τεστ κορωνοϊού για ένα ταξίδι μετ’ επιστροφής
και της υποβολής σε δεκαήμερη καραντίνα. Πάντως, η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο άρσης
της υποχρέωσης κατ’ οίκον καραντίνας
για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες οι οποίοι θα επιστρέφουν από
χώρες της «πορτοκαλί» ταξιδιωτικής
λίστας. Παρόλα αυτά, συνεχίζονται οι
σφοδρές αντιδράσεις εκπροσώπων
της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, αλλά και
βουλευτών του Συντηρητικού Κόμματος, που ζητούν την υπαγωγή των δημοφιλών τουριστικών προορισμών
στην «πράσινη» λίστα για την οποία
δεν υπάρχει υποχρέωση καραντίνας
κατά την επιστροφή.
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Το κάπνισμα κόβεται…

Οι πέντε Κυριακές του
Αυγούστου 2021

Της Έλισσας
Ξενοφώντος
Φιλολόγου

T

ο κάπνισμα είναι το θέμα μας
σήμερα. Πολλά λέγονται για το
κάπνισμα και τις δυσκολίες που
υπάρχουν ώστε κάποιος να καταφέρει
να το «κόψει». Η αλήθεια είναι ότι
όσες ιστορίες κι αν ακούσατε για τη
διαδικασία και την προσπάθεια
κάποιων… αληθινές είναι.
Αυτό όμως που θέλω να τονίσω είναι
ότι τελικά πιο εύκολα κόβεται παρά
όσο φαντάζει! Γιατί είναι γεγονός ότι
ακατόρθωτο ακούγεται στα αυτιά των
καπνιστών κι αυτών που το έχουν
δοκιμάσει κι απέτυχαν! Σίγουρα
κάποιοι θα πουν ότι λέω μεγάλα λόγια
και όπου ακούς μεγάλα λόγια
παίρνε μικρό καλάθι. Συμφωνώ και
με αυτό σίγουρα όμως γίνονται και…
θαύματα. Γιατί όταν κάτι δεν μπορείς
να κάνεις με το χέρι σου και κάποιος
άλλος το κάνει για σένα… το ονομάζω
θαύμα! Και το θαύμα είναι μόνο για
καλό! Δεν θα ήθελα να πω ότι
γνωρίζω τα πάντα γύρω από το
κάπνισμα.
Πάρα πολλά όμως γνωρίζω γιατί
δίδαξα το θέμα αυτό και… το έζησα.
Για να είμαι ειλικρινής είναι ότι το
δοκίμασα κατά καιρούς να το κόψω
αλλά πάλι το ξανάρχιζα. Δεν βρίσκω
σήμερα πειστικές τις δικαιολογίες που
έδινα στον εαυτό μου αλλά σημασία
είναι ότι δοκίμαζα. Όσο για τις
επιπτώσεις του καπνίσματος στον
ανθρώπινο οργανισμό αυτές κι αν
είναι που ξέρω απ΄έξω κι ανακατωτά.
Απλά τα παπαγάλιζα όλα και τα έλεγα
στους μαθητές μου και προσπαθούσα
να τους πείσω να μην το δοκιμάσουν
ποτέ. Ούτε για αστείο ούτε για πλάκα
ούτε κάτω από την πίεση των φίλων
ούτε…..ΠΟΤΕ! Όμως είχα και στη
σκέψη μου αυτό που λένε: «Δάσκαλε
που δίδασκες και λόγο δεν κρατούσες!» Ακριβώς έτσι. Κι άντε να πείσεις
τους μαθητές του Λυκείου ότι
πιστεύεις αυτά που λες, αφού εσύ ο
ίδιος
δεν
τα
εφαρμόζεις.
Τα σωστά από τη μια αλλά τα
ακατόρθωτα από την άλλη. Σαν
αδύνατος χαρακτήρας ξεγυμνώνεσαι
μπροστά τους και το ξέρεις. Γιατί οι
μαθητές δεν είναι χαζοί και για να
πειστούν για κάτι, θα πρέπει εσύ να
είσαι και το καλό παράδειγμα.
Αυτό το λέω μόνο και μόνο για να
δείξω ότι υπάρχουν και ανθρώπινες
αδυναμίες. Φυσικά δεν προκαλούν
ζημιά ή κακό σε κάποιο άλλο αλλά
από την άλλη το κακό παράδειγμα
όπως και να το κάνουμε, είναι κακό
παράδειγμα!
Ήδη από την αρχαιότητα οι άνθρωποι
εισέπνεαν καπνό σε διάφορες τελετές
για να φτάσουν σε μια κατάσταση
έκστασης.
Παρόλο
που
δεν
γνωρίζουμε πότε ακριβώς άρχισε ο
άνθρωπος να καπνίζει, είναι
απολύτως βέβαιο ότι οι πρώτοι
καπνιστές ήταν Ινδιάνοι. Αργότερα η
χρήση του καπνού έφτασε στην
Ευρώπη με την επιστροφή του
Κολόμβου (1492). Ακόμα το κάπνισμα
απέκτησε τεράστιες διαστάσεις,
επεκτάσεις και προεκτάσεις στη ζωή
του ανθρώπου μέχρι και σήμερα.
Κάπνισμα ονομάζεται η εισπνοή
καπνού από την καύση φύλλων του
φυτού καπνός.
Είναι μια συνήθεια που προκαλεί εθισμό στον άνθρωπο βλάπτοντας σοβαρά την υγεία του, πράγμα το όποιο

μέχρι την δεκαετία του 1920 παρέμενε
άγνωστο. Στα επόμενα χρόνια
εξακριβώθηκε ότι κάπνισμα προκαλεί
καρκίνο του πνεύμονα καθώς και
άλλα πολλά προβλήματα υγείας.
Το τσιγάρο είναι εντελώς βιομηχανικό
προϊόν σχεδιασμένο να παρέχει
σταθερή δόση νικοτίνης. Η νικοτίνη
προκαλεί εθισμό. Μόνο 60mg
καθαρής νικοτίνης τοποθετούμενα
στην γλώσσα ενός ανθρώπου
μπορούν να τον σκοτώσουν σε λίγα
λεπτά. Όταν ανάβει ένα τσιγάρο η
νικοτίνη που εισπνέεται με τον καπνό
του από τον καπνιστή απορροφάται
πολύ γρήγορα φθάνοντας στον
εγκέφαλο σε 7 δευτερόλεπτα.
Η νικοτίνη ενεργοποιεί το κεντρικό
νευρικό σύστημα, αυξάνει τον
καρδιακό παλμό, με αποτέλεσμα οι
ανάγκες της καρδιάς για οξυγόνο να
είναι μεγαλύτερες. Οι περισσότεροι
που ξεκινούν το κάπνισμα είναι σε
νεαρή ηλικία, όπου δεν μπορούν να
αντιληφθούν τις επιπτώσεις που θα
έχει η συνήθεια αυτή στην υγεία τους.
Γενικώς, το θάρρος και η τόλμη στη
νεαρή ηλικία οδηγούν σε πολλές
διαφορετικές συμπεριφορές, που
μπορεί να αποβούν αρνητικές για τη
σωματική ακεραιότητα του ατόμου.
Οι νέοι συνήθως υιοθετούν μια
αισιόδοξη στάση ότι όλα όσα
συμβαίνουν σε άλλους καπνιστές δεν
πρόκειται να συμβούν στους ίδιους.
Μερικοί από τους λόγους που αρχίζει
ένας νέος το κάπνισμα είναι:
η κοινωνική πίεση, γενετικοί λόγοι ή
διαφημιστικοί λόγοι. Γιατί συνεχίζουν
οι άνθρωποι να καπνίζουν; Εθισμός!
Ακριβώς
η
σωστή
λέξη!
Ένας καπνιστής συνεχίζει να έχει την
επιθυμία να καπνίζει γιατί η όλη διαδικασία γίνεται συνήθεια. Ένας καπνιστής που είναι εθισμένος γνωρίζει
πότε κάπνισε το τελευταίο τσιγάρο
του και πόση ώρα θα κάνει μέχρι να
καπνίσει το επόμενο. Οι καπνιστές
δεν θα φύγουν από το σπίτι ή το γραφείο τους χωρίς να ελέγξουν αν έχουν
πάρει το πακέτο τα τσιγάρα μαζί τους
όπως και τα κλειδιά του σπιτιού ή του
αυτοκινήτου. Ακόμα πάντα έχουν
κρυμμένα πακέτα σε περίπτωση ανάγκης.
Συνήθως το κάπνισμα ενός τσιγάρου
συνδέεται με ευχάριστα γεγονότα ή
ακόμα και δυσάρεστα συναισθήματα.
Το γεγονός ότι όταν ο καπνιστής είναι
ευδιάθετος καπνίζει, αυτή η κίνηση
οδηγεί σε ένα συνδυασμό ενίσχυσης
και ταύτισης αυτών των συναισθημάτων με ένα τσιγάρο. Αντίθετα, σε
περιπτώσεις που το άτομο αισθάνεται
στενοχωρημένο και προβληματισμένο
και σε αυτή την περίπτωση το τσιγάρο
λειτουργεί ως αντίθετο της αρνητικής
σκέψης και ως χαλαρωτικό. Επομένως και σε αυτή την περίπτωση το
τσιγάρο λειτουργεί ενισχυτικά στην
οποιαδήποτε συμπεριφορά θετική ή
αρνητική που θα εκδηλώσει ο
καπνιστής. Πολλά άτομα που
συνεχίζουν να καπνίζουν έχουν μια
αισιόδοξη σκέψη για το άτομό τους
σε ότι αφορά την υγεία τους και τις
συνέπειες των επιπτώσεων που έχει
το
κάπνισμα
σε
αυτή.
Είτε υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις του
οργανισμού τους είτε θέτοντας οι ίδιοι
ένα όριο ηλικίας που θεωρούν
ικανοποιητικό, έχει παρατηρηθεί ότι
όλοι οι καπνιστές υιοθετούν μια
αισιόδοξη στάση σχετικά με τις

πιθανότητες να νοσήσουν λόγω
τσιγάρου. Άλλοι φοβούνται ότι θα
αποκτήσουν περιττά κιλά αν
διακόψουν το κάπνισμα. Το κάπνισμα
προκαλεί δυσάρεστα αποτελέσματα
τόσο στην ψυχολογία όσο και στην
σωματική
μας
υγεία.
Αυτό είναι η πραγματικότητα.
Συγκεκριμένα
παρατηρούνται
σοβαρές επιπτώσεις στην στοματική
κοιλότητα του ανθρώπου ανεξαιρέτως
ηλικίας, οι οποίες προκαλούν: κακοσμία του στόματος, χρωματισμό δοντιών και θερμικά εγκαύματα.
Το κάπνισμα καταλήγει να είναι η αιτία
και για καρκίνο του στόματος, άσθμα
και πνευμονική υπέρταση. Οι καπνιστές διατρέχουν συνολικά 2 φορές
μεγαλύτερο κίνδυνο να πάθουν
κάποιο καρδιακό επεισόδιο σε σχέση
με τους μη καπνιστές. Ιδιαίτερα στα
άτομα κάτω των 50 ετών, οι καπνιστές διατρέχουν 10πλάσιο κίνδυνο
καρδιακού επεισοδίου σε σχέση με
τους μη καπνιστές. Αυξημένους κινδύνους για την υγεία τους διατρέχουν
και οι παθητικοί καπνιστές.
Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι ο
μεγαλύτερος κίνδυνος που διατρέχει
ένας καπνιστής είναι να εμφανίσει
καρκίνο
του
πνεύμονα.
Στην πραγματικότητα όμως, κινδυνεύει από τα καρδιαγγειακά νοσήματα
σε πολύ υψηλότερο ποσοστό το
έμφραγμα του μυοκαρδίου και το
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Το κάπνισμα επάγει τη νοσηρότητα
της καρδιάς και των αγγείων μέσω
πολλών
μηχανισμών.
Προκαλεί στένωση των αγγείων και
παραγωγή χοληστερίνης, η οποία
προάγει την αρτηριοσκλήρωση.
Με τους μηχανισμούς αυτούς, το
κάπνισμα βλάπτει τη λειτουργία των
στεφανιαίων αγγείων, όπως και
άλλων αγγείων και οδηγεί στην
εκδήλωση στεφανιαίας νόσου.
Όσα και να αναφέρω για τις
επιπτώσεις του καπνίσματος στην
υγεία του ανθρώπου πολύ λίγες
σχετικά με τις πραγματικές είναι.
Καλύτερα να το ξεπεράσουμε όμως
αυτό και να ασχοληθούμε πιο πολύ
με τις εναλλακτικές λύσεις για κάποιο
που θα ήθελε να προσπαθήσει να
διακόψει το κάπνισμα. Υπάρχει ως
λύση ο βελονισμός και ο υπνωτισμός.
Στη τσίχλα με υποκατάστατα νικοτίνης
που περιλαμβάνονται τα αυτοκόλλητα
νικοτίνης, οι τσίχλες νικοτίνης, τα
ρινικά σπρέι και τα εισπνεόμενα
σκευάσματα νικοτίνης.Πολλοί έχουν
δοκιμάσει όλα αυτά τα προϊόντα κατά
καιρούς αλλά δυστυχώς δεν τα
κατάφεραν. Όμως αφού μιλάμε για
θαύματα θα το πω κι αυτό.
Μια ερευνητική-πειραματική ομάδα
έκανε το θαύμα της! Ανακάλυψε ένα
χάπι που πιστεύεται ότι θα βοηθήσει
τους καπνιστές. Πολύ παραμυθένιο
χάπι
σε
χρώμα…
γαλάζιο.
Γι΄ αυτό θέλω να το μοιραστώ με
όσους που κατά καιρούς δοκίμασαν
και δεν τα κατάφεραν. Μπορείτε να
το δοκιμάσετε και μπορεί να τα
καταφέρετε. Κάτι που σας φαίνεται
τώρα ακατόρθωτο μπορεί να γίνει
κατορθωτό με ένα τηλεφώνημα στον
οικογενειακό
σας
γιατρό!
Καλή επιτυχία!

Σ

τις 5 Κυριακές του
Αυγούστου 2021
το
Δημαρχείο
Enfield προγραμματίζει
εκδηλώσεις
κάθε
Κυριακή σε διάφορα
μέρη του εν λόγω
του Γιώργου δημαρχείου, για μικρούς
Α. Σάββα και
μεγάλους.
Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν μουσική από διάφορες χώρες,
φαγητά ανά τον κόσμο και πολλά άλλα
ενδιαφέροντα πράγματα. Μετά από πολλούς μήνες lockdown θα έχουν την ευκαιρία όλοι να ξαναθυμηθούμε τι πάει να
πει διασκέδαση, έστω και αν συνεχίσουμε να κρατάμε κάποιες αποστάσεις
κοινότητες λόγω του κορωνοϊου.
Με αυτόν τον τρόπο δίνονται ευκαιρίες
σε επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες να
λάβουν μέρος για να γνωρίσουν οι
κάτοικοι του Enfield. Μετά από 16 μήνες
Lockdown λόγω του COVID -19, δίνετε
σε όλους η ευκαιρία να βγουν έξω.
Φυσικά όπως πάντα με προσοχή διότι
ίσως υπάρχει ακόμη να υπάρχει η
φοβέρα του ιού.
Εκτός τούτου είναι ένα μια ευκαιρία να
ξανακτισθούν οι κοινότητες μετά από
τόσο καιρό και αφετέρου οι εταιρίες που
υπέφεραν μεγάλες ζημιές λόγω της
καταστάσεις, αν και φυσικά τους είχε δοθεί κάποια οικονομική βοήθεια από τις
αρχές. Αυτή είναι μία προσπάθεια στο
να βοηθήσει, ούτως ώστε να έλθει κάποια ομαλότητα στη καθημερινή ζωή.
Εφόσον το επιτρέψει η υπάρχων
κατάσταση. Στη ιστοσελίδα δίδονται πληροφορίες ποιοι μπορούν να αποταθούν
και πως μπορούν να λάβουν μέρος.
Ο τίτλος των εκδηλώσεων είναι: “Ενας
μήνας Κυριακάδων - φεστιβάλ φαγητού και κουλτούρας στο Enfield ”.
Στο Enfield μιλούνται περίπου 85
διαφορετικές γλώσσες. Οι διάφορες
κοινότητες εμπλουτίζουν την ζωή στο
Enfield και συντείνουν στο να καθιστούν
το δημαρχείο αυτό ένα από τα
ενδιαφέροντα δημαρχεία, πλούσιο σε
ιστορία και παραδόσεις, και κληρονομιά,
εκτός τούτου οι εκδηλώσεις αυτές θα
έχουν να παρουσιάσουν ότι καλύτερο
έχει να προσφέρει αυτό το δημαρχείο.
Δίνεται η ευκαιρία στις εταιρίες να
πωλήσουν η και να προωθήσουν.
Θα υπάρχουν χοροί τραγούδια παιχνίδια
και
πολλά
άλλα.
Το δημαρχείο επιθυμεί να πάρει κάποια
ιδέα ποιοι και πόσοι λογαριάζουν να λάβουν μέρος και τι ανάγκες θα έχει η κάθε
εταιρία.

Θα κυκλοφορήσει ειδικό πρόγραμμα
τόσο στο Enfield και έξω από το
δημαρχείο αυτό που θα διαφημίζει την
κάθε εταιρία που θα λάβει μέρος. Όσοι
επιθυμούν να λάβουν μέρος να έλθουν
σε επαφή με τους διοργανωτές στο
email nat.buckeridge@enfield.gov.uk
ή να τηλεφωνήσουν στο 020 8132 3050.
Υπάρχει ειδική φόρμα που πρέπει να
συμπληρωθεί.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι.
https://new.enfield.gov.uk/services/bu
siness-and-licensing/covid-19-guidance-for-employers/#4
Για την αποφυγή οποιανδήποτε τυχόν
παρεξηγήσεως επιθυμώ να τονίσω ότι
πληροφορώ το κοινό και γράφω (ως αρθρογράφος) μόνο για να πληροφορήσω
όλους και όσους ενδιαφέρονται και το τι
λαμβάνει μέρος στο Enfield κατά τον
Αύγουστο 2021. Δεν είμαι εγώ που το
οργανώνω, αλλά απλώς ενημερώνω.
Ο κύριος σκοπός της στήλης αυτής σήμερα είναι για να πληροφορήσει τι
γίνετε, η τι προγραμματίζετε στο
Δημαρχείο Enfield. Παραπάνω έχω αναφέρει την ηλεκτρονική διεύθυνση και τον
τηλεφωνικό

αριθμό.

Λόγω

του

μεγάλου ενδιαφέροντος το τηλέφωνο
ίσως να είναι κρατημένο αλλά μπορείτε
να στείλετε email.
Συμπληρωματικές

εκλογές

στην

περιοχή Bush Hill Park Πέμπτη
1ην Ιουλίου 2021
Τελικά μια και μιλούμε για την στήλη
αυτή που δίδει

πληροφορίες

και

ενημερώνει λαμβάνω την ευκαιρία να
πληροφορήσω

ότι

συμπληρωματικές

διεξάγονται
εκλογές

στην

περιοχή του Enfield που ονομάζετε Bush
Hill Park. Η Εργατική Υποψήφια είναι η
Nia Stevens.
Παρακαλώ λάβετε μέρος στις εκλογές
την ερχόμενη Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021.
Τα εκλογικά κέντρα στην περιφέρεια
αυτή που διεξάγονται οι συμπληρωματικές εκλογές ανοίγουν στις 7.00 π.μ.
μέχρι και 10.00 μ.μ.
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Όλα είναι θέμα κουλτούρας!
Στα “γλυκά νερά”
έστησε
καρτέρι
ο χάρος για να κλέψει την ζωή της νεαρής μητέρας που
έκανε όνειρα για μια
ζωή παραμυθένια!
του Βασίλη Ο ανεπιθύμητος
Παναγή
έκανε την εμφάνιση του μπαίνοντας
μέσα στο κορμί του αγαπημένου της
που
μαζί
πλάσανε μια νέα πορεία και κάνανε
όνειρα πολλά για να ζήσουν μια
ευτυχισμένη γεμάτη χαρές και γεμάτη
όμορφες παραστάσεις
ζωή.
Και το θλιβερό μαντάτο έφθασε σαν
αστραπή σε όλα τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, και όλοι απόρησαν και
όλοι αναρωτήθηκαν. Και ο άνθρωπος
που έκανε τα όνειρα της πραγματικότητα, ο άνθρωπος που μαζί φέρανε το
νεογέννητο πλάσμα στη άδικη αυτή
ζωή που ζούμε, άρχισε να παίζει
θέατρο. Και αποδείχθηκε κατ’ αρχήν…
. ότι είναι καλός ηθοποιός.
Και οι αφελείς τον πίστεψαν.
Και άρχισαν όλοι στα μέσα μαζικής
επικοινωνίας να βγάζουν συμπεράσματα! Και άρχισαν όλοι να κρίνουν
και να κατακρίνουν.Και ο σύντροφος
της άτυχης Καρολίνας πραγματικά
απέδειξε
ότι,
έχει
ταλέντο!
Καταγόμενος από οικογένεια… της καλής κοινωνίας, και καλά σπουδασμένος, απέκτησε άδεια να πετάει και
όλοι έλεγαν.. μπράβο του. Καλό παιδί.
Ωραίος και πετυχημένος!
Μα… τί κρίμα!

Και εμφανίστηκε το θύμα, και έκλαψε
για το τραγικό συμβάν!
Κάποιοι άλλοι δεν τον πίστεψαν και
άρχισαν να κάνουν διαφορετικές αναφορές στα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Και όλα πήγαιναν ‘όπως τα είχε προγραμματίσει το αρρωστημένο μυαλό
του πιλότου.
Και έφτασε η μέρα της συνάντησης
για να τιμήσουν οι συγγενείς και οι
φίλοι τη μνήμη της αδικοχαμένης Καρολίνας. Οι καλά εκπαιδευμένοι ανακριτές και οι καλά διαβασμένοι ψυχοθεραπευτές θα έπρεπε να βάλουν τα
δυνατά τους να βρουν τον ένοχο της
αρρωστημένης πράξης! Και σιωπηλά
– σιωπηλά έκαναν τη δουλειά τους και
περίμεναν την κατάλληλη στιγμή.
Και ο προσποιούμενος τον αθώο ερμήνευε ακόμα τον ρόλο του θύματος,
και πρόσφερε συμπαράσταση στους
πονεμένους γονείς της αδικοχαμένης
νεαρής μητέρας. Και παίζοντας καλά
το ρόλο του πρόσφερε αγκαλιές και
φιλιά και παρηγορούσε τους υπόλοιπους που κόντεψαν να τον πιστέψουν,
ότι δηλαδή έπεσε θύμα ληστείας και
ότι έκλεγε και πονούσε για τον χαμό
της αγαπημένης του. Και έτσι ξαφνικά
εκεί που δεν το περίμενε κανείς, οι αρχές του ανήγγειλαν τα ανεπιθύμητα
για αυτόν νέα. Πρέπει να τα πούμε
από κοντά. Του είπαν. Μα έχω να
κλάψω την αγαπημένη μου. Δεν γίνεται να γίνει άλλη ώρα. Είναι κάτι που
πρέπει να το μάθεις! Του είπαν. Και
όλα βγήκαν στη επιφάνειά, και όλα
άλλαξαν από τη μια στιγμή στην άλλη.

Και έγινε χαμός και αναστάτωση στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έγινε χαμός στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες,
στα ραδιόφωνα!Αυτός την σκότωσε.
Αυτός έπνιξε το καημένο το σκυλάκι,
και αυτός σαν καλός ηθοποιός και
σκηνοθέτης έγραψε το σενάριο της δολοφονίας της αδικοχαμένης νεαρής μητέρας.Και πού καταλήγουμε με όλα
αυτά που συνέβησαν.

από τις παραστάσεις της ζωής, εμφανίζονται
μπροστά
μας.
Τα πάντα είναι θέμα του μυαλού και
τα πάντα εμείς τα αποφασίζουμε, και
εμείς τα ελέγχουμε!

Η κοινωνία μας θέλει να αλλάξει πολύ.
Ειλικρινά πώς την καταντήσαμε.
Η αδικία είναι παντού και πάντα. Όλα
είναι θέμα κουλτούρας. Όλα είναι θέμα
εκπαίδευσης. Όλα είναι θέμα οικογένειας. Τα πάντα ξεκινούν από την οικογένεια , και τα πάντα είναι θέμα διαμόρφωσης χαρακτήρα, και θέμα
απόκτησης αρχών. Η εκπαίδευση αρχίζει από τα παιδικά χρόνια, και αν
τα καταφέρουμε να φτιάξουμε χαρακτήρες με αρχές, χαρακτήρες που να
σέβονται τον συνάνθρωπο τους και
που να σέβονται τις αξίες της ζωής,
τότε τα καταφέραμε να φτιάξουμε μια
κοινωνία που θα είναι απαλλαγμένη
από την αδικία, απαλλαγμένη από την
κακία, απαλλαγμένη από αρρωστημένες ψυχές, και απαλλαγμένη από θύματα σαν την αδικοχαμένη νεαρή μητέρα Καρολίνα.

Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ενεργήσουμε ανάλογα βασίζοντας τις ενέργειες μας στα όσα έχουμε αποθηκεύσει διαβαίνοντας τη πορεία της ζωής,
και ανάλογα με το πως ενεργήσαμε
τότε, που από αυτές τις ενέργειες
πήραμε και κρατήσαμε στα κύτταρα
της μνήμης, που πάνω σε αυτά θα
στηρίξουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες
της
καθημερινότητας!
Τα αναφέρω όλα τούτα για να σας πω
ότι όπως φτιαχτήκαμε, τα υλικά που
μαζέψαμε και αποθηκεύσαμε, πάνω
σε αυτά θα βασιστούμε για να αναπτύξουμε τα συναισθήματα μας.
Από εμάς εξαρτάται αν θα βγάλουμε
έξω τον θυμό μας, ή αν θα τον συγκρατήσουμε, αν θα γελάσουμε ή αν
θα
κλάψουμε.
Όλα τούτα είναι μέσα μας, και μπορούμε να αντιδράσουμε ανάλογα με
την κάθε περίπτωση! Το σημαντικότερο στην περίπτωση αντίδρασης, είναι να έχουμε τη δυνατότητα αυτοελέγχου και αυτοσυγκράτησης!

Παραθέτω εδώ πρόσφατη αναφορά
μου για το θέμα διαμόρφωσης χαρακτήρων. Όλοι μας είμαστε φτιαγμένοι
με τα ίδια υλικά, και όλοι μέσα μας
κρύβουμε όλα τα αισθήματα που θα
μπορούσαμε να βάλουμε σε ενέργεια,
και ανάλογα με το ποια από αυτά τα
αισθήματα, που και πάλι εξαρτάται

Στην καθημερινότητα μας θα αντιμετωπίσουμε όπως έχω πει τα όσα φέρνουν οι παραστάσεις ζωής, δηλαδή
όλα όσα διαδραματίζονται γύρω μας.

Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ποιότητα στη ζωή μας, εάν εφαρμόσουμε
τις δυνατότητες που έχουμε, δηλαδή
να ελέγχουμε και να συγκρατούμε τα

συναισθήματα μας!
Αν τα καταφέρουμε, τότε πετύχαμε
την αποφυγή πράξεων που θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση, και με ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Είναι πολλές
οι περιπτώσεις που χάνουμε τον
έλεγχο του εαυτού μας, με αποτέλεσμα
να ενεργήσουμε φτιάχνοντας καταστάσεις που μας φέρνουν σε δύσκολη
θέση, και σε αδιέξοδο.
Ας προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε
τον αυτοέλεγχο έχοντας υπομονή, και
αυτοσυγκράτηση, ούτως ώστε να αγγίξουμε τα κύτταρα της μνήμης βρίσκοντας τις κατάλληλες στιγμές και
βάζοντας σε εφαρμογή τα συναισθήματα εκείνα που θα μας βοηθήσουν
να ενεργήσουμε ανάλογα, αποφεύγοντας οτιδήποτε που θα επιφέρει το
αποτέλεσμα που δεν θα επιθυμούσαμε! Να έχουμε πάντα υπομονή!
Οι βεβιασμένες αποφάσεις δεν είναι
αποτελεσματικές!

Πολλές φορές παίρνοντας βεβιασμένες
αποφάσεις φτάνουμε σε ανεπιθύμητη
κατάληξη. Προτρέχω στις παραστάσεις ζωής του παρελθόντος, για να
μπορέσω να βάλω σε εφαρμογή το
σχέδιο αυτοελέγχου και αυτοσυγκράτησης!
Όλα είναι θέμα παιδείας και διαμόρφωσης χαρακτήρα. Όλα είναι θέμα
πολιτισμού, θέμα κουλτούρας! Είναι
θέμα διαπαιδαγώγησης. Ας αγαπήσουμε αλλήλους, ας μη κλέψουμε τον
συνάνθρωπο μας, ας μην ψευδομαρτυρήσουμε, ας μην ζηλέψουμε, και ας
μην είμαστε εγωιστές!
Εύχομαι να έχετε μια ήρεμη και γεμάτη
αγάπη εβδομάδα. Θα τα πούμε και
πάλι σύντομα
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Το ΑΚΕΛ, το φασιστικό ΕΛΑΜ και η επικίνδυνη
κουλτούρα της σύγχρονης κυπριακής κοινωνίας
Πρώτα, δύο λόγια εν τάχει
για το ΑΚΕΛ, πριν παραθέσω δύο σύντομα κείμενα
που έχω γράψει προσφάτως
για το ΕΛΑΜ. Και τα δύο κείμενα δένουν. Δεν είναι σε
αντίθεση το ένα με το άλλο.
Τα παραθέτω όπως τα
έγραψα σε στιγμές συναισθηματικής φόρτισης, που
του
Βασίλη Κωστή
κρίνω ότι δεν επηρέασε τον
ειρμό της σκέψης μου, ούτε την ουσία των θέσεών μου.
Λοιπόν, πρώτα για το ΑΚΕΛ. Το κόμμα έχασε
το πιο ισχυρό όπλο του στον αγώνα για τα λαϊκά
δίκαια. Το ηθικό πλεονέκτημα του κόμματος, το
πιο βασικό επιχείρημά του ότι είναι και φαίνεται
καθαρό, άμεμπτο, τέθηκε υπό αμφισβήτηση. Η
ευθύνη συλλογική, μα και ατομική.
Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη έξω από την
ατομική ευθύνη και αντίστροφα. Το ίδιο ισχύει και
για αυτοκριτική/κριτική. Είναι αλληλένδετα, πάνε
μαζί.
Το κόμμα επηρεάζεται από τον ατομικισμό και
τον χυδαίο υλισμό, που ενώ είναι η ιδεολογία της
αστικής τάξης έχει γίνει και μέρος της κουλτούρας
μεγάλης μερίδας του κυπριακού λαού και όχι
μόνο. Σίγουρα η κουλτούρα αυτή δεν είναι μέρος
του DNA των ανθρώπων, μα το αποτέλεσμα
απόγνωσης, αδιεξόδων, άλυτων προβλημάτων,
απογοήτευσης και άλλων αιτιών.
Με τα ρουσφέτια, τις μικροκομπίνες, και αυτές
αποτυχημένες, και μια σειρά άλλες απαράδεκτες
ενέργειες και πράξεις, σημαίνοντα στελέχη του
ΑΚΕΛ (αλλά και απλά μέλη) περιλαμβανομένων
βουλευτών, δημοτικών συμβούλων και άλλων,
προσέφεραν κάποιο άλλοθι σε εκείνο το αμαρτωλό κομμάτι της δεξιάς που διέπραξε κλοπές
ολκής, απάτες ολκής και σκάνδαλα ολκής.
Εξέχουσες προσωπικότητες του αμαρτωλού
αυτού κομματιού της δεξιάς ήταν με το πραξικόπημα. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να ισχυριστεί
κάποιος ότι μας κυβερνούν αυτοί που μας κουβάλησαν την Τουρκία.
Σήμερα, ένα όχι ασήμαντο μέρος του κόσμου
της αριστεράς δεν πολυδιαφέρει από τους υπόλοιπους.Έχει διαβρωθεί. Είναι αποπροσανατολισμένο και χωρίς καθοδήγηση.
Δεν το απασχολεί τόσο η διαφθορά, αλλά το
γεγονός ότι δεν συμμετέχει σ' αυτή. Αν τους πεις
ότι αυτό είναι λάθος και θα το πληρώσουμε συλλογικά σαν κοινωνία, θα σου πουν το εκπληκτικό
και "αφοπλιστικό" «μα τους δικούς τους οι δικοί
μας κανονίζουν τους...»
Αυτό που χρειάζεται σήμερα η αριστερά, το
ΑΚΕΛ, είναι η ανάδειξη ηγετών-προτύπων για τη
νεολαία. Οι οποίοι να είναι ηθικοί, ακέραιοι, έντι-

μοι, αγωνιστές. Και ιδεολογικά καταρτισμένοι.
Ξεκινουμε από εδώ. Να ξανακερδίσει η αριστερά το ηθικό πλεονέκτημα που κέρδισε με το
αίμα των πρωτοπόρων. Ούτε επαναξιολόγηση
ιδεολογικών θέσεων, που λέει ο ένας και ο άλλος,
ούτε οτιδήποτε άλλο που δεν ανταποκρίνεται στις
ανάγκες του λαού στις σύγχρονες συνθήκες, που
σε καμία περίπτωση δεν άλλαξαν την καπιταλιστική φύση του κοινωνικό-οικονομικού συστήματος, την ουσία του συστήματος.
Άλλαξαν οι μορφές, το περιεχόμενο όχι. Ακολουθεί το πρώτο που έγραψα για το ΕΛΑΜ:
▪ Φίλοι από το ΑΚΕΛ μιλούν για το ΕΛΑΜ.
Ναι, είναι ξενοφοβικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό,
φασιστικό κόμμα, ασυζητητί. Αλλά,πρέπει να το
αποδείξουν στον κόσμο, όχι σε μας που είμαστε
ξεκάθαροι για τον χαρακτήρα και τον ρόλο του.
Σύντροφοι, την ώρα που το ΕΛΑΜ πάει στα
σπίτια και βοηθά οικογένειες εσείς είστε στα γραφεία και διαβάζετε μαρξισμό!
Τούτου λεχθέντος δεν μας διαφεύγει ότι η κοινωνική πρόνοια είναι αυτονόητη υποχρέωση του
κράτους και όχι αντικείμενο φιλανθρωπίας.
Να διαχωρίσετε τον κόσμο που ψηφίζει ΕΛΑΜ
από την ηγεσία ΕΛΑΜ.
Χιλιάδες που το ψηφίζουν δεν έχουν πολιτικά
συγκροτημένο νου. Αλλά, δεν είναι όλοι φασίστες
Οι βουλευτές του ΕΛΑΜ εξελέγησαν δημοκρατικά.
Ωστόσο, αυτό δεν κάνει το ΕΛΑΜ δημοκρατικό
κόμμα.
Η ιδεολογική φυσιογνωμία του δεν καθορίζεται
από καμία εκλογική διαδικασία.
Έτερον εκάτερον.
Ναι, είναι ξενοφοβικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό
φασιστικό κόμμα Μα, να πείσετε τον κόσμο ότι
τέτοιο είναι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΜΜΕ
στην πλειοψηφία τους ευνοούν το ΕΛΑΜ, την

πλύση εγκεφάλου και το πώς σκέφτεται ο πολύς
κόσμος, δεν τους αποκαλύπτετε, δεν τους ξεσκεπάζετε, άμα αρνείστε να είστε στο ίδιο τηλεοπτικό
πάνελ για συζήτηση discussion panel ή όταν σηκώνεστε και φεύγετε από το εν λόγω πάνελ.
Δεν τους αποκαλύπτετε στα μάτια ψηφοφόρων
που τους δίνουν ψήφο διαμαρτυρίας.
Σίγουρα δεν τους αποκαλύπτετε όταν λέτε ότι
έπρεπε να είναι στην φυλακή. Τους βοηθάτε, τους
στρώνετε χαλί, σημειώνετε αυτογκόλ.
Κλείνω με το δεύτερο που έγραψα για το
ΕΛΑΜ.
▪ Το ΑΚΕΛ ένα θέμα. Το ΕΛΑΜ άλλο.
Κύπρος και Μεταναστευτικό.
Πρέπει σίγουρα να υπάρχει έλεγχος για το
ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Εξάλλου είμαστε
μικρή χώρα. Επίσης δεν είμαστε αφελείς για να
μην καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία μας στέλνει
πολλούς μετανάστες.
Για την ώρα αφήνω στην άκρη το ότι η Τουρκία
μας στέλλει μετανάστες είναι το άλλοθι της κυπριακής κυβέρνησης και ιδιαίτερα του υπουργού
εσωτερικών που εφαρμόζει ρατσιστική πολιτική
στην αντιμετώπιση των μεταναστών. Για την ώρα
αφήνω στην άκρη και το γεγονός ότι η Κύπρος
παίρνει αρκετά κονδύλια, σχετικά μεγάλα ποσά
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος της εισροής μεταναστών
και τα στοιχεία δείχνουν πως τα χρήματα δεν
χρησιμοποιούνται για τους μετανάστες, αφού
πολλά από αυτά τα χρήματα διοχετεύονται στους
επιτήδειους ημετέρους.
Στην Κύπρο όλα είναι πιθανά.
Ωστόσο το να προεδρεύει της ad hoc Επιτροπής για το Μεταναστευτικό το ΕΛΑΜ συνιστά
πρόκληση άνευ προηγουμένου. Οι άνθρωποι δεν
έχουν θεό.
Οι ξενοφοβικές ρατσιστικές εθνικιστικές θέσεις

του ΕΛΑΜ απαγορεύονται από νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συμφωνώ οι βουλευτές του ΑΚΕΛ να μην προσέρχονται στις συνεδριάσεις της εν λόγω Επιτροπής.
Οι βουλευτές του ΔΗΣΥ, που το παίζουν Ευρωπαίοι δημοκράτες, πάλεψαν για να δοθεί αυτή
η Επιτροπή στο ΕΛΑΜ γνωρίζοντας ότι η καλλιέργεια της ιδεολογίας της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιβαίνει τον ευρωπαϊκό
νόμο.
Η κυβέρνηση ΔΗΣΥ με επικεφαλής τον Νίκο
Αναστασιάδη στρώνει χαλιά στο ΕΛΑΜ και δίνει
δώρα στο κόμμα αυτό που τον έχει στηρίξει σε
όλα τα σημαντικά ζητήματα, ξεπούλημα του συνεργατισμού με την διάλυση της Συνεργατικής
Κεντρικής Τράπεζας, υπερψήφιση του κρατικού
προϋπολογισμού, ψήφο στην υποψήφια του
ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου που εξελέγη πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων και άλλα.
Τα κόμματα της πραγματικής αντιπολίτευσης
οφείλουν να εργαστούν από κοινού για να φράξουν τον δρόμο στο ΕΛΑΜ.
Την ίδια ώρα το ΑΚΕΛ να ξεκινήσει να επισκέπτεται σπίτια δισπραγούντων και να προσφέρει
βοήθεια για να σταματήσει η υποκρισία του
ΕΛΑΜ ότι είναι δήθεν συμπονετικοί, φιλεύσπλαχνοι καλοί χριστιανοί που στέκονται δίπλα στον
φτωχόκοσμο.
Τούτου λεχθέντος δεν μας διαφεύγει ότι η κοινωνική πρόνοια είναι αυτονόητη υποχρέωση του
κράτους και όχι αντικείμενο φιλανθρωπίας. Κανεί
με το θέατρο του παραλόγου. Δεν μπορούν να
κρυφτούν! Δεν μπορείς να είσαι ρατσιστής και
άνθρωπος.
Το ΕΛΑΜ ξενοφοβικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό,
φασιστικό κόμμα, ασυζητητί.
Η εκλογική διαδικασία δημοκρατική μέσα στα
γνωστά αστικά πλαίσια. Δεν μπορούμε να την
αμφισβητήσουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παράδοξο. Με δημοκρατικές διαδικασίες
και βοήθεια από ένα μέρος του κατεστημένου
εξελέγησαν φασίστες.
Αμφισβητώ ότι είναι δημοκράτες αφού είναι φασίστες. Δεν αμφισβητώ την διαδικασία που σίγουρα δεν τους μετατρέπει από φασίστες σε δημοκράτες. Είμαι ξεκάθαρος από την αρχή.
Διαχωρίζω την εκλογική διαδικασία από την ιδεολογικό-πολιτική φυσιογνωμία του ΕΛΑΜ, τον
χαρακτήρα, τον ρόλο και τους στόχους του. Εν
ολίγοις, το τι είναι το ΕΛΑΜ δεν καθορίζεται από
την εκλογική διαδικασία. Ας μην μπλέκουμε δύο
διαφορετικά πράγματα.
Τονίζω συνέχεια ότι είναι φασίστες και προσπαθώ να πείσω τον κόσμο με επιχειρήματα και
πράξεις.

Ανησυχίες για το αποτέλεσμα
του προσεχούς Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
του Σάββα Παυλίδη
Βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε ένα ακόμη πολυαναμενόμενο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (24-25 Ιουνίου 2021), από το οποίο αναμέναμε πολλά, τα οποία θα συνέβαλλαν στην προώθηση λύσης
του κυπριακού και του δίκαιου διακανονισμού των διαφορών
στο Αιγαίο. Προσβλέπαμε μάλιστα, αν η Τουρκία δεν συμπεριφερόταν ανάλογα, στην επιβολή κάποιων κυρώσεων εναντίον
της για να αναγκαστεί να προσαρμοστεί.
Ωστόσο η Τουρκία όχι μόνον περιφρόνησε πλήρως και δεν
έλαβε καθόλου σοβαρά υπόψη της τις από μηνών αυστηρές
αυτές προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης (ΕΕ) αλλά,
αντίθετα, συνέχισε να συμπεριφέρεται αυταρχικά και κορύφωσε
τις προκλήσεις της. Αντί δε της επίδειξης έμπρακτου σεβασμού
στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο και της ανάληψης των υποχρεώσεών της έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας, προκειμένου
να τύχει ευνοϊκής μεταχείρησης αναφορικά με τα αιτήματα και
τις απαιτήσεις της από την ΕΕ, συνέχισε και κλιμάκωσε την παράνομη δράση της. Για να ρίξει δε στάχτη στα μάτια των ευρωπαίων ενόψει του εν λόγω Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέστειλε
προσωρινά, μόλις πρόσφατα, την παράνομη δράση της... Και η
ΕΕ ετοιμάζεται να την επιβραβεύσει!!! Φαίνεται, λοιπόν, ότι χά-

σαμε και πάλι το τρένο, πριν ακόμη ξεκινήσει...
Εδώ που φτάσαμε, το ζητούμενο τώρα είναι κατά πόσον Ελλάδα και Κύπρος θα μπορούσαν, έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, να καταστήσουν από κοινού σαφές το μήνυμά τους προς
την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ότι στην επικείμενη ευρωπαϊκή διάσκεψη στις 24 και 25 Ιουνίου 2021 είναι έτοιμες να ασκήσουν το
αναφαίρετο δικαίωμα του "βέτο" σε κάθε κίνηση επίδειξης καλής
θέλησης προς όφελος της Τουρκίας, πριν ακόμα αποδειχθεί
έμπρακτα (και όχι λεκτικά και πρόσκαιρα) η αναμφισβήτητη πρόθεση της Τουρκίας να σεβαστεί το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο
και να τηρήσει τις αναληφθείσες υποχρεώσεις της έναντι της
Κύπρου και της Ελλάδας. Αν η απαραίτητη αυτή προϋπόθεση
δεν εξασφαλιστεί από την ΕΕ μέσω γραπτής συμφωνίας με την
Τουρκία, οι γνωστές προσβλητικές και παράνομες διακηρύξεις
και δραστηριότητες της κατοχικής δύναμης στην Κύπρο και το
Αιγαίο δεν θα διακοπούν ποτέ οριστικά και αμετάκλητα.
Γι αυτό δεν θα πρέπει με κανέναν απολύτως τρόπο (ούτε με
την στήριξη των φίλων της Τουρκίας στην ΕΕ μήτε με τη δική
μας ανοχή) να δοθεί η ευκαιρία στον συμφεροντολόγο ταραξία
της περιοχής μας να μπορέσει να αποσπάσει από την ΕΕ αυτά
που επιδιώκει... Σίγουρα δεν θα πρέπει να ανάψει κανένα πράσινο φως από πλευράς ΕΕ για προώθηση διαπραγματεύσεων

για ένταξη της γείτονος στην ευρωπαϊκή οικογένεια ή, έστω, για
την παροχή οποιωνδήποτε διευκολύνσεων ή δυνατοτήτων πρόσβασης σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκά κονδύλια...
Αν τελικά δεν γίνει ούτε αυτό, η πολυαναμενόμενη ελπιδοφόρα
και, υποτίθεται, πολύ καλά προετοιμασθείσα διάσκεψη θα αποτύχει παταγωδώς. Κι εμείς θα βρεθούμε ξανά στις ορέξεις του
εισβολέα κατακτητή και επίβουλου αιώνιου εχθρού μας, που
καιροφυλακτεί να καταλάβει όχι μόνον ολόκληρη την Κύπρο
αλλά και μεγάλο μέρος του ανατολικού Αιγαίου, περιλαμβανομένων και των ελληνικών νησιών, που βρέχονται από αυτό...
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑΣ

Ο Λεβέντης της Κύπρου
Δύο χρόνια από τότε που έφυγε από τη ζωή…
Ένα μικρό αφιέρωμα
του Ζαννέτου Τοφαλλή
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης δύο χρόνων
από τότε που μας έφυγε το Γελαστό Παιδί της
Κύπρου, γράφω αυτό το σημείωμα με τρεμάμενα χέρια. Για ένα Μεγάλο Άντρα, ένα Υπέροχο Φίλο και Σύντροφο, ένα Άνθρωπο που
πρόσφερε τόσα πολλά στο Λαό του και τον
αγάπησε ολόκληρη η Οικουμένη.
Ποιος ήταν, λοιπόν, ο Δημήτρης Χριστόφιας;
Ο Δημήτρης Χριστόφιας ήταν Ε/κύπριος πολιτικός ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας (2008-2013), Πρόεδρος
της Βουλής των Αντιπροσώπων και Γενικός
Γραμματέας του ΑΚΕΛ (1988-2009). Κατά τη
διάρκεια της προεδρικής θητείας του προσπάθησε να επιλύσει το κυπριακό πρόβλημα και
να τερματιστεί η διαίρεση του νησιού.
Ο Δημήτρης γεννήθηκε στο Κάτω Δίκωμο
της επαρχίας Κερύνειας στις 29 Αυγούστου
1946. Οι γονείς του ονομάζονταν Χριστόφορος
(Χριστοφής) και Άννα. Είχε τέσσερις μικρότερες
αδερφές. Για αρκετά χρόνια ήταν καταχωρημένος στα ληξιαρχικά βιβλία ως Δημήτρης Δημητρίου. Στη συνέχεια άλλαξε το επώνυμο του
σε Χριστόφια, το οποίο ήταν το παρατσούκλι
του πατέρα του εξαιτίας του έντονου τρόπου
με τον οποίο συζητούσε.
Ο Δημήτρης Χριστόφιας καταγόταν από
φτωχή οικογένεια. Τα παιδικά του χρόνια ήταν
δύσκολα, με στερήσεις. Ο πατέρας του ήταν
οικοδόμος ενώ παράλληλα λειτουργούσε και
το καφενείο στη συντεχνία της ΠΕΟ. Ο Δημήτρης Χριστόφιας σε ηλικία 10 ετών βοηθούσε
τον πατέρα του στο καφενείο. Εκεί γινόταν δέκτης πολιτικών συζητήσεων και κοινωνός των
πολιτικών δρώμενων της εποχής.
Σε ηλικία 12 ετών διένειμε την εφημερίδα Χαραυγή στο χωριό του, φροντίζοντας παράλληλα
να την διαβάζει. Στη συνέχεια ξεκίνησε την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, τα οποίο προμηθευόταν από τη βιβλιοθήκη του Αθλητικού
Μορφωτικού Συλλόγου Αχιλλέας Δικώμου. Φοίτησε στο Εμπορικό Γυμνάσιο Νεοκλέους στη
Λευκωσία από το οποίο αποφοίτησε το 1964.
Σε ηλικία 14 ετών έγινε μέλος της Παγκύπριας
Ενιαίας Οργάνωσης Μαθητών (ΠΕΟΜ). Το
1964 έγινε μέλος του ΑΚΕΛ, της Παγκύπριας
Εργατικής Ομοσπονδίας (ΠΕΟ) και της Ενιαίας
Δημοκρατικής Οργάνωσης Νεολαίας (ΕΔΟΝ).
Το 1969 εξελέγη μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΔΟΝ.
Σε μια παγκοινοτική συγκέντρωση στο Κάτω
Δίκωμο τον γνώρισε ο Εζεκίας Παπαϊωάννου,
Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ο Δημήτρης
Χριστόφιας προσφώνησε τον Εζεκία Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου τον ξεχώρισε και του
έδωσε την ευκαιρία να σπουδάσει. Το 1969
πήγε για σπουδές στο Ινστιτούτο Κοινωνικών
Επιστημών της Μόσχας. Αφού ολοκλήρωσε τη
διετή φοίτηση, μεταπήδησε στην Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών της Σοβιετικής Ένωσης
από την οποία αποφοίτησε ως διδάκτωρ ιστορικών επιστημών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές
του το 1974. Επέστρεψε στην Κύπρο, οπόταν
και εργοδοτήθηκε στην ΕΔΟΝ, της οποίας εξελέγη κεντρικός οργανωτικός γραμματέας. Το
1977 εξελέγη γενικός γραμματέας της ΕΔΟΝ.
Παρέμεινε στη θέση αυτή έως και το 1987.
Στη διάρκεια των σπουδών του στη Μόσχα
γνώρισε τη σύζυγο του Έλση Χηράτου. Παντρεύτηκαν στις 20 Αυγούστου 1972 στο Κάτω
Δίκωμο. Απέκτησαν τρία παιδιά, τη Μαριάννα,
τη Χριστίνα και τον Χρίστο. Κατά το πραξικό-

πημα της 15ης Ιουλίου 1974, το ζευγάρι, βρισκόταν στο Κάτω Δίκωμο όπου διέμενε, με το
νεογέννητο παιδί τους Έφυγαν από το Κάτω
Δίκωμο για τη Λευκωσία. Ο Δημήτρης Χριστόφιας ήθελε να πάει στη Λευκωσία για να αντισταθεί κατά του πραξικοπήματος
Μετά την κατάληψη του Κάτω Δικώμου από
τα τουρκικά στρατεύματα κατά την τουρκική εισβολή του 1974, η οικογένεια εγκαταστάθηκε
στην Έγκωμη
Επιπρόσθετα, μετά τις βουλευτικές εκλογές
του 2001 ο Δημήτρης Χριστόφιας διεκδίκησε
το αξίωμα του προέδρου της Βουλής. Έχοντας
τους ψήφους των βουλευτών του ΑΚΕΛ,
του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ κέρδισε την προεδρία

Γραμματέας του ΑΚΕΛ, ξεκίνησε αποστολές
στο εξωτερικό ώστε να ενημερώσει ξένους ηγέτες για την απόφαση των Ε/κυπρίων στο δημοψήφισμα, αλλά και για να διατηρηθούν οι ελπίδες επίλυσης του Κυπριακού ζωντανές.
Τον Μάιο του 2004 η Κύπρος έγινε πλήρες
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο αργότερα
διεξήχθησαν οι πρώτες ευρωεκλογές στην Κύπρο. Το ΑΚΕΛ, με επικεφαλής τον Δημήτρη
Χριστόφια, κατέλαβε τη δεύτερη θέση με ποσοστό 27,89%, με πολύ μικρή διαφορά από το
πρώτο κόμμα. Εξέλεξε 2 από τους 6 ευρωβουλευτές της Κύπρου.
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της
προεδρίας του Δημήτρη Χριστόφια ήταν η επί-

της βουλής (7 Ιουνίου 2001), όντας ο πρώτος
πρόεδρος της βουλής που προερχόταν από το
ΑΚΕΛ. Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2006
επανεκλέγηκε στην προεδρία της βουλής με
τις ψήφους των βουλευτών του ΑΚΕΛ, του
ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων (1 Ιουνίου 2006).
Ως επικεφαλής του ΑΚΕΛ οδήγησε το κόμμα
σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη Προέδρου της Δημοκρατίας. Στις προεδρικές του 1993 το ΑΚΕΛ υποστήριξε τον τότε
πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου, ο οποίο έχασε με
πολύ μικρή διαφορά. Στις προεδρικές εκλογές
του 1998 το ΑΚΕΛ συνεργάστηκε με το ΔΗΚΟ,
έχοντας ως υποψήφιο τον Γιώργο Ιακώβου, ο
οποίος έχασε με μικρή διαφορά. Στις προεδρικές εκλογές του 2003 το ΑΚΕΛ υποστήριξε τον
πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Τάσο Παπαδόπουλο, ο
οποίος εκλέχθηκε από τον Α΄ γύρο.
Ακολούθησαν οι προεδρικές εκλογές του
2008. Το ΑΚΕΛ αποφάσισε να διεκδικήσει για
πρώτη φορά το προεδρικό αξίωμα με κομματικό του στέλεχος, τον Δημήτρη Χριστόφια. Στον
Α΄ γύρο των προεδρικών εκλογών το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που τον στήριξε ήταν το
ΑΚΕΛ (είχε και τη στήριξη των Ενωμένων Δημοκρατών, της Έπαλξης Ανασυγκρότησης του
Κέντρου και της Πρωτοβουλίας Σοσιαλιστών).
Στον Β΄ γύρο έλαβε επιπρόσθετα την υποστήριξη του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος
Οικολόγων. Ο Δημήτρης Χριστόφιας κέρδισε
και αναδείχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο ίδιος, ως Πρόεδρος της Βουλής και Γενικός

λυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας και
στο πλαίσιο των αποφάσεων του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών. Επιδίωξε άμεση επανέναρξη των συνομιλιών, κάτι που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2008. Ηγέτης των Τ/κυπρίων
ήταν ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ. Ο Δημήτρης Χριστόφιας και ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ κατέληξαν στις συγκλίσεις Χριστόφια – Ταλάτ, οι οποίες αφορούσαν συμφωνίες σε σημαντικά ζητήματα όπως
ο τρόπος άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας,
τα νομοθετικά σώματα, η δικαστική εξουσία και
οι αρμοδιότητες της ομόσπονδης κυβέρνησης.
Το 2010 ηγέτης των Τουρκοκυπρίων αναδείχθηκε ο Ντερβίς Έρογλου. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν με τον Έρογλου στη θέση του Ταλάτ
αλλά κατέληξαν σε αδιέξοδο.
Σημαντικό γεγονός της θητείας του Δημήτρη
Χριστόφια αποτελεί η προσπάθεια για εξεύρεση
υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Χριστόφια έκανε συμφωνία με το γειτονικό Ισραήλ για την οριοθέτηση της ΑΟΖ[ και
προκήρυξε και ανέθεσε την έρευνα σε διάφορα
θαλάσσια οικόπεδα σε εταιρείες κολοσσούς.
Όλα αυτά συνέβησαν παρά την απειλή της
Τουρκίας τον Σεπτέμβριο του 2011 για αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του Δημήτρη
Χριστόφια ξεκίνησε στην Κύπρο η μεγαλύτερη
οικονομική κρίση στη χώρα. Κύρια αιτία της
κρίσης υπήρξε η μεγάλη έκθεση των κυπριακών τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα, που κου-

ρεύτηκαν την άνοιξη του 2012. Η Κύπρος,
παρά το μικρό μέγεθος της οικονομίας της, είχε
ανεπτυγμένο τραπεζικό κλάδο. Μετά το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων (ελληνικού χρέους), η έκθεση των κυπριακών τραπεζών σ’
αυτό άγγιξε τα €22 δις, πόσο μεγαλύτερα από
το εγχώριο προϊόν της Κύπρου. Η κυπριακή
οικονομία υποβαθμίστηκε από όλους τους οίκους αξιολόγησης. Σε μια προσπάθεια αποφυγής μνημονίων, η κυβέρνηση πήρε διακρατικό
δάνειο από τη Ρωσία ύψους 2,5 δις ευρώ, το
οποίο δεν ήταν επαρκές.
Η θητεία του Δημήτρη Χριστόφια στιγματίστηκε από την έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης στο Μαρί στις 11 Ιουλίου
2011. Ο νομικός Πόλυς Πολυβίου εκπόνησε,
μετά από ανάθεση της κυβέρνησης, πόρισμα
με το οποίο απένειμε πολιτικές ευθύνες στην
κυβέρνηση Χριστόφια για τον τρόπο χειρισμού
των 98 εμπορευματοκιβωτίων με πυρίτιδα, τα
οποία είχαν κατασχεθεί από ένα πλοίο το οποίο
μετέφερε πολεμοφόδια από το Ιράν στην Συρία.
Αυτό πολύ τον πλήγωσε. Ήταν η πιο μεγάλη
αχαριστία που έγινε ποτέ στην ιστορία της πατρίδας μας! Συνέχεια της μεγαλύτερης κατάρας
της φυλής μας. Όταν οι εχθροί του λαού κατηγορούν τους ήρωες και τους λαϊκόύς αγωνιστές
– από τον Προμηθέα μέχρι τον Σωκράτη, από
τον Θεμιστοκλή μέχρι τον Κολοκοτρώνη, από
τον Μακρυγιάννη μέχρι τον Γλέζο, από τον Λαμπράκη μέχρι τον Μακάριο και τον Χριστόφια.
Για ν’ άναφέρω μόνο μερικά ονόματα.
Το εξάμηνο Ιούλιος 2012 - Δεκέμβριος 2012
η Κύπρος ανέλαβε την κυλιόμενη προεδρία του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Δημήτρης Χριστόφιας, ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ήταν ο επικεφαλής της Κυπριακής Προεδρίας.
Ο Δημήτρης Χριστόφιας δεν επαναδιεκδίκησε
επανεκλογή στις προεδρικές εκλογές του
2013.[14] Παρακολουθούσε την πολιτική ζωή
εξ αποστάσεως. Παρέμεινε ενεργό στέλεχος
του ΑΚΕΛ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής
του κόμματος. Επιπλέον, ως πρώην πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμμετείχε στο
Εθνικό Συμβούλιο, παρακολουθώντας τις εξελίξεις για επίλυση του κυπριακού προβλήματος.
Επιπρόσθετα, συνέγραψε βιβλίο με τίτλο
«Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία», στο οποίο κατέγραψε την προσωπική του μαρτυρία και
άποψη για όσα έζησε, αλλά και για τα πολιτικά,
οικονομικά και κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου.
Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε στα Τουρκικά και
στα Αγγλικά. Προσωπικά, είχα τη μεγάλη χαρά
και τιμή να παρουσιάσω το βιβλίο του και τον
Δημήτρη μπροστά σε μια παλλαϊκή συγκέντρωση στο Κοινοτικό Κέντρο του Λονδίνου.
Ο Δημήτρης Χριστόφιας έτυχε πολλές, πάρα
πολλές τιμητικές διακρίσεις στην Κύπρο, την
Ελλάδα και τον κόσμο, από Πανεπιστήμια και
Κυβερνήσεις.
Aντιμετώπισε προβλήματα υγείας από νεαρή
ηλικία. Γι αυτό το θέμα. με κατατόπισε ο προσωπικός του ιατρός και εξάδελφός μου, Καρδιολόγος Μιχάλης Μηνά.
Το όνομα του Δημήτρη Χριστόφια θα παραμείνει αιώνια χαραγμένο στη ψυχή του Κυπριακού Λαού, ενός ανθρώπου κι αγωνιστή που
έδωσε όλη του τη ζωή για την πρόοδο, την
επανένωση και την ευτυχία του Κυπριακού
Λαού. Καλό σου Ταξίδι, Λεβέντη μας! Ποτέ δεν
θα σε ξεχάσουμε, Γελαστό Παιδί!
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
Λονδίνο, Ιούνιος 2021
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1912: O Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο
στο μήκος άνευ φοράς

22 Ιουνίου 1941: Έναρξη της
Επιχείρησης Μπαρμπαρόσα

Σ

27η τις 22 Ιούνη 1941, τα ξημερώματα, η
Γερμανία επιτέθηκε δόλια κατά της Σοβιετικής Ενωσης. Χιλιάδες κανόνια άνοιξαν
πυρ εναντίον των συνοριακών φυλακίων και οχυρώσεων. Αεροπλάνα με τη σβάστικα στα φτερά
βομβάρδισαν μαζικά το Κίεβο, το Ζιτόμιρ, τη
Σεβαστούπολη, το Μινσκ, το Σμολένσκ, τη Ρίγα,
το Κάουνας και άλλες πόλεις. Τα ναζιστικά
στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα της ΕΣΣΔ.
Το «σχέδιο Μπαρμπαρόσα» είχε τεθεί σε
ενέργεια. Μόνο αφού πέρασε μιάμιση ώρα
ύστερα από την επίθεση, η γερμανική κυβέρνηση
κήρυξε τυπικά τον πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ,
μέσω του πρεσβευτή της στη Μόσχα.
Στις 22 Ιούνη ανήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών
της Γερμανίας δημοσίευσε μια ψεύτικη εξήγηση
για τα αίτια της επίθεσης: «Για να σώσουμε
όλο τον παγκόσμιο πολιτισμό από το θανάσιμο
κίνδυνο του μπολσεβικισμού». Μετά τη Γερμανία
μπήκαν στον πόλεμο κατά της Σοβιετικής Ενωσης
η Ιταλία, η Ρουμανία, η Φινλανδία και η Ουγγαρία.
Τον πόλεμο εναντίον της ΕΣΣΔ κήρυξε και η
φασιστική κυβέρνηση της Σλοβακίας, ενώ η
κυβέρνηση του Βισύ διέκοψε τις διπλωματικές
σχέσεις. Είχε αρχίσει η εκστρατεία των
φασιστικών κρατών εναντίον του σοσιαλιστικού
κράτους. Η επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας και
των άλλων συμμάχων της ενάντια στη Σοβιετική
Ενωση είναι και η αρχή του Μεγάλου Πατριωτικού
Πολέμου, που έληξε με τη μεγαλειώδη νίκη του
σοβιετικού λαού και του Κόκκινου Στρατού.

2

5 Ιουνίου 1912: Ο Ολυμπιονίκης Κώστας Τσικλητήρας δόξασε την #Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σουηδίας, όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο στο
μήκος άνευ φοράς.
Ήταν (1888-1913)ποδοσφαιριστής, αθλητής στίβου,
Πανελληνιονίκης, Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος
ρέκορντμαν. Είχε σπουδάσει στην Ανώτατη Εμπορική
αλλά τον κέρδισε ο αθλητισμός. Ασχολήθηκε με υπέρμετρο
πάθος για την κατάκτηση του στόχου του, ένας επίμονος
και συνάμα εγκεφαλικός τύπος αθλητή.
▪ 1η Απριλίου του 1912 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ
στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς με 3,47 που κατείχε ο
Αμερικανός Ρέι Γιούρι από το 1904.
▪ 21η Απριλίου του 1912 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ
στο άλμα εις ύψος με επίδοση 1,72. Στους Ολυμπιακούς
Αγώνες 1912: στους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγνταν
στη Στοκχόλμη, ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής
αποστολής,
▪ 8 Ιουλίου: κατέκτησετο το χρυσό μετάλλιο στο μήκος
άνευ φοράς με άλμα 3,37 και το χάλκινο στο ύψος
άνευ φοράς με άλμα 1,55.
Στο μεταξύ, είχε ξεσπάσειο Α΄Βαλκανικός πόλεμος και το
πάθος της συμμετοχής του στις στρατιωτικές επιχειρήσεις
της Ελλάδος, ήταν υπέρτατο. Δήλωνε χαρακτητιστικά
''Ντρέπομαι να φύγω από το μέτωπο''Η άρνηση του
ολυμπιονίκη Τσικλητήρα να μετατεθεί στην Αθήνα, ενώ ο
βαλκανικός πόλεμος κατά των Τούρκων ήταν σε εξέλιξη.
Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα,ο κόσμος τον υποδέχτηκε

27 Ιουνίου: Ημέρα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η

27η Ιουνίου γιορτάζεται
ως
Ημέρα
των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day)
με απόφαση του ΟΗΕ που
ελήφθη ομόφωνα από την
γενική συνέλευση του διεθνούς
οργανισμού στις 6 Απριλίου
2017 για να τονίσει εμφατικά
την σπουδαιότητα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην βιώσιμη ανάπτυξη
και να προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία για όλους, την δημιουργικότητα και την
καινοτομία. Η πρωτοβουλία ανήκε στην αντιπροσωπεία της Αργεντινής στον ΟΗΕ
και υποστηρίχθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Μικρών Επιχειρήσεων (ICSB).
Σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναγνωριστεί ως
μικρομεσαία μια επιχείρηση (ΜΜΕ), πρέπει να τηρεί τα όρια αναφορικά με τον
αριθμό του προσωπικού και, είτε τα όρια του συνόλου του ισολογισμού, είτε εκείνα
του κύκλου εργασιών Ως πολύ μικρή επιχείρηση (micro-enterprise) ορίζεται η
επιχείρηση εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και των οποίων
ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2
εκατομμύρια ευρώ. Ως μικρή επιχείρηση (small enterprise) ορίζεται η επιχείρηση
εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια
ευρώ. Ως μεσαία επιχείρηση (medium-sized enterprise) ορίζεται η επιχείρηση
εκείνη που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος
κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

θριαμβευτικά. Τον παρέλαβαν απ’ το σταθμό του
τρένου και τον συνόδευσαν μέχρι το γήπεδο του
Πανελληνίου,
στο
Πεδίον
του
Άρεως.
Ο Κωστής όμως δεν πρόλαβε να χαρεί το θρίαμβό
του. Λίγους μήνες μετά την επιστροφή του, ξέσπασε
ο Πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος.Χιλιάδες Έλληνες
κατετάγησαν στο στρατό και ακόμη περισσότεροι
ομογενείς ήρθαν ως εθελοντές. Κόσμος ερχόταν
από την Αμερική, για να συμμετάσχει στον
πατριωτικό αγώνα. Από αυτή την προσπάθεια δεν
μπορούσε να λείπει το αγαπημένο παιδί της
Ελλάδας, ο χρυσός Ολυμπιονίκης Κωστής Τσικλητήρας. Κατατάχτηκε αμέσως, με μεγάλο ζήλο.
Δεν έβλεπε την ώρα να υπηρετήσει στο μεγάλο
απελευθερωτικό αγώνα. Όμως οι ανώτεροί του δεν
ήταν διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή ενός
ινδάλματος του ελληνικού λαού.
Το 1916 θα διεξάγονταν πάλι Ολυμπιακοί Αγώνες
και η ελληνική κυβέρνηση προόριζε τον Τσικλητήρα
για άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Δεν μπορούσαν να
θυσιάσουν ένα σπουδαίο ταλέντο, ένα από τα
ελάχιστα που είχε η Ελλάδα, στο πεδίο της μάχης.
Οι εντολές έρχονταν από τον Πρίγκιπα Νικόλαο.
Προσπάθησαν να τον στείλουν στα μετόπισθεν για
να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Ο Κωστής δεν
υπάκουσε. Ντρεπόταν να μείνει πίσω όταν τ΄
αδέλφια του ήταν στο μέτωπο. Ήθελε να πολεμήσει για
την πατρίδα του και το φώναζε με κάθε τρόπο. Αρνήθηκε
να γυρίσει στην Αθήνα, αλλά δεν κατάφερε να πολεμήσει.
Οι
αξιωματικοί
τον
τοποθετούσαν
πάντα
μακριά από τη μάχη. Του ανέθεταν να συνοδεύει
αιχμαλώτους και όποια άλλη δουλειά εξασφάλιζε την
απουσία του απ” το μέτωπο. Η οικογένειά του ανησυχούσε
και τον συμβούλευε να δεχτεί τις συστάσεις των
αξιωματικών και να γυρίσει στην Αθήνα. Μέχρι και ο
Μπενάκης, που ήταν φίλος της οικογένειας Τσικλητήρα,
του είχε προτείνει να εργαστεί στις επιχειρήσεις του στην
Αίγυπτο για να τον κρατήσει μακριά απ'τον πόλεμο.
Δυστυχώς, ο 24χρονος κατόχος τεσσάρων ολυμπιακών
μεταλλίων εξέπνευσε από σοβαρή περίπτωση
μηνιγγίτιδος!
1ος – Ολυμπιακοί Αγώνες, Στοκχόλμη 1912 (μήκος άνευ
φοράς: 3.37 μ.)
2ος – Ολυμπιακοί Αγώνες, Λονδίνο 1908 (μήκος άνευ φοράς: 3.25 μ.)
2ος – Ολυμπιακοί Αγώνες, Λονδίνο 1908 (ύψος άνευ φοράς: 1.55 μ.)
3ος – Ολυμπιακοί Αγώνες, Στοκχόλμη 1912 (ύψος άνευ
φοράς: 1.55 μ.)
19 φορές Πρωταθλητής Ελλάδας, από το 1906 έως το
1913
✓ 6 χρυσά μετάλλια στο μήκος άνευ φοράς
✓ 6 χρυσά μετάλλια στο ύψος άνευ φοράς
✓ 4 χρυσά μετάλλια στο ύψος
✓ 3 χρυσά μετάλλια στο πένταθλο

Πέντε χρόνια από το δημοψήφισμα του Brexit

T

ο Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επισήημως από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
στις 31 Ιανουαρίου 2020. Πριν
από πέντε χρόνια, στις 23 Ιουνίου 2016, το Ηνωμένο Βασίλειο
διεξήγαγε δημοψήφισμα σχετικά
με τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι πολίτες
ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης
από την ΕΕ, με 52 % έναντι 48%.
Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ΕΕ, ενεργοποιώντας επίσημα το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 30 Ιανουαρίου 2020, η ΕΕ επικύρωσε τη συμφωνία αποχώρησης. Στις 31 Ιανουαρίου
2020, τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), όταν τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία
αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έλαβε το καθεστώς τρίτης χώρας. Αυτό σηματοδότησε την έναρξη μεταβατικής περιόδου που διήρκεσε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Στις 24 Δεκεμβρίου 2020, η ΕΕ
και το Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας, αναδιαμορφώνοντας τις μελλοντικές τους σχέσεις. Και τα 27 κράτη μέλη ενέκριναν τη
συμφωνία στις 29 Δεκεμβρίου 2020. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η συμφωνία εμπορίου
και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Ιανουαρίου 2021.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
24 ΙΟΥΝΙΟΥ
1821- Ιδρύεται με απόφαση
των προκρίτων της Ύδρας η
πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα.

25 ΙΟΥΝΙΟΥ

1936- Η Εθνική ανδρών στο
μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της

26 ΙΟΥΝΙΟΥ
1945- 50 κράτη υπογράφουν
στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1963- Ο αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι επισκέπτεται το διαιρεμένο Βερολίνο. Αρχίζει το λόγο του με
την περίφημη φράση: «Ich bin
ein Berliner» (Είμαι κι εγώ Βερολινέζος).

27 ΙΟΥΝΙΟΥ
1967- Το πρώτο ATM εγκαθίσταται σε τραπεζικό υποκατάστημα στο Ένφιλντ του Λονδίνου.
2009- Απεβίωσε ο Σπύρος
Καλογήρου, έλληνας ηθοποιός

28 ΙΟΥΝΙΟΥ

1963- Αρχίζει να λειτουργεί η
πρώτη υψικάμινος στην Ελλάδα στο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής.

1955- Γεννιέται η Έλενα
Ακρίτα,
ελληνίδα
δημοσιογράφος, συγγραφέας
και σεναριογράφος.

29 ΙΟΥΝΙΟΥ

1874- Δημοσιεύεται στην
εφημερίδα «Καιροί» άρθρο του
Χαρίλαου Τρικούπη με τίτλο
«Τις πταίει».
1993- H Telestet (νυν WIND)
είναι η πρώτη εταιρία που
αρχίζει να παρέχει υπηρεσίες
κινητής τηλεφωνίας στην
Ελλάδα.

30 ΙΟΥΝΙΟΥ

1884 - Εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα, σε σχέδια του
Ερνέστου Τσίλερ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

1828- Αρχίζει η λειτουργία της
Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με την επωνυμία «Λόχος
Ευελπίδων», Διοικητή τον
Ιταλό Λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαυαρό Συνταγματάρχη Έιδεκ.

18 | Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Θεοδόσης Πιερίδης, Γιάννης Λέφκης και Γιώργος Φ. Πιερίδης
Μέρος 9ο

Θεοδόσης Πιερίδης 1908-1968
Ο Θεοδόσης Πιερίδης γεννήθηκε
στο Τσέρι της επαρχίας Λευκωσίας
το 1908 αλλά μεγάλωσε στην Αίγυπτο. Σπούδασε στην Αμπέτειο
Σχολή και στο Γαλλικό Λύκειο του
Καϊρου. Στη συνέχεια σπούδασε
φιλολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ταξίδεψε
του
Δρα Κύπρου σε πολλές χώρες της Ευρώπης και
έζησε για αρκετό καιρό στη Γαλλία
Τοφαλλή
και στη Ρουμανία.
Στην Αλεξάνδρεια έβγαζε για δύο χρόνια το περιοδικό «Έλλην» 1945-46 και από τις στήλες του
αγωνιζόταν και για την απελευθέρωση της Κύπρου
από τον Βρετανικό αποικισμό. Το πρώτο του βιβλίο,
την ποιητική συλλογή «Ξέρουμε κι εμείς να τραγουδούμε» το εξέδωσε στο Κάϊρο το 1937. Άλλα
έργα του ήταν «Η μπαλάντα της Μαρίας» 1939,
«Δέκα τραγούδια» 1940, «Τραγούδια της ελπίδας»
1943, «Ύμνος στην Αθήνα του Δεκέμβρη» 1945,
«Αγωνιστές» 1950, «Εμβατήριο της ειρήνης» 1955,
«Κυπριακή Συμφωνία» 1956, «Νόστος» 1958,
«Μεγάλο ταξίδι» 1959 κ.ά.
Ο Πιερίδης ιδεολογικά ανήκε στον αριστερό χώρο
και αγωνίστηκε στο πλευρό του εργαζόμενου λαού
και κατά της κοινωνικο-οικονομικής αδικίας. Το λογοτεχνικό του έργο είναι διανθισμένο από την σοσιαλιστική πολιτική του ιδεολογία. Ο Πιερίδης είναι
πραγματικά ένας θαυμάσιος τεχνίτης του στίχου.
Δίνουμε ένα απόσπασμα από την «Κυπριακή Συμφωνία»:
Άσε πλέον, φωνή μου, τον ανέμελο στίχο
Το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα.
Σφίξε τώρα, ζευγάρια, την ηχώ με τον ήχο,
Στρώσε στέρεο το βήμα, στράταν
ίσια περπάτα.
Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του
ας σε πάρει
Που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι.
Αλλά τώρα η φωνή μου πώς λυγά
και πώς τρέμει!
Πώς φοβάται η βαρκούλα το μεγάλο ταξίδι!
Θα την πάρουνε τάχα καλοφτέρουγοι ανέμοι
Ή δρολάπι θ’ αρπάξει το πανί της, ξεφτίδι;
Αχ, τα σόδιασα χρόνια κεια της τέχνης
τα δώρα
Μα τα χέρια μου ειν’ άδεια τώρα
πού’ φτασεν η ώρα.
Αψηλά τις καρδιές μας! Μες στης γης μας
το χώμα
Πιο βαθιά ριζωμένοι κι ας μανίζουν οι ανέμοι
Τούτο ακόμα το χρόνο, τούτη
την άνοιξη ακόμα…
Το ποίημα του «Τραγούδι πένθιμο και οργισμένο» το είχε αφιερώσει στη μνήμη των απαγχονισμένων Κυπρίων αγωνιστών του 1955-59.
Αυτός ο ήλιος που βγήκε σήμερα
Δε θα δει τ’ ωραίο παλικάρι.
Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στο Θάνατο
Από την πόρτα που μπαίνουν
οι ολόρθοι άνθρωποι.
Τ’ ωραίο παλικάρι μπήκε στην καρδιά μας
Από τους δρόμους που εισελαύνουν
οι μεγάλοι άνεμοι
Εκείνοι που ΄ρχονται να σαρώσουν
τη μουχλιασμένη μας ησυχία.
Τ’ ωραίο παλικάρι το πήραν και
το κρεμάσανε

Σήμερα, αυγήν αυγή, στη Λευκωσία.
Οι λυρικοί στίχοι του Πιερίδη μας θυμίζουν ποίηση σε στυλ του Λόρδου Βύρωνα που με τόση δεξιοσύνη μετάφρασε ο Αργύρης Εφταλιώτης. Γράφοντας για τον Πιερίδη, ο Κώστας Βάρναλης
ανάφερε: «Ποιητής της αριστεράς αγαπήθηκε ανεξάρτητα από την ιδεολογική του τοποθέτηση. Τραγούδησε ό,τι πιο θεμελιακό έχουν όλοι οι λαοί κάθε
καιρού και τόπου. Πατρίδα, λευτεριά, δικαιοσύνη...».
Στην Κύπρο επέστρεψε το 1962 δυο χρόνια
ύστερα από την ανεξαρτησία. Πέθανε σε νοσοκομείο του Βουκουρεστίου στις 23 του Γενάρη 1968
και η ταφή του έγινε στην Κύπρο. Τα «Άπαντα»
του εκδόθηκαν το 1975. Το ΑΚΕΛ, το κόμμα της
αριστεράς στην Κύπρο, τιμώντας τη μνήμη τόσο
του Θεοδόση Πιερίδη όσο και του ποιητή Τεύκρου
Ανθία, απονέμει λογοτεχνικά βραβεία που φέρουν
τα ονόματα αυτών των δύο προοδευτικών Κυπρίων
ποιητών.
Γιάννης Λέφκης 1899 - 1991
Τρεις άλλοι πολύ αξιόλογοι προοδευτικοί λογοτέχνες ήταν ο Γιάννης Λέφκης, ο Γιώργος Φιλίππου
– Πιερίδης, (αδελφός του ποιητή Θεοδόση Πιερίδη)

Θεοδόσης Πιερίδης

στρώματα της κοινωνίας.
Δημοσίευσε πολλά λογοτεχνικά και πολιτικά κείμενα σε εφημερίδες και περιοδικά. Εξέδωσε τα
έργα «Στεναγμοί και πόθοι», «Το τραγούδι των ξυπνημένων ανθρώπων», «Ξένα τραγούδια με τη
δική μου φωνή», «Οι ρίζες» κ.ά.
Την αισιοδοξία του για τον εργαζόμενο άνθρωπο
τη βλέπουμε και στο ποίημα του «Θα ‘ρθει μια
μέρα και για μας». Δίνουμε μερικούς στίχους:
Θα ‘ρθει μια μέρα και για μας.
Να το πιστέψεις!
Δε θα ‘ναι πάντα όλο πίκρες η ζωή μας.
Θα ‘ρθουνε και για μας χαρές.
Μην κοροϊδέψεις
Την ελπίδα μου. Οι τόσοι στεναγμοί μας
Θα βρούνε τέλος μια φορά. Κάτι μου λέει
Πως θα γελάσει κάποια μέρα κι η δική μας
Θλιμμένη φάτσα, που απόκαμε να κλαίει
Ρυτιδωμένη απ’ την απόγνωσή μας.
Ο Γιάννης Λέφκης πέθανε το 1991.
Γιώργος Φιλίππου-Πιερίδης 1904 - 1999
Ο Γιώργος Πιερίδης γεννήθηκε στο Δάλι το 1904
αλλά μεγάλωσε και έζησε στην Αίγυπτο. Φοίτησε

Γιάννης Λέφκης

και ο Αχιλλέας Πυλιώτης. Ο Γιάννης Λέφκης είναι
το φιλολογικό ψευδώνυμο του ποιητή και δημοσιογράφου Γιάννη Κ. Παπαγγέλου. Ο Λέφκης γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1899 αλλά έζησε και για αρκετά χρόνια στη Λεμεσό. Είναι επηρεασμένος από
τη Μαρξιστική ιδεολογία. Μελέτησε «Το Κεφάλαιο»
του Μαρξ καθώς και το «Αλφάβητο του Κομμουνισμού» του Νικολάι Μπουχάριν.
Στη Λάρνακα όπου πέρασε τα νεανικά του χρόνια
έβγαζε στα 18 του χρόνια μια μικρή λογοτεχνική
εφημερίδα τη «Μούσα» που όμως δεν κράτησε
για πολύ – κυκλοφόρησε μόνο τέσσερις φορές.
Στη Λεμεσό που εγκαταστάθηκε, είχε καθιερώσει
μια φιλολογική στήλη μαζί με τον Αιμίλιο Χουρμούζιο στην «Σάλπιγγα». Λίγο αργότερα έβγαζε το περιοδικό «Αβγή». Αργότερα συνεργάστηκε στην έκδοση της εφημερίδας «Ο Νέος άνθρωπος».
Ο Λέφκης ήταν φλογερός σοσιαλιστής και είχε
πολύ ριζοσπαστικές ιδέες στον τομέα της γλώσσας
και της λογοτεχνίας. Στο γλωσσικό ζήτημα στάθηκε
κολώνα αλύγιστη υπέρ του δημοτικισμού και
άσπονδος εχθρός της καθαρεύουσας. Τρανή απόδειξη αυτής της ριζοσπαστικής αντίληψης είναι ότι
έγραφε και το όνομα του με «φ» - Λέφκης και όχι
με «ευ».
Στάθηκε μέχρι το τέλος της ζωής του αγωνιστής
της σοσιαλιστικής ιδεολογίας και αυτή την επίδραση
τη βλέπουμε στα διάφορα άρθρα και μελέτες του.
Είναι ο ποιητής της αισιοδοξίας, ο άνθρωπος που
οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον για τα κατώτερα

Γιώργος Φ. Πιερίδης

στην Αμπέτειο Σχολή του Καϊρου και αποφοίτησε
το 1922, τη χρονιά της Μικρασιατικής καταστροφής.
Η παραμονή του στην Αίγυπτο συνέπεσε με την
ακμή της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο καθώς
και με τις πολιτικές, πνευματικές και κοινωνικές
αναζητήσεις της παροικίας και έπαιρνε ενεργό μέρος στην πνευματική κίνηση του Ελληνισμού της
Αιγύπτου. Συνεργαζόταν με το περιοδικό «Έλλην»
και ήταν μέλος μια ομάδας Ελλήνων διανοουμένων
του Καΐρου (γνωστή ως «παρέα του σφουγγαράδικου»), που την αποτελούσαν ο αδελφός του, ποιητής Θεοδόσης Πιερίδης, ο Στρατής Τσίρκας, ο Νίκος Νικολαΐδης κ.ά.
Με την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη ο
Πιερίδης δραστηριοποιήθηκε σε αντιφασιστικές οργανώσεις της παροικίας, ενώ δύο από τα μικρότερα
αδέλφια του στρατεύθηκαν κατά το Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο, όταν η Ελληνική Κυβέρνηση μετέφερε την
έδρα της στην Αίγυπτο.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως υπάλληλος σε
εταιρεία βαμβακιού και αυτό τον βοήθησε να ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Αιγύπτου και να γνωρίσει από κοντά τη μεγάλη φτώχια που επικρατούσε.
Η κοινωνικο-οικονομική αδικία του Αιγυπτιακού
λαού που γνώρισε από κοντά τον ώθησαν να
ασπαστεί τις σοσιαλιστικές ιδέες και να γίνει κήρυκας ενάντια στην εκμετάλλευση.
Τα ταξίδια αυτά και η γνωριμία του με την ύπαιθρο του Αιγυπτιακού νότου τον ώθησαν να αρχίσει

να γράφει το μυθιστόρημα του «Οι Βαμβακάδες»
το 1942 που τελικά εξέδωσε στην Αλεξάνδρεια το
1945. Είναι το πρώτο λογοτέχνημα αιγυπτιώτη Έλληνα που μιλά για τον αιγυπτιακό λαό και από αυτή
την άποψη αποτελεί ένα σταθμό στην ελληνική λογοτεχνία της Αιγύπτου. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής του, εκδίδει παράλληλα το βιβλιαράκι «Στάλινγκραντ - τέσσερις μήνες ενός αγώνα» και το
«Στρατόπεδο συγκέντρωσης», μετάφραση μιας
γερμανικής νουβέλας για τα ναζιστικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
Το 1944 εκδηλώθηκε σε ελληνικές στρατιωτικές
μονάδες της Μέσης Ανατολής κίνημα με αίτημα το
σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας και την
αποστολή τους στο μέτωπο. Οι Άγγλοι διέλυσαν
αυτές τις μονάδες και περιόρισαν τους στρατιώτες
τους σε στρατόπεδα αιχμαλώτων. Ο Γ. Φιλίππου
Πιερίδης είχε συλληφθεί και φυλακιστεί μαζί με
άλλα αριστερά στελέχη της παροικίας.
Το 1946 εγκατέλειψε την Αίγυπτο κι επέστρεψε
στην Κύπρο όπου εγκαταστάθηκε στο Βαρώσι.
Εκεί ασχολήθηκε με τη γεωργία καλλιεργώντας ένα
περιβόλι με πορτοκαλιές ως το 1954. Το 1949 εξέδωσε τον τόμο «Διηγήματα από τη Μέση Ανατολή»
και το 1954 ανέλαβε τη διεύθυνση της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης Αμμοχώστου, την οποία μετέτρεψε σε
πνευματικό κέντρο της πόλης. Διεύθυνε τη βιβλιοθήκη το 1971 οπότε είχε αφυπηρετήσει.
Το 1963 εξέδωσε τη συλλογή διηγημάτων «Σκληροί καιροί» και το 1966 τη συλλογή «Ασάλευτη
καιροί». Το 1966 είχε καταθέσει στη Βιβλιοθήκη
Αμμοχώστου το αρχείο του στενού φίλου του λογοτέχνη Νίκου Νικολαϊδη. Όταν αφυπηρέτησε από
τη Βιβλιοθήκη Αμμοχώστου εργάστηκε τα επόμενα
οκτώ χρόνια (1971 – 1979) στη Βιβλιοθήκη Φανερωμένης στη Λευκωσία και το 1973 είχε εκλεγεί
Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Ένα από τα πολλαπλά πολιτιστικά θύματα του
πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής του
1974 ήταν και η Βιβλιοθήκη Αμμοχώστου που με
τόσο ζήλο και σκληρή δουλειά εργάστηκε ο Γ. Πιερίδης να ανυψώσει.
Το 1975 εκδόθηκε η συλλογή του «Ο καιρός των
Ολβίων», που βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο
Διηγήματος. Τρία χρόνια αργότερα, το 1978 ιδρύθηκε η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, με πρώτο
πρόεδρο το Γ. Φιλίππου Πιερίδη.
Το 1979 εξέδωσε στη Θεσσαλονίκη τη συλλογή
«Ο καιρός της δοκιμασίας» και το 1981 κέρδισε το
Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνικού Δοκιμίου. Το 1989
το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου εξέδωσε την «Τετραλογία των καιρών», μια συγκεντρωτική έκδοση των τεσσάρων συλλογών του,
που συνιστούν την κατάθεση της κυπριακής του
εμπειρίας.
Τα έργα του μεταφράστηκαν στα ρωσικά, ρουμανικά, αραβικά, κινέζικα, γερμανικά, σουηδικά και
αγγλικά. Το 1982 τιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Κύπρου με το βραβείο συνολικής προσφοράς
στην κυπριακή λογοτεχνία.
Το 1993 εκδόθηκαν στην Αθήνα από τις εκδόσεις
«Νεφέλη» τα διηγήματα «Ο καλός πολίτης και οι
άλλοι». Το 1996 η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζοντας τη μεγάλη λογοτεχνική προσφορά του Γ. Φ. Πιερίδης τον ανακήρυξε επίτιμο διδάκτορα.
Ο Γ. Φιλίππου Πιερίδης πέθανε το 1999.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία του
Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλ 02083607968 ή στο:
tofallis@greekinstitute.co.uk
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ΠΕΜΠΤΗ 24/6
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13.30 Γυναίκα
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)

12.15 Προσωπογραφίες
13.00 Μαζί/Birlikte
14.00 EU 4U(E)
15.00 ArtCafe
16.00 Ειδήσεις
17.20 Λούνα Πάρκ
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6
05.30 Θεία Λειτουργία
08.00 Καμώματα τζι Αρώματα(Ε)
09.00 Kάποτε το 80 (Ε)
10.00 Χωρίς Αποσκεύες(Ε)
12.00 Ειδήσεις
13.00 Αποτυπώματα (Ε)
14.30 Σε προσκύνω
Γλώσσα(Ε)
15.30 Χρονογράφημα(Ε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6
16.00 Ειδήσεις
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
16.15 Αφανείς ‘Ηρωες
07.30 Όμορφη Μέρα
16.55 Μουσικό Ραντεβού(E)
09.00 Είναι θέμα υγείας (Ε) 17.20 Λούνα Πάρκ (Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
18.20 Ειδήσεις
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 19.05 Παραδοσιακή Βραδιά
13.30 Γυναίκα
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)
16.20 Κοντά έπεσες (Ε)
17.20 Καμώματα τζι
Αρώματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6
05.45 Road Trip (E)
στο ΡΙΚ(Ε)
06.15 Βήματα στην άμμο(E) ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6
06.45 Στην Άκρη του Παρά- 04.45 Πρώτη Ενημέρωση
δείισου(Ε)
07.30 Όμορφη Μέρα
7.30 Καμώματα τζι Αρώματα 09.00 Είναι Θέμα Υγείας (Ε)
(E)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
9.00 Λούνα Πάρκ (Ε)
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
10.00 Μουσικό Ραντεβού(Ε) 13:30 Γυναίκα
10.30 Γυναίκα της
14:30 Happy Hour (Ε)
Κυπρου(Ε)
16.00 Ειδήσεις και στη νοη11.30 Σπίτι στη Φύση
ματική
12.00 Ειδήσεις
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-

ματα (Ε)
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
ΤΡΙΤΗ 29/06
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13:30 Γυναίκα
14:30 Happy Hour
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)
16.20 Κοντά Έπεσες(Ε)
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/06
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13:30 Γυναίκα
14:30 Happy Hour(Ε)
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)
17:20 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
21.00 Ειδήσεις
21.05 Αφανείς Ήρωες (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:20 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:30 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:30 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την
Βασούλα Χριστοδούλου
22:00 Ελληνική Ταινία: Πως να
Σωπάσω (2016)
23:35 Ελληνική Ταινία: Ο Θείος από
τον Καναδά (1959)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με την
Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: Μείνε Κοντά
μου Αγαπημένε (1968)
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Παλαβός
Κόσμος του Θανάση (1979)
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
20:05 Με το Φακό του Hellenic TV: Ο
Σάββας Ζαβρός φιλοξενεί τον κ. Δημήτριο Αλεξόπουλο ο οποίος είναι συγγραφέας και δραστηριοποιείται στο τομέα
της προσωπικής βελτίωσης «Life
Coaching».
21:20 Ελληνική Ταινία: Αφήστε με να
Ζήσω (1965)
22:55 Ελληνική Ταινία: Δουλικό Αμέσου Δράσεως (1972)
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:35 Ελληνική Ταινία: Κόκκινη Μαργαρίτα (1990)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος
Γαλιάσσος
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Θεατρικό: Άρμεγε ευρώ και
κούρευε συντάξεις
23:15 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
20:30 Hellenic Showroom με την
Σεμίνα Τσοκανά
21:00 Ελληνική Ταινία: ΤΤης Τύχης τα
Γραμμένα (1957
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
τoν Σάββα Ζαβρό
20:50 Ελληνική Ταινία: Εγκατάλειψη
(1965)
22:15 Ελληνική Ταινία: Βρήκε ο Γύφτος
την Γενιά του (1987)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:00
Πως να Σωπάσω (2016).
Ντοκιμαντέρ του Θ. Μαραγκού για την ελληνική κρίση,
με τους Θόδωρο Κολοβό, Θόδωρο Προκοπίου, Άγγελο
Κανδύλη, Γαρυφαλιά Φώτου,
Αρχοντία Μυλωνά. Η Ελλάδα
δέχεται μια τρομακτική επίθεση από τα αρπακτικά της
Ευρωπαϊκής εξουσίας, τους
διεθνείς τοκογλύφους. Ο Ελληνικός λαός, προδομένος και
από την ηγεσία του, αιφνιδιάζεται. Προσπαθούν να ξεριζώσουν ακόμα και την καρδιά
του. Ο Θόδωρος και ο Θόδωρος από τους Αγίους Θεοδώρους, μαζί με άλλους πέντε,
βρίσκουν καταφύγιο σε ένα ξεχασμένο χώρο πολιτισμού,
πάνω στο βουνό, δίπλα σε
γκρεμό. Θα αυτοκτονήσουν ή
θα
επαναστατήσουν;!
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:35
Ο Θείος από τον Καναδά
(1959). Κωμωδία με την Γεωργία Βασιλειάδου, Γιάννη
Γκιωνάκη, Θανάση Βέγγο,
Γιώργο Καμπανέλλη. Τρεις
πονηροί φίλοι στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την εύνοια της σπιτονοικοκυράς
τους, σκαρφίζονται ένα σχέδιο
σύμφωνα με το οποίο θα την
προξενέψουν σε έναν φανταστικό θείο από τον Καναδά..

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
21:30 Μείνε Κοντά μου Αγαπημένε (1968). Μελόδραμα
με τους Τόλη Βοσκόπουλο,
Άννα Ιασωνίδου, Δέσποινα Νικολαΐδου, Αθηνόδωρο Προύσαλη, Σάκη Παπανικολάου,
Λαυρέντη Διανέλλο, Βασίλη
Καϊλα. Ένας νεαρός μαθαίνει
από την ετοιμοθάνατη μητέρα
του ότι στην πραγματικότητα
είναι υιοθετημένο παιδί. Μετά
το θάνατο της θετής μητέρας
του, αρχίζει να αναζητά τους
πραγματικούς γονείς του. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
23:05 Ο Παλαβός Κόσμος
του Θανάση (1979). Σπονδυλωτή ταινία με τους Θανάση
Βέγγο, Στέφανο Ληναίο, Νίκο
Κάπιο, Χρήστο Ζορμπά και
Νίκο Σκιαδά. Η ταινία παρουσιάζει εφτά μικρές ιστορίες καθημερινής τρέλας. .
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ
12:30 Ο καλύτερός μου φίλ ο ς
(2001).
Κωμωδία
με
τ ο υ ς
Λάκη Λαζόπουλο,
Αντώνη Καφετζόπουλο, Σμαράγδα Καρύδη, Βέρα Κρούσκα, Μαρία Καβογιάννη,
Καίτη Κωνσταντίνου, Γιάννη

Μποσταντζόγλου. Ο Κωνσταντίνος και ο Αλέκος είναι φίλοι
από παλιά. Ο Κωνσταντίνος
κερδίζει ένα ταξίδι bonus στο
Παρίσι από την ασφαλιστική
εταιρεία στην οποία εργάζονται και οι δυο. Χάνει το αεροπλάνο και όταν επιστρέφει
σπίτι του βρίσκει τον καλύτερο
του φίλο στο κρεβάτι με τη γυναίκα του. Από το σημείο αυτό
ξεκινάει η ιστορία που διαδραματίζεται σε πέντε κινηματογραφικές μέρες με απρόοπτα,
ανατροπές και μια απίστευτη
κατάληξη όλης αυτής της ιστορίας. ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
21:20 Αφήστε με να Ζήσω
(1965). Αισθηματική ταινία με
τους Μαριάννα Κουράκου,
Θάνο Λειβαδίτη, Μέμα Σταθοπούλου, Αθηνά Μιχαηλίδου
και Μαλαίνα Ανουσάκη. Η
απεγνωσμένη κραυγή μιας
αδικημένης προς την άδικη
κοινωνία ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΔουλικό
ΝΙΟΥ 22:55
αμέσου δράσεως (1972).
Κωμωδία με τους Δέσποινα
Στυλιανοπούλου, Σωτήρη Τζεβελέκο, Σμάρω Στεφανίδου,
Γιάννη Βογιατζή, Μίλτο Κοντέα, Μαίρη Φαρμάκη. Μια
νέα ηθοποιός με «πολύ ταλέντο», η Δέσποινα, που συνήθως παίζει ρόλους υπηρέτριας, συνδέεται μ' έναν
άβγαλτο και άβουλο τύπο, τον
Άγγελο, τον οποίο καταπιέζει
η αυταρχική μητέρα του. Όταν
η τελευταία δεν του επιτρέπει
να παντρευτεί τη Δέσποινα,
επειδή είναι θεατρίνα, εκείνη
του προτείνει να πάει σπίτι του
ως υπηρέτρια και να παίξει
ένα ρόλο που τον ξέρει πολύ
καλά από το θέατρο. Ο Άγγελος δέχεται κι η Δέσποινα πιάνει αμέσως δουλειά, κερδίζοντας τη συμπάθεια της κυρίας

της, η οποία τη γλιτώνει από
έναν απατεώνα που πήγαινε
να της φάει την περιουσία.
Έτσι μετά φανών και λαμπάδων, η Δέσποινα παντρεύεται
τον γιο της.KYΡIAKH 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:35 Κόκκινη Μαργαρίτα (1990). Σάτιρα με τους
Κώστα Βουτσά, Πέμυ Ζούνη,
Δήμητρα Σερεμέτη, Ειρήνη Ιγγλέση. Η φαρμακοβιομηχανία
στην οποία εργάζεται ο Αλέκος αντιμετωπίζει πρόβλημα.
Όταν μια μέρα γνωρίζει την
ηθοποιό Λίνα, αποφασίζει να
αφήσει την δουλειά του και να
την ακολουθήσει στον θίασο
που δουλεύει κάνοντας τον
φροντιστή. ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:05
Ά ρ μ ε γ ε
Ευρώ και
Κ ο ύ ρ ε υ ε
Συντά ξ εις
(2002). Θεατρική επιθεώρηση
με τους Στάθη Ψάλτη, Μάρθα
Καραγιάννη, Έλντα Πανοπούλου, Κατερίνα Γιουλάκη, Πάνο
Χατζηκουτσέλη, Νένα Χρονοπούλου. Μέσα σ΄ ένα χειμώνα
δύσκολο, φορτωμένο με θλιβερές ειδήσεις, πέντε σημαντικοί πρωταγωνιστές, άνθρωποι που εδώ και χρόνια
χαρίζουν απλόχερα το γέλιο,
ενώνουν τις δυνάμεις τους και
σχηματίζουν έναν μεγάλο
θίασο επιθεώρησης, με
σκοπό να προσφέρουν μια
ακόμη φορά χαρούμενες στιγμές σε όλη την Ελλάδα, με
μια δίωρη παράσταση γεμάτη
σάτιρα και γέλιο.. ΤΡΙΤΗ 29
ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00 Της Τύχης
τα Γραμμένα (1957). Κοινωνική περιπέτεια με τους Ντίνο
Ηλιόπουλο, Γκέλυ Μαυροπούλου, Αντιγόνη Βαλάκου, Κώ-

στας Κακκαβά, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Νίκο Ρίζο,
Θανάση Βέγγο, Σπύρο Καλογήρου, Αρτέμη Μάτσα. Η
φτωχή τραγουδίστρια Ελενίτσα εγκαταλείπει τον φίλο της
Ιορδάνη που είναι περιφερόμενος μικροπωλητής. Συναντά
ανθρώπους που αγωνίζονται
για την αγάπη και για μια καλύτερη ζωή και άλλους που
προσπαθούν να ορθοποδήσουν με μικροαπάτες και ψέματα, όπως ένας γυρολόγος
ο οποίος πουλάει συμβουλές
και προβλέψεις για το μέλλον
με τη βοήθεια μιας εκπαιδευμένης καρδερίνας. ΤΡΙΤΗ 29
ΙΟΥΝΙΟΥ 22:25 Ο Μαχαραγιάς (1968). Κωμωδία με τους
Φραγκίσκο Μανέλη, Ντίνα
Τριάντη, Περικλή Χριστοφορίδη, Νίκο Φερμά και Κία
Μπόζου. Ο διευθυντής του ξενοδοχείου και οι υφιστάμενοί
του είναι αναστατωμένοι καθώς περιμένουν τον μαχαραγιά. ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
20:50 Εγκατάλειψη (1965).
Μελόδραμα με τους Κώστα
Παπαχρήστο, Ξένια Καλογεροπούλου, Γιώργο Τζωρτζή,
Θανάση Μυλωνά, Γιωργο
Ρώη, Μπέττυ Αρβανίτη, Ειρήνη Κουμαριανού. Μετά την
κατάρρευση του Αλβανικού
μετώπου, μια εθελόντρια νοσοκόμα, η Ελένη, επιστρέφει
στον τόπο της, τηνΚ α σ τ ο ριά, μαζί με έναν πληγωμένο
στρατιώτη, τον Αλέξη, ο
οποίος έχει πάθει αμνησία.
Στα δύσκολα χρόνια που ακολουθούν γεννιέται ανάμεσά
τους ένας μεγάλος έρωτας.
Εκείνη τον βοηθά και συμμερίζεται τα προβλήματά του,
ψάχνοντας όμως το παρελθόν
του, βρίσκει πως είναι παντρεμένος.

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης
Ιωάννου The Big Greek
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το
μεσημέρι 13:00 Τραγούδια
από τον Ελληνικό Κινηματογράφο 14:00 Απογευματινή
απόλαυση με τον Γιάννη Κυριακίδη 16:00 Home-Run με
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00
Alternate #CommunityChest
or #ThrowbackThursday
21:00 #ThrivingThursday
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00 Γιάννης Ιωάννου The
Big Greek Breakfast 10:00
Λίγο πριν το μεσημέρι με την
Κατερίνα Νεοκλέους
13:00 Apogevmatini Apólafsi
16:00 Home-Run με τον
Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 Οne
Man Show 21:00 Chris Theoharous #FridayFunday
ΣΑΒΒΑΤΟ 07:00 The Big
Greek Breakfast με τη
Σούλλα Βιολάρη 10:00 Λίγο
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη Παναγή 12:00 Lunchtime Laika 14:00

Apogevmatini Apólafsi
16:00 Στέλιος Σιδερίδης #SaturdayShoutOut 19:00 Νεόφυτος Παλιά Palia Laika, 21:00
#SaturdayShowdown με τον
Τόνυ Νεοφύτου
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big
Greek Breakfast με τη Σούλα
Βιολάρη 10:00 Children’s
Programme Followed by
Church Broadcast From St J
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot
Hour / Apogevmatini Apólafs
16:00 Μιχάλης Γερμανός
#WeekendWindDown 19:00
#SundayFunday με τον
Φανή Ποταμίτη 22:00
#Soothing Sunday με τον
Τόνυ Νεοφύτου ΔΕΥΤΕΡΑ
07:00 Γιάννης Ιωάννου The
Big Greek Breakfast 10:00
Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι
με τη Σούλα Βιολάρη 13:00
Απογευματινή απόλαυση με
το Bασίλη Παναγή 16:00
Home-Run με τον Τόνυ Νεοφύτου 19:00 #CommunityChest LGR’s WISH [W.eekly
I.nformation & S.upport H.our]

20:00 #MondayMayhem
ΤΡΙΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big Greek Breakfast
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο
πριν το μεσημέρι 13:00
Laiko Compoloi 16:00
Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 Scandalous
22:00 #TuesdayTunes
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα από τον LGR 10:00
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη
Σούλα Βιολάρη 13:00 Απογευματινή απόλαυση με τον
Πιέρ Πέτρου 16:00 Home-Run
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη
19:00 Alternate #CommunityChest or #WednesdayWisdom 22:00
#WiildDownWednesday
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Αυστηροί κανόνες για τους θεατές

Κροατία - Σκωτία
Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του Μόντριτς μετά τη ληξη της αναμέτρησης
Εξαλλα

πανηγύρισε

την

πρόκριση

στους

«16» του Euro 2020, ο Λούκα Μόντριτς, μετά τη
νίκη με 3-1 επί της Σκωτίας. Με ηγέτη, μαέστρο
Οι αυστηροί κανόνες που θα
εφαρμοσθούν για τους θεατές
των Ολυμπιακών Αγώνων του
Τόκιο (23/7-8/8) έγιναν γνωστοί
από τους αρμόδιους φορείς και
με την εφαρμογή τους η
διοργάνωση της ιαπωνικής
πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με αυτούς τους
κανονισμούς, απαγορεύονται η
χρήση αλκοόλ, οι εναγκαλισμοί,
οι πανηγυρισμοί και τα...
αυτόγραφα
από
τους
πρωταγωνιστές των Ολυμπιακών Αγώνων.

και σκόρερ τον Λούκα Μόντριτς, η εθνική
Κροατίας επικράτησε με 3-1 της Σκωτίας.
Ετσι, με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να πάρει το
πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16» του Euro,
καθώς τερμάτισε στην δεύτερη θέση της
βαθμολογίας, ξεπερνώντας τους Τσέχους στην
ισοβαθμία μιας και είχαν καλύτερη επίθεση.
Ο έμπειρος μέσος των Μαδριλένων, Λούκα
Μόντριτς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την χαρά
του και πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση,

Ενώ απομένει ένας μήνας για
την Τελετή Εναρξης, η πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Σέϊκο Χασιμότο, ξεκαθαρίζει ότι η γιορτινή ατμόσφαιρα
θα λείπει από τις εξέδρες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ασφάλεια των συμμετεχόντων,
των
θεατών.
αλλά
και
Οποιοσδήποτε καταγράφει
θερμοκρασία σώματος πάνω
από 37,5 βαθμούς Κελσίου,
κατά την διάρκεια δύο ξεχωριστών ελέγχων, δεν θα μπορεί
να εισέλθει στο στάδιο.
Οι θεατές θα μπορούν να χειροκροτούν, αλλά δεν θα έχουν
το δικαίωμα να πανηγυρίζουν
με ή για τους αθλητές, καθώς
και να έρχονται σε άμεση
επαφή με άλλους θεατές.
Θα απαγορεύεται επίσης, η
προσπάθεια για ένα αυτόγραφο

αγκαλιάζοντας τους συμπαίκτες του αλλά και τον

Αβραάμ: «Ο Τιμούρ με έκανε να πω “ναι”
σε δευτερόλεπτα»

προπονητή του, Ζλάτκο Ντάλιτς.
Ο Μόντριτς είναι Κροάτης επαγγελματίας
ποδοσφαιριστής,ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος
στην Ρεάλ Μαδρίτης και είναι ο αρχηγός της
εθνικής ομάδας της Κροατίας. Παίζει κυρίως ως
κεντρικός και αμυντικός μέσος, αλλά μπορεί
επίσης να παίξει και από την θέση του επιθετικού
μέσου. Θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους
μέσους της γενιάς του και ένας από τους
καλύτερους

Κροάτες

ποδοσφαιριστές

των

τελευταίων ετών.

Ταξίδι στα αστέρια: Η ταινία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό
Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας
«Ταξίδι στα αστέρια» που παρουσιάζει
την ιστορία του τμήματος μπάσκετ του
Παναθηναϊκού και της γιγάντωσής του
από την οικογένεια Γιαννακόπουλου.
Είναι ένα βίντεο διάρκειας δυο λεπτών
ικανό να ανατριχιάσει κάθε φίλο του
Παναθηναϊκού, αλλά και του αθλητισμού;
Είναι, όταν πρόκειται για το trailer της
ταινίας που ετοιμάζει εδώ και κάποιο
χρονικό διάστημα η «πράσινη» ΚΑΕ για
την ιστορία του τμήματος μπάσκετ του
«τριφυλλιού». Η ταινία αναμένεται να
προβληθεί στους κινηματογράφους στις
αρχές Σεπτεμβρίου.
Στη διάρκεια του trailer παίρνει κανείς
μια πρώτη «γεύση» από όσα θα δει και
το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει
γίνει είναι εντυπωσιακό και συγκλονιστικό.
Στη διάρκεια του βίντεο αντιλαμβάνεται
κανείς το πώς ο Παναθηναϊκός γιγαντώθηκε επί των ημερών του Παύλου
Γιαννακόπουλου και έγινε η καλύτερη
ομάδα της Ευρώπης.
Ο Δάνης Κατρανίδης υποδύεται τον
Παύλο Γιαννακόπουλο, ενώ ο Αργύρης
Πανταζάρας θα υποδυθεί τον Δημήτρη
Η ιστορία ξεκινά από την 3η Φεβρoυα-

ρίου 1908, όταν ο Γιώργος Καλαφάτης
μαζί με άλλους 40 αθλητές, ίδρυσαν τον
Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο.
Έντεκα χρόνια αργότερα, ιδρύθηκε και
το τμήμα μπάσκετ. Ήταν το 1919 όταν ο
ιστορικός ιδρυτής του Παναθηναϊκού παρακολούθησε τους «Πανσυμμαχικούς
Αγώνες των Παρισίων», ρώτησε για τους
κανονισμούς της καλαθοσφαίρισης,
έλαβε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και
επέστρεψε στην Ελλάδα με τον
απαραίτητο εξοπλισμό προκειμένου να
δημιουργηθεί το τμήμα μπάσκετ του
Παναθηναϊκού, το οποίο έμελλε να γίνει
το πλέον επιτυχημένο του Συλλόγου.
Γιαννακόπουλο.Βασικό στέλεχος της
ομάδας μπάσκετ ήταν ο Απόστολος
Νικολαΐδης, ο εκ των εμπνευστών και
του εμβλήματος του Συλλόγου μας.
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των
σπουδών
του
στη
Γερμανία,
ο Απόστολος Νικολαΐδης είχε παρακολουθήσει την SpVgg Fürth, η οποία
φορούσε πράσινα και λευκά χρώματα,
έχοντας ως σήμα το τριφύλλι.
Από αυτό ορμώμενος πρότεινε το συγκεκριμένο
έμβλημα
για
τον
Παναθηναϊκό.

Ο Ανδρέας Αβραάμ μίλησε στο
κανάλι της Ανόρθωσης για την
επιστροφή του στις τάξεις της.
Ορισμένες από τις ατάκες που
ξεχώρισαν:
«Νιώθω πολύ χαρούμενος που
επέστρεψα».
«Είναι η δεύτερη φορά που
είμαι
εδώ,
θέλουμε
να
γράψουμε τις νέες σελίδες»
«Η Ανόρθωση ενδιαφέρθηκε
πολύ έντονα».
«Η συνομιλία μου με τον
προπονητή (σ.σ.: Τιμούρ
Κετσπάγια) με έκανε να πω το
“ναι” σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα».
«Θέλω όσο τίποτα ένα
πρωτάθλημα στην καριέρα μου
και επίσης να αγωνιστώ σε
ομίλους. Θα είναι ότι καλύτερο
να πανηγυρίσουμε αυτά τα
δυο».

Μαξ Φερστάπεν: «κατάπιε» τον Χάμιλτον

Ο Μαξ Φερστάπεν με τρομερή
προσπέραση στον Λιούις Χάμιλτον ένα γύρο πριν από το
τέλος, κέρδισε το Grand Prix
της Γαλλίας και ξέφυγε ακόμα
περισσότερο στην κούρσα για
τον τίτλο. Η αλλαγή δεδομένων
στο φετινό πρωτάθλημα της
Formula 1 επιβεβαιώθηκε και
στη Γαλλία. Στον έβδομο
αγώνα της σεζόν, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο θριαμβευτής
στην πίστα «Πολ Ρικάρ» στο Λε
Καστελέ. Ο Ολλανδός οδηγός
της Red Bull κατάφερε στον

προτελευταίο γύρο να προσπεράσει εντυπωσιακά τον Βρετανό θρύλο της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον με Mercedes και
να μεγαλώσει τη διαφορά τους
στους 12 βαθμούς. Ο Φερστάπεν εκμεταλλεύτηκε την καλύτερη στρατηγική της ομάδας
του, έχοντας σε καλύτερη κατάσταση τα ελαστικά του στο
τέλος, αλλά και την καταπληκτική του οδήγηση, με δύο προσπεράσεις στους τελευταίους 9
γύρους επί των Μπότας και Χάμιλτον.
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Travel industry urges
ministers to expand green list

T

ravel bosses called on
the government on
Wednesday to reopen
the sector and provide tailored
financial support.
It aims to persuade ministers
to expand the green list and
remove testing and quarantine
requirements for fully vaccinated
travellers returning from green
and amber locations.
An estimated 195,000 travel
jobs have been lost during the
pandemic or are at risk, according to industry body ABTA.
800 people, including travel
agents, pilots and cabin crew,
were expected to gather outside
the Palace of Westminster
yesterday. Some 200 met at an
event in Holyrood, Edinburgh,
100 assembled in Belfast, and
a virtual meeting took place for
campaigners in Wales.
“The government has to decide
if this summer will make or break
the UK travel industry,” said Brian
Strutton, acting General Secre-

tary of the British Airline Pilots
Association (BALPA).
“Pilots are meeting politicians
across the UK to urge them to put
pressure on the government to
act now and save not only the
summer but the future of UK
aviation and travel.”
Strutton also said that direct
state support to airlines and airports would help save jobs and
companies as they head into the
European winter, traditionally the
off-peak travel season for Britons.
Tim Alderslade, the chief executive of Airlines UK, said: “It is
now or never for the Government
to reopen travel and save what
is remaining of the summer season, not just for families desperate to get away but the tens of
thousands of jobs which rely
upon this once thriving sector.”
British government ministers
are examining ways to re-open
travel more broadly, and are
considering plans to ditch quarantine requirements for vaccina-

ted adults and their children to
some destinations. But Prime
Minister Boris Johnson has
warned that whatever happens,
it will be a difficult year for travel.
Under the current “traffic light”
system, only travellers to a small
number of green-list countries
can avoid quarantine.
Popular European holiday
destinations for Britons, including
Spain, Portugal, France, Italy,
Cyprus and Greece, are currently
rated “amber” and require returning passengers to take three
expensive Covid-19 tests and
isolate for 10 days on return.
BALPA urged the government
to expand the green list when the
system is reviewed on Thursday,
but reports say that little change
is expected, whilst some also
indicated that politics is interfering with adding more countries
to the green-list.
The classifications are based
on epidemiological issues.
Malta appears to have the best
chance of being added to the
green list. Almost 80 per cent of
the population has now received
at least one dose of the Covid-19
vaccine, and it recorded just two
infections per 100,000 people
over the last seven days, according to data published on 20 June.
New variant 'Delta plus'
found in UK
Meanwhile, 41 cases of a
new Covid variant, that's being

labelled 'Delta plus' in India,
have been sequenced in the
UK.
The new strain of the Delta
variant is a big concern for India's
government and scientific community after 22 samples were
discovered - and now it has
emerged there have been 41
cases picked up in the UK.
Public Health England's latest
report on variants confirms
41 of the 75,953 Delta cases
sequenced in the UK have been
this K417N or B.1.617.2, Delta
plus mutation.
Health officials in India believe
the strain is more transmissible
than the prevalent Delta mutation. Scientists have warned that
Delta plus has three worrying
characteristics; increased transmissibility, stronger binding in
receptors of lung cells and
potential reduction in monoclonal
antibody response.
Experts have repeatedly
said that the virus will mutate
constantly over time, with some
variants posing a risk, as they
could escape the immune
system.
Public Health England (PHE)
has said two doses of both the
Oxford-AstraZeneca and PfizerBioNTech vaccines are effective
against the Delta variant - but
more data would be needed on
a further mutation.
PHE and the government
are monitoring the new variant,
Downing Street has said.

Cyprus ready for EU’s
Green Pass launch

C

yprus is set to take
part in the EU’s Green
Pass from July 1, a
coronavirus certificate aimed
at facilitating international
travel.
Speaking to CyBC on Tuesday morning, deputy minister
for research and innovation
Kyriacos Kokkinos confirmed
that Cyprus will be ready in time.
The EU digital certificate
enters into application throughout the EU on July 1 but other
countries, such as Italy, already
have the Green Pass system
up and running.
The pass is valid for those
who have been vaccinated,
or have tested negative or

have recently recovered from
Covid-19. It will be available
in a digital form but a paper
version can also be requested.
According to the EU Commission, it assisted member states
in developing the national software and apps required to issue,
store and verify the certificates.
Cyprus currently uses the
SafePass which is set to be
superseded by the EU’s Green
Pass.
And while the EU certificate
was primarily made to ease
restrictions on travel throughout the bloc, Cyprus has opted
to use it domestically and will
require it at points of service
(cafes, bars and restaurants).

Over 90% of Covid patients
in Cyprus not vaccinated

Lute meets leaders in new bid for informal summit

T

he two sides on Tuesday
reiterated to UN special
envoy Jane Holl Lute their
opposing positions on the way
forward for the Cyprus problem
as the UN official visited the
island in a bid to find common
ground for the continuation of
the procedure.
President Nicos Anastasiades

reiterated his proposals for
substantive confidence-building
measures (CBMs) he submitted
during the informal meeting in
Geneva in April while Turkish
Cypriot leader Ersin Tatar insisted
on the recognition of the north as
a sovereign state.
According to government
spokesman Kyriacos Koushos,

Anastasiades, during his meeting
in the morning with Lute at the
Presidential Palace, reaffirmed
his readiness to participate in
a new informal summit on the
Cyprus problem and substantive
talks. He said the aim is a just,
functional, and viable solution of
the problem, based on the UN
Security Council resolutions and
the UNSG’s relevant mandate.
Lute was on the island for
contacts with the two leaders as
part of efforts for another informal
summit on the Cyprus problem
after the meeting in April yielded
no results. She has already had
contacts with guarantors Greece,
Turkey and the UK.
Anastasiades, Koushos said,
“expressed his readiness, if
the Secretary-General deems
it useful, for a joint meeting with
the Turkish Cypriot leader.”
On the other hand Tatar, who

met Lute early afternoon, said
he told the UN official the Turkish
Cypriot side sticks to the position
it submitted in Geneva. It
calls for recognition by the UN
Security Council of the north as
a sovereign state which will then
negotiate with the Republic of
Cyprus their future relationship.
Both Tatar and Turkey insist
that a federal solution is no longer
possible while the Greek Cypriot
side argues this is the only
acceptable form of solution.
Anastasiades is scheduled
to meet UN Secretary General
Antonio Guterres in Brussels
on Friday on the margins of the
European Council (EUCO).
Koushos said Anastasiades
will discuss with Guterres “the
whole spectrum of the Cyprus
issue and will put forth again the
positions of the Greek Cypriot
side.”

O

ver 90% of those hospitalised for Covid-19
in Cyprus are unvaccinated, the health ministry said
on Wednesday as it again urged
the public, particularly younger
people where vaccine take-up
is low, to get vaccinated.
It further stated that the Delta
variant is detected mainly in
unvaccinated people, and it must
be assumed it is spreading
throughout the population.
The ministry said that 70% of
those who tested positive are
below the age of 40 and only 4%
of them are fully vaccinated –
while 16% have received their
first dose. The remaining 80%
have no history of vaccination
against Covid.

It also warned that “in recent
days there has been an increase
in younger people being hospitalised,” linking the trend to the
Delta variant, first identified in
India.
“The public is urged to be
particularly careful as regards
adherence to persona hygiene
measures and health protocols
in force at workplaces and
various social activities,” the
ministry said.
Moreover, those who have not
yet been vaccinated, particularly
younger people, are urged to
book their vaccination appointment the soonest possible in
order to reduce the possibility of
infection or transmission of the
virus, it concluded.
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Greek helicopter pilot charged
with murder of British wife

A

Greek helicopter pilot who
has admitted murdering
his British wife after first
claiming she was killed in a robbery, has told a court in Athens:
“I ruined my life, I ruined my
family's life.”
Babis Anagnostopoulos, 33,
arrived at court wearing a bulletproof vest and flanked by armed
police. In the courtroom he gave
five hours of testimony, detailing
his version of what happened on
11 May in Glyka Nera, in northeastern Athens, Greece. According to reports, he remained
"expressionless" throughout.
The pilot and flight instructor
had originally claimed his wife
Caroline Crouch, 20, was killed
when their home was burgled.
He attempted to create a convincing crime scene by placing

their baby next to her dead
mother, according to police. He
is also accused of choking the
family dog to death with its lead
in his bid to fool investigators.
He told the court in Athens: "I
wish I could go back in time."
He apologised for the killing,
denied having an accomplice
and said the attack had not been
planned but had happened in
the heat of a row.
"It was a confessed act and it
is a confessed act," his lawyer
told reporters.
Two lawyers representing
Ms Crouch's family have spoken
out in support of the case. They
said: "We have filed a civil
lawsuit representing Caroline's
family. For obvious reasons her
mother could not come, in the
situation she is in, and the state-

ment was made with authorisation.
"You understand the position
of the mother who hugged the
hands that took her daughter's
breath away. There should be
consultation with the perpetrator's family."
The lawyers added that
Ms Crouch's family has a "good
relationship" with the accused's
family and are in consultation
with them.
Ms Crouch's mother is in a
good financial situation, her
lawyers said, and she has vowed
to take care of the couple's
daughter on the Greek island of
Alonissos.
Anagnostopoulos is charged
with two offences; intentional
homicide and killing of an animal,
as well as two misdemeanours;
repeated false testimony and
false report to the authorities.
The examination of mobile
devices, a smartwatch with a
heart rate monitor used by
Crouch, and security cameras,
had established a timeline that
contradicted with the pilot’s testimony, police investigators said.
Anagnostopoulos had publicly
claimed he and his wife were
gagged and tied up after armed
robbers broke into their home
as their baby daughter slept. He
also said the men stole cash
before escaping.
His story shocked the nation

and prompted government
officials to announce a 300,000euro (£257,000) reward for
information about the crime.
The couple's daughter was
unharmed, but the family dog
was found choked to death on
a leash, and "everything was
staged for the crime scene to
look like the scene of a robbery,"
Costas Hassiotis, director of the
greater Athens homicide division,
told reporters last week.
Anagnostopoulos has been
taken to prison in Athens where
he will share a cell with at least
three other inmates.
His lawyer said he "wanted to
do everything in his power" to
make sure his child was taken
care of.
Anagnostopoulos was detained
after authorities summoned him
for questioning last Thursday
while he was attending a
memorial service for Crouch
on the Aegean Sea island of
Alonissos, where she grew up.
He was flown to Athens by
helicopter and interviewed for
more than six hours before
police announced that he was
a suspect.
In a May 16 post on Instagram,
Anagnostopoulos uploaded an
undated photograph of the
couple on a trip to Portugal for
a wedding photoshoot, writing:
“Always together. Farewell, my
love.”

Over 85% of adults in England, Wales and
NI have some protection against Covid

M

ore than 85% of adults
in England, Wales and
Northern Ireland have
some protection against Covid19, new data suggests.
Scotland has the lowest
levels of coronavirus protection
with 79.1% of adults estimated
to have antibodies in their
bloodstream.
The presence of Covid antibodies in someone's blood
suggests they have had the

infection in the past or received
at least one dose of a vaccine.
It takes between two and three
weeks after infection or vaccination for the body to make enough
antibodies to fight the virus.
Antibodies then remain in the
blood at low levels, although
these levels can decline over
time to the point that tests can
no longer detect them.
The figures, from the week
beginning June 7, are up from

the last data revealed by the
Office for National Statistics
(ONS), which found that around
eight in 10 adults across most
of the UK had Covid antibodies.
In England, an estimated
86.6% of the adult population
"in the community" would have
tested positive for antibodies
in the week beginning June 7,
according to the statistics agency.
In Wales, it is estimated 88.7%
of the adult population has

antibodies.
In Scotland, the estimate is
79.1%, and in Northern Ireland,
the figure is 85.4%.

Vaccinated Brits could
be back on Europe’s
beaches soon

B

ritain is working on easing
travel restrictions for the
fully vaccinated to allow
people to enjoy a summer holiday on Europe’s beaches but
the plans are not finalised yet,
Health Secretary Matt Hancock
said on Tuesday.
He said that the government
did want to let people have a
family holiday abroad, but only
when it was safe to do so.
“The whole point of the
vaccine programme is to be
able to remove restrictions, and
for people to be able to be kept
safe by the vaccine, rather than
by these rules,” Hancock said.
“So we are working on a plan
for double vaccinated people,
using tests, to have that testing
regime in place, instead of having
to have the quarantine, in some
circumstances,” he said.
Asked if vaccinated people
would get their freedom back by
August and so enjoy a foreign
holiday this year, Hancock said
he understood people wanted
their freedoms back.
Prime Minister Boris Johnson
said on Monday that travellers
would face hassle and delays
this year if they sought to go
abroad because the priority
would be keeping the country
safe.
Johnson, who was slow to
impose an initial lockdown in
2020, is wary of moving too fast

to open up travel as the Delta
variant first detected in India
spreads.
Popular European holiday
destinations for Britons, including Spain, Portugal, France,
Italy and Greece, are currently
rated “amber”, which require
returning passengers to take
three expensive Covid-19 tests
and isolate for 10 days on
return. But travel companies
are desperate to avoid another
summer lost to Covid-19, and
have demanded the government acts.
European Union countries
have already agreed to an
easing of travel restrictions
over summer that will allow
fully vaccinated tourists to avoid
tests or quarantines and
broaden the list of EU regions
from which it is safe to travel,
but Britain has yet to announce
a similar scheme.
The Times newspaper reported that Britain would announce
an easing on Thursday to allow
British holidaymakers who
have had both coronavirus jabs
to enjoy more quarantine-free
travel from August.
Hancock refused to give
details or a timeframe for an
easing of restrictions but said
he was supportive of a change.
“It is absolutely something
we’re working on – it’s something I want to see,” he said.
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National Federation: Have you
emailed your MP about Cyprus yet?

Introducing Maria Petri,
one of the oldest Cypriots
born in London

M

T

hank you for taking the
time to email your MP
about the latest developments on the Cyprus issue
and Turkey’s illegal partition
plans for the island. Now that
Turkey is actively pushing for
the permanent partition of the
island, we need as many British
MPs calling for an end to the
Turkish occupation of Cyprus
and for the reunification of the
island.
By emailing your MP, you can
make a difference by ensuring
that they understand how
important the Cyprus issue is to
you.
If you haven’t yet emailed your
MP, it’s not too late to do so.
YOUR voice needs to be heard
and our community needs you to
play your part. Use the following
website to email your MP in less
than 30 seconds: www.cypriotfederation.org.uk/mp
Over the last three weeks,
thousands of people across the
UK have emailed their MP about
Cyprus. Over 59% of MPs have
heard from their local constituents
on the issue. MPs from Aberdeen
all the way down to Somerset
have received emails about the

latest developments in Cyprus.
We've seen a large number
of positive responses from MPs
about their support for a reunified
Cyprus, showing just how effective emailing your MP is. If you've
also received a response from
your MP about the Cyprus issue,
feel free to share it with us via
enquiries@cypriotfederation.
org.uk
Our message is simple: reunification in line with UN resolutions
is the only solution for Cyprus to
end Turkey's ongoing occupation.
We want peace not partition.
British MPs, must speak out
against Turkey's illegal actions
against Cyprus. They, and the UK
Government, must unequivocally
tell Turkey to take its #HandsOffCyprus.
CYPRUS: IT’S TIME
FOR REUNIFICATION
Date: Monday 19 July
Time: 7:15pm
Link to event: www.cypriotfederation.org.uk/parliament
The All-Party Parliamentary
Group (APPG) for Cyprus and the
National Federation of Cypriots

in the UK will be hosting our
annual parliamentary meeting,
to mark the anniversary of the
Turkey’s illegal invasion and
occupation of Cyprus, virtually
this year due to the COVID-19
pandemic. The event will take
place on Monday 19 July 2021
from 7:15pm and the whole
community is invited to watch
the event live, as it happens, via
www.cypriotfederation.org.uk/
parliament
Speakers at the event will
include the Cypriot Foreign
Minister and Presidential Commissioner, as well as Minister
Wendy Morton MP, Shadow
Minister Fabian Hamilton MP,
Opposition Spokespersons from
the SNP & Liberal Democrats,
and Parliamentarians from across
the major British political parties.
The APPG for Cyprus has
long supported the reunification
of Cyprus in line with UN
Security Council Resolutions.
The National Federation of
Cypriots in the UK proudly
serves as the Secretariat for the
APPG for Cyprus.
Please encourage your friends
and family to also watch the
event live on Monday 19 July,

Enjoy the perfect Cypriot snacks
whilst watching the Euros!

G

reek Deli 2 U offer a
wide selection of snacks
for the perfect accompaniment to any football game get yourself stocked up so you
never have to go without!
If you are hosting a Euros
night in your home, the delicious
TSAKIRIS Oregano crisps are
the best for sharing. Pick up a
share sized bag today amongst
many other Greek delicacies and
stock up on the Buy One Get
One Free selection of items too!
Visit www.greekdeli2u.co.uk
to place your order now.

Local customers can also
Click and Collect, with orders
ready for same day collection
from the Greek Deli 2 U warehouse in Potters Bar.
With over 600 Greek and
Cypriot products to choose from,
we are sure there will be something for everyone.
Follow Greek Deli 2 U on
Instagram and Facebook
@greekdeli2u and subscribe to
their mailing list to be the first to
know about special offers and
latest products.
www.greekdeli2u.co.uk

as we continue the struggle for
a free and re-united Cyprus.
CHURCH MEMORIAL SERVICE
TO REMEMBER THOSE WHO
FELL DEFENDING CYPRUS
Date: Sunday 18 July
Time: 10am
Location: St John the Baptist
Church, Wightman Road, London,
N8 0LY
On Sunday 18 July, the
National Federation of Cypriots in
the UK is organising a memorial
service to remember those who
fell defending Cyprus during the
coup d’état of 15 July 1974 and
Turkish invasion of 20 July 1974.
His Eminence, Archbishop
Nikitas of Great Britain and
Thyateira will officiate the service
and there will be speeches from
the High Commissioner of the
Republic of Cyprus to the UK,
Mr Andreas Kakouris and the
President of the National Federation of Cypriots in the UK,
Mr Christos Karaolis.
The memorial will be held from
10am at St John the Baptist
Church, Wightman Road,
London, N8 0LY.

aria Petri was born
in London in 1939;
her parents came from
Akanthou and immigrated to
London in 1938. She grew to
become the darling of Arsenal
Football Club who she has supported for over 70 years, has
been present at most home and
away games, and has even
travelled as far as Shanghai,
Australia, Tokyo and Kuala
Lumpur to watch them.
Maria's parents, Michael and
Eleni, were a shoemaker and
seamstress respectively; when
they came to England, they
opened a restaurant in Rathbone
Place which catered mainly in
English food, and they lived
above the restaurant. From there,
they moved to Holloway Road
and opened another restaurant
and also lived above.
During World War II, at the age
of five, Maria was sent to live in
a nursery in Sevenoaks and when
she returned to London, it was her
parents’ aim for Maria and her
brother Sotiris to be educated.
Maria attended All Souls School
in Goodge Street, then a
Grammar School in Maida Vale
called Paddington High, and
from there to Chichester where
she studied to be a teacher.
Her brother became a leading
accountant for Beechams, the
large pharmaceutical company.
Maria's teaching career
spanned 32 years. She taught

mainly in Islington; one of the
schools she taught at was
Woodberry Down.
One thing that struck Maria
during her early childhood was
that most Cypriots congregated
in Goodge Street where she
and her family were living and
had several businesses, mainly
in catering and providing services
like shoemaking and grocery
shops.
She started supporting
Arsenal at the age of eleven and
took a keener interest during her
college years when she went to
Portsmouth to watch an Arsenal
match - since then, she has
been an ever stay.
The biggest match she has
ever been to in her own eyes
was the UEFA Champions
League Final when Arsenal
played Barcelona in Paris. Her
favourite player was Kenny
Samson.
During the pandemic last year,
The FA Cup which Arsenal won
beating Manchester City, visited
the home of 81-year-old Maria,
along with Arsenal legend and
2002 FA Cup icon, Ray Parlour.
Entrants are being invited for
the new Cypriots in the UK and
Cypriots Worldwide books.
For further information visit
www.cypriotsworldwide.com,
call 07958 207412 (UK) / 00357
99 887 329 (Cyprus) or email
info@cypriotsworldwide.com
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Haringey to deliver specialised site for young Kingsbury Greek School
people with learning disabilities and/or autism donates over £3000 to
Greek Parents Association

Y

oung people with autism
and/or complex learning
disabilities in Haringey will
have an all-new facility dedicated

to their needs, after Haringey’s
Cabinet agreed this week to
invest in the development of a
site on White Hart Lane.

The former home of Woodside
Day Centre at 57 White Hart
Lane will be transformed to
deliver new specialist accommodation and support for young
people in Haringey with autism
and complex learning disabilities.
The decision fulfils a key tenet
of the council’s Borough Plan –
ensuring that excellent supported
accommodation is available
locally for all of Haringey’s residents.
It will also mean that more
young people in Haringey will
be able to enjoy Special Educational Needs provision locally
and remain close to their support network of family, friends
and social workers, significantly
improving their quality of life.
The plan follows the opening
last month of the Haringey’s
first dedicated facility for people

with autism. The Chad Gordon
Autism campus in Tottenham
was designed collaboratively
with people with autism and
carers to deliver early help to
adults with autism and to meet
their specific needs.
Cllr Lucia das Neves, Cabinet
Member for Health, Social Care
and Wellbeing, said: “I’m really
pleased Cabinet approved this
plan to bring back into use an
existing council space for young
people in our borough. More
young people will be supported
close to home and will benefit
from all-new facilities, specially
dedicated to their complex
needs.
“I am also delighted that the
plans will be created in partnership with young people, their
families and the local community.”

Have your say on Trent Park House

T

rent Park House, in
Enfield, is recognised by
Historic England as being
of significance on a par with
Bletchley Park. One of London's
grandest houses, it was home
to the 'Secret Listeners' during
World War II - a story that has
remained hidden in the house
for over 70 years.
During World War II, Trent
Park House became one of the
Allies’ most successful secret
weapons. State-of-the-art listening devices were wired throughout the House and gardens,
and highly-prized Prisoners of
War – including some of Hitler’s
most loyal Generals – were
transferred to the site. Teams
of ‘Secret Listeners’ – many of
whom were German-Jewish
émigrés – worked from the

basement, recording and translating the conversations taking
place on the floors above. Their
discoveries were crucial to the
outcome of the War.
In the lead up to the War, Trent
Park was home to Sir Philip
Sassoon. He was at the centre
of British inter-war politics,
designing Trent Park to be both
a political and social entertaining venue. He created a sumptuous atmosphere and entertained guests ranging from King
George V, Edward VIII and a
young Princess Elizabeth, to
Sir Winston Churchill, Charlie
Chaplin and TE Lawrence.
The House and gardens are
currently being restored as a
new heritage attraction which
will open to the general public.
The Trent Park House Trust

is currently conducting a survey
and would be grateful for your
responses by Wednesday 14
July, to help shape this offer.
The survey can be found at:
www.surveymonkey.co.uk/r/

CZ8QCVS
All answers will remain confidential.
Find out more about Trent
Park House by visiting
www.trentparkhouse.org.uk

T

he Association of Cypriots,
Brent and Harrow regrettably had to close its
Greek school in Kingsbury just
over two years ago.
The Association which was
a registered charity was formed
in 1974 when a large community of Cypriots with young children in the Kingsbury, Wembley
and Harrow areas felt there
was a need for a school where
our language, rich culture and
traditions could be taught and
supported.
Once opened, the school
grew quite rapidly with over
250 pupils and it also provided
a weekly youth club where a
variety of sporting, musical and
craft activities took place.
Over the years, committee
members raised funds by
holding dinner and dances,
quiz nights and organising
coach trips to pay for the rent
and for teachers’ wages, and a
lot of lasting friendships were
made whilst organising and
participating.
Gradually, families moved
away from the Harrow and
Kingsbury area and the pupil
numbers began to fall. Despite
the best efforts of the parents
and committee, the dwindling
numbers and insufficient interest
from the community meant the
school and youth club could
not continue and so it had to
close.
The Association and its
dedicated committee members
had worked very hard to
maintain the school and to raise
funds. Upon its closure, the
money it had raised was kept
in the event that it might be

required to start an activity
within the local community. Two
years passed and no one came
forward with a project or activity
and so it was eventually
decided by the trustees of the
Association, Mrs Anna Mina,
Mr Andreas Soteriou, Mr Christodoulos Aristodemou and Mr
Andreas Yiannis, to donate the
sum of £3,201 to the Greek
Parents Association in Wood
Green. We hope that this will
help to provide essentials for its
schools and pupils and we wish
the GPA every success for the
future.
The outgoing trustees take
this opportunity to thank all
those pupils, parents, teachers,
committee members and members of the community who
participated and contributed so
much over the years to make
Kingsbury Greek School the
great place it was.
Mr
Panayioti Yiasoumi
Chair of the GPA thanked the
Association of Cypriots for
their financial donation to the
GPA.

From Limassolgrad with Love: Diamonds, technology and spies

Y

uri Gagarin, the first cosmonaut, visited Cyprus
in February 1962. He
received a hero’s reception with
banners declaring “the Friendship
of the Cypriot and Soviet people
is now being founded.”
Bling
Over fifty years later, a rich

Russian customer walked into
Michalis Constantinou’s jewellery
shop in Limassol. She taught
him a lesson about succeeding
at the high-end. She asked to
buy an Omega watch to wear
while swimming. Constantinou
said, “Don’t you think a €20,000
watch is expensive for the sea?”
She replied: “No. This is the
cheap one, I have a €150,000

Patek Philippe at home - I just
forgot to bring it to Cyprus with
me.” And he realised, “I have to
grow up a lot, if I want these
clients!”
This is the story of Moscow on
the Mediterranean, of Cyprus and
its Russians; up to 10,000 of
them on the island.
As tensions between the
Kremlin and the West rise, Cyprus
has become a melting pot of
geopolitical worries. A scandal
around a Cyprus government
programme to sell citizenship to
thousands of rich foreigners
exposed unease about power,
corruption and lies.
Cyprus has a long history with
powerful forces. Originally
settled by ancient Greeks, it was
then occupied by the Assyrians,
Egyptians, Persians, Romans,
Venetians, and the Ottoman
Empire. It came under British
administration in 1878 until the
nationalist struggle won independence in 1960.

“Cyprus strives for this
balancing act,” says Fiona Mullen,
director of Sapienta Economics.
“They don’t want to be enemies
of anybody because they have
got this one big enemy in Turkey.”
Modern Cyprus has built a
financial sector to attract overseas money. Low taxes, light
regulation, a favourable tax treaty
and depositor guarantees offered
by EU membership has turned it
into a haven for Russian investors after the USSR collapsed.
The attraction is also built on
political ties between the Cyprus
Communist party and its Russian
counterpart, and cultural links
in the Orthodox church. Moody’s,
the credit ratings agency, estimate that Russian banks and
corporations had $31bn deposited in Cyprus - more than the
island’s annual gross domestic
product.
One company, Limassolgrad,
promises clients who want to buy
property that they can move

“instantly, no need to wait.” Its
neon sign uses the London
Underground logo (pictured).
Some shady characters were
also awarded citizenship, including a Malaysian businessman
under US criminal indictment.
His case was backed by Archbishop Chrysostomos, head of
the Orthodox Church of Cyprus,
who said that the Malaysian
businessman gave €300,000 to
a theological school. His citizenship application was fast-tracked
by the country’s cabinet, headed
by president Nicos Anastasiades.
This Orthodox connection was
not lost on Vladimir Putin, who
made a high-profile visit to the
Mount Athos monastery of St
Panteleimon in 2016. A lot of
Russian investment went into
the monastery.
President Anastasiades denies
that his government is too close
to the Kremlin, saying, “Our
family is European.”

Cyber-Spies
Cyprus is of growing interest to
Russia as it expands its regional
influence. In 2015, the island which still hosts two large British
military bases - signed a deal
to allow Russian navy ships to
visit its ports. The USA has urged
Cyprus to stop “Russia’s regular
navy port calls,” saying that these
vessels were contributing to
“destabilising actions” in Syria.
In 2018, hackers linked to
the Chinese People’s Liberation
Army, downloaded years’ worth
of EU diplomatic cables via an
entry point in the Cyprus foreign
ministry.
If the age of globetrotting
wealth and mass holidaymaking
has now stalled, Cyprus will be
severely tested.
(Sources: Financial Times;
Wall Street Journal; Reuters;
Al-Jazeera).
James Neophytou
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EUREKA!

George.M.Georgiou

The Battle of Crete

The German airborne assault of Crete, although successful in terms of conquest, came at a terrific
cost in lives. The battle began on the morning of 20th May 1941. Nazi Germany launched an airborne
invasion of Crete where Greeks and Allied forces with Cretan civilians defending the island. After only
one day of fighting, the Germans suffered appalling casualties and none of their military objectives
had been achieved. The next day, through miscommunication and failure of the Allied commanders
to grasp the situation, Maleme Airfield in western Crete fell to the Germans. This enabled the Germans
to fly in reinforcements and overwhelm the Allied forces. The battle lasted about ten days before the
allies surrendered.
The battle was unprecedented in three respects: it was the first mainly airborne invasion; it was the
first time the Allies made significant use of intelligence from the deciphered German Enigma code;
and it was the first time invading German troops encountered mass military resistance from a civilian
population.
Source: Hulton Press, Clifford Makins and Frank Bellamy.
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Film Reviews
George Savvides
get to terms with Tusker’s diagnosis with early dementia…
A lovely, sensitive film written
and directed by Harry Macqueen,
who also plays Sam’s brother-in
law. Firth and Tucci are both on
terrific form and deserve awards
for their truthful and deeply moving
performances!

Before Tonight
Is Over

FILM OF THE WEEK
Fast And Furious 9
in IMAX
This successful franchise
refuses to give up the ghost as
well as its fury even though one of
its leads - Paul Walker tragically
died during the filming of the previous sequel which was probably
one of the best in the series. Dom
Toretto (Vin Diesel) is now living
a quiet life with Letty (Michelle
Rodriguez) and his son Brian, but
he is still haunted by past events
when his father tragically died on
the racecourse. He is lured back
from retirement and joins his loyal
crew when another megalomaniac
threatens the world with a destructive plot…
Justin Lin, the director of the
third, fourth, fifth and sixth chapters
of the series, returns once again
and delivers the goods aplenty.
The set pieces are becoming even
bigger and more preposterous than
ever-this time you will “believe” a
car can fly in space! But the fans of
the genre are surely not bothered
whether there is any logic in the
narrative or not – plenty of explosive
action across the globe accompanied by spectacular special effects
is probably more than enough to
give them joy.
Diesel is a strong presence as
ever and finds his true nemesis in
John Cena as his estranged brother
Charlize Theron returns as Cipher,
but she is wasted in a small cameo
she probably delivered by zoom.

Sweat
Magnus von Horn’s terrifically
ambitious, multi award winning
co-production between Sweden
and Poland boasts superb production values. It follows the story of
Sylwia Zajac (Magdalena Kolesnik),
a fitness guru and a role model to

millions, who follow her every step
on social media. She is totally
dedicated to her craft but sadly
without any time for family or any
other personal activities. Things
get even worse when a loyal fan
parks his car outside her apartment
block and begins to stalk her…

It all feels real and authentic; the
opening sequences where Sylwia
is running a televised fitness
programme which is shot like a
documentary and the handheld
camera never stops following
Magdalena Kolosnik’s luminous
presence. She is in practically every
scene and carries the film most
valiantly delivering an incredible
performance.

Luca

This computer animated feature
form Pixar marks the remarkable
directorial debut of Enrico Casarosa, who sets the action of his
charming film in a beautiful seaside
town on the Italian Riviera during
the 1950’s and 1960’s.
The story follows Luca Paguro
and his best new friend Alberto
Scorfano, both sea monsters but
with the ability to become human
boys while on land. It is a highly
original premise with endearing
characters and a lovely setting.
The script sparkles with originality
and wit filled with delicious Italian
expression; “Santa Mozzarella”
cries one of the boys “Santa
Ricotta” replies Giulia, the boys’

new friend who inspires them to
enter the vespa race.
Casarosa’s gorgeous film is a
love poem to Italy and a fine tribute
to Fellini’s world of LA STRADA
and LA DOLCE VITA.

Fatima

Marco Pontecorvo’s honourable
production boasts careful designs
that evoke the period most eloquently. The story is based on real
events and the action takes place
in 1917 outside the parish of
Fatima, Portugal. 10-year-old Lucia,
and her two younger cousins
Francisco and Jacinta, witness
several visitations of the Virgin
Mary but their claims are questioned by doubtful government
and church officials…
Pontecorvo’s religious drama
never sinks into sentimentality
while the presence of Harvey
Keitel and Sonia Braga as the
older Lucia add gravitas to the
proceedings.

Supernova

This sad, sombre chamber piece
is elevated by the grace and dignity
of the performances and the
winning chemistry between Colin
Firth and Stanley Tucci. They play
Sam and Tusker partners of twenty
years now on a campervan holiday
across England. They are visiting
friends and family but most
importantly it is time for them to

Peter Solan’s superb 1965 little
black and white gem of Slovak
cinema was supressed for many
years. The almost continuous
action takes place in an elegant
night club one winter night in a
Slovak mountain resort. The two
protagonists flirt with two young
women from out of town while the
rest of the customers are busy
getting drunk…
The almost improvised dialogue
feels real and authentic and is
captured brilliantly by unobtrusive
camera movements. A real collector’s item! (Blu ray from Second
Run)
SPARKLING - THE STORY
OF CHAMPAGNE: This classy
documentary from Frank Mannion
celebrates the world’s favourite
drink and examines the history
of its origins in France or perhaps
England as some people claim.
Mannion visits every famous
Champagne House in France
where he interviews its proud and
passionate owners as well as celebrated New York bars frequented
by high society. Perhaps he spends
too much time exploring English
sparking wines but overall a terrific
film with a fine contribution from
Stephen Fry as Sir Fopling Flutter
from George Etherege’s delicious
Restoration comedy “The Man of
Mode”. Santé!
SING, FREETOWN: Clive
Patterson’s fascinating documentary follows Sorious Samuara, an
investigative journalist from Britain,
on a mission to Sierra Leone in
search of a positive story about
his birthplace. He is reunited with
old teacher and friend Charlie
Haffner who begins to write a
play to celebrate their beloved
country’s wealth and history
following years of civil war and
starvation…It is an important
document about a country in
desperate need for regeneration
worth discovering!
Any feedback is welcome:
georgesavvides@hotmail.co.uk

Change was
coming...
Barney Efthimiou

M

emories of Britain in
the 1970’s, including
for all Cypriots the unforgettable event of 1974, came
flooding back as I watched
The Death of a Black Man
(Hampstead Theatre), a play
set in a decade that offered
hope but will ultimately be remembered for potential rather
than progress. The emergence
of feminism promised real
change for women and yet fifty
years on, similar arguments
are still being made despite
the election of the UK’s first
female prime minister in 1979.
When pushed, I would say
Margaret Thatcher and Disco,
not natural bedfellows, are the
two things that have remained
etched in my mind from that
period. On Simon Kenny’s
superbly designed and evocative set – almost a replica of
our crazily colourful family
home and that of our Jamaican
neighbours, both of which had
those inimitable three ducks
on a wall (now considered
antiques) - playwright Alfred
Fagon has produced a script
that is astute, witty and entertaining and captures the spirit
and challenges of 1973.
Eighteen-year-old Shakie
is a young Black man on a
mission and already living the
dream. He owns a tasty flat in
Chelsea no less where his
hedonistic lifestyle knows no
bounds. He is making money
by selling African designed
chairs to a gullible liberal
London crowd. They are made
in Yorkshire. Cheaply made,
expensively sold. Smart lad.
Best mate Stumpie is also
shooting for the stars by money
behind up and coming, and
established, Black musicians
who are not getting the exposure their talent deserves.
Aspirational and ambitious,
the lads will not take no for an
answer and are unrelenting
in their quest. Faron’s script
comes at you live and direct
and a torrent of thought and
momentum with the underlying
restriction of prejudice never
far from the thoughts and
resultant actions of these
determined alpha males.
Of course all is not quite as
smooth and easy as they would
wish. EnterJackie, Shakie’s
ex and mother of his child
Priscilla. Her story is something
of a Greek tragedy but we do
not learn of that drama until
late on and ultimately it trumps
all the solipsism and sexism of
the brash lads. The disparaging
and insulting language will
almost certainly make you wince
and give you an understanding of why the feminist movement was such an important

development of the time. Hampstead Theatre debut director
Dawn Walton impresses with
her mixture of laissez faire
scenes of madness and mayhem and the subtler fractured
emotions of crushed male egos
as the dreams turn to dust.
Nickcolia King-N'da (Shakie)
and Toyin Omari-Kinch (Stumpie) are exhausting to watch
such is their exuberance and
you cannot help but warm
to them despite some of their
acrid words. Natalie Simpson
(Jackie) gets less opportunity
to shine, nevertheless her
portrayal is poignant and beautifully crafted.
A decade that preceded
the Scarman Report of 1981,
following the uprisings in Brixton,
the play (first produced forty
six years ago) gives us a timely
reminder that politicians may
come and go but the struggle
for real change remains.
Meanwhile offstage the
political drama is hotting up.
We have already witnessed
several episodes of the Cummings versus Johnson spat
which began with the former’s
marathon eight hour appearance before a Parliamentary
Select Committee on 26 May.
Highlights of that sitting included
accusing the PM of “not being
fit for office” along with a savaging of Health Secretary Matt
Hancock. He then exposed him
more recently as being “hopeless”, courtesy of a text from
the Prime Minister. You couldn’t
make this up. Yes minister.
Cummings’ utter disdain for
Mr Hancock is extraordinary.
Regrets for his own involvement? Yes he has a few, especially as he acknowledges that
“tens of thousands of people
died that didn’t need to die.”
The adviser scorned continues to let off his grenades
as the mood takes him, the
latest being last Friday when
he said Boris Johnson was
a “gaffe machine…clueless
about policy and government.”
In the land of the unseeing
the one eyed man is king but
in this case it’s really all about
the clueless being advised
by the clueless. Cummings
after all describes his Barnard
Castle misadventure as being
“misjudged” and that he was
“trapped in only telling only
part of the story.”
They say the devil is in the
detail. Unfortunately I am
unable to decode that last
sentence and make sense of
it. I cannot wait for the next
instalment. Netflix will soon
come calling.
The Death of a Black Man www.hampsteadtheatre.com
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Loyalty and respect

L

oyalty and respect plays a
big part when it comes to
our wellbeing. We would
hope that those around us can
speak straight and tell the
truth, but the reality of it all, is
often they don't as they don't
have the personal courage to
say what they really want to say.
Instead, they will make excuses
and look for another way to get
the message across, avoiding
the real issue of what is really
irritating them.
They may act with a poker
face manner, and possibly may
not even be able to look you
directly in the eye. In reality if
you knew what was said in your
absence, you would probably
stop smiling at a lot of people.
So acting becomes a way of life
for the many.
Why is it some people just
cannot say the truth directly?
Is this weak character or is it
lack of loyalty and respect? If
they cannot tell you how they

feel, even when you confront
them, is it because they were
never that close enough in the
first place. It may be that they
are just a shady character in
general and possibly what is
known as a 'fair weather friend'.
These are the ones that adhere
and support others only when
it suits them and is convenient
to do so. These people cannot
be counted on in tough times
and are friends with you only on
their terms.
The term 'fair weather friend'
has been used since the mid
1800s, it refers to mild weather
that can be relied upon when the
weather is good, but abandons
you when the weather turns
stormy.
We hope that those we
associate with will have loyalty
and respect for us, as we would
for them. If it is not shown, it
can be disappointing, but at least
we know where we stand with
these people. We can choose

to continue a superficial association rather than what was
considered a form of friendship,
be it a valued one or not, or
we can choose action as a time
to dislodge from the association
altogether of what was once
considered a friendship or association.
Allowing
feelings
and
emotions to be expressed is
far better for our health, which
is why I believe being straight
and direct works best with all.
Things can be said to another
in a very diplomatic and tactful
manner, thereafter once the ball
of emotions have been told, it
is up to the other people what
they choose to do with that ball
of emotions - they can add and
throw it back, or just retain it
with bitterness.
Holding anger and bitterness
can create havoc with our
thoughts and emotions, appetite, sleep, and our good health
in general, from skin disorders

and panic attacks to even
strokes and heart attacks.
Allowing other people's
temper, frustrations, insecurity,
jealousy, greed or whatever
their personal issues are to get
to you, make you feel down,
or lose sleep over it, just isn't
worth it. They are not worth it!
I am a big believer in what
goes around comes around,
similar to like the 700-year-old
saying of 'curses are like

chickens, they always come
home to roost' - which means
that the bad things that someone has done in the past will
come back to bite or haunt
them.
Don't hold onto anger, let it
go. The universe eventually
pays back to those who are
selfish, jealous or step on other,
in order for their personal
own gains without loyalty and
respect. In the meantime,

continue to give your loyalty
and respect to those who are
deserving and have earned
yours.
Everyone should be respected,
but respect is also earned.
Loyalty should follow!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
How to preserve fresh vine leaves

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 shows us
how to preserve vine leaves...
They are many methods to
preserve vine leaves, for me,
the best is in brine. I know a lot
of people freeze them but they
discolour and crumble.
The best time to pick fresh
vine leaves in Greece and Cyprus
is from April till May when they
are fully grown and tender, but in
the UK, it’s from June through
August.
Method:
Wash the leaves and dry them,
cut stems, and roll in bundles,
10 leaves at a time.
Place the bundles tightly in
sterilised jars; put as many rolls
as the jar will take.
For each jar, place one jar of
boiling water in a measuring jug
with one tablespoon of coarse
salt and 1/2 tablespoon citric
acid, or 2 tablespoons of bottled
lemon juice. Stir to dissolve and
pour into the jar containing the

vine leaves - fill it all the way to
the top with the hot brine.
Screw the jar lids tightly, turn
the jars upside down on a tea
towel or on some foil, and leave
until they cool completely.
Turn the jars the right side up,
label and store in a dark place.
They should keep for one year
or longer. When ready to make
your Ντολμάδες (Dolmathes) /
Κουπέπια (Koupepia), wash the
leaves in warm water.
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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Andrea Georgiou

The George Michael
Story ‘FREEDOM’
Tour 2021 at the
Millfield Theatre
The George Michael Story
‘FREEDOM’ Tour 2021 featuring
a full live band and footage of
the late superstar, is coming to
the Millfield Theatre on 19th and
21st August.
Expect to be taken on a musical
journey of George’s biggest hits
in this celebration of his life and
generosity. The show performs
the singer’s hits in chronological
order, and tells in detail, the
career of George and his 100
million record selling history.
It starts with George in the
Wham! days and then into the
Grammy Award winning Faith

album, through to his more
mature hits, touching on some
of his heartfelt songs.
A fun and emotional night
culminating in a finale that is
guaranteed to surprise and have
the audience singing along!
Tickets £27 available online
at www.millfieldtheatre.co.uk or
contact the box office on 0208
807 6680. Saturday’s show is
sold out but tickets are available
for Thursday 19th August. Both
shows start at 7.30pm.
Meanwhile, the brand new
George Michael official store will
be launching on George’s birthday, Friday 25th June, featuring
a bespoke range of clothing,
accessories, prints, limited edition
figurines, plus items by guest
fashion designers.
Visit
https://store.georgemichael.com from 4pm to shop
before items sell out!

Hollywood actor Jackie Chan
spotted holidaying in Cyprus
Hollywood actor and martial
artist Jackie Chan was spotted
holidaying in Cyprus on Monday.
The actor was recognised by
a group of fans as he boarded a
boat in Latchi harbour near Paphos,
according to one newspaper.
Close to the Akamas peninsula,
Latchi is a popular tourist destination and well known for its day
cruises to beaches not accessible
by land, such as Blue Lagoon.

As one of the most recognisable
film personalities in the world,
Chan’s career spans over four
decades and over 150 films.
He is well known for his acrobatic fighting style and stunts
which he performs himself. In
the western world, he is known
for starring in action-comedies
such as Rush Hour, while he
also starred in a 2010 remake of
the Karate Kid.

Anna Vissi to perform onboard luxurious
yacht ... and there’s a new single!

O

n 8th July 2021, Greek Cypriot superstar Anna Vissi will be singing onboard
the luxurious yacht, aptly named Zeus,
of successful Cypriot businessman John
Christodoulou.
The boat will be moored at Limassol Marina
and will be the host of a philanthropic gala to
benefit Special Needs Public Schools in Cyprus,
organised by John and the Yianis Christodoulou
Foundation.
Over the years, John has helped several good
causes, with children’s education in underprivileged neighbourhoods and within orphanages

being the main focus of his foundation. Projects
include completing a full renovation of the Bolton
FAB centre, fully funding the renovation of a
multi-purpose and multi-media classroom in a
primary school in Nicosia situated in a deprived
area, and the renovation of the ground floor of
a Children’s House in Nicosia which hosts young
children under the care of social services.
The foundation has also supported the set
up of SISTEMA CYPRUS through the purchase
of string instruments to be used for a children’s
orchestra, as well as funding the purchase
and installation of special outdoor multi-sport
flooring to cover the basketball court at the 3rd
Kaimakli Primary School.
Anna Vissi is not new to charity work. She has
helped raised funds in support of the Sophia
Foundation for Children, a charity established
in 2008 by Cypriot volunteers, which takes care
of vulnerable children living in poverty in Cyprus
and Kenya.
Meanwhile, the singer has released a new
single, Ki Omos Den Teleionei, a collaboration
with Babis Stokas.
Originally an Italian track with music by Luca
Barbarossa, the lyrics to the Greek version were
penned by Nikos Moraitis.
Announcing the release of the soft-rock
ballad, Stokas posted on social media: “One
night in Kalamata, at the house of my friend
Elias, we listened to Italian songs… At one
point I heard this song and it immediately
crossed my mind to adapt it. The first person I
thought of singing it with was Anna! I sent it to
her, she heard it and she really liked the idea.
We sent it to Nikos and the same day we had
the words. Now is the time to listen to it and
love it as much as we do. Anna thank you, you
are wonderful!”
The single is accompanied by a music video
shot in picturesque Hydra.

James Corden and Ariana Grande
celebrate post-lockdown life

After more than a year of restrictions, the US is reopening city
by city, state by state, and to celebrate, James Corden created
a Broadway parody, with the help of Ariana Grande, to say
farewell to lockdowns.
The song No Lockdowns Anymore was set to the tune of
Good Morning Baltimore from Hairspray. The video, which first
aired on Corden’s The Late Late Show, shows the comedian /
television host frolicking around the streets of California with
Grande, celebrating all the things they can do now.
“Oh, oh, oh, woke up today feeling okay. Wow, this is new!”
Corden sings. “Oh, oh, oh, got the vaccine and it’s been two
weeks, there’s life in the streets!”
From there, he crashes brunch dates and sips on mimosas,
before Grande enters in a yellow dress, celebrating that she got
a haircut. As she moves through the streets, she encounters
Marissa Jaret Winokur, who was the original Tracy Turnblad in
Hairspray on Broadway. The two sing about having the option
to “get drunk and get matching tattoos”, before Grande reunites
with Corden to finish out the song.
“No lockdowns anymore! Time to go back to work indoors, no
more sweatpants or Zooming in while I really watch Bridgerton,”
the duo sing. “No lockdowns anymore! Traffic is so much worse
than before. The world’s such a new place to me!”
You can watch the video on YouTube.
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UK Cypriot Michael Georgiou
Cypriot sailor wins gold medal in
aims to relaunch snooker career U21 European Championship

C

ypriot sailor Marilena Makri won the gold medal at the Under 21 European Championship and
Open European Trophy 2021 in Montenegro. Makri had ranked first twice and had finished all
races in a better than 5th position. Sotiris Miltiadous who also competed in the Championship
ranked 9th in the Under 19 category and was placed 38th in the general rankings.

M

ichael Georgiou is aiming
to relaunch his snooker
career after enduring
months of strict lockdown conditions in Cyprus.
The 2018 Shoot Out winner
was relegated from the circuit in
2020 and has spent much of the
last year living in Cyprus. He’s now
returned to England and narrowly
missed out on regaining his professional status at Q School,
losing in the final round of event
one. However, after finishing in
second position on the top up
list, he is in line to feature in many
events during the upcoming
season.
Georgiou was brought up in
England, his grandparents are
from Gerani in Cyprus and he
elected to change his nationality
to Cypriot in 2017. At the time of
falling off the tour, he was living
in Northern Ireland and took the
decision to chase his dream of
moving to Cyprus. Weeks after
Georgiou’s arrival, the country
was plunged into a strict lockdown
due to the pandemic.
We caught up with Georgiou
to find out about his experience
moving to Cyprus and his
ambitions going forward…

Michael, although you just
missed out on professional
status, how pleased are you to
have secured a strong position
on the top up list?
Looking at the field after the
tournament has finished, you only
have one new professional from
the entire process. Even looking
at the top up list, the top ten are
ex-professionals. In terms of
depth it was very tough and very

demanding, especially when
you’ve had some time out of the
sport. Everyone I lost against
played extremely well and went
on to qualify. I’m just pleased to
be competing after a year out. I
moved back to England in March
and I only really had three weeks
to prepare after sorting my table
out. Considering all of that, I wasn’t
far off the required standard.
I missed competing so much.
I’ve done quite a lot in terms of
career achievements, winning the
Shoot Out and qualifying for the
Crucible. More than I thought I
could ever do. Moving to Cyprus
was always something I wanted
to try. I moved there to scratch that
itch and now I am focussing 100%
on snooker and I’m not getting
distracted by other thoughts.
What was the experience like
moving to Cyprus and why did
you decide to move out there?
The goal was to and try to get
snooker off the ground there,
but Covid hit before I could think
about any of that. Things didn’t go
to plan. It wasn’t the best of times
I had there. The lockdown restrictions were incredibly strict. There
was a 9pm curfew and we were
only allowed to leave the house
twice a day. We had to send a text
message to get approval to leave
the home and it felt like I was under
house arrest. It was compulsory
to have a mask on at all times in
public, even when outside.
I was based in Ayia Napa, which
you would expect to be a very
lively place. It was like a ghost
town. Every business was shut,
all of the hotels were shut and
there was hardly anyone around.

Given the year you’ve had,
how good did it feel to be back
competing again at Q School?
I’m back home living with my
mum now and I have a table at
the house. Just being able to
practise and prepare for a
tournament felt normal again. Q
School didn’t work out the way
I wanted it to, but by finishing so
high on the top up list I got the
next best thing. Hopefully I can
get back to doing what I like to do.
How excited are you now
for the months ahead?
I’m absolutely buzzing at the
prospect of competing with
professionals. I’ve had people on
at me all year saying how I am
too good not to be on the tour.
When I finished my last professional season I wasn’t in a good
place, now I am and enjoying my
snooker and looking forward to
every minute of it. I don’t know
how many events I will get into,
but I hope it will be a good amount.
I’ve also got my World Snooker
Coaching Badge, so I’m going
to push that. I’ve got a few regulars now. I really enjoy teaching
people. I find the reaction when
they achieve something they
didn’t think they could to be
really gratifying.
Hopefully it will encourage me
to get out of the hotel room and
explore places in my free time a
little bit more. I was saying a
couple of months ago that I completely wasted those five years on
tour. I’d been to China and all sorts
of places and didn’t make the
most of the opportunity. Doing
something like this will ensure I
make the most of it all.

Cyprus clinches seven victories
ECT Games in Limassol

C

yprus clinched seven
victories in the first day of
the European Championships Third League games which
were held over the weekend in
Limassol. The victories of the
Cyprus group of athletes are
helping towards the main goal
which is the return to the Second
League. The athletes were significantly helped by the presence
of fans in Tsirion stadium.
Cyprus ranked second at the

Some athletes recorded the
best performance in the history
of the Third League. Olivia Fotopoulou achieved top performances
in the 100m with 11.42, Eleni
Artymata in the 400m with 51.79,
Bob Bertemes in the men’s shot
put with 21.02m and the Women’s
4x100m relay team with 44.61.
The relay team consisted of
Olivia Fotopoulou, Marianna
Pisiara, Ramona Papaioannou
and Eleni Artymata.

Cypriot Judo athletes score well
in Euro championships

C
MIchael Georgiou with family

end of the first day of games with
290 points, only ten points behind
Serbia. Moldavia ranks third,
followed by Luxembourg.
Victories went to Olivia Fotopoulou (100m 11.42), Stavros
Avgoustinos (100m 10.53), Eleni
Artymata (400m 51.79), Meropi
Panagiotou (3.000m 9:38.18),
Vasilis Constantinou High jump
(2,12μ), Amine Khadiri, (5.000m
14:22.58) and the Women’s 4 x
100m at 44.61.

yprus athletes scored great achievements
in international judo championships over
the weekends at U21 and U18 levels.
Yiannis Antoniou took the silver medal at +90kgs
at the Cadet (U18) European Cup 2021 at Porec,
Croatia while in Sarajevo, Bosnia, in the Junior
(21) European Cup 2021, Zanet Michaelidou took
the bronze medal at the -78kgs.

At the -66kgs, Georgios Balarjishvili with four
wins finished in the fifth position while at the -60kgs
Petros Christodoulides, at the mere age of 16,
competed against older athletes and took one
win and the 9th position.
Loucas Louca at the -66kgs and Odyseas
Georgakis at the -90kgs also made notable
appearances.
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Kyle Lafferty to sign
for Anorthosis

KOPA Football League
Akanthou and Olympia through to finals

Action from Akanthou v Pantel which Akanthou came out victors to reach Challenge Cup Final

A

kanthou are finishing
very strong in their season winners of the KOPA
League Division Two Division
Two Cup finalists and now
Challenge Cup Finalists after
beating Pantel 3-1.
A cloudy but warm morning
brisk met them for their clash
for the KOPA League Challenge
Cup Semi Final against Division
1 Pantel FC.
Akanthou recently crowned
KOPA League Division 2 champions were looking to add to a
second cup final as they target
all 3 trophies this season
Akanthou starting in their
usual fashion of fast passing
and team work while they got
in to their groove met a resilient
Pantel ready to challenge for
every ball.
Akanthou playing hungrier than

ever began to find cracks in the
Pantel defence which eventually
gave way after several near
misses, and a missed penalty,
when Inarhu Rodriguez Martin
stepped up to slot home the first
first goal from the second penalty
of the game on 25min mark. HT
1–0.
Second half kicked off with
neither team willing to give an
inch to each other, which worked
in an Akanthou advantage as it
brought out some scintillating
football that all at the club are
proud to be a part of. This allowed
long awaited debutant Mauro
Da Silva Vilhete to slot home
on the 60 minute mark after
breaking Pantel’s offside and
dinking the ball over the keeper.
2–0.
Pantel soon pulled one back
with a well placed curling effort

sneaking in to the bottom corner
from Kayla Rowe. 2–1. Finally,
Charlie Georgiou forcing the ball
home on the 80 minute mark to
take Akanthou to their second
final of season. FT 3–1.
Pantel should walk away proud
of their performance and the
Akanthiodes go marching on to
play the winners of the Olympia
v Panathinaikos semi final.
In the Division One Cup Semi
Final, Olympia beat Omonia 3-1
in a game of four penalties and
in the end Omonia paid the
penalty ending their game with
ten players after their player was
sent off early in the second half
half.
Olympia took the lead in the
first half through a well taken
penalty from George Yianni and
ten minutes later Omonia equalised through a Brandon penalty

ending the first half 1-1.
Second half Olympia were
awarded another penalty which
the Omonia players disputed and
it was in this instance that their
player was sent off. The Omonia
keeper saved the penalty and
and on the rebound an Olympia
player fired it back into the net
but the goal was disallowed.
Omonia were struggling to
get back on terms and Olympia
took advantage when Elia
crossed the ball over the penalty
area and Sam headed back in
for Yemi to slam it into the back
of the net.
The third goal came again
from Yemi who kicked the ball
over the keeper and into the
top corner of the goal to put
Olympia in the Division One final
to play Pantel.

N

orthern Ireland international Kyle Lafferty is to
sign for Anorthosis in
Cyprus
Lafferty, who played for Burnley
and Glasgow Rangers will not be
staying in the British Isles, instead
signing a one-year contract with
Anorthosis, who have made it
through to the Europa League
qualifying rounds next season
after lifting the Cypriot Cup last
month.
Lafferty scored 13 goals in 13

Vinnie Jones teams up
with BHF to urge
people to learn CPR

F
Olympia v Omonia

Akanthou v Pantel

KOPA League Fixtures
Thursday 24th June 2021
Challenge Cup Semi Final
Olympia v Panathinaikos 19.30pm Enfield Grammar, Parsonage Lane, Enfield, EN1 3EX
Sunday 27th June 2021
2nd Division Cup Final
Akanthou v Panathinaikos 2.00pm Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ
1st Division Cup Final
Pantel v Olympia 4.30pm Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ

games during his six months at
Killie, a tally that was not enough
to keep them in the Scottish
Premiership as they lost the
play-off with Dundee to suffer
relegation.
At the conclusion of his contract, Lafferty has now headed
abroad. He is not afraid to
broaden his horizons having
already played in Switzerland,
Italy, Turkey and Norway during
his career. The Cyprus sunshine
will suit him.

ollowing the events that
have shaken the footballing
world, football legend and
actor Vinnie Jones has recorded
a 40 second advert for the British
Heart Foundation, which will
air during Thursday’s pre-match
coverage of Denmark vs Belgium
on ITV.
Latest figures shows that less
than one in ten people survive an
out of hospital cardiac arrest in
the UK, and every minute without
CPR and defibrillation decreases
a person’s chances of survival
by up to 10 per cent.
However, the BHF says that
in countries where CPR is widely
taught and public access defibrillators are more readily available,

survival rates are up to three
times as high.
The charity is one of many
organisations working to improve
the UK’s out of hospital cardiac
arrest survival rate to 25%, as set
out in the NHS’s long-term plan.
Vinnie Jones said: “Like millions
of people around the world, I
watched in horror as Christian
Eriksen collapsed suddenly last
week. But immediate CPR and
defibrillation saved his life.
“By teaming up with the British
Heart Foundation once more, I
hope we can inspire millions more
people to take the time to learn
these vital skills. My message
is simple – learn CPR and turn
yourself into a potential life saver.”
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Michael Yiakoumi

Euro 2020: England get the job done with
1-0 win over Czechs

Euro 2020: Which
teams have qualified
for knockout stage?

England v Czech Republic

taly became the first team
to qualify for the Euro 2020
knockout stage with their
emphatic 3-0 win over Switzerland, their status as group
winners exemplified following
a comfortable 1-0 victory over
Wales in their final Group A
game.
The Azzurri are currently
maintaining perfect form at the
tournament under coach Roberto
Mancini, and equalled their alltime record unbeaten run against
Wales - now going 30 games
without defeat.
Wales qualified as Group A
runners-up despite losing to Italy
in their final group game and
Switzerland advance as one of
the best third-placed teams.
Netherlands were the second
side to win their group, booking
their place in the knockout stage
with a comfortable 2-0 win over
Austria. Austria also progressed
to the knockouts, after beating

E

ngland delivered an efficient but hardly scintillating display to beat Czech
Republic 1-0 with an early Raheem
Sterling header on Tuesday to
advance to Euro 2020’s last 16
as Group D winners, with the
Czechs through as one of the
best third-placed teams.
Sterling scored his and
England’s second goal of the
tournament in the 12th minute
but the initial injection of pace,
intensity and crowd-pleasing
excitement brought by Jack
Grealish and teenage man of the
match Bukayo Saka gradually
dissipated as the game petered
out into an utterly forgettable
second half.
Neither side will mind though
as they now begin to plot their
assaults on the knockout phase.
England return to Wembley
on Tuesday to face the runnersup from Group E – likely to be
France, Germany or Portugal –
while the Czechs must wait to
find out which group winner they
play. They were dislodged from
second place by Croatia, who beat
Scotland 3-1 and will play the
Group E runners-up – Sweden,
Slovakia, Spain or Poland – in
Copenhagen on Monday.
On the positive side of

England’s balance sheet is two
wins and a draw, three clean
sheets, a return to Wembley
and a good number of players
getting a taste of the action.
Conversely, they have scored
only two goals – the lowest by
any team ever to top a Euros
group – were sluggish and overcautious for long periods of all
three games and the midfield
combination and approach seemingly remain anything but settled.
They also face a potentially
daunting last 16 game next.
“We are not fluent but we have
moments where we look a good
side,” said England coach
Gareth Southgate.
“The Czechs are a really good
side. They use the ball well and
are really tough to break down.
There is more to come from us,
definitely. We have not scored
from a set play yet. They are
crucial in big matches and we
have to get those nailed.
“All of our next opponents will
be different games but there
are a lot of good things we are
doing.”
Sterling was at the sharp end
of England’s early attacks as
they began full of energy. He
struck a post in the second
minute when he lifted the ball

past advancing keeper Tomas
Vaclik – the third time England
had hit a post of the same goal
early in each match.
Ten minutes later Sterling
found the target with a closerange header from a delicious
floated cross by Grealish after
a driving run by Saka had
splintered the Czech rearguard.
Making his first appearance
of the tournament, the 19-yearold wide man showed a willingness to run with the ball that was
painfully absent from England’s
first two performances and, with
Grealish a constant menace,
the hosts looked more threatening.
Harry Kane looked sharper
too and had a shot well saved
late in the first half by Vaclik, but
that early promise was gradually
replaced by the all-too-familiar
caution and England barely
mustered another meaningful
attempt.
The Czechs were neat and tidy
without carrying a huge amount
of penalty box threat, though
Tomas Holes had a shot palmed
clear by Jordan Pickford and
Tomas Soucek fired just wide in
the first half.
Substitute Jordan Henderson
thought he had scored his first

goal for England on his 60th
appearance five minutes from
time after a scramble, only to see
it ruled out for offside.
Overall though it was desperately thin gruel for most of the
second half, with the loudest
cheers reserved for the big screen
announcements of Croatia’s goals
that eliminated Scotland.
Scotland’s dream of making
history by progressing at Euro
2020 came to a sobering end
with a heartbreaking defeat by
Croatia at Hampden.
With both sides knowing a
win would grant passage to the
last 16, Nikola Vlasic arrowed
the World Cup finalists into an
early lead to silence the national
stadium in Glasgow. However,
a thundering drive just before
half-time from Callum McGregor
caused the 12,000 fans to explode
in a cacophony of hope.
But Luka Modric’s sumptuous
first-time shot after an hour broke
Scotland and Ivan Perisic glanced
in a third from a corner to record
Croatia’s first-ever win over the
Scots. The margin of victory was
also enough to earn them second
place in the group ahead of the
Czech Republic on goals scored,
with both those sides advancing
to the last 16.

England given reality check by gutsy
Scotland side in stalemate

E

ngland’s ambitions to be
crowned kings of Europe
got a cold dose of reality
as they were held to a 0-0 draw
by a gutsy Scotland side in a Euro
2020 ‘Battle of Britain’ on Friday.
Victory for Gareth Southgate’s
England side in the eagerlyawaited Group D clash at a rainswept Wembley Stadium would
have sealed a place in the last
16 but they produced a nervous
performance against the Scots
who kept their own hopes alive.
Scotland’s Tartan Army had
swept south into London for the
first match against the Auld
Enemy in a tournament finals
since England’s 2-0 Wembley
win at Euro ’96.
They could have headed back

across the border savouring an
historic victory for Steve Clarke’s
side who matched their supposed
superiors throughout an absorbing contest.
It was only the fourth time in
115 editions of the world’s oldest
soccer rivalry dating back to 1872
that a game ended goalless and
the first time ever at Wembley.
England, whose starting XI had
an average age of 25 years 31
days - their youngest ever in a
major tournament - managed only
one shot on target,
The sight of skipper Harry
Kane trudging off to be replaced
by Marcus Rashford after a
worryingly ineffective performance summed up England’s
night.

I

Ukraine 1-0.
Belgium had their spot as
Group B winners confirmed with
a 2-0 win over Finland, while
Denmark registered an emotional
4-1 win over Russia in the final
day of Group B games to qualify
in second place.
In Group E, Sweden are
assured of a place in the last 16,
but their final position still needs
to be confirmed. Spain, Slovakia
and Poland are battling it out for
the other place or places.
Euro 2020 favourites France
are assured of their place in t
he last 16, but they must defeat
Portugal in order to take top spot
in Group F.
Reigning European champions
Portugal and Germany are not
yet guaranteed safe passage.
England finished as Group D
winners with a 1-0 win over
Czech Republic, while Croatia's
3-1 victory over Scotland earned
them a spot as runners-up.

Round of 16 fixtures
26 June - Wales v Denmark, Amsterdam 17:00
26 June - Italy v Austria, London 20:00
27 June - Netherlands v 3rd Group D/F, Budapest 17:00
27 June - Belgium v 3rd Group A/E/F, Seville 20:00
28 June - Croatia v Runner-up Group E, Copenhagen 17:00
28 June - Winner Group F v 3rd Group A/C, Bucharest 20:00
29 June - England v Runner-up Group F, London 17:00
29 June - Winner Group E v 3rd Group B/C/D, Glasgow 20:00

Wembley to hold
60,000 crowd for
Euro semis and final

C

rowd capacity at Wembley
Stadium will be increased
to more than 60,000 fans
for the semi-finals and final of
Euro 2020, the government said
on Tuesday.
The new levels mean the
stadium will be at 75% capacity
for the final three games, which
conclude with the final on July 11.

All ticket holders will need to
have either a negative Covid-19
test or proof of full vaccination –
two doses received 14 days
before the fixture.
The announcement came
after Italian Prime Minister Mario
Draghi called on Monday for the
final to be moved from England
due to rising Covid-19 cases.
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† MEMORIAL SERVICE

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The 40 days memorial service of our beloved

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.06.2021 στην

and dearly missed brother, brother-in-law, uncle
and great uncle

Chrysilios (Chris) Chrysiliou
(from London)
will take place on Sunday 27.06.2021
at the Greek Orthodox Church of St. Mary,

Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road,
Wood Green, London N22 8LB, το 40ήμερων
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστου
μας αδελφού, κουνιάδου και θείου

Χρυσήλιος (Κρις) Χρυσήλιου

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB.

(από Λονδίνο)

Memory eternal

Αιωνία του η μνήμη

NOTE OF THANKS

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

We would like to thank all those who attended

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι

the funeral service, made donations sent all the
lovely flowers, their condolences or participated
in any other way to our deep grief.
We managed to raise £890 for the British Heart

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκανα εισφορές,
κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια
μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον
τρόπο στο βαρύ μας πένθος.
Μαζέψαμε το ποσό των £890 για το British Heart

Foundation.

Foundation.

From his grieving family.

Από την τεθλιμμένη οικογένεια του.

Note of thanks

Ευχαριστήριο

Christodoulos Theodoulou
(Chris Munga)

Χριστόδουλος Θεοδούλου
(Chris Munga)

from Avgorou

από Αυγόρου

We would like to express our heartfelt thanks to all

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας
ευχαριστίες σε όλη την οικογένεια και τους φίλους
μας για την υποστήριξη τους σε αυτή τη δύσκολη
στιγμή. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε
όλους όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία του
αγαπημένου μας Χριστόδουλου, ο οποίος
κηδεύτηκε την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.
Σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα
υποστήριξης, τα λουλούδια και τις εισφορές σας.
Μαζέψαμε το ποσό των £770 για το Teenage
Cancer Trust. Από την τεθλιμμένη Οικογένεια του.

our family and friends for their support during this
difficult time. We would also like to thank everyone
who attended the funeral of our beloved Chris who
was laid to rest on Wednesday 9 June 2021.
Thank you for all your messages of support,
flowers and donations. We managed to raise £770
for the Teenage Cancer Trust.
From his grieving family.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Michalis Loizou

Μιχάλης Λοΐζου

(from Patriki, Cyprus)

(από Πατρίκι, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death of
Michalis Loizou from Patriki Cyprus, who passed away
peacefully on Wednesday 16th June 2021, at the age of
95. Beloved husband of Eleni (who passed away on
18th January 2020), father to Loizos, Koulla and Foulla.
Father-in-law to Helen and Mick, grandfather of 9 and
great-grandfather of 3. The funeral will be held on
Tuesday 6th July at 12.30pm, at St John the Baptist
Church, Wightman Road, N8 OLY, followed by the burial
at 2.30pm at New Southgate Cemetery, N11 1JJ.
The wake will be held at 7 Minchenden Crescent,
Southgate, N14 7EL. There will be a donation box at the
church with all proceeds going to Age Concern UK.

15.05.1926 – 16.06.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μιχάλη
Λοΐζου από το Πατρίκι Κύπρου, ο οποίος απεβίωσε
ειρηνικά την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 95 ετών.
Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Ελένη (η οποία
απεβίωσε στις 18 Ιανουαρίου 2020), τον γιο του Λοΐζο,
κόρες, Κούλλα και Φούλλα, νύφη Ελένη, γαμπρό Mick,
9 εγγόνια και 3 δισέγγονα. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη
6 Ιουλίου στις 12.30μμ στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή,
Wightman Road, N8 OLY και η ταφή στις 2.30μμ
στο κοιμητήριο του New Southgate, N11 1JJ.
Η παρηγοριά θα γινεί στο 7 Minchenden Crescent,
Southgate, N14 7EL και θα υπάρχει ένα κουτί εισφορών
στην εκκλησία. Όλα τα έσοδα θα δοθούν στο
Age Concern UK.
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Andreas Kyriacou

Ανδρέας Κυριάκου

(from Yerani, Cyprus)

(από Γεράνι, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death
of our beloved Andreas Kyriacou, who passed away
on Sunday 6 June 2021, at the age of 77.
He leaves behind his wife Anna, three sons, Dassos,
Steve and Jimmy, two daughters in law Irene and
Jayne, brother George, relatives and friends.
The funeral will take place on Tuesday 29 June 2021,
at 1.00pm, at St Mary’s Church, Trinity Road, Wood
Green N22 and the burial at New Southgate
cemetery. Flowers are welcome, but there will be also
a donation box at the church and cemetery for those
who wish.
† ΑΓΓΕΛΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας Ανδρέα Κυριάκου, ο οποίος απεβίωσε
την Κυριακή 6 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 77 ετών.
Αφήνει πίσω την σύζυγo του Άννα, 3 γιους, Dassos,
Steve, Jimmy, νύφες, Ειρήνη, Τζέιν, τον αδελφό του
Γιώργο και πολλούς συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 29 Ιουνίου 2021,
στη 1.00 μ.μ. στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road,
Wood Green N22 και η ταφή στο κοιμητήριο του
New Southgate. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά
θα υπάρχει επίσης ένα κουτί εισφορών στην εκκλησιά
και στο κοιμητήριο για όσους επιθυμούν.

9.11.1943 - 6.06.2021
ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ
† Απεβίωσε ο Μιχάλης Χατζησάββας

Ανδρέας Κωστή
11.05.1935 – 28.05.2021

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά
ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ανδρέα Κωστή,
ο οποίος απεβίωσε δυστυχώς στις 28 Μαΐου 2021,
σε ηλικία 86 ετών. Ο Ανδρέας γεννήθηκε στις 11
Μαΐου 1935 στην Κερύνεια, Κύπρος.
Ο Αντρέας ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1960
και παντρεύτηκε την Μυροφόρα Λαζαρή το 1961,
η οποία απεβίωσε το 1993. Αφήνει πίσω
3 παιδιά, Ανδρούλλα, Κωστάκη και Λαζαρή,
γαμπρό Mel Frappaolo, νύφες, Jewel και Kerry
και εγγόνια Mia και Andrew. Η κηδεία θα τελεσθεί
την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 στη 1.00 μ.μ.
στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road N22
και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις
2:30 μ.μ. Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει ένα κουτί
εισφορών για το Alzheimer's Society.

Ο Μιχάλης Χατζησάββας απεβίωσε σε ηλικία 93
ετών. Ο μακαριστός Μιχάλης διέμενε, μετά τον
βίαιο εκτοπισμό από τον `Αγιο Αμβρόσιο,
στα Κούκλια Πάφου. Ασχολήθηκε με την γεωργία
και ιδιαίτερα την παραγωγή χρυσομήλων.
Ανέπτυξε έντονη κοινωνική δράση και διετέλεσε
πρόεδρος της οργάνωσης Αγροτική. Με ανάρτηση
του το Δ.Σ. του Α.Π.Ο. Χρυσομηλιά Αγίου
Αμβροσίου Κερύνειας, εκφράζει τα θερμά του
συλλυπητήρια στη σύζυγο του Γιώργούλλα,
στις θυγατέρες του Άντρη , Μαρία και `Ηρα καθώς
και σε όλους τους οικείους του μακαριστού Μιχάλη.
Αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα
της προσφυγιάς.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Sotiris Kalou

Σωτήρης Κάλου

(from Akanthou, Cyprus)

It is with great sadness and a heavy heart that we announce
the passing of our beloved husband, father, brother and
grandfather Sotiris Kalou. He passed away peacefully at
home in his sleep aged 81, on Sunday 6th June 2021. He
leaves behind his much-loved wife Eleni, daughter
Anastasia and 4 grandchildren, George, Elizabeth, Sotiri
and Nicholas and 4 great grandchildren. Sotiris was born
and raised in Cyprus in the village of Akanthou. In 1960,
aged 21 he came to London where he met his beloved wife
Eleni and were married the following year. This year they
would have celebrated 60 years of happy marriage. They
had two children Anastasia and George. He worked as a
shoemaker, but due to ill health he had to retire early. He
was always happiest when surrounded by and caring for his
family. He would bring them all together as often as possible
by cooking his famous souvla. He loved spending time in his
garden which was his sanctuary. He was a humble man and
never had a bad word to say, he only wished the best for
everybody. He will be fondly remembered for his cheeky
smile which many people commented on, including the staff
at the Whittington Hospital where he became well
known.The funeral will take place on Friday 2nd July 2021,
at St Katherine’s Church, Friern Barnet Lane, London N20
0NL, at 1.00pm. Space in the Church is limited, but we
welcome anyone wanting to pay their respects to attend, but
please observe COVID-19 restrictions.Due to the current
guidelines, there will not be a wake however, you are
welcome to pay your respects at New Southgate Cemetery,
Brunswick Park Road, London N11 1JJ, at 2.30pm, where
the burial will take place. For those wishing to make a
donation, we have set up a Just Giving page as well as, a
box at the church and cemetery to raise money for the
Cardiology Department at the Whittington Hospital, where
he was compassionately looked after and cared for:
www.justgiving.com/crowdfunding/sotiriskalou

(από Ακάνθου, Κύπρος)

1.10.1939 – 6.06.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και παππού
Σωτήρη Κάλου. Απεβίωσε στο σπίτι του την Κυριακή
6 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 81 ετών. Αφήνει πίσω την
αγαπημένη του σύζυγο Ελένη, την κόρη του Αναστασία και
4 εγγόνια, Γιώργο, Ελισάβετ, Σωτήρη, Νικόλα, 4 δισέγγονα.
Ο Σωτήρης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κύπρο στο
χωριό Ακάνθου. Το 1960, σε ηλικία 21 ετών ήρθε στο
Λονδίνο, όπου συνάντησε την αγαπημένη του σύζυγο
Ελένη και παντρεύτηκαν έναν χρόνο μετά. Φέτος θα
γιόρταζαν 60 χρόνια ευτυχισμένου γάμου. Είχαν 2 παιδιά
την Αναστασία και τον Γιώργο. Εργάστηκε ως τσαγκάρης,
αλλά λόγω προβλημάτων υγείας είχε συνταξιοδοτηθεί
νωρίς. Ήταν πάντοτε ευτυχισμένος όταν περιβαλλόταν από
την οικογένεια του και όταν τη φρόντιζε. Τους συγκέντρωνε
όλους όσο το δυνατόν συχνότερα, μαγειρεύοντας την
περίφημη σούβλα του. Του άρεσε να περνάει τον χρόνο
του στο κήπο, ήταν η απόλαυσή του. Ήταν ένας ταπεινός
άνθρωπος και ποτέ δεν είχε κακή λέξη να πει για κανένα,
ευχόταν μόνο το καλύτερο για όλους. Θα τον θυμούνται
όλοι πολύ καλά για το ωραίο του χαμόγελο το οποίο ήταν
εμφανές σε όλους, ακόμα και σε όσους τον πρόσεχαν στο
νοσοκομείο Whittington. Η κηδεία θα τελεστεί την
Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 στην εκκλησία της
Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, Λονδίνο N20 0NL,
στη 1.00 μ.μ. Ο χώρος στην εκκλησία είναι
περιορισμένος, αλλά καλωσορίζουμε όσους θέλουν να τον
τιμήσουν με την παρουσία τους, τηρώντας πάντοτε τους
περιορισμούς για τον COVID-19.
Λόγω της κατάστασης, παρηγοριά δεν θα γίνει, ωστόσο,
μπορείτε να αποτίνετε τα σέβη σας στο κοιμητήριο του
New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ,
στις 2.30 μ.μ., όπου θα γίνει η ταφή.
Για όσους επιθυμούν να κάνουν δωρεά, έχουμε
δημιουργήσει μια σελίδα Just Giving καθώς επίσης,
θα υπάρχει ένα κουτί εισφορών στην εκκλησία και στο
κοιμητήριο, για να μαζευτούν χρήματα για το Καρδιολογικό
Τμήμα του Νοσοκομείο Whittington, όπου τον φρόντιζαν
: www.justgiving.com/crowdfunding/sotiriskalou
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Christina Photiou

Χριστίνα Φωτίου

(from Patriki, Cyprus)

(από Πατρίκι, Κύπρος)

It is with great sadness that we wish to announce the passing of our beloved mother and grandmother Christina
Photiou, wife of the late Iacovos Photiou (from Ardana) and
mother to Elizabeth Photiou and the late Andrew Photiou.
After a long-lived life at age 94, Christina passed away
peacefully on Friday 11th June 2021, with her beloved
daughter, daughter-in-law, and grandchildren by her side.
Christina was born in Patriki, the daughter of Angela and
Michael Michael. Being the eldest daughter of 6, she
helped to raise her siblings and worked hard at home, in
the village bakery and on the family land to support her
family. In 1954, Christina came to London where she
worked as a seamstress. She settled in Camden where she
met and married her dearest husband Iacovos. Christina
was a very devoted and caring person and leaves behind
a large, loving family including her daughter Elizabeth,
daughter-in-law Dasoulla, her grandchildren Anthony,
Christopher, Joanna, Nicola, and Christina, Kyriaki,
Alexandra, and Sophia, her four great grandchildren and
siblings Andreas, Yianoulla and Maria. We will miss her
dearly, may she rest in eternal peace. A funeral service to
remember Christina will take place on Wednesday 30th
June 2021, at 1:00pm at St. Andrew’s Greek Orthodox
Cathedral, 124 Kentish Town Road, London NW1 9QB.
Unfortunately, due to the current COVID restrictions the
church service will be limited to 80 people. Following the
church service there will be a burial at New Southgate
Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate, London
N11 1JJ from approximately 2.30pm. For those who wish to
attend and pay their respects, you will be warmly
welcomed at the cemetery where there will be no
restrictions on the number of people. Floral tributes will be
welcomed and can be sent to Leverton & Sons Ltd, 149
Kentish Town Road, London, NW1 8PD by 10.30am on the
30th of June.There will be a private celebration of
Christina’s life following the burial. If you wish to attend,
please contact Elizabeth on 07947576769.

31.01.1927 - 11.06.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της
αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς Χριστίνας Φωτίου,
συζύγου του αείμνηστου Ιακώβου Φωτίου (από Άρδανα)
και μητέρα της Ελισάβετ Φωτίου και του Ανδρέα Φωτίου.
Η Χριστίνα απεβίωσε την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, σε
ηλικία 94 ετών, μαζί με την αγαπημένη της κόρη, την
νύφη της και τα εγγόνια της. Η Χριστίνα γεννήθηκε στο
Πατρίκι, κόρη της Άντζελα και του Μιχαήλ Μιχαήλ.
Ως η μεγαλύτερη από τα 6 παιδιά, βοήθησε να
μεγαλώσει τα αδέλφια της και εργάστηκε σκληρά στο
σπίτι, στο αρτοποιείο του χωριού και στην οικογενειακή
γη για να στηρίξει την οικογένεια της. Το 1954,
η Χριστίνα μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου εργάστηκε ως
μοδίστρα. Εγκαταστάθηκε στο Camden,
όπου συνάντησε και παντρεύτηκε τον αγαπημένο της σύζυγο Ιάκωβο. Η Χριστίνα αφήνει πίσω της μια μεγάλη και
στοργική οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης της κόρης
της Ελισάβετ, της νύφης της Δασούλλας,
των εγγονών της Αντώνη, Κρίστοφερ, Ιωάννα, Νικολά και
Χριστίνα, Κυριακή, Αλεξάνδρα και Σοφία,
4 εγγόνια και αδέλφια Ανδρέα, Γιάνουλα και Μαρία.
Θα μας λείψει πολύ. Αιωνία της η μνήμη
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, στη
1:00 μ.μ. στον ελληνικό ορθόδοξο καθεδρικό Ναό του
Αγίου Ανδρέα, 124 Kentish Town Road, London NW1
9QB. Δυστυχώς, λόγω των τρεχόντων περιορισμών
COVID, η τελετή θα περιορίζεται σε 80 άτομα. Η ταφή θα
γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park
Road, N11 1JJ, στις 2.30 μ.μ. Για όσους επιθυμούν να
παρευρεθούν, θα σας καλωσορίσουμε θερμά στο
κοιμητήριο όπου δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στον
αριθμό των ατόμων. Αφιερώματα και λουλούδια είναι
ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο γραφείο
κηδειών Leverton & Sons Ltd, 149 Kentish Town Road,
London, NW1 8PD έως τις 10.30 π.μ. στις 30 Ιουνίου.
Μετά την ταφή θα πραγματοποιηθεί μια ιδιωτική
συγκέντρωση στην οποία εάν επιθυμείτε να παραβρεθείτε, επικοινωνήστε με την Elizabeth: 07947576769.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Antonakis (Tony) Antoniou

Αντωνάκης (Τόνι) Αντωνίου

(from London)

(από Λονδίνο)

It is with unbearable sadness and heartache that
we announce the sudden passing of our beloved
husband, father, son, brother, uncle, brother-in-law,
nephew and cousin, Antonakis (Tony)
Antoniou who passed away on the 9th June 2021.
He was a great man not only in character but in
stature. He was a tour de force, unique in every
sense and lived his life to the fullest.
He was unstoppable! His smile, his laugh and his
wonderful sense of humour will forever fill our
hearts with joy and immense love! He has left an
unimaginable void in our lives; may you rest in
eternal peace αγαπη της ζωής μου και λεβέντη
μου! ‘ Life brought us together and gave us a
wonderful family, a loving home but importantly, it
gave us love for each other. I could not ask for a
better and more loving husband and father to our
children; I am so proud and honoured to call you
my husband’. He leaves behind his wife Flora,
children Costantinos, Maria-Pilar, Michael,
Stylianni, close family, his many relatives and
friends. The funeral will take place on the 2nd July
2021, at 1pm, at the Greek Orthodox church
of St Anthony and St John the Baptist, 1 Sussex
Way, London N7 6RT and the burial at 3pm
at Islington & St Pancras Cemetery, 278 High Rd,
London N2 9AG. Due to COVID-19 restrictions,
the attendance at the church will be for immediate
family only, but those wishing to pay their respects
can join us at the cemetery, followed by the wake
at The Woodman and Olive, 20 W End Rd,
Wormley West End, Broxbourne EN10 7QN.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου, αδελφού,
θείου, γαμπρού, ανιψιού και ξαδέλφου, Αντωνάκη
(Τόνι) Αντωνίου, ο οποίος απεβίωσε στις 9 Ιουνίου
2021. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος όχι μόνο
στον χαρακτήρα αλλά και στο ανάστημα.
Μπορούσε να καταφέρει τα πάντα, ήταν μοναδικός
από κάθε άποψη και έζησε τη ζωή του στο έπακρο.
Ήταν ασταμάτητος! Το χαμόγελο, το γέλιο και η
υπέροχη αίσθηση του χιούμορ του θα γεμίζουν για
πάντα τις καρδιές μας με χαρά και απέραντη
αγάπη! Άφησε ένα αδιανόητο κενό στη ζωή μας.
Αναπαύσου εν ειρήνη αγάπη της ζωής μου και
λεβέντη μου! «Η ζωή μας έφερε μαζί και μας
έδωσε μια υπέροχη οικογένεια, ένα ζεστό σπίτι,
αλλά το σημαντικότερο, μας έδωσε αγάπη ο ένας
για τον άλλον. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω έναν
καλύτερο, στοργικό άντρα και πατέρα για τα παιδιά
μας. Είμαι τόσο περήφανη και είναι τιμή μου που
να σε αποκαλώ σύζυγό μου».
Αφήνει πίσω την σύζυγό του Φλώρα, τα παιδιά του,
Κωσταντίνο, Μαρία-Πίλαρ, Μιχάλη, Στυλιανή,
οικογένεια και πολλούς συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 2 Ιουλίου 2021, στη
13:00μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη
εκκλησία Άγίου Αντωνίου και Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή, 1 Sussex Way, London N7 6RT και η
ταφή στις 3μ.μ. στο κοιμητήριο του Islington &
St Pancras, 278 High Rd, N2 9AG. Λόγω των
περιορισμών για τον COVID-19, η παρουσία στην
εκκλησία θα είναι μόνο για την οικογένεια, αλλά
όσοι επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη του
μπορούν να έρθουν στο κοιμητήριο και μετά η
παρηγοριά θα γίνει στο The Woodman and Olive,
20 W End Rd, Wormley West End,
Broxbourne EN10 7QN.

30.06.1968 - 09.06.2021

† 1ο ετήσιο Μνημόσυνο

† 1 YEAR MEMORIAL

Nίκη Σολωμού

Niki Solomou

(από την Λάπηθο, Κύπρος)

(from Lapithos, Cyprus)

The first year memorial of our dearly beloved wife,
mother, grand-mother and great grand-mother Niki,
will take place Saturday 26th June,
1pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd.
Friends and relatives who honour Niki’s memory are
invited. Niki was one of a kind, a very sweet and
generous lady, devoted to her husband and family
and loved by everyone who knew her. We cannot believe
it has been a year already, but not a day goes by when
we don’t miss and think of her. Life seems very empty
without our beautiful Niki to brighten up our days.
Niki was born on 2nd February 1936 in Lapithos, Cyprus
where at the age of 22 she met and married her adoring
husband Constantinos. They moved to London where
they worked very hard during difficult times to raise their
four children and to make a good life.
Unfortunately, their first-born son Marios, lost his life to
cancer earlier this year too. Losing both of them within
a few months of each other has been very hard to bear,
but we take comfort that mother and son are reunited in
heaven and at peace among the angels.

Τελούμε το 1ο ετήσιο μνημόσυνο τρισάγιο της πολυαγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς
Νίκη Σολωμού
το Σάββατο 26.6.2021 ώρα 1μμ
στο New Southgate Cemetery
και καλούμε όλους όσοι
τιμούν τη μνήμη της όπως
παρευρεθούν. Σύζυγος Κώστας,
παιδιά, Ιορδάνης, Ξενή, Άντρη,
γαμπρός Δημήτρης, νύφη Σούλα,
εγγόνια, Κωνσταντίνος, Αντρέας,
Νικόλας, Κρίστοφερ, Αλεξάνδρα,

“We think about you always
We talk about you still
We hold you close within our hearts
And there you will remain
To walk and guide us throughout our lives
Until we meet again”.

Ντόροθη, Κώστας, δισέγγονα,
ξάδελφος Πανίκος και οικογένεια.
Αιωνία σου η μνήμη,
πάντα στις καρδιές και στις
σκέψεις μας.

02.02.1936 – 26.06.2020

Forever loved and never forgotten.
REST IN ETERNAL PEACE
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