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Τεράστιο το... «Δ»ίλημμα
ΔΙΧΑΖΕΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ Η 19Η ΙΟΥΛΙΟΥ
ΝΕΑ «ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ» ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Η ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ

σελίδες: 3, 4, 8, 9 & 21

Εnglish Section pages 21-34
Έρευνα της «Παροικιακής»

Ανησυχία και στην Ελλάδα

Πρωτοφανές!

Η Βρετανία ετοιμάζεται να εισέλθει σε μια περίοδο κανονικότητας (έστω προσωρινής) για
πρώτη φορά εδώ και 16 μήνες.
Ωστόσο, οι πληγές από την
πανδημία...

Για αύξηση κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα που μπορεί να ξεπεράσουν τα 2.000 έκανε λόγο ο
καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης, για την Ελλάδα.
Πολύ πιθανό χαρακτήρισε...

Σελ 12

Σελ 7

Τον «υπεύθυνο επικοινωνίας» του τέως
ηγέτη των Τ/κ, Μουσταφά Ακιντζί, Αλί
Μπιζντέν απέλασε η Τουρκία με το αιτιολογικό της συμπεριφοράς «ενάντια
στην εθνική ασφάλεια», απαγορεύοντας την είσοδό του στην Τουρκία...
Σελ 6

23ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΕΛ

Στο πλευρό των πληγέντων
οι Κύπριοι της Διασποράς
Οι Κύπριοι της Διασποράς ενώνουν τις προσπάθειές τους για να
βοηθήσουν όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Κύπρο.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) και
η Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, θέλοντας να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και την συμπαράστασή τους, αποφάσισαν όπως στηρίξουν αυτούς που έχουν
πληγεί συνεπεία της πρωτοφανής αυτής πυρκαγιάς στην ορεινή
περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού, ενώ, στην Κύπρο η συζήτηση
για πολιτικές ευθύνες...

«Όσο πιο ισχυρό είναι
το ΑΚΕΛ τόσο πιο ισχυρή
και η ελπίδα για τον τόπο»
σελ 10, 11 & 22
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ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

Στο πλευρό των πληγέντων
από τις πυρκαγιές οι Κύπριοι
της Διασποράς

Οι Κύπριοι της Διασποράς ενώνουν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Κύπρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Επιτρόπου Προεδρίας, η Παγκόσμια Ομοσπονδία
Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), η Παγκόσμια
Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα
(ΠΣΕΚΑ) και η Νεολαία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ)
σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, θέλοντας να εκφράσουν έμπρακτα την
αλληλεγγύη και την συμπαράστασή τους, αποφάσισαν όπως στηρίξουν αυτούς που έχουν
πληγεί συνεπεία της πρωτοφανής αυτής πυρκαγιάς στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού.
Ανταποκρινόμενοι στην έκκληση αυτή, η
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία στο Ηνωμένο
Βασίλειο έχει συντονίσει τις αρχικές εισφορές
από το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένης μιας δωρεάς £5.000 από την Ομοσπονδία και άλλων Οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του KOPA (Κυπριακό Πρωτάθλημα
Ποδοσφαίρου στο Ηνωμένο Βασίλειο). Επιπλέον, το Ίδρυμα Christos Lazari προσφέρουν
γενναιόδωρα £25.000 στις προσπάθειες ανακούφισης των πληγέντων.
«Είμαστε πολύ ευγνώμονες και περήφανοι
για όλους τους συμπατριώτες μας που ζουν
στο εξωτερικό γιατί πάντοτε στις δύσκολες στιγμές δηλώνουν ένα μεγάλο παρόν. Τους ευχαριστούμε», είπε απευθυνόμενος προς τους
Κύπριους της Διασποράς μας ανά την υφήλιο,
ο Επίτροπος Προεδρίας.
«Εμείς οι Κύπριοι, γνωρίζουμε τι σημαίνει
καταστροφή, προσφυγιά, ανθρώπινα θύματα
και ανθρώπινος πόνος. Γι’ αυτό ολόψυχα στεκόμαστε αλληλέγγυοι στις οικογένειες και τους
συγγενείς των θυμάτων και πληγέντων της πύρινης λαίλαπας», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΠΟ-

ΜΑΚ Ανδρέας Παπαευρυπίδης στηρίζοντας
την προσπάθεια.
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τον κυπριακό λαό και τις κυπριακές αρχές, δηλώνοντας πρόθυμοι να προσφέρουμε κάθε βοήθεια
προκειμένου έμπρακτα να βοηθήσουμε στην
κατά το δυνατό αποκατάσταση των ζημιών και
να απαλύνουμε τον πόνο των αδερφών μας
που έχουν πληγεί», ανέφερε ο Πρόεδρος
ΠΣΕΚΑ Φίλιπ Κρίστοφερ.
Ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τούτον,
εκφράζοντας τη βαθύτατη του θλίψη για τα γεγονότα, ανάφερε ότι «αποδίδουμε φόρο τιμής
στους ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά
στο συντονισμό της τεράστιας αυτής προσπάθειας και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε κάθε
δυνατή βοήθεια στους νέους συμπολίτες μας
που έχουν υποστεί ζημιές απόρροια της τραγωδίας αυτής».
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έχει δώσει
οδηγίες για άνοιγμα λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ώστε άτομα να
κάνουν εισφορές προς στήριξη των πληγέντων, μετά την τραγική πυρκαγιά του Σαββατοκύριακου.
Τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασμού
παρατίθενται πιο κάτω:
Δικαιούχος: Κυπριακή Δημοκρατία
Όνομα Λογαριασμού: Support to affected
victims of the fire in mountains area of
Larnaca and Limassol
ΌνομαΛογαριασμού (σε συντομία):
SUPP.AFF.VICTMS-FIRE-LCA-L/SOL
Τράπεζα: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Αριθμός Λογαριασμού: 6001027
IBAN:
CY42 0010 0001 0000 0000 0600 1027
Swift (BIC) Code: CBCYCY2N

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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ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ

Επιφυλάξεις για το «απερίσκεπτο» σχέδιο άρσης όλων των περιορισμών κατά της πανδημίας
Γιατροί, επιστήμονες, δήμαρχοι, συνδικάτα, οργανώσεις αρωγής
και η αντιπολίτευση έχουν διατυπώσει ανησυχία και κριτική μετά
από την απόφαση του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον
να άρει από τις 19 Ιουλίου σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα κατά
του κορωνοϊού στην Αγγλία.
Πρακτικά από συνεδρίαση της επιστημονικής επιτροπής SAGE
που συμβουλεύει την κυβέρνηση στον χειρισμό της πανδημίας δείχνουν ότι τα μέλη της προέτρεψαν τους υπουργούς να διατηρήσουν
μια ελάχιστη βάση περιορισμών, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους και η εργασία από το σπίτι.
Οι επιστημονικοί σύμβουλοι προειδοποίησαν ότι η πλήρης άρση
των περιορισμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε «υπερμετάδοση»
του κορωνοϊού μέσω μαζικών εκδηλώσεων.
Ανέφεραν επίσης ότι το φθινόπωρο και το χειμώνα θα μπορούσαν
να απαιτηθούν «πιο δυνατά» μέτρα, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις του Μπόρις Τζόνσον ότι η έξοδος από το lockdown θα είναι

«μη αναστρέψιμη». Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απειλή μιας
νέας «μετάλλαξης ανησυχίας», που θα μπορούσε να εξαπλωθεί
στη χώρα.
Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης σερ Κιρ Στάρμερ έκανε λόγο για απερισκεψία και ζήτησε τη
διατήρηση υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα μέσα συγκοινωνίας.
Ο επικεφαλής του Βρετανικού Ιατρικού Συνδέσμου Δρ Τσάαντ
Νάγκπολ σχολίασε ότι γίνεται «όλο και πιο ανησυχητική» η απόφαση
για πλήρη κατάργηση των περιορισμών, ενώ υπάρχουν προειδοποιήσεις για επιδείνωση των επιδημιολογικών δεικτών. Ζήτησε και
αυτός να παραμείνει υποχρεωτική τουλάχιστον η χρήση μάσκας
μέχρι να εμβολιαστεί πλήρως μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.
Ο δήμαρχος του Λίβερπουλ Στιβ Ρόδεραμ παρέπεμψε σε δημοσκόπηση που δείχνει πως το 71% των πολιτών θέλει να παραμείνει
υποχρεωτική η χρήση μάσκας στα μέσα συγκοινωνίας. Σχολίασε
ότι «οι μόνες γνώμες για τις οποίες φαίνεται πως ενδιαφέρεται ο
Μπόρις Τζόνσον είναι αυτές των βουλευτών του», μια αιχμή για τις
συνεχείς πιέσεις από δεκάδες Συντηρητικούς βουλευτές για γρήγορη
επιστροφή στην κανονικότητα. Ανάλογες θέσεις διατύπωσαν και οι
μητροπολιτικοί δήμαρχοι Μάντσεστερ και Δυτικού Γιόρκσιρ.

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

με τον Βύρωνα Καρύδη

«Στόχος παραμένει η πλήρης άρση των μέτρων προστασίας»
Την πλήρη άρση όλων των μέτρων προστασίας από τον κορονοϊό προανήγγειλε ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον τη Δευτέρα.
Η κυβέρνηση σκοπεύει να άρει την υποχρεωτική χρήση μάσκας και την τήρηση αποστάσεων
στις 19 Ιουλίου, κάτι που θα οριστικοποιηθεί μια
εβδομάδα νωρίτερα, στις 12 Ιουλίου, αφού μελετηθούν τα τελευταία δεδομένα.
“Είναι ένα στοίχημα” έγραψαν την Τρίτη (6/7)
οι Times, ο Guardian, η Daily Mirror και η Metro
για την πρόθεση του Μπόρις Τζόνσον να άρει
τους περισσότερους περιορισμούς covid στην
Αγγλία σε δύο εβδομάδες.
Σύμφωνα με τον Guardian η Αγγλία θα γίνει
"η κοινωνία με τους λιγότερους περιορισμούς
στην Ευρώπη". “Οι αλλαγές”, σημειώνει η εφημερίδα, “θα καταστήσουν τη χώρα μια έξοδο διαφυγής σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο όπου
εξακολουθούν να υπάρχουν περιοριστικά μέτρα
για την καταπολέμηση των λοιμώξεων”.
Ο επιστημονικός συντάκτης των Times επισημαίνει ότι “ανοίγουμε ακριβώς τη στιγμή που
αντιμετωπίζουμε μια τεράστια αύξηση των λοιμώξεων”.
"O Μπόρις παίξει στα ζάρια" ήταν ο τίτλος στη
Metro που χαρακτηρίζει την απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού "τολμηρή".
Η i εκφράζει φόβους ότι η 19η Ιουλίου θα μπορούσε να γίνει μια "ημέρα απώλειας ελευθερίας"
για τους ευάλωτους εάν οι μάσκες δεν είναι υποχρεωτικές στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
"Μάσκα στα προβλήματα", διαβάζουμε στο
πρωτοσέλιδο της Daily Mirror, η οποία γράφει
ότι “έχει ανάψει κόκκινο” μετά την απόφαση του
πρωθυπουργού της Βρετανίας “να ξεφορτωθεί

την υποχρεωτική χρήση της μάσκας”.
Από την άλλη, μερικές εφημερίδες πανηγυρίζουν. "Ελευθερία επιτέλους" δηλώνει η Daily
Mail, η οποία γράφει ότι, με τον πρωθυπουργό
να αψηφά τις "ζοφερές προειδοποιήσεις των
επιστημόνων", η χώρα "σχεδόν" θα επανέλθει
στην κανονικότητα...
Η Sun ανυπομονεί για την προοπτική να γεμίσουν και πάλι με πότες τα μπαρ και με φιλάθλους
τα γήπεδα ποδοσφαίρου μόλις οι νόμοι της κοινωνικής αποστασιοποίησης καταργηθούν. Euro
2020: "Free Lions" – ο χαρακτηριστικός τίτλος
στην πρώτη σελίδα.
"Τώρα ή ποτέ, λέει ο Τζόνσον" – ο πρωτοσέλιδος τίτλος στην Telegraph. H εφημερίδα σημειώνει ότι η απόφαση για επιστροφή στην ατομική
ευθύνη σε σχέση με την κρατική παρέμβαση
σηματοδοτεί αλλαγή στην προσέγγιση της κυβέρνησης.
"Οι Βρετανοί είναι τώρα
καταδικασμένοι να χωρι-

στούν σε δύο εχθρικές φυλές, εκείνους που φορούν μάσκες και εκείνους που τις αποφεύγουν
εντελώς”, εκτιμά ο συντάκτης της Daily Mail Τζον
Νας.
Στην Daily Telegraph, η Σέριλ Τζέικομπς προβλέπει "έναν άσχημο πολιτιστικό πόλεμο". Κατά
την άποψή της αρθρογράφου , θα είναι μια σύγκρουση είναι μεταξύ εκείνων που λατρεύουν
την ελευθερία και εκείνων που θέλουν μια ουτοπία μηδενικού Covid, με τις μάσκες προσώπου στο επίκεντρο της ιδεολογικής μάχης.
Η Daily Express συμφωνεί με τον Βρετανό
πρωθυπουργό ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να
αμβλυνθούν οι περιορισμοί, αλλά προτρέπει
τους αναγνώστες της να απολαμβάνουν υπεύθυνα την ελευθερία τους.
Η Daily Mirror έχει τη γνώμη ότι σπεύδοντας
να εκπληρώσει την υπόσχεσή του για πλήρη
άρση των περιορισμών Covid
στις 19 Ιουλίου, “ο Τζόνσον παίζει με τις ζωές των ανθρώπων”.
Το τέταρτο στάδιο του οδικού
χάρτη καθυστέρησε τον προ-

ηγούμενο μήνα όταν η κυβέρνηση πήρε την
απόφαση να το εφαρμόσει όχι νωρίτερα από τις
19 Ιουλίου.
Ο κ. Τζόνσον τόνισε ότι καθώς “μαθαίνουμε
να ζούμε με αυτόν τον ιό, πρέπει να ασκούμε
την κρίση μας όταν συνεχίζουμε με τις ζωές μας”.
Ο σκιώδης υπουργός Υγείας των Εργατικών
Τζόναθαν Άσγουορθ προέτρεψε την κυβέρνηση
να επιβεβαιώσει “ποιο επίπεδο θνησιμότητας
και κρουσμάτων Covid για το απώτερο μέλλον”
θεωρεί ότι είναι αποδεκτό.
"Το να αφήσουμε τα κρούσματα να αυξηθούν
χωρίς δράση σημαίνει περαιτέρω πίεση στο
NHS, περισσότερους ασθενείς, διαταραχές στην
εκπαίδευση και υπάρχει κίνδυνος να προκύψει
μια νέα παραλλαγή", προειδοποίησε.
Σκωτία, Ουαλία και Β. Ιρλανδία έχουν την ευθύνη για τους δικούς τους κανόνες και η τοπική
κυβέρνηση της Σκωτίας έχει προτείνει τη διατήρηση ορισμένων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των μασκών όταν γίνει η επόμενη αναθεώρησή της στρατηγικής που ακολουθεί για την
αντιμετώπιση της πανδημίας τον Αύγουστο.
Εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την επιτυχή διάθεση εμβολίων, ο κ. Τζόνσον είχε δηλώσει ότι η ενημέρωση της Δευτέρας θα "καθορίσει πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τις
ελευθερίες των ανθρώπων όταν φτάσουμε στο
τέταρτο βήμα". "Ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι
η πανδημία δεν έχει τελειώσει", πρόσθεσε.
Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε ότι το τέταρτο βήμα για την πλήρη απελευθέρωση θα γίνει στις 19 Ιουλίου μόνο εάν έχουν
εκπληρωθεί οι "τέσσερις στόχοι" της κυβέρνησης
για χαλάρωση των περιορισμών Covid.
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ΑΝΟΔΙΚΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Στη μετάλλαξη Δέλτα οφείλονται
70% των κρουσμάτων

Κοντά στις 30.000 τα ημερήσια κρούσματα
κορωνοϊού και πάνω από 30 οι θάνατοι
που βρίσκονταν σε νοσοκομείο την προηγούμενη περίοδο με
αντίστοιχο αριθμό κρουσμάτων, δηλαδή τον Ιανουάριο.
Πλήρως εμβολιασμένοι είναι πλέον σχεδόν 33,9 εκ. πολίτες
στο Ην. Βασίλειο, δηλαδή το 64,3% των ενηλίκων. Την προστασία της πρώτης δόσης έχουν 45,4 εκ. ενήλικοι κάτοικοι της
χώρας, δηλαδή το 86,2% αυτών.
«Θέμα προσωπικής ευθύνης»

Στα 28.773 ανήλθαν τα κρούσματα κορωνοϊού την Τρίτη 6/7
στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις ημερήσιες αυξήσεις να συνεχίζουν
να κινούνται σε επίπεδα τελών Ιανουαρίου.
Η αύξηση σε κυλιόμενη επταήμερη βάση είναι της τάξης του
49%. Για πρώτη φορά από τις 24 Απριλίου καταγράφηκαν και
περισσότεροι από 30 θάνατοι λόγω Covid σε ένα 24ωρο, συγκεκριμένα 37.
Η αύξηση των θυμάτων το τελευταίο επταήμερο φτάνει το
20,3%. Ανοδικά κινούνται και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία.
Πλέον οι νοσηλευόμενοι φορείς Covid είναι 2.140, δηλαδή αυξημένοι κατά 29% στο επταήμερο αν και ακόμα πολύ χαμηλότερα από τον αριθμό των περίπου 15.000 ασθενών κορωνοϊού

Εν τω μεταξύ, ακόμη ένα μέλος της κυβέρνησης προανήγγειλε την κατάργηση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας κατά
του κορωνοϊού από τις 19 Ιουλίου (βλ σελ 3).
Ενόψει των σχετικών ανακοινώσεων από τον Πρωθυπουργό
Μπόρις Τζόνσον αργά σήμερα το απόγευμα, η Υφυπουργός
Υγείας Χέλεν Γουάτλι δήλωσε στο Sky News πως η χώρα βρίσκεται «εντός τροχιάς» για την υλοποίηση του τέταρτου βήματος
του οδικού χάρτη εξόδου από το lockdown στις 19 του μήνα.
Αυτό το τέταρτο και τελευταίο βήμα προβλέπει την άρση
όλων των νομικών περιορισμών που απομένουν σε ισχύ.
Σε ό,τι αφορά τη χρήση μάσκας, η υφυπουργός είπε ότι θα
ζητηθεί από τους πολίτες να αναλάβουν «προσωπική ευθύνη»
κρίνοντας οι ίδιοι σε ποιες περιστάσεις θα πρέπει να καλύπτουν
το πρόσωπό τους.

ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Τέλος από Αύγουστο η υποχρέωση
απομόνωσης πλήρως εμβολιασμένων
επαφών φορέων Covid

Ο Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Σάτζιντ Τζάβιντ ανακοίνωσε ότι από τις
16 Αυγούστου θα καταργηθεί στην Αγγλία η
υποχρέωση δεκαήμερη απομόνωσης για
όσους έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένο
φορές του κορωνοϊού, εφόσον θα είναι πλήρως
εμβολιασμένοι.
Μιλώντας από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων ο κ. Τζάβιντ πρόσθεσε ότι από την
ίδια ημερομηνία θα πάψει να ισχύει και υποχρέωση απομόνωσης για τους ανήλικους που
έρχονται σε επαφή με κρούσματα.
Αυτό σημαίνει ότι με τη νέα σχολική χρονιά
θα μπει τέλος στις «φούσκες» ανά τάξη ή σχολικό έτος, ένα σύστημα που προέβλεπε απομόνωση για όλα τα μέλη της φούσκας αν εντο-

πιζόταν ένα κρούσμα κορωνοϊού.
Η πολιτική αυτή είχε οδηγήσει σε απουσίες
πολλών μαθητών, που την τελευταία εβδομάδα
του Ιουνίου είχαν φτάσει στο 5,1% του συνόλου
των μαθητών σχολείων του δημοσίου.
Ο Υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι για να
θεωρείται κάποιος πλήρως εμβολιασμένος θα
πρέπει να έχουν περάσει δύο εβδομάδες από
τη δεύτερη δόση του εμβολίου.
Η μόνη εκκρεμότητα από την κυβέρνηση ως
προς την άρση των περιορισμών αφορά πλέον
την κατάργηση της υποχρέωσης καραντίνας
για τους πλήρως εμβολιασμένους που θα επιστρέφουν από ταξίδια σε χώρες της πορτοκαλί
λίστας.

Στη μετάλλαξη Δέλτα οφείλονται τα περισσότερα από τα μισά κρούσματα στην Ιρλανδία, ενώ καταγράφεται άνοδος σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Την ίδια ώρα οι χώρες διεθνώς προσπαθούν να αυξήσουν ρυθμούς στον εμβολιασμό πριν το Φθινόπωρο.
Το στέλεχος Δέλτα του νέου κορωνοϊού ενοχοποιείται πλέον για
πάνω από το 70% των μολύνσεων που επιβεβαιώνονται στην Ιρλανδία
σε ημερήσια βάση, ενημέρωσε κορυφαίο στέλεχος των υγειονομικών
υπηρεσιών της χώρας.
Ο Τόνι Χούλοχαν, ο επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών στο υπουργείο Υγείας, διευκρίνισε σε ανακοίνωση Τύπου ότι διαγνώστηκαν 365
κρούσματα του SARS-CoV-2, με το σύνολο των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων μολύνσεων να φθάνει τις 274.306. Η χώρα θρηνεί συνολικά
5.000 θανάτους.
«Αν και η μετάλλαξη αυτή συνεχίζει να αποτελεί απειλή, όσοι από
εμάς έχουμε εμβολιαστεί πλήρως μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη
στο εμβόλιό μας», τόνισε ο κ. Χούλοχαν, τονίζοντας πως το μεταλλαγμένο στέλεχος απειλεί κυρίως όσους δεν έχουν εμβολιαστεί ή βρίσκονται στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη δόση.

ΓΙΓΑΝΤΟ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Επένδυση 1 δισ. λιρών σε εργοστάσιο
στο Σάντερλαντ επισημοποίησε η Nissan

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Nissan ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες μεγάλης αναβάθμισης
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων στο
εργοστάσιο κατασκευής των αυτοκινήτων της
στο Σάντερλαντ της ΒΑ Αγγλίας.
Πρόκειται για συνολική επένδυση ύψους 1 δισεκατομμυρίου λιρών, με το σχέδιο να περιλαμβάνει και κατασκευή εργοστασίου για την παραγωγή ηλεκτρικής μπαταρίας από την εταιρεία
Envision AESC, κινεζική εταιρεία με την οποία
συνεργάζεται η Nissan.
Η αναβαθμισμένη μονάδα παραγωγής θα κατασκευάζει το νέας γενιάς πλήρως ηλεκτροκίνητο
μοντέλο της Nissan, δημιουργώντας 909 θέσεις
εργασίας εκεί και ακόμα τουλάχιστον 4.500 θέσεις στη βρετανική αλυσίδα εφοδιασμού εξαρ-

τημάτων.
Το «γιγα-εργοστάσιο» της Envision θα δημιουργήσει ακόμα 750 θέσεις εργασίας και θα φτάσει σε θέση παρασκευάζει μπαταρίες για
100.000 οχήματα της Nissan κάθε χρόνο.
Στόχος είναι η νέα μονάδα να λειτουργεί πριν
το 2024, όταν θα πρέπει να αυξηθεί η αναλογία
χρήσης εξαρτημάτων που έχουν κατασκευαστεί
επί βρετανικού εδάφους, όπως ορίζει η μετάBrexit εμπορική συμφωνία με την ΕΕ.
Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, που επισκέφθηκε το υπάρχον εργοστάσιο στο Σάντερλαντ, χαρακτήρισε τις ανακοινώσεις της Nissan
«σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης στο Ηνωμένο
Βασίλειο και το υψηλής ειδίκευσης εργατικό δυναμικό στη ΒΑ Αγγλία».
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Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ 1974

Σοβαρές καταγγελίες για εγκληματική αμέλεια
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Ιούλης και οι συνειρμοί είναι αναπόφευκτοι. Και πάλι η αμαρτωλή
Δεξιά άφησε την Κερκόπορτα ανοικτή. Το 1974 με το προδοτικό πραξικόπημα, έστειλε το στρατό να κυνηγά στην ενδοχώρα τους δημοκρατικούς αντιστασιακούς, αφήνοντας ανοχύρωτα τα παράλια για
να εισβάλουν ανενόχλητα οι ορδές του Αττίλας. Σήμερα η κυβέρνηση
Ν. Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, άφησε τις Δυνάμεις πυρόσβεσης με «χέρια
γυμνά» να ανακόψουν την πύρινη λαίλαπα που προκάλεσε την μεγαλύτερη, μετά την τουρκική εισβολή του 1974, καταστροφή στις
ορεινές περιοχές Λεμεσού και Λάρνακας.
Εισηγήσεις Ανεξάρτητης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων στους οποίους ανατέθηκε η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του όλου συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών μετά την πυρκαγιά
στην περιοχή Σολέας το 2016, δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί! Οι εισηγήσεις τους που έμειναν στα συρτάρια, περιλαμβάνουν τη δημιουργία
Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων πλήρως στελεχωμένου, καθώς και τη
δημιουργία ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιές.
Χρειάστηκαν μόλις λίγες ώρες για να χαθούν, μέσα στις πύρινες
φλόγες, τέσσερις άνθρωποι, εργάτες του μόχθου και της γης, καθώς
κι ένας τεράστιος πράσινος πνεύμονας για την ορεινή Λεμεσό, η
οποία συνεχίζει να μετρά τις πληγές της. Η μανία της φωτιάς, που
ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου από περιβόλι στον Αρακαπά,
άφησε πίσω της μια ανείπωτη τραγωδία με τέσσερις νεκρούς, ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή, οικογένειες χωρίς στέγη, καμένα
ζώα, υποστατικά και οχήματα, προβλήματα ηλεκτροδότησης και
ύδρευσης και μια απέραντη θλίψη.
Θέματα ευθυνών εγείρονται και για το φρικτό θάνατο των τεσσάρων
Αιγυπτίων εργατών τα πτώματα των οποίων βρέθηκαν απανθρακωμένα στην περιοχή της πυρκαγιάς, σε μικρή απόσταση από το αυτοκίνητο τους.
Το κόστος των ζημιών που προκάλεσε η πυρκαγιά στην περιοχή
Αρακαπά – ορεινής Λάρνακας εκτιμάται ότι θα είναι τρομακτικό,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ζημιές που προκληθήκαν από την πυρκαγιά στη Σολιά, όπου η έκταση που καταστράφηκε ήταν το ένα τρίτο
της έκτασης που καταστράφηκε πρόσφατα, ανήλθαν σε €110 εκατ.
Στην περίπτωση της Σολιάς καταστράφηκε σχεδόν αποκλειστικά δασική γη, στην περίπτωση της τελευταίας πυρκαγιάς καταστράφηκαν
εκτός από δασικές εκτάσεις και πέραν των 80 οικιών και άλλων υποστατικών, καλλιέργειες, θερμοκήπια, βιοτεχνίες και γενικά επιχειρήσεις
αλλά και υποδομές οργανισμών δημοσίας ωφελείας.
Στην περίπτωση της Σολιάς κάηκε δασική γη 18,5 τετραγωνικών
χιλιομέτρων ενώ στην τελευταία πυρκαγιά κάηκε δασική γη 55 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σημειώνεται, ότι στην περίπτωση της Σολιάς, η ΕΕ εισέφερε ποσόν €7 εκατ.
Μόνο οι ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια και άλλα υποστατικά
στην τελευταία πυρκαγιά υπολογίζονται σε περίπου €7 εκατ. εκ των
οποίων περίπου €1 εκατ. για τα σπίτια των κοινοτήτων της επαρχίας
Λεμεσού και €6 για τα σπίτια και τα υποστατικά των κοινοτήτων της
επαρχίας Λάρνακας.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ
Η φονική πυρκαγιά του Σαββάτου άφησε λαβωμένη για ακόμα μια
φορά την μικρή μας πατρίδα, η οποία προδόθηκε για άλλη μια φορά
από την πολιτειακή ηγεσία της η οποία δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί
επάξια στις προσδοκίες των πολιτών. Πολιτικές δυνάμεις αποδίδουν
στην κυβέρνηση εγκληματική ολιγωρία αφού πεισματικά δεν υλοποίησε τα όσα εισηγήθηκαν οι εμπειρογνώμονες σε θέματα δασοπυρόσβεσης και οι ίδιοι οι λειτουργοί του Τμήματος Δασών.
Κι όμως, ο πύρινος εφιάλτης θα μπορούσε να αποτραπεί όπως
εκτιμούν πρώην στελέχη του Τμήματος Δασών τα οποία υποδεικνύουν, πως η αρχή του τέλους άρχισε με το κλείσιμο του Δασικού
Κολεγίου το οποίο «παρήγαγε» καθοδηγητές των εργατών που αναλάμβαναν το σβήσιμο των πυρκαγιών.
Στα όρια της εγκληματικής αδιαφορίας φτάνει η στάση της κυβέρ-

νησης έναντι των εισηγήσεων των ειδικών, ειδικά με τα όσα πρότεινε
η Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων την οποία διόρισε η ίδια
η κυβέρνηση.
Συγκεκριμένα, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Σολέας
τον Ιούνιο του 2016, το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε Ανεξάρτητη
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, αποτελούμενη από τον Γεώργιο
Μπούστρα, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
ως πρόεδρο και τον Γεώργιο Χατζηγεωργίου, πρώην διευθυντή της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Άριστο Ιωάννου, πρώην διευθυντή
του Τμήματος Δασών, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του όλου συστήματος πρόληψης και κατάσβεσης πυρκαγιών και την

υποβολή σχετικής Έκθεσης, εντός τριών μηνών.
Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε τα υφιστάμενα Σχέδια Δράσης και
τον τρόπο εφαρμογής τους, τα συστήματα πρόληψης, τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και συντονισμού των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, την επάρκεια των μέσων κατάσβεσης και του προσωπικού,
καθώς και τις εκθέσεις των τριών Υπηρεσιών του Κράτους (Τμήμα
Δασών, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Πολιτική Άμυνα) που ενεπλάκησαν στη διαδικασία κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Σολιά, ετοίμασε
έκθεση με εισηγήσεις για βελτιωτικές αλλαγές στο όλο σύστημα.
Οι δύο κύριες κατευθύνσεις των δράσεων πρόληψης αφορούν την
επίδραση στον άνθρωπο ως άτομο και ως κοινωνία και αφετέρου
τον σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνικών λύσεων ώστε οι πυρκαγιές
να εντοπίζονται γρήγορα και να υπάρχει άμεση κινητοποίηση.
Η Επιτροπή προχώρησε συγκεκριμένα σε 39 συστάσεις, εκ των
οποίων όπως αναφέρει ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, οι 28 έχουν
πλήρως υλοποιηθεί, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε εξέλιξη υλοποίησης.
Οι 11 εισηγήσεις που εκκρεμούν σχεδόν πέντε χρόνια μετά την περάτωση της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων έχουν να κάνουν κυρίως
με διαδικαστικά θέματα όπως π.χ. η αναβάθμιση κλιμάκων των δασοπυροσβεστών, η παροχή κινήτρων για ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τη θέση του δασοπυροσβέστη, πρόσληψη ατόμων ειδικά
για καθαρισμό κ.λπ. Κάποιες από αυτές ακόμα εξετάζονται, ενώ για
άλλες γίνονται ανταλλαγές απόψεων με άλλα αρμόδια τμήματα για
να διαπιστωθεί πώς μπορούν να υλοποιηθούν.
Από το 2019 συστάθηκε η Μόνιμη Διατμηματική Επιτροπή Πυρκαγιών, στην οποία συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες στην πυροπροστασία Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και της οποίας προεδρεύει
ο διευθυντής του Τμήματος Δασών, που έχει και την ευθύνη συντονισμού της. Τμήμα Δασών και Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν ξεκάθαρους ρόλους όσον αφορά τις περιοχές ευθύνης κατάσβεσης πυρκαγιών, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθεσίες και τα επιχειρησιακά
σχέδια.
Στις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων γινόταν αναφορά και στην
αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μια εισήγηση που βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης. Στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων
προτείνεται ακόμα η δημιουργία ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιών, αφού όπως τονίζεται ο προγραμματισμός των

αρμόδιων τμημάτων δεν γίνεται με βάση την εκτίμηση του ημερήσιου
κινδύνου, και επομένως μπορούν να υπάρξουν περιπτώσεις υποστελέχωσης ή αδικαιολόγητης υποστελέχωσης. Η πρόταση αυτή δεν
έχει υλοποιηθεί ακόμα. Στις εισηγήσεις τονίζεται ότι οι θέσεις των δασοπυροσβεστών πρέπει να είναι μόνιμες και κατά τους χειμερινούς
μήνες να ασχολούνται με αραιώσεις, καθαρισμούς, αντιπυρικά έργα.
Σε ό,τι αφορά την ΕΜΑΚ γίνεται εισήγηση όπως η επιλογή και στελέχωση των μελών να γίνεται βάσει αυστηρών κριτηρίων υγείας και
σωματικής κατάστασης, με επίπονη εκπαίδευση και αντικατάστασή
των μελών σε συγκεκριμένη ηλικία, με αναφορά στην Ελλάδα ότι
ισχύει το 35ο έτος. Περαιτέρω, γίνεται εισήγηση για αναβάθμιση χώρων υποδοχής, με τη δημιουργία κατάλληλων και υψηλού επιπέδου
εγκαταστάσεων φιλοξενίας των πληρωμάτων που συνδράμουν στο
έργο της κατάσβεσης πυρκαγιών.
Προτείνεται ακόμα να θεσμοθετηθεί μηχανισμός παρακολούθησης
της τεχνολογίας μέσα από τη δημιουργία διακλαδικού οργάνου το
οποίο θα περιλαμβάνει λειτουργούς του Τμήματος Δασών, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, της Αστυνομίας και
άλλων υπηρεσιών. Προτείνεται ακόμα η περαιτέρω αναβάθμιση της
εκπαίδευσης που προσφέρεται, αλλά και η ενεργότερη συνεργασία
για την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων για τις δασικές πυρκαγιές, όπως επίσης και οι δασικές πυρκαγιές να αποτελούν ερευνητική προτεραιότητα.
ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ…
Όπως καταγγέλλουν, σχετικές επιστολές απευθύνθηκαν και στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη ενώπιον του οποίου τέθηκε και η υποστελέχωση του Τμήματος καθώς και οι εργασιακές
διαφορές που προέκυψαν και ταλαιπωρούσαν το Τμήμα. Μάλιστα,
σε επιστολή πρώην διευθυντή του Τμήματος Δασών που εστάλη
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μερικές μέρες πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά στη Σολιά, καταγράφονταν και τα εξής:
«Δεν μπορώ να αντιληφθώ ούτε να δεχθώ πως ένα κράτος που
στοχεύει στη μεταρρύθμιση και στον εκσυγχρονισμό επιτρέπει να διαιωνίζονται εργασιακές διαφορές που αδρανοποιούν σε σημαντικό
βαθμό ένα Τμήμα που δεν μπορεί πλέον να εκτελέσει την αποστολή
του αποτελεσματικά, δηλαδή την προστασία των δασών και της φύσης. Ευχόμενοι και προσευχόμενοι ότι δεν θα εκδηλωθεί μεγάλη
πυρκαγιά για την οποία όλοι θα φέρουμε ευθύνη»!
Εξάλλου, έξι πρώην διευθυντές του Τμήματος Δασών, με επιστολή
τους προς τον υπουργό Γεωργίας ημερομηνίας 26.8.2013, σχολιάζοντας τις πληροφορίες που έφεραν την Κυβέρνηση να κλείνει το
Δασικό Κολέγιο, είχαν υποδείξει και τα εξής: «Οποιαδήποτε προσπάθεια ανατροπής της ισορροπίας και της φιλοσοφίας της δομής
του Τμήματος Δασών θα είναι καταστροφική για το μέλλον των δασών… Η κατάργηση του Δασικού Κολεγίου, σημαίνει καταστροφή
και οπισθοδρόμηση». (Το Δασικό Κολέγιο δεν επαναλειτούργησε
από το 2013 που έκλεισε για λόγους οικονομίας).
Σύμφωνα με πρώην διευθυντής του Τμήματος Δασών πως η επιμονή στη λειτουργία του Δασικού Κολεγίου δεν αποτελούσε ούτε και
αποτελεί ιδιοτροπία αλλά αγγίζει την ουσία της προστασίας των δασών με θεωρητική αλλά και πρακτική εξάσκηση κατάσβεσης των
πυρκαγιών ακόμη και χωρίς τη χρήση νερού. Δεν υπάρχει πλέον κάποια σχολή ή κολέγιο που να μαθαίνουν σε αυτό για παράδειγμα τη
μέθοδο αντίπυρ, ανέφερε ο πρώην διευθυντής. Ο ίδιος εκτίμησε,
πως οι συνολικές ζημιές από την τελευταία πυρκαγιά θα ανέλθουν
συνολικά σε πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
ΔΕΝ ΜΑΘΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ 2016 ΛΕΕΙ Ο ΜΑΡΚΟΣ ΤΡΑΓΚΟΛΑΣ
Έντονος εμφανίστηκε με δηλώσεις του ο τέως διευθυντής της Πυροσβεστικής Μάρκος Τράγκολας τόσο για τα πτητικά μέσα που δεν
αγοράστηκαν, όσο και για το θέμα του συντονισμού. Αναπόφευκτα
προέβη σε σύγκριση με την πυρκαγιά της Σολιάς και ανέφερε ότι
τώρα η πυρκαγιά ήταν τόσο ταχεία λόγω των ανέμων και της μορφολογίας του εδάφους, όπου σε μια μέρα κάηκαν πάνω από 40 χιλιόμετρα, ενώ στη Σολιά σε 4-5 ημέρες κάηκε περιοχή 18χλμ.
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«Επιβεβαίωση δεσμών
Κύπρου – Βρετανίας
η παρουσία του HMS»
Queen Elizabeth
Οι σχέσεις Κύπρου και Μεγάλης Βρετανίας γίνονται ολοένα βαθύτερες και ευρύτερες
και η παρουσία, στο νησί, της
ναυαρχίδας του Βασιλικού
Ναυτικού, στέλνει ισχυρό μήνυμα προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε σήμερα ο
Βρετανός Ύπατος Αρμοστής
Stephen Lilly.
Ο κ. Lilly επισκέφθηκε το
πρωί το μεγαλύτερο πολεμικό
πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού, το αεροπλανοφόρο HMS
Queen Elizabeth, που από
χθες ναυλοχεί στο λιμάνι της
Λεμεσού, μεταφέροντας 1600
άτομα προσωπικό, 18 τελευταίου τύπου αεροσκάφη F35B
και 10 ελικόπτερα τύπου Merlin και Wildcat.
Εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την επίσκεψη της
ναυαρχίδας του Βασιλικού
Ναυτικού στην Κύπρο, ο
Ύπατος Αρμοστής ανέφερε
πως πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο
(σε υπηρεσία από το 2014)
με τεράστιες δυνατότητες.
Αποτελεί, σημείωσε, μια
ορατή απόδειξη της Βρετανικής δέσμευσης, να είναι μια
ενεργή χώρα στο παγκόσμιο
σκηνικό, ενώ υπογράμμισε
πως η παρουσία του πλοίου
στο νησί στέλνει ένα ισχυρό
μήνυμα, ότι η Βρετανία επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Κύπρο, οι
οποίες ολοένα και γίνονται βαθύτερες και ευρύτερες, είπε.
Εξέφρασε δε τη χαρά του
που χθες επισκέφθηκαν το
αεροπλανοφόρο ο Υπουργός
Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Αντιστράτηγος
Δημόκριτος Ζερβάκης, ενώ
ανέφερε ότι το Σάββατο αναμένεται να επισκεφθεί το HMS
Queen Elizabeth o ΠτΔ Ν.
Αναστασιάδης. «Ανυπομονούμε να τον ενημερώσουμε
για τις ικανότητες και τη δύναμη του πλοίου και να του
εξηγήσουμε τη συνεισφορά
της δύναμης κρούσης 21 (UK
Carrier Strike Group 21), όχι
μόνο για την ασφάλεια της
Μεγάλης Βρετανίας αλλά και
της ΕΕ στο σύνολο της και για
μια ειρηνική και ασφαλή Αν.
Μεσόγειο», συμπλήρωσε.
Αυτό, υπέδειξε, είναι κάτι
προς το κοινό συμφέρον της
Μεγάλης Βρετανίας και της
Κύπρου. Η παρουσία του
HMS Queen Elizabeth στο λιμάνι της Λεμεσού υπογραμμίζει τρία πράγματα, δήλωσε
από την πλευρά του ο στρατιωτικός διοικητής των Βρετανικών Βάσεων, στρατηγός
Rob Thomson, ο οποίος επίσης επισκέφθηκε το αεροπλανοφόρο. Το πρώτο, όπως
είπε, υπογραμμίζει την Βρετανική δέσμευση για διασφάλιση της ασφάλειας και σταθερότητας της ανατολικής
Μεσογείου, το δεύτερο, υπογραμμίζει τη σημασία της φιλίας και συνεργασίας με την
Κυπριακή Δημοκρατία.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ - ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ

Η Τουρκία απέλασε συνεργάτη του Ακιντζί
για «συμπεριφορά αντίθετη με την εθνική ασφάλεια»
Τον «υπεύθυνο επικοινωνίας» του τέως ηγέτη των
Τ/κ, Μουσταφά Ακιντζί, Αλί Μπιζντέν απέλασε η Τουρκία
με το αιτιολογικό της συμπεριφοράς «ενάντια στην
εθνική ασφάλεια», απαγορεύοντας την είσοδό του στην
Τουρκία για 5 χρόνια.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, το γεγονός
γνωστοποίησε ο ίδιος ο Αλί Μπιζντέν όταν έφτασε με
δρομολογημένη πτήση στο αεροδρόμιο Σαμπίκα Γκιοκέν της Κωνσταντινούπολης και στο έλεγχο διαβατηρίων οδηγήθηκε από την αστυνομία στο «χώρο μη
αποδεκτών ταξιδιωτών» του αεροδρομίου. Εκεί, όπως
έγραψε σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ, του κατάσχεσαν το
πορτοφόλι και το κινητό και του λέχθηκε ότι με εντολή
της 8ης Σεπτεμβρίου 2020 (ΣΣ: ήταν στη θέση του
“υπεύθυνου επικοινωνίας” του τότε τ/κ ηγέτη Μουσταφά
Ακιντζί) επρόκειτο να απελαθεί με την πρωινή πτήση
σήμερα, για τα κατεχόμενα για «συμπεριφορά ενάντια
στην εθνική ασφάλεια».
Όπως ανάφερε, το ότι του απαγορεύεται η είσοδος
στην Τουρκία το έμαθε πρώτη φορά την Τρίτη.
Τελικά, ο κ. Μπιζντέν έφτασε στα κατεχόμενα και σε
νεότερη ανάρτησή του λίγο πριν σήμερα, έγραψε ότι
κρατήθηκε 11 ώρες κλειδωμένος στο χώρο – δωμάτιο
που τον οδήγησαν χθες βράδυ, αφού του πήραν το τηλέφωνο, το πορτοφόλι και την τσάντα ώμου που κρατούσε. Ο ίδιος ανέφερε ως λόγο γι’ αυτό που του συνέβη
το ότι για 4,5 χρόνια ήταν σύμβουλος επικοινωνίας του
τέως Τ/κ ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί που είχε εκλεγεί με
το 65% του τ/κ «λαού».
«Η ισότητα, η ελευθερία και η ασφάλεια είναι τα πιο
φυσικά υπαρξιακά δικαιώματα κάθε κοινωνίας, κάθε
λαού, κάθε έθνους, ε; Είπαν ανοιχτά ότι όσοι έχουν
αυτή την γνώμη και ακόμη όσοι είναι δίπλα σε αυτούς
που έχουν αυτήν την άποψη, αυτό έχει ως αντίτιμο την
τιμωρία», πρόσθεσε.
«Λυπάμαι πολύ γιατί η αντίληψη για το τι αποτελεί
απειλή για την εθνική ασφάλεια του κράτους της Τουρκικής Δημοκρατίας που σε 2 χρόνια κλείνει τα 100χρονά
της έχει πέσει σε αυτό το αξιολύπητο επίπεδο και γι’

αυτή την άσχημα ενέργεια», ανέφερε ο κ. Ακιντζί.

αυτό το χάλι που έχει συρθεί η Τουρκία του Ατατούρκ.
Ωστόσο μέχρις ενός σημείου…» έγραψε στην ανάρτησή
του ο κ. Μπιζντέν.
Κάνει λόγο σε ντροπιαστική κατάσταση στην οποία
έχει περιέλθει η Τουρκία και για δολοφονία χαρακτήρων
εκφράζοντας το ερώτημα «ποιος έχει σειρά;».
Μουσταφά Ακιντζί
Ο Μουσταφά Ακιντζί σε ανάρτησή του μετά την γνωστοποίηση του συμβάντος από τον πρώην συνεργάτη
του, έγραψε ότι είναι επαίσχυντη η μεταχείριση της
οποίας έτυχε ο Μπιζντέν εναντίον του οποίου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα καμιά κατηγορία για αδίκημα.
«Καταδικάζω έντονα αυτήν την μέθοδο αντιδημοκρατικού εκφοβισμού της οποίας έτυχε ο Αλί Μπιζντέν, του
οποίου το μόνο έγκλημα είναι ότι ήταν στενός μου συνεργάτης και καλώ όλες τα σύνολα και τις οργανώσεις
της κοινωνίας να υψώσουν την φωνή τους ενάντια σε

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Εξελέγη αντιπρόεδρος
της Κοινοβουλευτικής
Συνέλευσης του Ο.Α.Σ.Ε.
η Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Η Βουλευτής Ειρήνη Χαραλαμπίδου, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και Ειδική Αντιπρόσωπος της Κ.Σ. ΟΑΣΕ
για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, εξελέγη ως μία εκ των
Αντιπροέδρων της Συνέλευσης, αξίωμα που για πρώτη φορά
καταλαμβάνει Κύπριος βουλευτής στην Κ.Σ.ΟΑΣΕ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, οι εργασίες της 29ης
Ετήσιας Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΚΣ ΟΑΣΕ), ολοκληρώθηκαν χθες στη Βιέννη με τη διεξαγωγή
μυστικής ψηφοφορίας μέσω διαδικτύου για την ανάδειξη των
νέων αξιωματούχων της Συνέλευσης.
Στο αρχικό στάδιο της συλλογής υπογραφών για την ανάδειξη
των επικρατέστερων υποψηφίων για το εν λόγω αξίωμα, η κα
Χαραλαμπίδου έλαβε τη στήριξη βουλευτών σημαντικού αριθμού χωρών προς τους οποίους εξέφρασε ειλικρινείς ευχαριστίες.

Αντιδράσεις από πολιτικούς αρχηγούς
Ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Τζεμάλ Όζγιγιτ σε δική του
ανάρτηση σήμερα αναφέρει ότι αυτό που συνέβη στον
Αλί Μπιζντέν είναι η τελευταία απόδειξη των αντιδημοκρατικών μεθόδων, πιέσεων και απειλών που εφαρμόζονται. Δεν πρόκειται για ενέργεια μόνο ενάντια σε
έναν στενό συνεργάτη του κ. Ακιντζί αλλά και ενάντια
σε όλο τον τ/κ «λαό», πρόσθεσε, κάτι που δεν προκαλεί
τίποτε άλλο παρά «να τεντώνει το σκοινί στις σχέσεις»
μεταξύ της Τουρκίας και των Τ/κ.
«Πρέπει να είναι καλά γνωστό ότι ο αγώνας μας για
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
ελευθερίας της έκφρασης, και το πιο σημαντικό, η δική
μας βούληση και η αυτοδιοίκηση, είναι πολύ ισχυρή
για να κατασταλεί από τέτοιες πρακτικές και θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα ό,τι κι αν συμβεί».
Εάν υπάρχει «κυβέρνηση», κατέληξε, θα πρέπει να
κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να μην υπόκεινται οι
«πολίτες» της σε τέτοιο μαρτύριο και διερωτάται μέχρι
πότε ο Ερσίν Τατάρ θα παραμείνει σιωπηλός σε τέτοιες
συμπεριφορές. «Εάν αυτός είναι ο δικός σας δρόμος,
δεν είναι όμως του τ/κ λαού».
Ο πρόεδρος του ΚΛ, Κουντρέτ Οζερσάι ανέφερε ότι
αυτό το περιστατικό πρέπει να ενοχλεί όποιον ενδιαφέρεται για τη Δημοκρατία και τις σχέσεις με την Τουρκία
και ζήτησε από το «υπεξ» να έρθει σε επαφή με αρμόδιους στο τουρκικό ΥΠΕΞ γιατί τέτοιες καταστάσεις
«μπορεί να προκαλέσουν νέες ανασφάλειες στις σχέσεις των δύο χωρών», κατά την έκφρασή του.
Στο παρελθόν, συνέχισε, υπήρξαν περιπτώσεις που
στην Τουρκία δεν δέχονταν κάποιους πολιτικούς ή ακύρωναν τα τουρκικά διαβατήριά τους. Εάν όμως σε αυτά
προστεθεί και η απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία
επειδή ασκούν κριτική στην εξουσία, αυτό ανησυχεί,
πρέπει να ανησυχεί όποιον ενδιαφέρεται για την πορεία
της Δημοκρατίας και τις σχέσεις με την Τουρκία.

ΤΑΤΑΡ

«Η Τουρκία έχει στρατιωτική
εμπειρία και μπορεί
να προστατεύσει τα δικαιώματά
της στην Αν. Μεσόγειο»

Η Τουρκία έχει παρελθόν και μεγάλη εμπειρία από στρατιωτικής
άποψης και μπορεί να προστατεύσει τα δικαιώματά της στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ.
Σε δηλώσεις του στην τουρκική κρατική τηλεόραση TRT, ο Ερσίν
Τατάρ είπε ότι “ο αγώνας μας στην Κύπρο συνεχίζεται, έχουμε το
κράτος μας, αυτό το κράτος είναι γνωστό όσο και η ε/κ πλευρά, η ε/κ
δημοκρατία. Είναι κυρίαρχο και θα συνεχίσουμε τη δίκαιη υπόθεσή
μας”. Επανέλαβε ότι υποστηρίζουν λύση “δύο ισότιμων κρατών” και
πως “μόνο σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να υπάρξει συμφωνία”. “Στο
παρελθόν συζητούσαν την ομοσπονδία. Η ομοσπονδία είναι μια κυριαρχία και ίσως μια διαδικασία που μπορεί να οδηγήσει στην απομόνωσή μας ή και εξαφάνισή μας με τη Τουρκία να αποκλείεται στην
ΕΕ. Εγώ άρχισα να ακολουθώ μια διαφορετική πολιτική. Γιατί; Επειδή
δεν απέδωσαν οι διαπραγματεύσεις της ομοσπονδίας άλλωστε”,
ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ.
Σε ερώτηση για την ανατολική Μεσόγειο ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι “(Η
Τουρκία λέει) είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα δικαιώματά
μας μέχρι τέλους. Και από αυτή την άποψη η Τουρκία έχει παρελθόν,
έχει μεγάλη εμπειρία. Με τους νομικούς της, με τους διπλωμάτες της
και από στρατιωτικής άποψης”.

«Δεν είναι δυνατή
λύση δύο κρατών
στην Κύπρο»
Δεν είναι δυνατή μια λύση δυο
κρατών στην Κύπρο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ,
μιλώντας το πρωί της Τετάρτης
ενώπιον της Ολομέλειας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο
Στρασβούργο.
Σε συζήτηση με τους Ευρωβουλευτές, στην οποία συμμετείχε και η Πρ. της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα Φ. ντερ
Λάιεν, είπε επίσης πως η ΕΕ
θα συνεχίσει να υποστηρίζει
ενεργά τη διαδικασία για διευθέτηση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα
των ΗΕ, περιλαμβανομένου του
θέματος των Βαρωσίων.
Είπε επίσης πως η αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο
είναι μια καλή ένδειξη, αλλά
πρέπει να υπάρξει μια πιο εποικοδομητική εμπλοκή. Στο θέμα
της Τουρκίας η πολιτική της ΕΕ
είναι μια πολιτική δέσμευσης και
συζήτησης για θέματα της τελωνειακής ένωσης, αλλά την
ίδια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι διαφορές που
υπάρχουν.
Αναφέρθηκε στο θέμα του
χρηματοδοτικού πλαισίου για
την οικονομική βοήθεια που δίδεται για τους Σύρους πρόσφυγες και τις κοινότητες που φιλοξενούνται στην Τουρκία, στην
Ιορδανία, στον Λίβανο και άλλες
περιοχές, σημειώνοντας πως
το ΕΣ αναμένει να προχωρήσει
η εργασία επί αυτού χωρίς καθυστέρηση και καλεί όπως
υπάρξουν επίσημες προτάσεις
από την Κομισιόν.
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Πάνω από 2.000 κρούσματα κορωνοϊού την επόμενη εβδομάδα Ρυθμούς ανάπτυξης 4,3% προβλέπει για
«βλέπουν» οι επιστήμονες
την ελληνική οικονομία η Κομισιόν

Γ

ια αύξηση κρουσμάτων την επόμενη εβδομάδα που μπορεί να ξεπεράσουν τα 2.000
έκανε λόγο ο καθηγητής Αναλυτικής
Χημείας Νίκος Θωμαΐδης. Πολύ πιθανό χαρακτήρισε ο καθηγητής το ενδεχόμενο να υπάρξει περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων και να ξεπεράσουμε τα 2.000 ημερησίως. Ο ίδιος απέδωσε
την εξέλιξη αυτή στον συνδυασμό της
μετάλλαξης Δέλτα που είναι εξαιρετικά μεταδοτική
με τη χαλάρωση στα μέτρα αποφυγής του κορονοϊού. Αναφερόμενος στο ιικό φορτίο του κορονοϊού στα λύματα είπε ότι ήταν της τάξης του 65%
για την Αττική την περασμένη εβδομάδα, ενώ
αντίστοιχα μεγάλα ποσοστά αύξησης καταγράφηκαν και σε δυο περιοχές της Κρήτης. Οπως
συμπλήρωσε, δεν περίμενε τόσο μεγάλη αύξηση
των κρουσμάτων, όπως αυτή που καταγράφηκε
τις τελευταίες μέρες, αλλά αυτό που τον ανησυχεί
περισσότερο είναι η αύξηση του δείκτη θετικότητας που υπερδιπλασιάστηκε. Ωστόσο χαρακτήρισε θετική παράμετρο το γεγονός ότι δεν καταγράφηκε αύξηση στις εισαγωγές σε νοσοκομεία.
Σύμφωνα με τον κ. Θωμαΐδη, όλο αυτό το σκηνικό
οφείλεται στη μεγάλη διάδοση του ιού σε
νεαρότερες ηλικίες οι οποίες δεν έχουν προλάβει
να εμβολιαστούν. Ο κ. Θωμαΐδης έσπευσε να
προσθέσει ότι είναι κατανοητό αυτό που συμβαίνει με τους νέους, καθώς είναι κλεισμένοι μέσα
σχεδόν 1,5 χρόνο και βέβαια δεν πρέπει να

Μ

ξεχνάνε και οι μεγαλύτεροι πως ένιωθαν ως νέοι,
υπογραμμίζοντας βέβαια ότι ο μόνος τρόπος άμυνας απέναντι στον φονικό ιό είναι ο εμβολιασμός.

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
προβλέπει μια «καλή
ανάκαμψη» για την
ελληνική οικονομία, τόνισε
ο Επίτροπος Οικονομίας,
Πάολο Τζεντιλόνι, κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου
στις
που
παραχώρησε
Βρυξέλλες για την οικονομία
στην ΕΕ και την ευρωζώνη.
Ο κ. Τζεντιλόνι είπε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης τηςελληνικής
οικονομίας φέτος και του
χρόνου είναι καλός, ωστόσο
τόνισε ότι η ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας είναι
ισχυρά συνδεδεμένη με τις
τάσεις στον τουρισμό και
διεθνή
ιδιαίτερα
στον
τουρισμό.

Απαντώντας σε ερώτηση
σχετικά με τον κίνδυνο νέου
κύματος της πανδημίας, είπε:
«Ελπίζουμε ότι η αύξηση
νέων μολύνσεων από τον ιό
θα παραμείνει υπό έλεγχο,
καθώς αυξάνονται οι εμβολιασμοί». Επανέλαβε, επίσης, ότι
το μήνυμα είναι «εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε».Σημείωσε, ωστόσο, ότι
στις προβλέψεις της η Επιτροπή θεωρεί ως κίνδυνο την
πιθανότητα να αλλάξει η
κατάσταση λόγω της πανδημίας, από την άλλη πλευρά,
όμως, υπάρχουν και ανοδικοί
παράγοντες που θα μπορούσαν να δώσουν ακόμη
μεγαλύτερη ώθηση στην
ανάπτυξη της οικονομίας.

Πανελλαδικές 2021:
Αύριο τα αποτελέσματα

Τέλος στα πλαστικά μιας χρήσης –
Ποια καταργούνται

νακοινώνονται την Παρασκευή
9 Ιουλίου οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων - Με ποιους
τρόπους μπορείτε να μάθετε τους
βαθμούς σας. Μια ημέρα απέμεινε για
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
των πανελληνίων εξετάσεων 2021 και
όπως είναι λογικό η αγωνία των υποψηφίων κορυφώνεται.
Είναι πλέον γνωστό πως η ανακοίνωση
των βαθμολογικών επιδόσεων των
υποψηφίων θα γίνει από το υπουργείο
Παιδείας την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021
μετά τις 13.00 μ.μ. το μεσημέρι.
Επιπλέον, ο προγραμματισμός του
υπουργείου
Παιδείας,
είναι
να
oλοκληρωθούν και οι βαθμολογίες των
ειδικών μαθημάτων στο διάστημα
14 -16 Ιουλίου έτσι ώστε να ανακοινωθεί
αμέσως μετά και η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής που θα διαμορφωθεί ανά
Πανεπιστημιακό τμήμα..

παγόρευση χρήσης 10 πλαστικών προϊόντων τεθήκαν σε ισχύ
από αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με την νομοθεσία που ψηφίστηκε
τον Οκτώβριο του 2020 με στόχο την
μείωση των πλαστικών και του αντικτύπου που έχουν στο περιβάλλον.

A

«Βάτραχοι» του
Αριστoφάνη στην
Επίδαυρο - Live streaming

A

Συγκεκριμένα πρόκειται για:
μπατονέτες
πλαστικά μαχαιροπίρουνα
πλαστικά πιάτα
πλαστικά καλαμάκια
πλαστικοί αναδευτήρες ποτών
πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών εκτός
από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες
επαγγελματικές χρήσεις
περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι
από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ)
περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (φελιζόλ), καθώς και τα
καπάκια και τα καλύμματά τους και
κυπελάκια για ποτά από διογκωμένο

πολυστυρένιο (φελιζόλ), καθώς και τα
καπάκια και καλύμματά τους.
προϊόντα που κατασκευάζονται από
οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη.
Για τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η απαγόρευση χρήσης των
ανωτέρω πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Μετά
την
περυσινή
επιτυχία του live streaming
από την Επίδαυρο, με την
παράσταση «Πέρσες» του Εθνικού
Θεάτρου που παρακολούθησαν
πάνω από 100.000 θεατές από
όλον τον κόσμο, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου δίνει φέτος την
ευκαιρία στο κοινό εκτός Ελλάδας
να παρακολουθήσει ζωντανά από
το Αρχαίο Θέατρο ένα από τα γνωστότερα έργα της αρχαίας κωμωδίας. Το Σάββατο 10 Ιουλίου θα
μεταδοθούν μέσω live streaming
στα πέρατα της γης οι «Βάτραχοι»
του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία
Αργυρώς Χιώτη, με έναν θίασο
αγαπημένων πρωταγωνιστών του
θεάτρου, που σπανίως έχουμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε μαζί.
Μάλιστα, σε μία εξαιρετική διανομή-έκπληξη, τον Ξανθία ερμηνεύει η Εύη Σαουλίδου, τον ρόλο
του Διονύσου η Μαρία Κεχαγιόγλου, ενώ στην κορυφαία σκηνή
του αγώνα λόγων μεταξύ Ευριπίδη
και Αισχύλου θα απολαύσουμε
τους Ακύλλα Καραζήση και Νίκο
Χατζόπουλο. Η μετάδοση θα γίνει
τις 21:00 (ώρα Ελλάδας) με
αγγλικούς υπότιτλους, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τη Google Greece.
Η προβολή, συνολικής διάρκειας 1
ώρας και 45 λεπτών, θα γίνει μέσα
από το livefromepidaurus.gr και το
κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube,
Athens Epidaurus Festival και θα
αφορά αποκλειστικά κατοίκους
εξωτερικού.

8 | Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΧΙΘΡΟΟΥ

Ξεχωριστοί διαδρόμοι
μόνο για... εμβολιασμένους

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου θα δοκιμάσει την δημιουργία λωρίδων από τις οποίες
θα μπορούν να διέρχονται γρήγορα οι ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως κατά Covid19, ενόψει της απόφασης που αναμένεται από
τη βρετανική κυβέρνηση για ελεύθερη είσοδο
από ορισμένους προορισμούς.
Στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος, το
οποίο θα ξεκινήσει αυτήν την εβδομάδα, οι επιβάτες ορισμένων πτήσεων που προέρχονται
από προορισμούς όπως η Αθήνα, η Νέα Υόρκη
ή το Λος Άντζελες, θα μπορούν να «φορτώνουν» το πιστοποιητικό εμβολιασμού πριν από
την επιβίβασή τους.
Κατά την άφιξή τους στο Χίθροου θα κατευθύνονται σε λωρίδες ταχείας διέλευσης από
τις υπηρεσίες μετανάστευσης.
Η απόφαση λαμβάνεται πριν από την ανακοίνωση που αναμενόταν σήμερα Πέμπτη,
από τον υπουργό Μεταφορών Γκραντ Σαπς
για τον τερματισμό της υποχρέωσης να τηρούν
καραντίνα οι ταξιδιώτες που έρχονται από χώρες που έχουν ενταχθεί στον «πορτοκαλί» κα-

τάλογο, στον οποίο βρίσκονται πολλοί ευρωπαϊκοί τουριστικοί προορισμοί, όπως η Γαλλία,
η Ισπανία και η Ιταλία.
Σύμφωνα με τους Times, ο πρωθυπουργός
Μπόρις Τζόνσον τάσσεται υπέρ της χαλάρωσης από τις 19 Ιουλίου, ημερομηνία κατά την
οποία αναμένεται να αρθούν στην Αγγλία οι
περισσότεροι περιορισμοί κατά της διάδοσης
του κορωνοϊού.
«Το πιλοτικό πρόγραμμα θα μας επιτρέψει
να δείξουμε ότι οι έλεγχοι για τον εμβολιασμό
πριν από την αναχώρηση και κατά την άφιξη
μπορούν να γίνουν με κάθε ασφάλεια κατά το
check-in, προκειμένου οι πλήρως εμβολιασμένοι επιβάτες να μπορέσουν να αποφεύγουν
την καραντίνα από τις 19 Ιουλίου» δήλωσε ο
γενικός διευθυντής του Χίθροου Τζον ΧόλαντΚέι. Το Χίθροου, όπως και οι εταιρείες British
Airways και Virgin Atlantic, ασκούν πιέσεις στην
βρετανική κυβέρνηση να ανακοινώσει χωρίς
καθυστέρηση τα μέτρα χαλάρωσης στα σύνορα, καθώς το 64% των ενηλίκων στη χώρα
έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορωνοϊού.

ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΚΕΝΣΙΝΓΚΤΟΝ ΣΤΟ Δ. ΛΟΝΔΙΝΟ

Αποκαλυπτήρια αγάλματος της Νταϊάνα
με κοινή παρουσία Γουίλιαμ και Χάρι

Τα αποκαλυπτήρια αγάλματος της πριγκίπισσας Νταϊάνα, την ημέρα που συμπλήρωνε
60 χρόνια ζωής, έγιναν το απόγευμα της Πέμπτης 1/7 σε ιδιωτική τελετή στον «Βυθισμένο
κήπο» του Παλατιού του Κένσινγκτον στο δυτικό Λονδίνο, σε ένα από τα αγαπημένα της
σημεία στο παλάτι όπου πέρασε 16 χρόνια
από τη ζωή της.
Η τελετή πρόσφερε την ευκαιρία στους δύο
γιους της, τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι να
βρεθούν δια ζώσης για ακόμα μία φορά μετά
από τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους
με αφορμή τις κατηγορίες κατά της βασιλικής

οικογένειας από τον Χάρι και τη σύζυγό του
Μέγκαν Μαρκλ στη συνέντευξη προς την Όπρα
Γουίνφρεϊ.
Η κατασκευή του αγάλματος ανατέθηκε από
τους δύο αδερφούς στο διάσημο γλύπτη Ίαν
Ρανκ-Μπρόουντλι το 2017.
Πρόκειται για τον άνθρωπο που έχει φιλοτεχνήσει την προτομή της βασίλισσας Ελισάβετ
που βρίσκεται πάνω σε όλα τα νομίσματα της
βρετανικής στερλίνας.
Το άγαλμα απεικονίζει την πριγκίπισσα Νταϊάνα με τρία παιδιά, μια αναφορά στο φιλανθρωπικό της έργο.
Στα αποκαλυπτήρια παρέστησαν μόνο λίγα
μέλη της οικογένειας της Νταϊάνα και της επιτροπής που είχε αναλάβει την αναδιαρρύθμιση
του κήπου ώστε να υποδεχθεί το άγαλμα.
Ο Δούκας του Σάσεξ Χάρι ταξίδεψε στο Λονδίνο από την Καλιφόρνια όπου ζει με τη σύζυγό
του και τα δύο τους παιδιά, Άρτσι και ΛίλιμπετΝταϊάνα, την περασμένη εβδομάδα, εγκαίρως
ώστε να μπορεί να βγει από την υποχρεωτική
καραντίνα λόγω κορωνοϊού.
Όπως ανέφεραν δημοσιεύματα, οι δύο αδερφοί αντάλλαξαν τις προηγούμενες ημέρες μηνύματα με αφορμή την πρόκριση της εθνικής
Αγγλίας στα προημιτελικά του Euro 2020 μετά
από την επικράτηση έναντι της Γερμανίας.
Στον αγώνα αυτό στο Γουέμπλεϊ παρέστη
ως Πρόεδρος της Αγγλικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας ο Δούκας του Κέμπριτζ Γουίλιαμ,
συνοδευόμενος για πρώτη φορά από τον πρωτότοκο γιο του πρίγκιπα Τζορτζ και τη σύζυγό
του Δούκισσα του Κέμπριτζ Κέιτ Μίντλετον.
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Εννέα στους δέκα έχουν αντισώματα κατά του κορωνοϊού
στη Βρετανία - διαφωνίες για την άρση των μέτρων
το δεσμό μεταξύ κρουσμάτων και σοβαρής
νόσησης και θανάτου.

Ε

ννέα στους δέκα ενήλικες στο Ηνωμένο
Βασίλειο πιστεύεται ότι έχουν αναπτύξει
κάποιο βαθμό αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από το
Γραφείο Εθνικής Στατιστικής. Τα στοιχεία βασίζονται σε δείγμα αποτελεσμάτων εξετάσεων αίματος
από πολίτες στην κοινότητα, δηλαδή εκτός νοσοκομείων και άλλων υγειονομικών δομών, κατά
την εβδομάδα που άρχιζε στις 14 Ιουνίου.
Η ανάπτυξη αντισωμάτων προκύπτει από τον
εμβολιασμό ή από προσβολή του οργανισμού
από τον ιό.
Τα στοιχεία αυτά θα ενθαρρύνουν την κυβέρνηση
που έχει ανακοινώσει την κατάργηση σχεδόν
όλων των μέτρων κατά της πανδημίας στις 19
Ιουλίου, παρά τις προειδοποιήσεις από επιστήμονες και από την αντιπολίτευση ότι διακινδυνεύει
την ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού.
Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης
με ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό το μεσημέρι ο Μπόρις Τζόνσον υπερασπίστηκε την
απόφασή του λέγοντας ότι οι επιστήμονες έχουν
καταστήσει σαφές πως τα εμβόλια έχουν κόψει

Μάλιστα ο βασιλικός καθηγητής ιατρικής στο
Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σερ Τζον Μπελ
συμφώνησε ότι η ανοσία από τα εμβόλια θα
αυξάνεται, σχολιάζοντας ότι δε βλέπει λόγο για
την κυβέρνηση να ταλαντεύεται ως προς το
σχέδιο άρσης των μέτρων στις 19 του μήνα.
«Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, για την ακρίβεια
γεμάτο κατά τα 3/4», σχολίασε ο διακεκριμένος
επιστήμονας.
Αντίθετα, ο νομπελίστας διευθυντής του επιστημονικού Ινστιτούτου Φράνσις Κρικ, σερ Πολ Νερς
προειδοποίησε ότι «δεν είναι λογικό να ανοίγουμε
τόσο πολύ τόσο γρήγορα όταν το επίπεδο των
λοιμώξεων αυξάνεται τόσο γρήγορα».
Ο σερ Πολ τόνισε ότι για παράδειγμα δε βγάζει
νόημα η κατάργηση της υποχρεωτικής χρήσης
μάσκας, ενώ σημείωσε ότι η απόφαση να αφεθεί
στην ουσία ο ιός να εξαπλωθεί υπό τη μορφή
της μετάλλαξης Δέλτα «ενθαρρύνει» την εμφάνιση
μιας νέας παραλλαγής στο ίδιο το Ηνωμένο Βασίλειο. «Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια
παραλλαγή ανθεκτική στο εμβόλιο», προειδοποίησε ο Βρετανός κάτοχος βραβείου Νόμπελ Ιατρικής.
Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Επιχειρήσεων Κουάσι
Κουάρτενγκ παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν
μπορεί να εγγυηθεί πως η άδεια για μεγάλα
πλήθη θεατών στο Γουέμπλεϊ για το Euro 2020
δε θα προκαλέσει εστίες έξαρσης του κορωνοϊού.
«Μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το ρίσκο»,
ήταν η απάντηση του υπουργού σε σχετικό ερώτημα.

Η Βόρεια Αμερική βίωσε τον πιο ζεστό Ιούνιο
που έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί

Ο

περασμένος μήνας ήταν ο ζεστότερος
Ιούνιος στα χρονικά της Βόρειας
Αμερικής, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από
έναν φονικό καύσωνα σε διάφορα σημεία της
περιοχής, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία
παρατήρησης του κλίματος της ΕΕ, λέγοντας ότι
αυτό αντανακλά τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Οι υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ ξεκίνησαν από
τα νοτιοδυτικά στα βορειοδυτικά των ΗΠΑ και
στον Καναδά, όπου κατερρίφθη επί τρεις συναπτές ημέρες η ημερήσια θερμοκρασία σε επίπεδα
ρεκόρ όλων των εποχών στην Βρετανική
Κολούμπια.
Στην περιοχή καταγράφηκε τον Ιούνιο θερμοκρασία 1,2 βαθμοί Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο
της περιόδου 1991-2020, σύμφωνα με την
ευρωπαϊκή υπηρεσία Κοπέρνικος για την Κλιματική Αλλαγή (C3S).
"Αυτοί οι καύσωνες δεν συμβαίνουν από το
τίποτα. Συμβαίνουν μέσα σε ένα παγκόσμιο
κλιματικό περιβάλλον, το οποίο θερμαίνεται και
το οποίο τους καθιστά πιθανότερο να συμβούν",
λέει ο κλιματολόγος της Υπηρεσίας Ζιλιέν Νικολά.
Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Ιούνιος του 2021 είναι
μαζί με τον ίδιο μήνα του 2018 ο τέταρτος θερμότερος Ιούνιος.
Ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος που έχει
καταγραφεί στην Ευρώπη, ενώ η βόρεια Σιβηρία
επίσης βίωσε υπερβολικά υψηλές θερινές
θερμοκρασίες.
Είναι ήδη σαφές ότι οι καύσωνες σημειώνονται
συχνότερα, είναι εντονότεροι και διαρκούν περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, λέει ο Νικολά
στο AFP.
"Οι καύσωνες που είδαμε τον περασμένο μήνα
στη Βόρεια Αμερική, τη δυτική Ρωσία και τη
βόρεια Σιβηρία είναι απλά τα τελευταία παραδεί-

Αϊτή: Δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του ο πρόεδρος της Ρωσία: Απελάθηκε ο Εσθονός πρόξενος στην
χώρας
Αγία Πετρούπολη – Κατηγορείται για
κατασκοπεία

Δ

ολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του
ο πρόεδρος της Αϊτής Ζοβενέλ
Μοΐζ, μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα
της Τετάρτης 7 Ιουλίου.

Όπως ανακοίνωσε η Προεδρία της
χώρας, η σύζυγος του προέδρου
τραυματίστηκε κατά την επίθεση, η οποία
σημειώθηκε περίπου στη 1 π.μ. τοπική
ώρα. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό,
Κλοντ Τζόζεφ, ο πρόεδρος της Αΐτης δολοφονήθηκε στην ιδιωτική του κατοικία.
Η ανακοίνωση
Η ανακοίνωση που εκδόθηκε αναφέρει,
μεταξύ άλλων, ότι δεν έχουν εντοπιστεί
οι δράστες της επίθεσης. Έχει γίνει
γνωστό ότι κάποιοι από αυτούς μιλούσαν
ισπανικά. Εισέβαλαν στην ιδιωτική
κατοικία του Προέδρου της Δημοκρατίας
και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.
Η σύζυγός του είναι χτυπημενη και της
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
"Ζητάμε από τον κόσμο να είναι ήρεμος
μετά από αυτή την απάνθρωπη και
γεμάτη βαρβαρότητα επίθεση" αναφέρει
η ανακοίνωση και συμπληρώνει ότι η
ασφάλεια της χωρας βρίσκεται υπό τον
έλεγχο της αστυνομίας και των

δυνάμεων ασφαλείας της χώρας.
"Λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να υπάρξει εγγύηση της συνέχειας του κράτους
και για την προστασία του έθνους",
δήλωσε ο πρωθυπουργός Ζοζέφ. Φόβοι
για βίαια επεισόδια
Η επίθεση σημειώθηκε ενώ στη φτωχή
αυτή χώρα της Καραϊβικής διογκώνεται
ένα κύμα βίας που συνδέεται με την
πολιτική. Καθώς η Αϊτή είναι πολιτικά
διχασμένη και αντιμετωπίζει μια διογκούμενη ανθρωπιστική κρίση και ελλείψεις
τροφίμων, εκφράζονται φόβοι για
εκτεταμένη αναταραχή. Πυροβολισμοί
ακούγονταν σε όλη την πρωτεύουσα.
Το Πορτ-ο-Πρενς βρίσκεται αντιμέτωπο
με αύξηση της βίας, καθώς συμμορίες
συγκρούονται μεταξύ τους και με την
αστυνομία για τον έλεγχο των δρόμων.
Η βία αυτή τροφοδοτήθηκε από την
αύξηση της φτώχειας και της πολιτικής
αστάθειας. Ο Μοΐζ είχε αντιμετωπίσει
σφοδρές διαμαρτυρίες αφότου ανέλαβε
πρόεδρος το 2017, με την αντιπολίτευση
να τον κατηγορεί φέτος ότι επιδιώκει να
εγκαθιδρύσει μια δικτατορία υπερβαίνοντας τη διάρκεια της θητείας του και
αυξάνοντας τον αυταρχισμό -κατηγορίες
τις οποίες εκείνος αρνούνταν.

γματα μιας τάσης, η οποία προβλέπεται να
συνεχιστεί και στο μέλλον και η οποία συνδέεται
με την υπερθέρμανση του πλανήτη", εξήγησε ο
ίδιος. Οι περιοχές που επλήγησαν είχαν επίσης
ασυνήθιστη ξηρασία, σύμφωνα με μια έκθεση της
C3S, η οποία επισημαίνει ότι τόσο οι δασικές
πυρκαγιές όσο και οι καύσωνες "συνιστούν
απειλές για τη ζωή".
Δεκάδες πυρκαγιές σημειώθηκαν σε διάφορα
τμήματα του Καναδά τις τελευταίες ημέρες πυροδοτούμενες από έναν φονικό καύσωνα και από
συνθήκες υπερβολικής ξηρασίας.
"Αυτό που συνέβη στον Καναδά είναι ένα μεγάλο
άλμα σε σχέση με το προηγούμενο ρεκόρ", λέει
ο Κάρλο Μπουοντέμπο, διευθυντής της C3S.
"Αυτά τα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας είναι μια
ισχυρή υπενθύμιση της επίπτωσης που μπορεί
να έχει η κλιματική αλλαγή στις ζωές μας", τονίζει
στο AFP.
Η Συμφωνία των Παρισίων για το Κλίμα του 2015
κάνει έκκληση για διατήρηση της παγκόσμιας
αύξησης της θερμοκρασίας αρκετά κάτω από 2 °
C, πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και για
συνέχιση των καταβαλλόμενων προσπαθειών
ώστε να μην υπερβεί η αύξηση τους 1,5 ° C
προκειμένου να αποφευχθούν οι καταστροφικές
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Πώς θα λειτουργεί η
εφαρμογή ευρωπαϊκών
πιστοποιητικών COVID

Ε

Σ

την απέλαση του Εσθονού προξένου στην Αγία Πετρούπολη, τον οποίο είχαν συλλάβει χθες άνδρες της
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας για κατασκοπεία,
προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
Ο πρόξενος της Εσθονίας Μαρκ Λάττε θα πρέπει να εγκαταλείψει
την Ρωσία εντός 48 ωρών, αναφέρεται στην ανακοίνωση του
ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία επισημαίνεται ότι
στην επιτετραμμένη της πρεσβείας της Εσθονίας το ρωσικό
υπουργείο εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για το ότι ο
πρόξενος της χώρας αυτής συνέλεγε μυστικές πληροφορίες.
Χαρακτηρίζει μάλιστα κυνική τη στάση του Τάλιν στο ζήτημα αυτό,
υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αδιάψευστες αποδείξεις για την παράνομη δραστηριότητα του Εσθονού προξένου στην Αγία Πετρούπολη.
Ο υπουργείο Εξωτερικών της Εσθονίας, ανακοίνωσε ότι η σύλληψη
του Εσθονού διπλωμάτη στην Ρωσία ήταν «στημένη» και
«πρόκληση», ενώ οι κατηγορίες εναντίον του «αβάσιμες».
«Η κατηγορία ότι περιήλθαν στην κυριότητά του διαβαθμισμένα
έγγραφα είναι απολύτως αβάσιμη. Πρόκειται για μια πρόκληση.
Όλο το συμβάν ήταν στημένο», δήλωσε στο Reuters η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Εσθονίας Αάρι Λέμικ.
Η σύλληψη του Εσθονού διπλωμάτη συνιστά ένα ακόμη παράδειγμα του ότι η Ρωσία επιλέγει την αντιπαράθεση αντί να αντιστρέψει
την αρνητική τάση στις σχέσεις με τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της
Εσθονίας.

τοιμη και διαθέσιμη από τις 15 Ιουλίου θα
είναι η εφαρμογή επαλήθευσης των
ευρωπαϊκών ψηφιακών πιστοποιητικών
COVID 19, σύμφωνα με πληρoφορίες του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδας.Την εφαρμογή θα μπορεί να «κατεβάσει» εύκολα και απλά ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος του
καταστήματος για να μπορεί να ελέγχει τη γνησιότητα του ψηφιακού πιστοποιητικού, το οποίο
θα δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου για τον
έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και κανένα άλλο
στοιχείο. Το πιστοποιητικό θα σαρώνεται και ατόματα η εφαρμογή θα δείχνει το αντίστοιχο χρώμα.
Ανάλογα με το τι διαβάζει θα υπάρχει και το αντίστοιχο χρώμα.
Το πράσινο θα αφορά τους εμβολιασμένους ή
όσους έχουν νοσήσει, το κίτρινο θα «πιάνει» την
περίπτωση των τεστ και το κόκκινο θα αφορά τα
μη έγκυρα πιστοποιητικά.
Σημειώνεται, ότι κάθε επιχείρηση με βάση τη
δήλωσή της θα δέχεται πράσινο και κίτρινο, ενώ
-όπως έχει ξεκαθαριστεί- ο έλεγχος θα γίνεται
χωρίς να κρατώνται δεδομένα ή ιστορικό ελέγχων,
καθώς υλοποιείται σε απόλυτη συνεννόηση και
με βάση τις κατευθύνσεις της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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Στ. Στεφάνου: Θα προχωρήσουμε μπροστά και θα

Ο Στέφανος Στεφάνου είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του
ΑΚΕΛ, μετά τη ψηφοφορία της νέας Κεντρικής Επιτροπής, που
έγινε στο πλαίσιο του 23ου Παγκύπριου Συνεδρίου του κόμματος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο «Ελευθερία» στη
Λευκωσία, κατά το τριήμερο 2, 3 και 4 Ιουλίου, με σύνθημα
«Δύναμη αγώνα – Δύναμη αλλαγής».
Ο Στέφανος Στεφάνου από τις 103 έγκυρες ψήφους έλαβε
74 ή 71,84%, ενώ ο ανθυποψήφιός του Γιώργος Λουκαΐδης,
έλαβε 29 ψήφους ή 28,16%.
Είχε προηγηθεί η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών
της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος που αποτελείται
από 105 μέλη. Στη νέα Κ.Ε. εκλέγηκαν 36 μέλη για πρώτη
φορά, με ποσοστό ανανέωσης το 34% ενώ ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 47 χρόνια. Οι γυναίκες είναι 24, ενώ μέλος στην
Κ.Ε. επανεξελέγη και ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ
Βρετανίας, Αντρέας Γρηγορίου.

αριστερά, δίνουν νόημα στη ζωή τους και στη ζωή μας με τους
αγώνες και την προσφορά».
Βουλευτικές Εκλογές 2021
Αναφερόμενος στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ο νέος
ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε πως «έστειλαν ξεκάθαρα το μήνυμα», σημειώνοντας πως «εάν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε την
πραγματικότητα, στην οποία ζούμε και για την οποία δεν είμαστε
καθόλου ικανοποιημένοι, όχι μόνο εμείς, αλλά και η μεγάλη
πλειοψηφία του λαού μας, πρέπει πρώτα από όλα να αναμορφώσουμε τους εαυτούς μας». «Όχι για να αναιρέσουμε την
ιδεολογική και πολιτική μας ταυτότητα, αλλά για να αφουγκρα-

«Όσο πιο ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ
τόσο πιο ισχυρή είναι η ελπίδα για τον τόπο»
Μιλώντας από το βήμα του 23ου Συνεδρίου, ο νέος Γ.Γ του
ΑΚΕΛ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, που τον ανέδειξε όπως τόνισε, «πρώτο
μεταξύ ίσων».
«Νιώθω δέος, γιατί σε πολύ δύσκολες συνθήκες για την Κύπρο, για το κόμμα, για τον κόσμο ολόκληρο, καλούμαι μαζί με
την υπόλοιπη ηγεσία του κόμματος να σταθούμε αντάξιοι των
προσδοκιών, των προκλήσεων και των διακυβευμάτων», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι για τον ίδιο «είναι πολύ μεγάλη η τιμή,
αλλά πολύ μεγαλύτερη είναι η ευθύνη», σημειώνοντας ότι η
νέα ΚΕ έχει απόλυτη επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών
και του βάρους της ευθύνης, που είναι μεγάλο.
Σημείωσε ακόμη πως «δεν είναι μόνο οι προκλήσεις και τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, οι εργαζόμενοι, η κοινωνία, ο λαός, αλλά είναι μεγάλο το βάρος, γιατί ξέρουμε πως
όσο πιο ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ τόσο πιο ισχυρή είναι η ελπίδα
για τον τόπο μας».
Διαβεβαίωσε από το βήμα του 23ου Συνεδρίου του ΑΚΕΛ ότι
η νέα ηγεσία θα δώσει κάθε ικμάδα των δυνάμεων της, για να
σταθεί αντάξια αυτών των προσδοκιών.
«Δεν δίστασε ποτέ να αναλάβει ευθύνες»
Απευθυνόμενος στον απελθόντα ΓΓ της Κεντρικής Επιτροπής
του κόμματος, Άντρο Κυπριανού, ο κ. Στεφάνου μετέφερε «ένα
μεγάλο ευχαριστώ από όλους, για ό,τι πρόσφερε στο κόμμα
και στο κίνημα της αριστεράς».
«Πρόσφερε πολλά από διάφορα αξιώματα, με αποκορύφωμα
την Γενική Γραμματεία του κόμματος. Ο Άντρος Κυπριανού
πρόσφερε αγόγγυστα, αδιάλειπτα, με εντιμότητα και ειλικρίνεια
και υψηλό το αίσθημα ευθύνης για το κόμμα, την πολιτική του,
το λαό μας και την Κύπρο μας. Το πιο σημαντικό που δείχνει
και το χαρακτήρα του Άντρου Κυπριανού δεν δίστασε ποτέ να
αναλάβει ευθύνες ακόμα και αυτές που δεν ήταν δικές του,
πληρώνοντας προσωπικό κόστος», σημείωσε.
Σε σχέση με τους Πάμπη Κυρίτση, Χρίστο Αλέκου και Μέλια
Αβραάμ που δεν επαναδιεκδίκησαν θέση στην νέα Κεντρική
Επιτροπή, ο κ. Στεφάνου είπε: «Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να
αποστρατευτούν από τους αγώνες του Κινήματος της Αριστεράς
και δεν πρόκειται να αποδεσμευτούν, γιατί για όλους αυτούς
και για όλους εμάς και για χιλιάδες άλλους, που είναι οργανωμένοι στις γραμμές της αριστεράς, μέσα από το Κίνημα της

στούμε τα αιτήματα και τις προκλήσεις της νέας εποχής, επενδύοντας σε αυτό που είμαστε για σχεδόν ένα αιώνα», είπε.
Συνέχισε λέγοντας πως «έχουμε την υποχρέωση να εργαστούμε με τέτοιο τρόπο, που να μπορέσουμε να επαναφέρουμε
εκεί που η ιστορία, την οποία οι αγώνες μας έχουν δημιουργήσει, μας επιβάλλει να είμαστε, ψηλά και δυνατά».
«Να ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές
στα πεδία που διαμορφώνουν την πρόοδο»
Ανέφερε ακόμα ότι «σε αυτή την προσπάθεια το εύκολο είναι
να εγκλωβιστούμε σε ιδεοληψίες και να αναμασούμε συνθήματα, αλά το δύσκολο είναι να αρθρώσουμε νέο λόγο που θα
αντλεί από την πλούσια εμπειρία μας».
«Το εύκολο», πρόσθεσε, «είναι να κλειστούμε στο καβούκι
μας και να μην μας ενδιαφέρει τι λέει και τι νιώθει η κοινωνία.
Εμείς να λέμε τα δικά μας και όποιος μας ακολουθεί. Το δύσκολο
είναι να ξανοιχτούμε ξανά στην κοινωνία έτσι όπως κάναμε
κάθε φορά. Να ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές στα πεδία που
διαμορφώνουν την πρόοδο και να αφήσουμε όλοι το ΑΚΕΛ να
συνεχίζει να είναι το αποκούμπι του κάθε εργαζομένου, του
κάθε μεροκαματιάρη, του κάθε ανθρώπου που ανήκει στα λαϊκά
στρώματα, το κάθε ανθρώπου που ανησυχεί για το πως θα
βγάλει τη μέρα, την εβδομάδα ή τον μήνα».
Σημείωσε πως «το καθήκον αυτό είναι δύσκολο, αλλά το
ΑΚΕΛ είναι για τα δύσκολα», διότι «το ΑΚΕΛ πάντοτε έβαζε δύσκολα στον εαυτό του, γνωρίζοντας ότι κάθε προοδευτικό, κάθε
θετικό είναι με δυσκολίες που γεννιέται».
Κυπριακό: «Για πρώτη φορά
τόσο πολύ κοντά στην οριστική διχοτόμηση»
Σε σχέση με την επίλυση του Κυπριακού, ο κ. Στεφάνου είπε
πως το 23ο Συνέδριο του κόμματος έχει επιβεβαιώσει ακόμα
μια αλήθεια, ότι η Κύπρος έχει ανάγκη από ένα ισχυρό ΑΚΕΛ,
διότι η Κύπρος βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο σταυροδρόμι.

Όπως είπε «για πρώτη φορά βρισκόμαστε τόσο πολύ κοντά
στην οριστική διχοτόμηση», για να προσθέσει πως γι’ αυτήν το
ΑΚΕΛ μια ζωή αντιπαλεύει, προειδοποιεί, γιατί γνωρίζει ότι η
διχοτόμηση αποτελεί την απαρχή για νέες περιπέτειες στον
τόπο και στον λαό.
«Και δεν έχουμε την πολυτέλεια για νέες περιπέτειες. Δεν
είναι τυχαίο που ο λαός αποτελεί βασικό σημείο αναφορά στις
πολιτικές μας, στις παρεμβάσεις μας, στις δράσεις μας, γιατί
θέλουμε να προστατεύουμε το λαό, τους εργαζόμενους, την
κοινωνία από εκείνες τις πολιτικές που θέλουν να τους πιέζουν
και να τους ωθούν στο περιθώριο», είπε.
Επιπλέον, ανέφερε πως έχει επιβεβαιωθεί στο Συνέδριο ότι
«το ΑΚΕΛ με συγκεκριμένες θέσεις, με ξεκάθαρες θέσεις που
ποτέ δεν άλλαξε, θα συνεχίσει να εργάζεται, για να αποτρέψουμε την διχοτόμηση για απελευθερώσουμε και να επανενώσουμε τον τόπο και το λαό μέσα από μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας».
«Εμείς ποτέ δεν είχαμε καμιά αμφιβολία ότι δεν υπάρχουν
πολλές επιλογές μπροστά μας. Μια επιλογή μας άφησαν εκείνοι
που έφεραν την Τουρκία στην Κύπρο, αυτή τη μόνη επιλογή
μας έχει αφήσει η κατοχή. Ή λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας ή διχοτόμηση. Μισόλογα και κρυμμένες λέξεις δεν
χωρούν. Δεν αντέχει το παρόν και το μέλλον του τόπου τέτοιες
συμπεριφορές. Εμείς συνεχίζουμε μπροστά για να σώσουμε
την Κύπρο», είπε.
Πυρκαγιές: «Οι καρδιές μας
καίγονται στα μέτωπα των πυρκαγιών»
Αναφορικά με την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε κοινότητες της Λάρνακας και της Λεμεσού, ο κ. Στεφάνου είπε
πως «μπορεί να είχαμε τις εργασίες του Συνεδρίου, οι οποίες
διήρκησαν τρεις μέρες, μπορεί ο νους μας να είναι σε αυτό τον
διάλογο και στις αποφάσεις που πήραμε, αλλά την ίδια ώρα οι
καρδιές μας καίγονται στα μέτωπα των πυρκαγιών».
Διεμήνυσε ότι για το ΑΚΕΛ πρώτα και πάνω από όλα είναι ο
τόπος και ο άνθρωπος, για να σημειώσει ότι «έτσι γεννηθήκαμε,
έτσι μεγαλώσαμε και έτσι θα συνεχίσουμε».
Γιώργος Λουκαϊδης:
«Δίπλα από το Στέφανο θα δώσουμε τη μάχη»
Μιλώντας από το βήμα του Συνεδρίου, το μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής, Γιώργος Λουκαΐδης, τόνισε ότι: «Έχουμε απευθυνθεί στην Κεντρική Επιτροπή και οι δύο. Το είπα και στην ΚΕ και
θα το πω και εδώ ότι όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα η καρδιά
θα είναι καλή. Αυτό το είπα, γιατί ένιωθα ασφάλεια στην περίπτωση που θα εκλεγόταν ΓΓ του ΑΚΕΛ ο Στέφανος Στεφάνου».
«Θα δώσουμε όλοι μαζί -και εμού συμπεριλαμβανομένουπρώτος από όλους και δίπλα από το Στέφανο, τη μάχη για να
ξαναπάρουμε το κόμμα μας εκεί που το αφήσαμε», πρόσθεσε.
Το μήνυμα του ΑΚΕΛ Βρετανίας
Παρούσα με ενεργό συμμετοχή στο συνέδριο και η παροικία
μας, τόσο με τον Επαρχιακό Γραμματέα του ΑΚΕΛ Βρετανίας
Αντρέα Γρηγορίου, όσο και με τον Γενικό Διευθυντή της εφημερίδας «Παροικιακή», Πάμπο Χαραλάμπους.
Στην τοποθέτησή του, ο Αντρέας Γρηγορίου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον εσωκομματικό διάλογο, τονίζοντας ότι «η συζήτηση που ανοίχθηκε και αναπτύχθηκε την τελευταία περίοδο
είναι πλατιά, μα και βαθιά».
Στάθηκε στα φαινόμενα Διαφθοράς και Παραγοντισμού λέ-
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«Να ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές στα πεδία που διαμορφώνουν την πρόοδο και να αφήσουμε όλοι το ΑΚΕΛ να συνεχίζει να είναι το αποκούμπι του κάθε εργαζομένου, του κάθε μεροκαματιάρη, του κάθε ανθρώπου που ανήκει στα λαϊκά στρώματα, το κάθε ανθρώπου που
ανησυχεί για το πως θα βγάλει τη μέρα, την εβδομάδα ή τον μήνα...»

ξανανοιχτούμε στην κοινωνία με ένα δυνατό ΑΚΕΛ
γοντας πως είναι ένα σοβαρό «πρόβλημα διάβρωσης συνειδήσεων στην κοινωνία ευρύτερα και κατ’ επέκταση και στο
κόμμα μας. Αποφάσεις και μέτρα αντιμετώπισης υπάρχουν
εδώ και πολλά χρόνια, η υλοποίηση τους είναι ευθύνη πρώτιστα
της ηγεσίας αλλά για αυτή απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έμμεση και άμεση στήριξη από τα μέλη και ιδιαίτερα τις ΚΟΒ.
Όλοι μας ανήκουμε σε ΚΟΒ η οποία φέρει και την ευθύνη να
μας επιστήσει την προσοχή, να μας κάνει παρατήρηση, να μας

Ο Γενικός Διευθυντής της «Παροικιακής», Πάμπος Χαραλάμπους, στάθηκε ιδιαίτερα στο «βάρος της ευθύνης, αλλά και
της ιστορίας που κουβαλά το τιμημένο μας κόμμα», σημειώνοντας πως «καλούμαστε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να ανεβάσουμε και πάλι το κόμμα μας ψηλά, όχι
μόνο σε ποσοστά αλλά και στις συνειδήσεις του κόσμου».
«Αυτό τον τόσο σημαντικό ρόλο, το να κρατήσουμε το κόμμα
μας ψηλά στις συνειδήσεις του κόσμου, του εργαζόμενου λαού,

πρέπει να σας πω, ταπεινά, αλλά και με ιδιαίτερη ικανοποίηση,
ότι η ‘Παροικιακή’, κατάφερε στην διαδικτυακή της μορφή να
δημοσιεύει άρθρα και ρεπορτάζ τα οποία είδαμε να αναδημοσιεύονται στις πιο σημαντικές Βρετανικές εφημερίδες (Evening
Standard, METRO, Guardian, κ.α) αλλά και σε όλες σχεδόν τις
κυπριακές σελίδες όπως «Πολίτης», «Φιλελεύθερος», «Καθημερίνη», «SigmaLive» και άλλες.
Αυτή η επιτυχία, ήταν βεβαίως συλλογική και εν μέσω μια

αποβάλει αν χρειαστεί ένεκα της συμπεριφοράς ή και της δράσης μας. Η εύκολη, ‘δήθεν’ λύση της μεταφοράς της ευθύνης
για λήψη αποφάσεων σε ανώτερα σώματα είναι απαράδεκτη,
ευθυνόφοβη και υποσκάπτει την δυναμική της ηγεσίας για
εφαρμογή των αποφάσεων και αντιμετώπιση των δυσκολότερων περιπτώσεων του φαινομένου».
Σε ό,τι αφορά τα πολιτειακά και κομματικά αξιώματα, σημείωσε ότι «παρουσιάζεται στρέβλωση τόσο ανάμεσα στον κόσμο
αλλά και σε μερίδα μελών μας. Η αναβάθμιση των πολιτειακών
αξιωμάτων στη συνείδηση του κόσμου διαστρεβλώνει την αντίληψη του για το ποιος έχει την ‘ευθύνη’ προάσπισης των Συνεδριακών αποφάσεων και θέσεων και ποιος αποτελεί την καθοδήγηση μας στον αγώνα για υλοποίηση των στόχων που
θέτουμε. Το Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο σώμα και στα ενδιάμεσα του η ηγεσία που συλλογικά εκλέγουμε, η Κεντρική
Επιτροπή αποτελεί την καθοδήγηση μας. Τα όποια πολιτειακά
αξιώματα αποτελούν ακόμα ένα μέσω υλοποίηση των θέσεων
του κόμματος πρέπει να υπόκεινται στον όλο σχεδιασμό και
τακτική του. Όχι το αντίστροφο», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Σημαντική ήταν, όμως, και η τοποθέτησή του σε σχέση με τα
νέα μέλη. Ένα θέμα, για το οποίο, επίσης, υπήρξε έντονος
προβληματισμός στο Συνέδριο.
«Οι σημερινές συνθήκες είναι ακόμα πιο δύσκολες» τόνισε ο
Αντρέας Γρηγορίου. «Αποπολιτικοποίηση και ωφελιμισμός
έχουν επικρατήσει. Η απάντηση δεν μπορεί να αποτελεί η παράδοση χωρίς αγώνα. Η απάντηση βρίσκεται στην προσέγγιση
πολύ περισσότερου κόσμου. Έτοιμοι να δεχτούμε την αντίδραση, την άρνηση, την απόρριψη. Ταυτόχρονα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη και να πάρουμε από το χέρι τις περιπτώσεις εκείνες (τις εξαιρέσεις πλέον) που θα βρούμε θετική
ανταπόκριση, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες, ανάγκες
και προβλήματα της νέας γενιάς, και βήμα-βήμα με καθημερινή
προσωπική επαφή και πολιτική ζύμωση να αναδείξουμε νέα
μέλη και στελέχη του κόμματος, να καταφέρουμε να επανεντάξουμε στην δράση μας στελέχη που έχουν αποστασιοποιηθεί
για διάφορους λόγους», είπε μεταξύ άλλων, ο Επαρχιακός
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Βρετανίας.

του κάθε Αριστερού, του κάθε προοδευτικού, αυτό το ρόλο τιμούμε και υπηρετούμε και εμείς στο ΑΚΕΛ Βρετανίας και στην
εφημερίδα ‘Παροικιακή’».
Αναφέρθηκε ακόμη, στα όσα διαδραματίστηκαν κατά τον τελευταίο ενάμισι χρόνο στην παροικία μας, σε σχέση με τον κορωνοϊό. «Στην παροικία του Λονδίνου, που όπως όλοι γνωρίζετε
αποτελεί ένα δυνατό πνεύμονα ζωής για το ΑΚΕΛ εδώ και πολλές δεκαετίες, στην παροικία μας χάσαμε περισσότερους από
600 συμπατριώτες μας λόγω κορωνοϊού. Μεγάλη απώλεια, τεράστιος πόνος, όχι μόνο για τις οικογένειες τους, αλλά και για
την ίδια την παροικία...
"Έφυγαν" και αρκετοί καλοί σύντροφοί ανάμεσα σε αυτούς
ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε με πολλή αγάπη και ανιδιοτέλεια το ΑΚΕΛ Βρετανίας, όχι μόνο ως έμμισθος και ως
Οργανωτικός Γραμματέας, αλλά και μετά την αφυπηρέτηση
του ως εθελοντής μέχρι το θάνατό του. Μιλώ φυσικά για τον
σύντροφο Νεόφυτο Νικολάου. Ο ρόλος και το έργο του μεγάλο,
όπως και η αγνή του αγάπη για το κόμμα μας.
Ο κορωνοϊός λοιπόν μας πήρε περισσότερους από 600 ανθρώπους από τη παροικία μας, θρηνήσαμε, κλάψαμε, αλλά με
σφιγμένη τη γροθιά και πιστοί στο χρέος μας απέναντι στο
κόμμα, λάβαμε αποφάσεις που φάνηκαν σωστές και απέδωσαν
καρπούς.
Ενώ η οικονομία στη Βρετανία έχει γονατίσει λόγω πανδημίας,
εμείς αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την έκδοση της "Παροικιακής". Γιατί; Γιατί νιώσαμε και γνωρίζαμε πως ο κόσμος μας,
την χρειαζόταν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά και
το χρέος μας ήταν να σταθούμε δίπλα στο κόσμο, να τον ενημερώσουμε, να τον διαπαιδαγωγήσουμε, ακόμη και να τον παρηγορήσουμε, πάντα με ρεαλισμό βεβαίως.
Γνωρίζουμε ότι ο ρόλος της εφημερίδας δεν περιορίζεται μόνο
στη διάδοση ιδεών, μόνο στην πολιτική διαπαιδαγώγηση και
στην προσέλκυση πολιτικών συμμάχων. Η εφημερίδα δεν είναι
μόνο συλλογικός προπαγανδιστής και συλλογικός διαφωτιστής,
μα και συλλογικός οργανωτής...
Η "Παροικιακή" στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, μπορεί
οι πωλήσεις της έντυπης εφημερίδας να μειώθηκαν, αλλά η
διαδικτυακή της μορφή κατάφερε να πολλαπλασιάσει την αναγνωσιμότητα της, να κερδίσει Κύπριους δεύτερης και τρίτης
γενιάς. Επίσης, συντρόφισσές και σύντροφοι, φίλες και φίλοι,

κρίσης της πανδημίας, εμείς είδαμε την διαδικτυακή Παροικιακή
να ανεβαίνει και να γίνεται ακόμη πιο δυνατή.

«Η Παροικιακή στάθηκε στο ύψος
των περιστάσεων γιατί έτσι ορίζει η ιστορία της»

Cyprus Wine Festival
Η πανδημία του κορωνοϊού μας στέρησε τα τελευταία δύο
χρόνια το Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού. Μια ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για τους απόδημους μας, την οποία από
το 1982 διοργανώνει η εφημερίδα «Παροικιακή» ένα Φεστιβάλ
που φέρνει κοντά όλους τους Κύπριους της Βρετανίας και όχι
μόνο. Παρ’όλα αυτά, εμείς με διάφορες αναρτήσεις στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης κρατήσαμε ζωντανό το θεσμό με φωτογραφίες και άλλα βιντεάκια από παλαιότερες χρονιές, με την
υπόσχεση πως μόλις περάσει η πανδημία θα συνεχιστεί η μεγάλη αυτή Γιορτή της παροικίας.
Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, λόγω χρόνου
δεν μπορώ να αναφέρω όλα όσα απαρτίζουν το σημαντικό
ρόλο που επιτελούμε ως εφημερίδα στην Παροικία. Μπορώ
όμως, κοιτώντας σας στα μάτια να σας διαβεβαιώσω πως τα
τελευταία χρόνια, ακόμη και στον δύσκολο ενάμιση αυτό χρόνο
της πανδημίας, η Παροικιακή στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων γιατί έτσι ορίζει η ιστορία της, έτσι μάθαμε από τους παλαιότερους, πως στα δύσκολα οι μάχες και οι αγώνες γίνονται
με ακόμη περισσότερη προσπάθεια και προσήλωση στον
αγώνα.
Και με αυτό το πνεύμα της αισιοδοξίας, αλλά και της δύναμης
που παίρνουμε όχι μόνο από την τιμημένη ιστορία του κόμματος
μας, αλλά και από την τόσο σημαντική ιστορία του ΑΚΕΛ Βρετανίας, θα συνεχίσουμε σύντροφοι, στο τάμα ζωής που έχουμε
ταχθεί όλοι εμείς οι ΑΚΕΛικοί, για ένα καλύτερο και δικαιότερο
κόσμο», σημείωσε ο Πάμπος Χαραλάμπους.
«Άντρο, είμαστε περήφανοι»
Με το κλείσιμο της ομιλίας του, ο κ. Χαραλάμπους απευθύνθηκε στον απερχόμενο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, Άντρο Κυπριανού, λέγοντας τα εξής: «Άντρο, ίσως να είσαι ο μόνος πολιτικός αρχηγός με ήθος, αξιοπρέπεια και ανθρωπιά. Και πρέπει όλοι να
είμαστε περήφανοι για το έργο που επιτέλεσες ως πολιτικός
και υπεράνω όλων ως άνθρωπος», κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής της «Π».
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ΕΡΕΥΝΑ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ»: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΦΕΥΓΟΥΝ, Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ...

Οδυνηρές οι επιπτώσεις της πανδημίας στους νέους της παροικίας
προ-πανδημικό
τρίμηνο
του
Ιανουαρίου - Μαρτίου 2020, διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός των νέων που είχαν δουλειά μειώθηκε κατά 311.000,
μια πτώση της τάξης του 8%. Η μείωση
για τους νέους άρρενες ήταν μεγαλύτερη, με τα επίπεδα απασχόλησης να
μειώνονται κατά 10% για τους άνδρες
και κατά 6% για τις γυναίκες. Επιπλέον,
το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε στο
13,2% από 12,1%. Συνολικά, 263.000
περισσότεροι νέοι κατέστησαν οικονομικά ανενεργοί, μια αύξηση της τάξης
του 10%. Επιπροσθέτως, στις
30 Απριλίου 2021, 594.100 άτομα ηλικίας 24 ετών και κάτω έκαναν χρήση
του κυβερνητικού προγράμματος furlough (επιδότηση αναστολής εργασίας). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο
16% των συνολικών διαθέσιμων
θέσεων εργασίας.

Βρετανία ετοιμάζεται να εισέλθει σε μια περίοδο κανονικότητας (έστω προσωρινής, καθώς οι επιστήμονες φοβούνται νέα
έξαρση κρουσμάτων Covid-19 το φθινόπωρο) για πρώτη φορά εδώ και 16
μήνες. Ωστόσο, οι πληγές από την
πανδημία όχι μόνο δεν έχουν επουλωθεί, αλλά παραμένουν εξόφθαλμες,
ιδίως για τους νέους.
Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στην
αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν περισσότερο από αισθητές:
η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά, με «θύματα» κυρίως τους πολίτες νεαρής ηλικίας – μεταξύ των οποίων αρκετοί Κύπριοι και Ελληνες. Το να είσαι νέος
σήμερα σημαίνει ότι έχεις διπλάσιες
πθανότητες να είσαι άνεργος, σημειώνεται χαρακτηριστικά σε πρόσφατη
έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Η είσοδος
στην αγορά εργασίας μετά την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο αποτελεί, ούτως ή άλλως, αγχωτική και συχνά επίπονη διαδικασία, πόσω μάλλον
την περίοδο του Covid-19 κατά την
οποία ένα σημαντικό μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας
μπήκε στον «πάγο».

H

Ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος που
θα έχει η πανδημία στις ζωές μας δεν
είναι ακόμη γνωστός. Ωστόσο, οι άμεσες συνέπειες έχουν ήδη γίνει
εμφανείς: χιλιάδες νέοι αναγκάστηκαν
να καταφύγουν στη λύση των κρατικών
επιδομάτων διότι έχασαν τη δουλειά
τους – μόνιμα ή προσωρινά.
Οι εκατoντάδες σχετικές αναρτήσεις
και τα σχόλια στις ομάδες Κυπρίων και
Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου στο
Facebook είναι ενδεικτικά: «Παιδιά,
δυστυχώς they sacked me at work,

όπως και πολλοί έχουν πάθει το ίδιο!
Οπότε άμεσα ASAP χρειάζομαι
δουλειά» έγραψε η Χ.Α. «Και εγώ το
ίδιο… 2 μήνες τώρα... Εύχομαι να βρεθεί κάτι» ήταν η απάντηση του Η.Γ.
«Εγώ ήρθα Σεπτέμβρη δούλεψα
Οκτώβρη Νοέμβρη με απέλυσαν λόγο
Covid και πήρα ένα μήνα furlough ως
αποζημίωση και μετά βρήκα δουλειά
Δεκέμβρη αλλά δεν δικαιούμαι furlough
γιατί έπρεπε να είμαι σε payslips.
Όποτε τώρα επειδή είμαι λιγότερο από
6 μήνες Αγγλία δεν δικαιούμαι κανένα
επίδομα», σχολίασε ο Α.Α. Και ο Ν.Μ.
συνόψισε: «Πολύ προσωπικό από
Ευρώπη έφυγε πίσω στις χώρες τους
όταν έκαναν το furlough και τώρα δεν
θέλουν να ξαναγυρίσουν».
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά
στοιχεία, τα οποία επεξεργάστηκε
η «Παροικιακή», οι νέοι της χώρας είναι
τα μεγαλύτερα θύματα της πανδημίας
σε ό,τι αφορά την ανεργία. Ειδικότερα,
τα άτομα έως 24 ετών απειλούνται
περισσότερο από τον κίνδυνο της
μακροχρόνιας ανεργίας, σε σύγκριση
με μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες. Έως
την περασμένη άνοιξη (Μάρτιος-Μάιος
2021), τουλάχιστον το ένα πέμπτο των
ανέργων νέων είχαν μείνει εκτός εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των 12
μηνών – περισσότεροι κατά 11.000 σε
σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κατά
τη διάρκεια της επίμαχης περιόδου
σχεδόν το ένα τρίτο των κατοίκων της
Βρετανίας που είχαν μείνει εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερο από
έναν χρόνο ήταν ηλικίας έως 24 ετών.
Online συμπόσιο
Για το ζήτημα αυτό πραγματοποιήθηκε,
την περασμένη εβδομάδα, διαδικτυακό

συμπόσιο με θέμα «Η Επόμενη Γενιά»
(φωτογραφία κάτω δεξιά). Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το
Cyprus Centre του University of
Westminster και την Ύπατη Αρμοστεία
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο
Λονδίνο, εντάσσονταν στο πλαίσιο της
σειράς συμποσίων με τίτλο «Ο Covid19 και η Κυπριακή Διασπορά στο
Ηνωμένο Βασίλειο».
«Ο κορωνοϊός είναι μία άνευ προηγουμένου κατάσταση η οποία είχε τεράστιες επιπτώσεις στους νέους της
διασποράς μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», τόνισε, στην εναρκτήρια εισήγησή του, ο Γενικός Πρόξενος της Κύπρου Θεόδωρος Γκότσης. Στο
συμπόσιο έκαναν εισηγήσεις ο Christos Tuton, Πρόεδρος της Νεολαίας της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων
Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), και τα στελέχη
της ΝΕΠΟΜΑΚ Adrian Patsalos, Nicholas Nicou και Elle Zacharia.
Η σημαντική μείωση των θέσεων εργασίας στη Βρετανία έγινε ήδη αισθητή
από το πρώτο lockdown: μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου 2020, οι δουλειές μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50%:
από περίπου 800.000 σε 350.000.
Τους μήνες που ακολούθησαν το
ξέσπασμα της πανδημίας, σημειώθηκε
μεγάλη μείωση στα επίπεδα απασχόλησης των νέων ηλικίας έως 24 ετών.
Μολονότι έκτοτε τα ποσοστά της
ανεργίας στον γενικό πληθυσμό
επέστρεψαν στα προ-πανδημικά
επίπεδα, ο αριθμός των νέων που
βρίσκονται στην αγορά εργασίας
παραμένει κάτω από αυτά τα επίπεδα.
Αν συγκρίνουμε τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία του τριμήνου
Φεβρουαρίου - Απριλίου 2021 με το

Άλλη έρευνα του Resolution Foundation διαπίστωσε ότι μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου τριμήνου του 2020,
το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων
18 έως 24 ετών αυξήθηκε από 11,5%
σε 13,6%. Επρόκειτο για την
υψηλότερη τριμηνιαία αύξηση για την
συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα από το
1992. Σύμφωνα με την έρευνα, το
δυσανάλογα μεγαλύτερο «τίμημα» του
κορωνοϊού στις νεαρές ηλικίες σε
σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες
οφείλεται στο γεγονός ότι οι απασχολούμενοι σε τομείς που επλήγησαν
περισσότερο από την κρίση είναι, κατά
κύριο λόγο, νέοι.
Οι τομείς του λιανεμπορίου, της εστίασης, της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος στην απασχόληση φοιτητών,
αποφοίτων και, γενικότερα, των νέων.
Η απώλεια θέσεων εργασίας σε αυτούς
τους κλάδους μοιραία συνεπάγεται ότι
περισσότεροι νέοι βγαίνουν στην ανεργία. Το γεγονός αυτό, λένε οι ειδικοί,
είναι εξαιρετικά πιθανό να επηρεάσει
τη δυνατότητα πολλών φοιτητών να
χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους,
κάτι που ενδέχεται να αυξήσει τα

ποσοστά εγκατάλειψης σπουδών.
Επιπλέον, σύμφωνα με έρευνες, οι
νέοι έχουν περισσότερες πιθανότητες
να χάσουν τη δουλειά τους κατά τη
διάρκεια της πανδημίας επειδή τείνουν
να απασχολούνται πιο συχνά με
προσωρινά συμβόλαια, αλλά και διότι
συνήθως είναι οι πρώτοι που απολύονται.
«Οι νέοι έχουν θυσιαστεί για να
σώσουν τις ζωές άλλων ανθρώπων
από τον κορωνοϊό. Η διάσωση του
επαγγελματικού τους μέλλοντος
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα
για την κυβέρνηση τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια», δήλωσε
η Kathleen Henehan, ερευνήτρια στο
Resolution Foundation. Το γνωστό
think tank κάλεσε την κυβέρνηση του
Μπόρις Τζόνσον να επεκτείνει τις
δράσεις του προγράμματος Kickstart
για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας για άτομα ηλικίας 16-24 ετών.
Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι τα
σημάδια της πανδημίας στους νέους
θα είναι, ενδεχομένως, ανεξίτηλα.
Οι προοπτικές σταδιοδρομίας τους
ψαλιδίζονται και οι οικονομίες που θα
κάνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους
θα είναι σημαντικά μικρότερες σε
σχέση με εκείνες των γονέων τους.
Παράλληλα, τα άτομα νεαρής ηλικίας
βρίσκονται αντιμέτωπα με τις σοβαρές
επιπτώσεις της πανδημίας στην
ψυχική τους υγεία: οι συνέπειες
αυτές είναι έως τρεις φορές υψηλότερες στους νέους από ό,τι στους
μεσόκοπους ή τους ηλικιωμένους.
Η νέα γενιά έχει μια αμείλικτη βεβαιότητα ενώπιόν της: το βουνό του
δημοσίου χρέους που έχει συσσωρευθεί προκειμένου να κρατηθούν
«ζωντανές» οι επιχειρήσεις και να
οδηγηθούμε - κάποτε - σε οικονομική
ανάκαμψη. Αυτό το χρέος θα πρέπει
κάποια μέρα να πληρωθεί. Από
ποιους; Μα, από αυτούς που σήμερα
είναι νέοι…
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Έκθεση πεπραγμένων Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Μ

ε πολύ σεβασμό προωθώ τα πεπραγμένα του σχολικής για δική σας ενημέρωση αλλά και των αναγνωστών σας.
Το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 που ξεκίνησε την
14η Σεπτεμβρίου 2020 έληξε με τις προαγωγικές
και πτυχιακές εξετάσεις που έγιναν την
Παρασκευή 25η και Σάββατο 26η Ιουνίου 2021.
Σε σύνολο 65 εγγεγραμμένων μαθητών έδωσαν
εξετάσεις 47 μαθητές που στην πλειοψηφία τους
αρίστευσαν.
Επίσης εφέτος μετά από πολύ καιρό δόθηκαν
2 Πτυχία Ιεροψάλτου. Τόσα τα ενδεικτικά όσο και
τα πτυχία λόγου των περιορισμών της πανδημίας,
θα δοθούν σε ειδική τελετή μετά τον αγιασμό της
νέας Σχολικής Χρονιάς που θα γίνει τον Σεπτέμβριο.

Μαζί με τους κεντρικούς χώρους όπου λειτουργεί
η Σχολή μας στους χώρους της Παναγίας του
Wood Green, λειτούργησαν παραρτήματα και σε
άλλους Ιερούς Ναούς, των Αγίων Δώδεκα
Αποστόλων, Αγίου Παντελεήμονα, Αγίας Σοφίας,
Αγίων Πάντων στο Λονδίνο και σε Κοινότητες του
Birmingham, Brighton, Leicester & Mansfield,
Cheltenham στην επαρχία.
Τα μαθήματα εφέτος λόγω της Πανδημίας μετά
τον Νοέμβριο έγιναν εξ αποστάσεως μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom, όπως και
οι προαγωγικές και πτυχιακές εξετάσεις.
Τα μαθήματα εφέτος δίδαξαν οι: Διευθυντής της
Σχολής Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας,
Παναγιώτης
Σταυρινίδης,
Παναγιώτης
Προκοπίου, Σίμος Ελευθεριάδης, Αχτινούδης
Άγγελος,
Αθανάσιος
Χαραλαμπόπουλος,

Αλέξανδρος Προκοπίου και Γεώργιος Προκοπίου.
Η Νέα Σχολική χρονιά 2021-2022 θα ξεκινήσει
με εγγραφές την Δευτέρα 6η Σεπτεμβρίου 2021
και τα μαθήματα την Δευτέρα 13η Σεπτεμβρίου
2021.
Ο Αγιασμός για την νέα Σχολική Χρονιά θα
ανακοινωθεί λίγο αργότερα κατόπιν συνεννόησης
με τον Σεβασμιώτατο.
Παρακαλώ οδηγείστε τα παιδιά σας στην Σχολή
Βυζαντινής Μουσικής. Είναι η μοναδική ευκαιρία
να μάθουν την πατρώα μας Ελληνική
Παραδοσιακή Μουσική και να την σπουδάσουν
φτάνοντας μέχρι και το Δίπλωμα Διδασκάλου.
Ο Διευθυντής της Σχολής
Πρωτοπρεσβύτερος
Ιωσήφ Παλιούρας

« ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ 2021 – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»
ο Σάββατο στις 3 Ιουλίου 2021 οι
λιλιπούτειοι μαθητές του Ελληνικού Παροικιακού σχολείου του
Αγίου Νικολάου αποχαιρέτησαν τη φετινή
σχολική χρονιά πραγματοποιώντας στο
χώρο του σχολείου την καλοκαιρινή
γιορτή χωρίς την παρουσία γονέων και
με την τήρηση των απαραίτητων μέτρων
ασφάλειας.
Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και της
Προδημοτικής που μας ταξίδεψαν με
τραγούδια και εικόνες στο ελληνικό
καλοκαίρι και οι μαθητές της Α΄ και Β΄
τάξης που συμμετείχαν στην καταπληκτική παράσταση « Το καλοκαίρι που
χάθηκε» καταχειροκροτήθηκαν από τους
δασκάλους και τους μεγαλύτερους
μαθητές που παρακολούθησαν τη
γιορτή. Στη γιορτή παρέστησαν, επίσης,
Ο Αιδεσιμότατος π.Σταύρος και η

T

Διευθύντρια του σχολείου κα Ελευθερία
Ξενοφώντος. Οι μεγαλύτεροι μαθητές θα
παρουσίαζαν φέτος την καλοκαιρινή
γιορτή με θέμα τον παλιό ελληνικό
κινηματογράφο και οι ετοιμασίες μεχρι
και την τελευταία στιγμή ήταν πυρετώδεις.Δυστυχώς, όμως, λόγω των
αυξημένων κρουσμάτων αλλα και των
καιρικών συνθηκών δε μας επετράπη η
γιορτή να γίνει σε κλειστό χώρο.
Ανανεώνουμε, όμως, το ραντεβού μας
για του χρόνου ελπίζοντας σε πιο
ασφαλείς και καλύτερες συνθήκες!
Η Διευθύντρια και το Εκπαιδευτικό
προσωπικό του ΕΠΣ του Αγίου
Νικολάου εύχονται Καλή Πρόοδο και
χαμόγελα σε όλα τα παιδιά και ένα
όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι σε
όλους!

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΗΒ

Ε

γκρίθηκε και κατατέθηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης το Ψήφισμα
για τα 60 χρόνια της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, για την Αμμόχωστο
που μετά από τις επίμονες προσπάθειες της επιτροπής του Συνδέσμου Αμμοχώστου Μ.Β και του προέδρου της Δρ. Βασίλη Μαύρου που
συνέβαλαν στην διατύπωση του. Πληροφορίες στον ιστότοπο:
https://pace.coe.int/en/files/29361 Το παρακάτω ψήφισμα συγκέντρωσε
τις προ απαιτούμενες 20 υπογραφές στο Συμβούλιο της Ευρώπης και θα
συζητηθεί στο Προεδρείο της Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για
μια μεγάλη επιτυχία που κατάφερε να φέρει εις πέρας ο Σύνδεσμος μας με
την αρωγή του βουλευτή των Εργατικών της Μεγάλης Βρετανίας Geraint
Davies, ο οποίος και το κατέθεσε, την πολύτιμη βοήθεια που μας παρείχε
η κυρία Θεοδώρα Μπακογιάννη την οποία και ευχαριστούμε καθώς και η
Ελληνική και η Κυπριακή αντιπροσωπεία. Υπενθυμίζουμε ότι ουδέποτε δεν
έχει κατατεθεί αντίστοιχο τέτοιο ψήφισμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Δρ Βασίλης Μαύρου, ο οποίος αυτό το
διάστημα βρίσκεται στην Κύπρο, έχει συναντήσεις με όλους τους αρχηγούς
των κόμματων και τους έχει ενημερώσει σχετικά με αυτό το θέμα.
Παρακάτω σας παρουσιάζουμε το κείμενο του ψηφίσματος που
εγκρίθηκε.
Call for Famagusta’s return to its lawful inhabitants
As Cyprus celebrated its 60th anniversary of independence last year, the
Parliamentary Assembly should reaffirm its support for a comprehensive
settlement of the Cyprus problem, on the basis of an agreed framework for
a bi-communal, bi-zonal federation with a single sovereignty, single
citizenship and international personality and political equality, as set out in
the relevant UN Security Council Resolutions and the High Level
Agreements, noting however that this has yet to be achieved.
Since the invasion by the Turkish troops in 1974, a section of Famagusta
(Varosha) was sealed off and remains since then uninhabited, under the
direct control of the Turkish military, despite UN Resolutions that provide
for the return of the city’s lawful inhabitants, under UN auspices.
The Assembly should join the European Parliament which, in its Resolution
of 26 November 2020 on Varosha, condemned Turkey’s illegal activities in
Varosha and warned that the city’s partial “opening” weakens prospects of
a solution exacerbating divisions and entrenching the permanent partition
of the island.
Underlining the UN Secretary-General’s call for the resumption of negotiations on the basis of the Common Declaration of 11 February 2014 and his
Six Point Framework of 30 June 2017 and the convergence achieved, the
Assembly should:
• call on Turkey to act according to the UN Security Council resolutions
and return Famagusta to its lawful inhabitants;
• reaffirm the Republic of Cyprus sovereign right to exploit its natural res-

sources to the benefit of all people of Cyprus;
• urge Council of Europe member States to exert pressure on Turkey to cooperate and refrain from actions that are inconsistent with international law
and relevant UN resolutions.
Mr Geraint DAVIES, United Kingdom, SOC
Ms Thorhildur Sunna ÆVARSDÓTTIR, Iceland, SOC
Mr Sos AVETISYAN, Armenia, SOC
Ms Theodora BAKOYANNIS, Greece, EPP/CD
Ms Petra BAYR, Austria, SOC
Mr Anastasios CHATZIVASILEIOU, Greece, EPP/CD
Mr Titus CORLĂŢEAN, Romania, SOC
Ms Christiana EROTOKRITOU, Cyprus, SOC
Mr Sokratis FAMELLOS, Greece, UEL
Mr Pierre-Alain FRIDEZ, Switzerland, SOC
Mr Dimitrios KAIRIDIS, Greece, EPP/CD
Ms Marietta KARAMANLI, France, SOC
Mr George KATROUGALOS, Greece, UEL
Mr George LOUCAIDES, Cyprus, UEL
Baroness Doreen MASSEY, United Kingdom, SOC
Mr George PAPANDREOU, Greece, SOC
Mr Ion PRIOTEASA, Romania, SOC
Mr Jacek PROTASIEWICZ, Poland, EPP/CD
Mr Theodoros ROUSOPOULOS, Greece, EPP/CD
Mr Stefan SCHENNACH, Austria, SOC
Mr Nicos TORNARITIS, Cyprus, EPP/CD
Mr Alexandros TRIANTAFYLLIDIS, Greece, UEL

Γωνιά Ποίησης
Σαν Ικαρος
-----------------Ειπες,
''Μια μερα σαν Ικαρος
Ψηλα θε να πεταξω,
Στο υψος των θεων
Το πνευμα τους ν'αρπαξω'
Να νοιωσω των ουρανων,
το χαδευμα,
''Του αετου το πεταγμα , τ'άνεμου την ανασα'',
Ελευθερος, αγερωχος,,
Υμνους ηρωων, θνητων να ψαλλω.
Καταχτητες απληστους να πολεμω
Ασπλαχνους βασανιστες με θαρρος ν'
αψηφω,
Σαν Προμηθεας νεογεννητος
Νεες φωτιες της λευτεριας ν'αναψω,
και της σκλαβιας το σιδερα
Το σκοτος τους να σπασω'
Και αν με ζηλεψουν οι θεοι
Και τις φτερουγες μου αν καψουν,
Οι φλογες ελπιδων μες τις καρδιες που
αναψα
Ακτινες αναγεννησις,
Μ' ανθονερου την ευωδια
Μες τις ψυχες λαων θα λαμψουν'
Στης Ιστοριας τα δοξασμενα μαρμαρα
Το πεταγμα μου αθανατο,
Σαν δαφνης μυνημα ιερο,
Μ'εγκωμια της λευτεριας
Τους στοιχους θυσιας μου,
Οι ποιητες θα γραψουν.''
Του Αντρεα. Ν. Δημητριου- (Α.Ν.Δ)Λονδινον-Παφος, Ιουνιος, 2021

Γεννήθηκα στα
σκοτεινά
Γεννήθηκαν στα σκοτεινά
και μες τον άδικον
ντουνιάν στα σκοτεινά πάντα θα
περπατούσην
ούτε χαράν μα ούτε φως
ποτέ ποτέ τους δεν θα δούσην
ούτε του ήλιου το φως
ούτε βουνά και θλάσην
πλατιάν να μπουν να δροσιστούσην
ούτε την νύκταν ξέρουσην
να παν να κοιμηθούσην.
Στα σκοτεινά στα σκοτεινά
πάντοτε θα βαδίζουν
και μες την άδικην ζωήν
ζωήν δεν θα γνωρίζουν
και τα ωραία μεγάλα μάτια τους πάντοτε θα
δακρύζουν.
Ανδρέας Γεωργίου, Κοντεάτης
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λάικα
που απορρέουν από προσωπικά βιώματα
του ποιήτη.
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Ο αριθμός τοκετών έχει μειωθεί
δραματικά

Π

«Του παιδιού μου το παιδί είναι δυο φορές παιδί μου»

Μ

ια διαφήμιση
με συγκίνησε
πολύ αν και
βρίσκω τις διαφημίσεις μερικές φορές
βαρετές, ανόητες και
χωρίς νόημα. Αυτή η
συγκεκριμένη αφορά
Της Έλισσας μια ελληνική αεροποεταιρία και έχει
Ξενοφώντος ρική
πολύ
συναίσθημα
μπορώ να πω γιατί

Φιλολόγου

είναι βγαλμένη μέσα από τη ζωή και
δείχνει μια πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη! Τι δείχνει ακριβώς; Αυτό
είναι το ωραίο… Προβάλλει τη
σχέση ενός παππού με το εγγονάκι
του, το δέσιμο αυτό και την αναγκαιότητα της συνάντησης. Κι αυτή η
επιθυμία υπάρχει κι από τις δύο
πλευρές…Κάθε καλοκαίρι το παιδί
επισκέπτεται τον παππού που ζει σε
ένα ελληνικό νησί. Το ψάρεμα, η
θάλασσα, το νερό, η βάρκα τα κοινά
τους ενδιαφέροντα. Η διαφήμιση
φυσικά δείχνει σκηνές από μια σειρά
καλοκαίρια που πέρασαν μαζί, το
μεγάλωμα του παιδιού και του
παππού μέσα στον χρόνο. Ο μικρός
συνήθιζε να γράφει στον παππού
πριν την επίσκεψή του.
Η διαφήμιση ξεκινά κάπως έτσι:
«Αγαπημένε μου παππού! Να ήξερες
πόσο ανυπομονώ να σε δω! Η μαμά
μού είπε ότι θα έρθουμε σε λίγες
μέρες στο νησί!» Και συνεχίζει…
«Αγαπημένε μου παππού, να ήξερες
πόσο νοσταλγώ το ταξίδι… πώς
περιμένω να μπούμε στη θάλασσα!»
«Αγαπημένε μου παππού, τώρα που
θα ξαναέλθω θα δεις πόσο ψήλωσα!»
«Παππού, έρχομαι… Φέτος θα
οδηγήσω
εγώ
την
βάρκα…
μεγάλωσα, ακούς παππού;»
Και η σκηνή σε αυτό το σημείο
παρουσιάζει το 2020.
Δίνεται
έμφαση στην περσινή χρονιά που ο
παππούς δεν είχε την χαρά να
συναντήσει το εγγόνι του και
χαρακτηριστική είναι η νοσταλγία του
ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του.
Στην σκηνή αυτή ο παππούς κοιτάει
τον ουρανό και αντί για αεροπλάνα
στον ουρανό βλέπουμε τα πουλιά.
Ο παππούς με την μάσκα να κοιτάει
τον ουρανό με βουρκωμένα μάτια
αλλά και η ημερομηνία 2020…
κολλημένη εκεί στην οθόνη… τα λέει
όλα. Κι ξαφνικά ακούγεται η φωνή
του μικρού: «Θα περάσει
ρε
παππού, θα περάσει…»
Φέτος όμως όλα καλά, η αεροπορική
εταιρία διακριτικά εμφανίζεται στην
οθόνη, το αγοράκι που έφηβος πλέον,

φτάνει στην αγαπημένη τους ακρογιαλιά και φωνάζει τον παππού του:
«Παππού ε παππού ήρθα!» Και η πιο
γλυκιά σκηνή να επαναλαμβάνεται κι
αυτή με τις αγκαλιές και τα φιλιά.
«Ότι και να συμβεί θα επιστρέφουμε
σε ό,τι αγαπάμε», ακούγεται μια
απαλή φωνή να λέει μέσα από μια
όμορφη γλυκιά νοσταλγική μουσική…
Και να οι αγκαλιές και τα φιλιά και όλα
τα εκείνα τα αληθινά και μοναδικά
συναισθήματα που βγαίνουν και
κατακλύζουν την οθόνη της τηλεόρασης και πιο πέρα… και μπαίνουν στις
δικές μας καρδιές και να τις γεμίζουν
με όλα αυτά τα διαμαντάκια που
λέγονται στιγμές, όμορφες στιγμές
για… Αν κάποιοι δεν έχουν ζήσει
ακόμη αυτές τις στιγμές σίγουρα τις
περιμένουν ανυπόμονα. Απλά έχουν
ακούσει για αυτή την ξεχωριστή, μαγική σχέση παππού και γιαγιάς με το
εγγόνι τους που η σκέψη και μόνο
αφήνει ένα χαμόγελο στο πρόσωπο
και ένα γλυκό φτερούγισμα στην
καρδιά.
Είναι μια αλήθεια αδιαμφισβήτητη
επειδή οι τόσες όμορφες περιγραφές
των συναισθημάτων γι΄αυτή τη σχέση
προέρχεται όχι από άτομα που
μπορούν εύκολα να μιλήσουν και να
ξεγυμνωθούν μπροστά σου σε
αισθήματα. Έχω ακούσει αλλά κι έχω
δει πολλούς από τους πιο παραδοσιακούς Κύπριους που μια ζωή το
παίζουν ασυγκίνητοι και σκληροί
άνδρες να βουρκώνουν σε μια περιγραφή σκηνής με το εγγονάκι τους.
Και όχι μόνο στις περιγραφές αλλά
να
είσαι
και
μάρτυρας
τέτοιων μοναδικών σκηνών… να τους
βλέπεις να γίνονται μικρά παιδιά σε
μια συνάντηση μαζί τους και να λες:
Βλέπω καλά; Είναι δυνατόν; Τόσο
πολύ;
Γι΄αυτό το τόσο πολύ θα μιλήσουμε
τώρα. Θυμάμαι ένα Κύπριο φίλο
βουλευτή να μας λέει: «Ο Θεός αν
ήτανε παππούς, είμαι σίγουρος δεν
θα άφηνε τον Χριστό να σταυρωθεί».
Αυτό τα λέει νομίζω όλα.
Η γέννηση του εγγονιού κάνουν τους
παππούδες και γιαγιάδες να φαίνονται δέκα χρόνια νεότεροι όταν
βρίσκονται με το εγγονάκι του. Είναι
πιο ευκίνητοι από ότι έχουν υπάρξει
ποτέ και μοιάζουν να μην έχουν διατηρήσει ούτε ένα ίχνος αυστηρότητας.
Και σίγουρα η όλη τους συμπεριφορά
αλλάζει. Η καθόλου αυστηρότητα
προς το εγγονάκι σημαίνει παραχάιδεμα, χατίρια και απέραντη αγάπη.
Ο ρόλος τους δίνει την ευκαιρία να
ξαναζήσουν την πιο όμορφη περίοδο
της ζωής τους, απολαμβάνοντας την

μάλιστα χωρίς το άγχος της πρώτης
φορά.
Μέσα από αυτή τη στενή σχέση οι
παππούδες έχουν την ευκαιρία να
συνδεθούν με τη νεότερη γενιά και να
εκτεθούν σε διαφορετικές ιδέες, οι
οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να
είναι περιορισμένες.
Ο δεσμός μεταξύ παππούδων και εγγονών είναι μοναδικός κι έχει πολλαπλά ψυχικά οφέλη για το παιδί: το
ιερό και αναντικατάστατο, την άνευ
όρων αγάπη, τη σοφία. Συμπληρώνει
τις συναισθηματικές ελλείψεις που το
παιδί νοιώθει με τους γονείς, ενισχύει
τους δεσμούς με την οικογένεια,
λειτουργεί ως μοχλός σταθερότητας
και ηρεμίας, ως θεραπεία σε
περιόδους κρίσης της οικογένειας
π.χ. διαζύγιο, ασθένειες, εξοικειώνει
το παιδί με τις οικογενειακές αξίες,
της
ενισχύει
την
ταυτότητα
οικογένειας, το συμφιλιώνει με τις
έννοιες του χρόνου παρελθόν, παρόν,
μέλλον και της οικογενειακής
συνέχειας.
«Του παιδιού μου το παιδί είναι δυο
φορές παιδί μου!» Η αγαπημένη
φράση των απανταχού γιαγιάδων και
παππούδων που δείχνουν απεριόριστα την αγάπη τους στα εγγόνια τους
σε μια σχέση μοναδική και αναντικατάστατη. Όλοι έχουμε δει τα
αγαπημένα βλέμματα της λατρείας να
ανταλλάσσονται με αγάπη μεταξύ
ενός παιδιού και του παππού του.

Ο δεσμός μεταξύ των παιδιών και των
παππούδων τους είναι προφανής,
συγκινητικός και οικουμενικός. «Είναι
η μόνη σχέση στην οποία οι
άνθρωποι τρελαίνονται ο ένας τον
άλλον απλώς και μόνο επειδή
αναπνέουν», λέει ο Δρ Arthur
Kornhaber, Πρόεδρος του Ιδρύματος
Παππούδων. Τα εγγόνια και οι
παππούδες τους συνήθως «λατρεύουν και άνευ όρων αγαπούν και
χαίρονται την ύπαρξη του άλλου».
«Δεν ήξερα πόση αγάπη μπορεί να
χωρέσει στην καρδιά μου μέχρι που
ένα μικρό ανθρωπάκι με φώναξε…
γιαγιά». Αυτή κι αν είναι αληθινή
ευτυχία!!!

αλαιότερα οι γονείς κυριολεκτικά
πάλευαν για να
πάρουν μία θέση σε
σχολείο της αρεσκείας
τους για το παιδί τους.
Ήταν πραγματικά ένας
Του Γιώργου μεγάλος
κεφαλόπονος και
Α.Σάββα για τους γονείς, μα και
για τα δημαρχεία, και κάθε σχολείο
ως προς σε ποια παιδιά θα τουςδιδόταν
θέση/θέσεις και φυσικά να έχουν τους
απαιτούμενους όρους για να ενταχθούν σε κάποιο σχολείο.
Υπήρχαν περιπτώσεις που μετρούσαν
την απόσταση με μίλια και με μέτρα
από το σχολείο μέχρι το σπίτι, για να
βεβαιωθούν ότι ήταν μέσα στην επιτρεπόμενη απόσταση. Ίσως αυτό το
φαινόμενο με τον καιρό να εξαφανισθεί
τελικά λόγω της συνεχιζόμενης
πτώσεως τοκετών στο Λονδίνο και
φυσικά αλλαχού.
Ο αριθμός γεννήσεων έχει μειωθεί
δραματικά σε όλα τα δημαρχεία του
Λονδίνου και στο δημαρχείο του Enfield
έχει μειωθεί περισσότερο, εν συγκρίσει
με άλλα δημαρχεία και το ποσοστό
μειώσεως είναι στο 9% ποιο μειωμένο
από άλλες τοπικές αρχές που φυσικά
αυτό το φαινόμενο επαναλαμβάνετε
ανά την χώρα αλλά και τις περισσότερες χώρες του κόσμου.
Σε ένα δυό χρόνια τα σχολεία θα
παρακαλούν τους γονείς να πάρουν τα
παιδιά τους εκεί. Το κάθε σχολείο
παίρνει
ένα
χρηματικό
ποσό
βασιζόμενο στον αριθμό παιδιών που
πηγαίνουν στο σχολείο. Όταν πέσει ο
αριθμός μαθητών ταυτόχρονα μειώνετε
και η οικονομική βοήθεια, και έτσι δεν
θα μπορεί το κάθε σχολείο να κρατήσει
δασκάλους, που πολλά από αυτά τα
σχολεία να κλείσουν, η να αναγκασθούν να ενωθούν με άλλα σχολεία.
Ο ανταγωνισμός μεταξύ σχολείων θα
αρχίσει,
και ειδικά μεταξύ των
ακαδημιών και των σχολείων που είναι
κάτω από τη επίβλεψη τοπικής αρχής.
Οι ακαδημίες παίρνουν απ’ ευθείας την
επιχορήγηση από την Κυβέρνηση και
οι ακαδημίες διευθύνονται ας πούμε
από “εταιρίες” η (charities) αφού έχουν
εκτελεστικούς διευθυντές (Executive Directors). Είναι γεγονός ότι υπάρχουν
ακαδημίες που προοδεύουν και άλλες
όχι, το ίδιο συμβαίνει και με τα σχολεία
κάτω από την φροντίδα τοπικών
αρχών.
Δυστυχώς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σενάριο ως προς το ποιος
οργανισμός θα έχει καλύτερη εκστρατεία, στην προσπάθεια να ελκύσει τα
παιδιά να διαλέξουν είτε σχολεία του
δημαρχείου, η ακαδημίες η άλλα
ανεξάρτητα σχολεία.
Πολλοί θα λένε αυτή η μείωση είναι ως
αποτέλεσμα του Covid -19, μα πάλι
ίσως σε ένα μικρό επίπεδο βαθμό,
αφού πολλοί νέοι δεν θέλουν να
αρχίσουν οικογένεια, αν δεν περάσουν
πρώτα από τον εκκλησιαστικό γάμο.
Το θέμα είναι ότι η μείωση γεννήσεων
άρχισε προ του ιού και αυτό το φαινόμενο συμβαίνει σε πολλές άλλες
χώρες.
Το τι γίνετε είναι ότι τα περισσότερα
σημερινά ζευγάρια σπουδάζουν, και
προτιμούν να ακολουθήσουν μία
καριέρα πάρα να αρχίσουν οικογένεια.
Ακόμη και σε χώρες που δίδετε από τις
Κυβερνήσεις αρκετή υποστήριξη για
πολύτεκνες οικογένειες, ούτε και αυτό

φαίνεται αρκετό για να ενθαρρύνει τα
ζευγάρια.
Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι σε
30 χρόνια ο πληθυσμός στην γη θα
μειωθεί κατά 9 εκατομμύρια. Δεν είναι
μεγάλος ο αριθμός μειώσεων αλλά αν
συνεχίσει ε΄τσι θα είναι ακόμη ποιο
μεγάλο το κακό
Εάν κάθε οικογένεια έχει δύο παιδιά
τότε ο πληθυσμός θα παραμένει
στάσιμος η θα μειωθεί. Μα την στιγμή
που έχει μειωθεί
από περίπου 5
παιδιά σε 4.7 (χάρι ακρίβειας) και σιγά
πέφτει σε 2.7 παιδιά τα ποσοστά
αυξάνονται. Χώρες σαν την Νιγηρία θα
έχουν πολύ αυξημένο πληθυσμό και η
Κίνα θα πέσει σε 725 εκατομμύρια από
το σημερινό 1.4 δισεκατομμύριο.
Την θέση της Κίνας θα την πάρει η Ινδία
Οι Κυβερνήσεις θα έχουν περισσότερους γηραιούς από νέους, και ποιος
θα πληρώνει τους φόρους για τις
ανάγκες της χώρας. Χώρες σαν την
Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
Κίνα, θα έχουν λιγότερο σε αριθμό
πληθυσμό εάν η σημερινή κατάσταση
συνεχισθεί, αν και δεν θα δούμε
αμέσως
τις αλλαγές που ίσως
επιφέρουν αρνητικά για όλους μας
καταστάσεις και αποτελέσματα.
Πάντως οι τοπικές αρχές άρχισαν να
ετοιμάζονται στο πως και με τι μέτρα
πρέπει να ληφθούν στη προσπάθεια
να αντιμετωπισθεί η νέα αυτή κατάσταση που θα αναγκασθούν πολλά
σχολεία να ενωθούν για να μπορούν
να συνεχίσουν. Αυτά όλα φυσικά είναι
προβλέψεις για το μέλλον, διότι κάθε
τοπική αρχή και κάθε Κυβέρνηση
προβλέπουν και σχεδιάζουν αν θα
πρέπει να κτισθούν νέα σχολεία, η και
νηπιαγωγεία, νέες κλινικές, η και
κέντρα νεολαίας και τόσα άλλα για τις
ανάγκες του πληθυσμού.
Κατά την διάρκεια της θητείας μου ως
δημοτικός Σύμβουλος στα 36 χρόνια
έχουν κτισθεί 4 νέα σχολεία και άλλα
επαυξήσαν τις τάξεις τους κτίζοντας
νέες τάξεις στις αυλές των σχολείων.
Θυμάμαι που η τότε τοπική Συντηρητική διοίκηση με τις τότεάδικες περικοπές της Συντηρητικής Κυβέρνησης
τα σχολεία δεν είχαν τους οικονομικούς
πόρους και τους πίεζαν οι Συντηρητικοί
να δεχθούν να τοποθετηθούν λυόμενα
στις αυλές
για δύο χρόνια που
υπήρχαν σχολεία τότε σχολεία που
αναγκάσθηκαν να τα είχαν για 15 τόσα
χρόνια. Τα παιδιά δε υπόφεραν τον
χειμώνα και εγώ έλεγα ότι τα λυόμενα
είναι κατάλληλα για άλογα και όχι για
εκπαίδευση παιδιών. Εκτός τούτου από
ψυχολογικής πλευράς οι μαθητές δεν
αισθάνονταν ότι ήταν μέρος του
σχολείου αφού βρίσκονταν εκτός
κτιρίου. Αυτή είναι η όλη αλήθεια και
όχι τα fake news και scaremongering
που έχουν τόσο συνηθίσει μερικοί
Συντηρητικοί να πλασάρουν στο
κατώφλι τωναθώων πολιτών ειδικά
κατά τις εκλογές. Μα θα μου πείτε δεν
είναι αυτό το ίδιο πράγμα που συνηθίζει
να κάνει ο αρχηγός τους ο Boris
Johnson. Ας το καταλάβουν πλέον ότι
η Τοπική διοίκηση δεν είναι νηπιαγωγείο. Καιρός πλέον μερικοί Συντηρητικοί
να βάλουν μυαλά επιτέλους.
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Tου
Βασίλη Κωστή

Σοσιαλιστική ηθική

Η

θική και πιο συγκεκριμένα
σοσιαλιστική ηθική, το θέμα
Η ηθική είναι κανόνας και μέτρο
για τη συμβίωση και τη διαγωγή των
ανθρώπων μέσα στην κοινωνία.
Για το λόγο αυτό λοιπόν η ηθική είναι
μια από τις μορφές της κοινωνικής
συνείδησης Για τους ιδεαλιστές, η
ηθική είναι απόλυτα ανεξάρτητη από
τις υλικές συνθήκες της ζωής των
ανθρώπων. Ο διαλεκτικός υλισμός,
αντίθετα, στηρίζει τις απόψεις για την
ηθική και τους ηθικούς κανόνες όχι
πάνω σε γενικούς και αφηρημένους
ορισμούς, αλλά πάνω στις ιστορικές
συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν υπάρχει
ηθική έξω από την ανθρώπινη κοινωνία. Σε μια ταξική κοινωνία, η ηθική έχει

χαρακτήρα ταξικό. Η ηθική δεν είναι
κατηγορία αφηρημένη, αλλά ιστορική.
Ενόσω εξελίσσονται οι μορφές της
κοινωνικής ύπαρξης και η οικονομική
βάση της κοινωνίας, εξελίσσεται και η
ηθική. Έτσι, μετά τη νίκη της αστικής
τάξης, η ηθική της ηττημένης φεουδαρχικής κοινωνίας,παραχώρησε τη θέση
της στην αστική ηθική. Το σύστημα της
ιδιοποίησης της υπερεργασίας των
δουλοπαροίκων δημιούργησε την
ηθική της φεουδαρχίας, την ηθική της
δουλοπαροικίας. Το σύστημα της
"ελεύθερης εργασίας",της εργασίας
δηλαδή για λογαριασμό άλλου, για λογαριασμό δηλαδή του κατόχου του κεφαλαίου, το σύστημα της ιδιοποίησης
της υπεραξίας που παράγει ο εργάτης,

αντικατέστησε τη φεουδαρχική ηθική
με την αστική ηθική.
Η ανατροπή του καπιταλισμού από τον
εργαζόμενο λαό θα έχει σαν συνέπεια
τη δημιουργία μιας νέας μορφής
ηθικής,
της ηθικής δηλαδή της σοσιαλιστικής
κοινωνίας.
Η σοσιαλιστική ηθική υπόκειται στο
αξίωμα της υπεράσπισης των
συμφερόντων των εργαζομένων.
Συμφωνεί με τη σοσιαλιστική ηθική
εκείνο που συντελεί στην κατάργηση
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο, κάθε τι που συντείνει στη
σταθεροποίηση του σοσιαλιστικού
κοινωνικόοικονομικού συστήματος.
Ιστορικά, η επικράτηση της σοσιαλιστικής ηθικής στη Σοβιετική Ένωση και
όχι μόνο αποτέλεσε γεγονός με
παγκόσμια απήχηση.
Είναι μέρος της ιστορικής κληρονομιάς
του κινήματος
και σίγουρη βάση για τον αυριανό
σοσιαλισμό.
Οι αστοί ιδεολόγοι προσπαθούν να
παραστήσουν σαν αιώνιες και
ατράνταχτες τις αρχές της ηθικής της
καπιταλιστικής κοινωνίας που είναι
σύμφωνες δήθεν με τη φύση του
ανθρώπου.
Η πείρα που αποκτήθηκε από την
οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μια
σειρά χώρες, ανεξάρτητα από το
προσωρινό πισωγύρισμα,
απέδειξε ότι αυτές οι δήθεν αιώνιες
αρχές δεν ισχύουν παρά μόνο σε
συνθήκες που το κοινωνικό οικονομικό

σύστημα είναι καπιταλιστικό.
Στο σοσιαλισμό, με την κατάργηση της
ατομικής ιδιοκτησίας στα μέσα
παραγωγής και την επικράτηση της
συλλογικής ιδιοκτησίας, εγκαθιδρύονται νέες μορφές εργασίας και νέες
σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που
καταλήγουν στο σχηματισμό νέων
ηθικών αρετών, των ηθικών αρετών
του νέου ανθρώπου, του σοσιαλιστικού
ανθρώπου.
Αντίθετα προς την αστική, την
καπιταλιστική κοινωνία
όπου επικρατεί το προσωπικό, το
ατομικό συμφέρον, που γίνεται
ο ρυθμιστής της καθημερινής δραστηριότητας των ανθρώπων, στη σοσιαλιστική κοινωνία ο άνθρωπος μαθαίνει
να βλέπει τα ατομικά του συμφέροντα
μέσα στα συμφέροντα του συνόλου,
της κοινωνίας, μαθαίνει να συντονίζει
τα προσωπικά του συμφέροντα με τα
κοινωνικά. Ο σοσιαλιστικός άνθρωπος
παίρνει μια νέα στάση απέναντι στην
κοινωνική ιδιοκτησία και στην εργασία.
Η σοσιαλιστική αρχή "όποιος μπορεί
να δουλέψει και δεν δουλεύει, δεν
τρώει" και οι σοσιαλιστικές συνθήκες
εργασίας αποτελούν τη βάση της νέας
ηθικής,
απαλλαγμένης από τον παρασιτισμό
που κυριαρχεί στον καπιταλισμό.
Το σοσιαλιστικό καθεστώς απαλλάσσει
την ηθική από την πιο αποκρουστική
εντολή που η αστική ηθική επιβάλλει
στον άνθρωπο,
δηλαδή το μίσος προς τους άλλους
λαούς, προς τους ανθρώπους των
άλλων φυλών και εθνικοτήτων.

Η συνείδηση των σοσιαλιστικών
ανθρώπων είναι διαποτισμένη με το
διεθνισμό, με το σεβασμό προς τους
άλλους λαούς.
Οι ηθικές ιδιότητες των σοσιαλιστικών
ανθρώπων εκδηλώνονται επίσης στην
καθημερινή ζωή, στο σπίτι, στην
οικογένεια, στη στάση απέναντι στη
γυναίκα. Η ισότητα της γυναίκας στο
σοσιαλισμό
είναι
ουσιαστική,
αντικειμενική πραγματικότητα και όχι
νεκρό γράμμα, όπως συμβαίνει στον
καπιταλισμό.
Στο σοσιαλισμό ο ρόλος της ηγεσίας
είναι καθοριστικός. Έχοντας ξεκάθαρους ιστορικούς στόχους, η ηγεσία
καθοδηγεί τους ανθρώπους στη βάση
του
κοινού
αγώνα
και
της
συλλογικότητας. Τους διδάσκει ότι η
νέα ηθική αναπτύσσεται με την πάλη
του νέου ενάντια στο παλιό, με την
πάλη ενάντια στις επιβιώσεις της παλιάς αστικής ηθικής.
Οι ηγέτες είναι παράδειγμα σε όλα.
Στην εργασία, στην περιφρούρηση της
κοινωνικής ιδιοκτησίας,
στην ανάπτυξη δεσμών με τον λαό,
στην εξύψωση της συνείδησής του,
στην ενθάρρυνση της κριτικής από τα
κάτω, στη δημιουργία συνθηκών για
τη δημοκρατική συμμετοχή του λαού
σε όλα τα επίπεδα της εξουσίας.
Παράδειγμα στη νέα ηθική, τη σοσιαλιστική ηθική.
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Του
Βασίλη Παναγή

Η φύση και ο άνθρωπος!
άσκεφτη κίνηση καταστρέφει τα πάντα.
Έτσι λειτούργησε και τούτη τη φορά
το αρρωστημένο μυαλό του άσκεφτου
που το αποτέλεσμα της πράξης του
επέφερε όλη αυτή την καταστροφή στα
δάση της περιοχής του Αρακαπά και
των γειτονικών χωριών εκεί στη
Λεμεσό και τη Λάρνακα της Κύπρου.

Μ

ε αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη μικρή μας πατρίδα την
Κύπρο, και τις καταστροφές
που έφεραν οι πυρκαγιές, και την ανθρώπινη αβλεψία, αναρωτιέμαι πως
μπορούν
να
υπάρχουν άνθρωποι που να ενεργούν
και
άσκεφτα,
τόσο
εγωιστικά
με αποτέλεσμα να φτάνουμε στα γνωστά αποτελέσματα.
Η ομορφιά είναι παντού. Βρίσκεται
στον άνθρωπο, στη φύση, στην
καθημερινότητα μας, στα όνειρα μας,
παντού.
Η ομορφιά δεν είναι μόνο στα
όμορφα μάτια μιας ξανθούλας, ή στα
ροδοκόκκινα χείλη μιας μελαχρινής.
Η ομορφιά δεν έχει σχήμα και δεν έχει
χρώμα.
Την ομορφιά την βρίσκουμε όχι μόνο
στην εξωτερική ανθρώπινη όψη, αλλά
και στον εσωτερικό κόσμο της
ανθρώπινης ύπαρξης.
Κατεβαίνει στην καρδιά και την ψυχή
και αναζωογονεί την ανθρώπινη
αίσθηση, αλλά κάνει επίσης την ψυχή
και την καρδιά μας για να κλάψει.
Η ομορφιά απλώνεται στη φύση, και

στον άνθρωπο. Όπου κοιτάξουμε είναι
εκεί για να την δούμε. Σαν κοιτάξουμε
στην θάλασσα με τα γαλάζια νερά της
και τα κύματα της, τα βουνά με τα δάση
τους, τα δέντρα με τα πολύχρωμα
φύλλα τους, τα πουλιά με τα τραγούδια
τους, η ομορφιά είναι παντού.
Μέσα στη ψυχή του ανθρώπου που
γίνεται τόσο πλατιά για να χωρέσει τον
κόσμο όλο, πάνω στο σώμα του που
δίνεται για να προσφέρει γαλήνη, να
θυσιαστεί, και μέσα στα μάτια του που
τα προσφέρει για τον καθένα που θα
ήθελε να ονειρευτεί.
Ο άνθρωπος πλαταίνει τη ψυχή του
για να χωρέσει μέσα όλο τον κόσμο.
Σα σβήνει το εγώ του, σα θυσιάζεται
για να προσφέρει τη γαλήνη στους
άλλους, τότε δεν κάνει τίποτα άλλο
παρά να φανερώνει την ομορφιά που
κρύβει μέσα του.
Αλλοίμονο όμως!
Εκεί που όλα είναι τόσο όμορφα και
τόσο ήρεμα, το ανθρώπινο αρρωστημένο μυαλό λειτουργεί με σκοπό την
μόνη δική του ικανοποίηση, και με μια

Τα είδαμε όλα μέσω των τηλεοράσεων μας, και τα ακούσαμε από τα
ραδιόφωνα μας.
Είδαμε την ανθρώπινα ψυχή να
κατακομματιάζεται αποτέλεσμα της
άσκεφτης πράξης κάποιου που απλά
ενήργησε με μόνη σκέψη την δική του
ψυχική ικανοποίηση.
Είδαμε τις καταστροφές και νιώσαμε
τον πόνο των βασανισμένων
συνανθρώπων μας που νιώθανε τόσο
χαμένοι που δεν μπορούσαν να
σώσουν τις περιουσίες τους.
Ένας Ιούλης που εκτός από τα
τραύματα που μας έφερε με την
εισβολή του 74, μας φόρτωσε και με
τούτο το κακό.
Και μαζί με τις καταστροφές πήρε
μαζί του και τέσσερεις αθώες ψυχές.
Τέσσερεις άνθρωποι που ξενιτεύτηκαν για το μεροκάματο και το
καθημερινό ψωμί στο μοναχικό τραπέζι
μακριά από τις οικογένειες τους.
-Μια τραγική μοίρα κυνηγάει την
ομορφιά. Τούτα τα τριαντάφυλλα σε
λίγο θα σκορπίσουν τα ροδοπέταλα
τους στους τέσσερεις ανέμους.
Η ωραία πράξη της θυσίας θα
λησμονηθεί, μέσα σε τούτη την
ανθρώπινη ομορφιά παραμονεύει το
σπέρμα του μίσους, της αντιζηλίας,
ακόμα και του θανάτου. Ο άνθρωπος

θα ξεχαστεί και θα παρανομήσει, θα
ξεχαστεί και θα αδικήσει τον
συνάνθρωπο του, θα ξεχαστεί και θα
αδικήσει την ίδια τη φύση. Θα ξεχαστεί
και δυστυχώς θα καταλήξει σε κάτι που
θα αποφέρει πληγές που θα
σκοτώσουν την ελπίδα, που ίσως ο
ίδιος να πρόσφερε πριν από την
κατάληξη σε κάτι που το αποτέλεσμα
αυτού του κάτι που θα κάνει, να είναι
οι πληγές που θα προσφέρει στους
συνανθρώπους του.
Όσο για την φύση και τη φυσική
ομορφιά, είναι εκεί για να προσφέρει
στον άνθρωπο τα απαραίτητα
συστατικά για να του φτιάξει την
διάθεση. Αλλά και πάλι ο ίδιος ο
άνθρωπος που την έχει από τη μια σαν
το σημαντικότερο μέσο που του
προσφέρει το σημαντικότερο αγαθό
της ζωής το οξυγόνο, τα τόσα και τόσα
άλλα αγαθά για την καθημερινότητα
του, όπως είναι η τροφή για να
κρατηθεί στη ζωή, και όλα τα άλλα που
προανέφερα, θα φτάσει σε κάποιο
σημείο, θα βάλει φωτιά, και θα
καταστρέψει τα ίδια αγαθά που ο ίδιος
δημιούργησε για τις ανάγκες του.
Η ομορφιά λοιπόν είναι η αλήθεια της
ζωής. Θα πρέπει όμως να έχουμε την
δύναμη να την φτάσουμε. Να την
αγγίξουμε, και να την βάλουμε στην
καρδιά μας και τη σκέψη μας.
Ας αναλογιστούμε για τις πράξεις
μας, και ας ενεργοποιήσουμε τις
αισθήσεις εκείνες που θα μας
οδηγήσουν σε καλές πράξεις, που θα
φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα.
Θα μας εμποδίσουν να ενεργήσουμε
ενάντια σε τούτα που έχουμε ανάγκη
για να νοιώθουμε καλύτερα, και που

θα αποτρέψουν τις ενέργειες μας που
θα ασχημίσουν την καθημερινότητα
μας. Που θα ασχημίσουν τη φυσική
ομορφιά και που θα καταστρέψουν τα
αγαθά της φύσης. Τα αγαθά που θα
βοηθήσουν να προσφέρουμε χαρά και
ευτυχία στον συνάνθρωπο μας.
Ας
αναλογιστούμε
και
ας
μετανοήσουμε για πράξεις που στο
παρελθόν μας έκαναν να νοιώθουμε
ένοχοι για το αποτέλεσμα τους.
Ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε
το χαμόγελο και ας το προσφέρουμε
απλόχερα στους περαστικούς.
Ας αρχίσουμε κάνοντας μια έστω
μικρή πράξη που θα χαροποιήσει ένα
οποιοδήποτε συνάνθρωπο μας.
Ας βοηθήσουμε κάποιον ηλικιωμένο
να περάσει στην απέναντι πλευρά του
δρόμου,
Ας κάνουμε ένα τηλεφώνημα σε
κάποιον συγγενή ή φίλο που για κάποιο λόγο τον πληγώσαμε στο παρελθόν,
Ας δώσουμε λίγο από το περίσσευμα
μας στον ζητιάνο που μας απλώνει το
χέρι με απελπισία.
Ας προσπαθήσουμε να συμβάλουμε
με μια οποιαδήποτε πράξη που να διατηρήσει την ομορφιά της ζωής. Την
ομορφιά της φύσης. Την ομορφιά που
είναι γύρω μας.
Πριν ενεργήσουμε με αβλεψία, ας
σκεφτούμε καλά για το αποτέλεσμα της
πράξης που κάνοντας την θα βλάψει
τη φύση, θα βλάψει τους ανθρώπους
γύρω μας.
Να έχετε μια όμορφη μέρα!
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Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία Κύπρου –
Βασίλης Μιχαηλίδης

Τ

ο ποίημα “Η 9η Ιουλίου του
1821 εν Λευκωσία Κύπρου”
θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ποιήματα της Κυπριακής
ποίησης και λογοτεχνίας, το οποίο
ανήκει στον Κύπριο ποιητή Βασίλη
Μιχαηλίδη. Το ποίημα έχει ως κύριο
απαγχονισμό
του
θέμα
τον
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού,
που έγινε την 9η Ιουλίου του 1821 από
τους Τούρκους. Το ποίημα διδάσκεται
ευρέως στα σχολεία της Κύπρου.
Πρόκειται για ένα άρτια δομημένο
λογοτεχνικό δημιούργημα, γραμμένο
στην τοπολαλιά του νησιού. Το ποίημα
χωρίζεται σε 24 ραψωδίες και έχει 560
δεκαπεντασύλλαβους στίχους.
Πιο κάτω, κάποια παραθέματα από το
“Η 9η Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία
Κύπρου” τα οποία θα μπορούσαν
δικαίως να χαρακτηριστούν ως μερικά
από τα σημαντικότερα της ποίησης
του Βασίλη Μιχαηλίδη.
“Αντάν αρτζιέψαν οι κρυφοί ανέμοι τζι
εφυσούσαν
τζι αρκίνησεν εις την Τουρτζιάν να
κρυφοσυνεφκιάζη
τζιαι που τες τέσσερεις μερκές τα νέφη
εκουβαλούσαν,
ώστι να κάμουν τον τζιαιρόν ν’ αρτζιεύκη να στοιβάζη,
είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η
Τζιύπρου το κρυφόν της
μεσ’ στους ανέμους τους κρυφούς
είσιεν το μερτικόν της.
τζι αντάν εφάνην η στραπή εις του
Μοριά τα μέρη
τζι εξάπλωσεν τζι ακούστηκεν παντού
η πουμπουρκά της,
τζι ούλλα ξηλαμπρατζιήσασιν τζιαι
θάλασσα τζιαι ξέρη
είσιεν σγιαν είχαν ούλοι τους τζι η
Τζιύπρου τα κακά της.
«Δεν θέλω, Κκιόρ-ογλου, εγιώ να φύω
που την Χώραν,
γιατί αν φύω, το κακόν εν’ να γινή
περίτου.
Θέλω να μείνω, Κκιόρ-ογλου, τζι ας
πα’ να με σκοτώσουν,
ας με σκοτώσουσιν εμέν τζι οι άλλοι
να γλυτώσουν.
Δεν φεύκω, Κκιόρ-ογλου, γιατί, αν
φύω, ο φευκός μου
εν’ να γενή θανατικόν εις τους Ρωμιούς
του τόπου.
Να βάλω την συρτοθηλειάν εις τον
λαιμόν του κόσμου;
Παρά το γαίμαν τους πολλούς εν’
κάλλιον του πισκόπου.
Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του
κόσμου,
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την
ι-ξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει την που τα ‘ψη ο
Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψει!
Σφάξε μας ούλους κι ας γενεί το

γαίμαν μας αυλάκιν,
κάμε τον κόσμον μακελλειόν και τους
Ρωμιούς τραούλλια,
αμμά ξερε πως ίλαντρον όντας κοπεί
καβάκιν
τριγύρου του πετάσσουνται τρακόσια
παραπούλια.
Το ’νιν αντάν να τρώ’ την γην, τρώει
την γην θαρκέται,
μα πάντα κείνον τρώεται και κείνον
καταλυέται.
Μεν μάχεσαι την θάλασσαν να την-ι
’ξηντιλήσεις·
άδικα λόγια μεν χάννεις κι αρκείς εις
την δουλειάν σου.
Τον ήλιον με φύσημαν μπορείς να
τον-ι σβήσεις;
Φώναξε του τζελλάττη σου, σάσ’ την
κρεμμασταρκάν σου!
Αν πολεμούν για το καλόν και πολεμά
κι ο γιος μου,
ας έν’ χαλάλιν του Θεού, αν μου τον
φα’ το βόλιν,
κι ας πα’ να μείνω δίχως του, να ζήσω
μανιχός μου.
Ειδέ κ’ αν ου, και μάχουνται να κάμουν
άλλα αντ’ άλλα,
χαρράμιν τους ’που τον Θεόν της
μάνας τους το γάλαν.
Ήτουν βουλή ’που τον Θεόν για να
γενεί κ’ εγίνην.
Τον Χάρον εν και βκάλλουν τον ποττέ
πως έν’ φταισμένος·
πάντα λαλούν το φταίσιμον πως το ’χει
ο πεθαμμένος.
’Πο ούλα το γλυκόττερον έν η ζωή τ’
αθρώπου.
Σκοτώστε μας και γράψετε κ’ εμάς τον
σκοτωμόν μας.
Μα τούτοι ούλ’ οι σκοτωμοί έν’ ούλοι
για κακόν σας·
εσείς θαρκέστ’ αννοίετε το μνήμαν το
δικόν μας,
κ’ εν το πεισκάζετε πως έν’ το μνήμαν
το δικόν σας.
Σκοτώστε όσους θέλετε, αμμ’ αν να
σας-ι βλάψει·
το γαίμαν που χονώννετε ’που μας
τους δεσποτάες
έν λάιν εις την λαμπρακιάν π’ αφταίννει
να σας κάψει.
Που την πελλάραν τους τραβούν και
τούτοι κ’ η φυλή τους
κι ακόμα έν’ να πάθουσιν με τούν’ τον
νουν περίτου.
Κανέναν φόοον δεν έχω από τους
Κυπριώτες.
Θωρούν εις την Καραμανιάν πως η
Τουρκιά ’ν λιμπούριν,
τέλεια κοντά π’ ακούουνται κ’ οι σκύλλ’
αντάν να ’λάξουν·
με μιαν σφυρκάν πετάσσουνται
’ποδώθθ’ έναν λιγγούριν
κι ούλους μέσα σε μιαν ώραν μπορούν
να τους-ι σφάξουν.
Απού την άλλην έχουσιν κοντά τους
το Μισίριν.
Αν πεις καράβκια; δεν έχουν, έν’ του
αλέτρ’ αθρώποι.
Δα κάτω τούτοι έν’ πολλά, πολλά
ξωμακρισμένοι,
περνούν μηνάδες κ’ εν έχουν χαπάριν
’που τα ξένα
και θέμι έν’ ’που την Τουρκιάν στενά
τριυρκασμένοι.
Δα κάτω τούτ’ έν’ σαν τ’ αρνιά πών’
χώρκα μαντρισμένα.
Θεέ, που νάκραν δεν έχεις ποττέ στην
καλωσύνην,
λυπήθου μας και δώσε πκιον χαράν
στην Ρωμιοσύνην.”

1911 - Κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη
Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας
«Μακεδονία»

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ
1963- Οι ΗΠΑ επιβάλλουν
εμπάργκο στην Κούβα του
Φιντέλ Kάστρο.
1979- Η Κίνα γίνεται η
δεύτερη σοσιαλιστική χώρα
μετά τη Γιουγκοσλαβία που
επιτρέπει σε ξένους να
κάνουν επενδύσεις.

9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η

Μακεδονία είναι η αρχαιότερη
πολιτική εφημερίδα της βόρειας
Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1911 (το
πρώτο της φύλλοκυκλοφόρησε στις 10
Ιουλίου 1911) από τον εκδότη Κωνσταντίνο Βελλίδη. Μετά το θάνατό του (1936)
ανέλαβε ο γιος του Ιωάννης Βελλίδης, και
μετά το θάνατο του τελευταίου (1978)
αρχικά η σύζυγός του Άννα και από το
1980 η κόρη τους Κατερίνα Βελλίδη.
Το καλοκαίρι του 1996 η εφημερίδα
έκλεισε λόγω χρεών, για να κυκλοφορήσει
εκ νέου στις αρχές του 1998 από τον νέο
της ιδιοκτήτη, επιχειρηματία Γιάννη
Ραπτόπουλο.
Από τη διεύθυνση της Μακεδονίας,
διαδεχόμενοι τον Κωνσταντίνο Δημάδη –
ιστορική φυσιογνωμία για τη δημοσιογραφική οικογένεια, που διατέλεσε αρχισυντάκτης και διευθυντής για 62 χρόνια
πέρασαν οι δημοσιογράφοι Νίκος Βουργουντζής, Γιάννης Νικολόπουλος, Λάζαρος
Χατζηνάκος κ.ά. Συνεργάτες της εφημερίδας, μεταξύ άλλων, υπήρξαν κατά το παρελθόν οι: Δημήτρης Χουρμούζιος,
Δημήτρης Ψαθάς, Κωστής Παλαμάς,
Στρατής Μυριβήλης, Γεώργιος Βαφόπουλος, Αρχέλαος κ.ά. Ήδη από τα τέλη της
δεκαετίας του ’60 η εφημερίδα ξεκίνησε
να καθιερώνει μία πρώιμη μορφή μονοτονικού συστήματος, καταργώντας τα
σημεία στίξης και αντικαθιστώντας τα με
έναν τόνο, πολλά χρόνια πριν καθιερωθεί
το μονοτονικό ως η επίσημη γραφή της
ελληνικής γλώσσας.

Πολιτική θέση

Η Μακεδονία ήταν από τις εφημερίδες που
προσδιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τις
διεργασίες της ενσωμάτωσης της

Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος: η
απελευθέρωσή της το 1912 είχε βρει την
εφημερίδα ήδη σε κυκλοφορία και με σημαντική επιρροή στα πράγματα της πόλης.

Μονοτονικό σύστημα από το 1968.
Στην αρχή δεν προσχώρησε σε κανένα
από τα υπάρχοντα κόμματα, ακολουθώντας ανεξάρτητη γραμμή, όμως από το
1915 άρχισε να τάσσεται στο πλευρό του
Ελευθέριου Βενιζέλου, μένοντας πιστή στη
«μεγάλη δημοκρατική παράταξη», ακόμη
και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και την
επανέκδοσή της μετά το κλείσιμο που της
επιβλήθηκε από όργανα των Ναζί.
Μετά το θάνατο του Βενιζέλου, από τους
διαδόχους του στήριξε αποφασιστικά τον
Γεώργιο
Παπανδρέου,
φίλο
της
οικογένειας Βελλίδη.
Στα μετεμφυλιακά χρόνια η εφημερίδα είχε
έντονα αντιδεξιά πολιτική στάση και η
αρθρογραφία της ήταν συχνά απαξιωτική
για τον τότε ηγέτη της ελληνικής Δεξιάς
Κωνσταντίνο Καραμανλή, συνεχίζοντας τη
στήριξή της στον Γεώργιο Παπανδρέου.
Με τη Μεταπολίτευση όμως η στάση της
διαφοροποιήθηκε, καθώς έγινε μια
μετριοπαθής εφημερίδα του κεντροδεξιού
χώρου, αυτή τη φορά υποστηρίζοντας τον
Καραμανλή, χωρίς πάντως να έχει άμεση
κομματική ταύτιση. Η Μακεδονία υπήρξε
επίσης η πρώτη ελληνική εφημερίδα που
εμφανίστηκε και διαδικτυακά.

Στις 13 Ιουλίου: Για 1η φορά γυναίκες αθλήτριες στους
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο

ι 4οι Ολυμπιακοί Αγώνες είχαν
ανατεθεί αρχικά στη Ρώμη, αλλά
λόγω της μεγάλης έκρηξης του
ηφαιστείου του Βεζούβιου το 1906, που
προκάλεσε μεγάλες οικονομικές πληγές
στην Ιταλία, η ΔΟΕ αποφάσισε να αναθέσει τη διοργάνωση στο Λονδίνο, που είχε
την εμπειρία από άλλες αθλητικές
διοργανώσεις, όπως το τουρνουά τένις
του Γουίμπλεντον.
Οι Άγγλοι επανέφεραν τους Ολυμπιακούς
Αγώνες στη σωστή τους ρότα κι έθεσαν
τις βάσεις για τη μετέπειτα άρτια διοργάνωσή τους. Αν και εντάχθηκαν σε εμπορική έκθεση και διήρκεσαν έξι μήνες
(27 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου), ο αθλητισμός νίκησε κατά κράτος το εμπόριο.
Η πολιτική έκανε για πρώτη φορά την
εμφάνισή της στους Ολυμπιακούς
Αγώνες. Στους Φινλανδούς, που η χώρα
τους τελούσε υπό ρωσική κατοχή, δεν
επετράπη να φέρουν τη σημαία τους και
αυτοί αντί της ρωσικής προτίμησαν να
παρελάσουν χωρίς σημαία.
Ο σημαιοφόρος της αμερικανικής ομάδας
Ραλφ Ρόουζ αρνήθηκε να γείρει τη σημαία
για να τιμήσει το βασιλικό ζεύγος της
Μεγάλης Βρετανίας. «Αυτή η σημαία δεν
υποκλίνεται σε κανένα βασιλιά» δικαιολογήθηκε και από τότε η «αστερόεσσα»
δεν υποκλίνεται σε κανένα αρχηγό κρά-

τους. Από τότε χρονολογείται και η ρήση
που συνοδεύει τους Ολυμπιακούς
Αγώνες:
«Το σπουδαιότερο στους Ολυμπιακούς
Αγώνες δεν είναι η νίκη, αλλά η συμμετοχή, όπως ακριβώς το σπουδαιότερο στη
ζωή δεν είναι ο θρίαμβος, αλλά ο
αγώνας».
Το είπε ο Αρχιεπίσκοπος της Πενσυλβάνιας και το επανέλαβε ο Πιερ Ντε
Κουμπερτέν.

1955- Εννέα επιστήμονες
διεθνούς κύρους υψώνουν τη
φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου.
Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο άγγλος φιλόσοφος
Μπέρτραντ Ράσελ και ο
Άλμπερτ Αϊνστάιν, που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ
1979- Αρχίζει στο διαρκές
στρατοδικείο Αθηνών η δίκη
του Μανώλη Γλέζου για
«αδικήματα στρεφόμενα κατά
της ασφαλείας του κράτους».
Στις 22 Ιουλίου θα καταδικαστεί σε φυλάκιση πέντε ετών.
1964- Η Μαίρη Κουάντ
προκαλεί επανάσταση στη
μόδα με τη μίνι φούστα στην
Αγγλία.

11 ΙΟΥΛΙΟΥ

1832- Γιεννιέται ο Χαρίλαος
Τρικούπης, έλληνας πολιτικός

12 ΙΟΥΛΙΟΥ
1843- Με Βασιλικό Διάταγμα
παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων
στην Εθνική Τράπεζα.
1993- Αρχίζει τη λειτουργία
του το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα

13 ΙΟΥΛΙΟΥ
2000- Απεβίωσε ο Στέλιος
Τατασόπουλος, ένας από
τους πρώτους έλληνας κινηματογραφιστές.
Το 1931 κινηματογράφησε
την πρώτη ελληνική κοινωνική ταινία, τη βωβή «Κοινωνική Σαπίλα», ενώ το 1951
γύρισε τη «Μαύρη Γη».

14 ΙΟΥΛΙΟΥ
1789- Πέφτει η Βαστίλη,
σηματοδοτώντας την έναρξη
της Γαλλικής Επανάστασης.
(Εθνική εορτή της Γαλλίας)

15 ΙΟΥΛΙΟΥ
1892- Φοιτητικές ταραχές
ξεσπούν στην Αθήνα, λόγω
της επιβολής διδάκτρων στο
Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη
1965- Η ελληνική κυβέρνηση
καταργεί το μονοπώλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η
FIX από το 1864.
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Η ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ρήγας Φερραίος - Αδαμάντιος Κοραής
Μέρος 12ον
Όταν στα 1776 οι Αμερικανοί ξεσηκώθηκαν ενάντια στην Αγγλία για να
αποχτήσουν την ανεξαρτησία τους και
όταν λίγα χρόνια πιο ύστερα στα 1789
ο Γαλλικός λαός ξεσηκώθηκε διεκδικώντας την Ελευθερία, την Ισότητα και
την Αδελφότητα, οι υπόλοιποι λαοί
της Ευρώπης έμελλαν να επηρεαστούν. Οι φιλελεύθερες ιδέες της
Γαλλικής επανάστασης, οι ιδέες του
Βολταίρου και των άλλων Γάλλων
εγκυκλοπαιδιστών και φιλοσόφων
ξυπνούσαν τους σκλαβωμένους λαούς
της Ευρώπης που στέναζαν για αιώνες
κάτω από το φεουδαρχικό σύστημα και
τους καλούσαν να διεκδικήσουν τα
δίκαια τους. Τα κηρύγματα της
Γαλλικής επανάστασης επηρέασαν και
πολλούς έλληνες λογοτέχνες.
Όπου υπήρχαν ελληνικές παροικίες,
στη Βιέννη, στο Παρίσι, στη Βενετία,
στην Οδησσό και αλλού, αναπτύχθηκαν στο εμπόριο και τη βιοτεχνία και
σιγά - σιγά στον ξενιτεμένο ελληνισμό
αναπτύχθηκε και συνειδητοποιήθηκε ο
νεοελληνικός εθνικισμός. Έτσι το 1790
άρχισε να βγαίνει στη Βιέννη η
«Εφημερίς» που την έβγαζαν οι αδελφοί Πούλιοι. Στην ίδια πόλη βγήκαν και
τα περιοδικά «Ελληνικός Τηλέγραφος» (1812 – 29) και ο «Λόγιος Ερμής» (1811 – 21).
Ρήγας Φερραίος 1757 – 1798
Ο Ρήγας Φερραίος ή Βελεστινλής
γεννήθηκε στο Βελεστίνο της
Θεσσαλίας το 1757. Το πραγματικό του
όνομα ήταν Αντώνης Κυριαζής.
Σπούδασε στη Ζαγορά και στα
Αμπελάκια και για ένα σύντομο χρονικό
διάστημα εργάστηκε ως δάσκαλος στο
Πήλιο. Έφυγε από το χωριό του όταν
ήταν 20 χρόνων γιατί σκότωσε έναν
Τούρκο, κρύφτηκε στα βουνά του
Ολύμπου και στο Άγιο Όρος. Μετά
πήγε στη Κωνσταντινούπολή όπου
σπούδασε Γαλλικά και Γερμανικά.
Αργότερα πήγε στη Μολδοβλαχία
όπου πήρε ανώτερη μόρφωση και
απόχτησε περιουσία στην Κραϊόβα
όπου έκανε τον έμπορο. Υπηρέτησε
γραμματέας του Αλ. Υψηλάντη και του
Ν. Μαυρογένη (που ήταν ηγεμόνας
την Βλαχίας).
Η Γαλλική επανάσταση του 1789 τον
επηρέασε τόσο πολύ που παράτησε
το εμπόριο γύρω στα 1790 και
ανακατεύτηκε
δραστήρια
στο

απελευθερωτικό
κίνημα.
Ήταν
πολυτάξιδος και αυτό τον βοήθησε να
καταλάβει ότι ο σκλαβωμένος κάτοικος
της Βαλκανικής δεν διέφερε καθόλου
από τον σκλαβωμένο έλληνα συμπατριώτη του. Ύστερα από τον αποκεφαλισμό του Μαυρογένη ο Ρήγας έφυγε
για την Βιέννη όπου ήρθε σε επαφή
με πολλούς απόδημους και άλλους
πατριώτες στην Ελλάδα. Ασχολήθηκε
με τη συγγραφή επαναστατικού υλικού,
έβγαζε φυλλάδια, χάρτες, θούρια και
προκηρύξεις. Εκτός από την πατριωτική του δράση ασχολήθηκε και με τη
λογοτεχνία και με μεταφράσεις.
Το 1790 δημοσίευσε το «Σχολείον των
ντελικάτων εραστών, ήτοι βιβλίον
ηθικόν, περιέχον τα περίεργα
συμβεβηκόντα των ωραιοτέρων
γυναικών των Παρισίων, ακμαζουσών κατά τον παρόντα αιώνα». Το
βιβλίο αυτό είναι μετάφραση, αλλά
όπως αναφέρει και ο Γ. Κορδάτος
«πλουτίζει τη φτωχή και αναιμική
λογοτεχνία του καιρού». Τον ίδιο χρόνο
έκδωσε το έργο «Φυσικής Απάνθισμα». Δυο χρόνια αργότερα, το 1792
έκδωσε το έργο «Έρωτος αποτελέσματα», ιστορία ηθικοερωτική με πολιτικά τραγούδια. Στο έργο αυτό ο Ρήγας εισαγάγει το νέο είδος της
λογοτεχνικής πεζογραφίας και είναι
από τους πρώτους που μας έδωσε
αναγνώσματα – τύπου ρομάντζου- με
φιλελεύθερο πνεύμα. Το 1797 έκδωσε
τα πιο κάτω έργα: «Νέος Ανάχαρσις»,
«Η Νέα Χάρτα της Βλαχίας», «Χάρτα
της Ελλάδος» και «Νέα Πολιτική Διοίκησις».
Ήταν πολύ επηρεασμένος από τα φιλελεύθερα κηρύγματα της Γαλλικής
επανάστασης. Ο «Θούριος» του είναι
γραμμένος με αυτό το φιλελεύθερο και
επαναστατικό πνεύμα:
Ως πότε παλικάρια να ζώμεν στα
στενά
μονάχοι σαν λιοντάρια στις ράχες
στα βουνά;
Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και
φυλακή
Το μήνυμα του Ρήγα δεν απευθυνόταν
μόνο στους Έλληνες σκλαβωμένους
αλλά και στους σκλαβωμένους λαούς
της Βαλκανικής, γιατί τους έβλεπε
όλους σαν καταπιεσμένους που είχαν
κοινά συμφέροντα και κοινό τον εχθρό
– την Οθωμανική αυτοκρατορία. Ο
Γ. Βαλέτας θεωρεί το Ρήγα σαν την
«ηγετική μορφή του νεοελληνικού

διαφωτισμού» και σαν ένα άλλο
Τυρταίο που «καλεί τους ομοεθνείς
του και μαζί όλους τους σκλαβωμένους λαούς της Βαλκανικής, ακόμα και
τους Τούρκους που τους θεωρεί και
αυτούς σκλαβωμένους στον απολυταρχικό ζυγό του Σουλτάνου, να ξεσηκωθούν για να αποτινάξουν την επάρατη
σκλαβιά, χωρίς να λογαριάζουν εθνικότητα και θρησκεία, και ν’ αποκτήσουν
ενωμένοι την πολυπόθητη λευτεριά
τους». (Βλ. Γ. Βαλέτα: Ιστορία Νεοελλην. Λογοτεχνίας, σελ. 64-65).
Τα φλογερά, εγερτήρια τραγούδια του
Ρήγα, όπως και το πιο κάτω, ο τοτινός
κλήρος και ιδιαίτερα οι Πατριαρχικοί
και Φαναριώτικοι κύκλοι της Κωνσταντινούπολής δεν τα έβλεπαν με καλό
μάτι.
Όλα τα έθνη πολεμούν / και στους
τυράννους τους ορμούν,
εκδίκησιν γυρεύουν, / και τους εξολοθρεύουν
και τρέχουν για την δόξαν, / με
χαρά στη φωτιά.
Όταν έγινε γνωστό ότι ο Ρήγας
συλλήφτηκε γιατί οργάνωσε εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, οι κύκλοι του
Πατριαρχείου φοβήθηκαν καιαποφάσισαν όχι μόνο να χωρίσουν τη θέση
τους από το Ρήγα αλλά καταδίκασαν
και στιγμάτισαν τις δημοκρατικές και
εθνικοαπελευθερωτικές του ιδέες.
Με τη συγκατάθεση του Πατριάρχη
Γρηγορίου Ε’ και με «συγγραφέα» τον
Άνθιμο, Πατριάρχη των Ιεροσολύμων,
έκδοσαν ένα φυλλάδιο που έφερε τον
τίτλο: «Πατρική Διδασκαλία». Στην
πραγματικότητα, τον ύμνο που
εξυμνούσε το απολυταρχικό καθεστώς
του Σουλτάνου, τον έγραψε ο λόγιος
Αθανάσιος Πάριος. Στο φυλλάδιο
αυτό εξυμνείται ο Σουλτάνος ως ο
άναξ και κηρύσσει πως το τουρκικό καθεστώς είναι νόμιμο και αρεστό στο
Θεό! Δίνουμε μερικούς στίχους:
Πόσο λοιπόν τα λογικά πράγματα
χρεωστώσι
μ’ ευπείθειαν και υποταγήν στον
Άνακτα να ζώσι.
Αυτός είναι μετά θεόν ο εξουσιαστής
των
ο πρύτανις των αγαθών και φύλαξ
της ζωής των.
Προπάντων λέγει η γραφή να κάμωμεν δεήσεις
υπέρ των βασιλέων μας πάντοτε και
επίσης.
Φεύγοντας από τη Βιέννη για να γυρί-

σει στην Ελλάδα το 1797 μετέφερε
πολλά επαναστατικά συγγράμματα
του. Συλλήφτηκε στην Τεργέστη με
εφτά συντρόφους του από τους
Αυστριακούς που τον παράδωσαν
στον πασά του Βελιγραδίου. Στις 24
Ιουνίου 1798, ύστερα από φριχτά
βασανιστήρια ο Ρήγας στραγγαλίστηκε
στο Βελιγράδι μαζί με εφτά συντρόφους του και τα πτώματα τους
πετάχτηκαν στον Δούναβη. Οι ιδέες
του όμως έμελλαν να γίνουν ένα πολιτικό ηφαίστειο που ξάπλωσαν τη φιλελεύθερη τους λάβα τόσο στην Ελλάδα
το 1821 όσο και στην υπόλοιπη Βαλκανική αργότερα.
Αδαμάντιος Κοραής 1748 – 1833
Ο Αδαμάντιος Κοραής που θεωρείται
«Δάσκαλος του Γένους», γεννήθηκε
στη Σμύρνη το 1748. Ο πατέρας του
ήταν έμπορος από τη Χίο. Το 1771
πήγε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας
και το 1782 πήγε στο Μονπελιέ της
Γαλλίας για να σπουδάσει γιατρός.
Όταν πέθαναν οι γονείς του, για να τα
βγάλει πέρα, δίδασκε Ελληνικά και
μετάφραζε ιατρικά συγγράμματα. Όταν
τέλειωσε τις σπουδές του το 1788
εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι.
Έζησε από κοντά τη Γαλλική επανάσταση και το φιλελεύθερο κλίμα της
Γαλλίας τον επηρέασε πολύ. Παράτησε
την ιατρική και «έπεσε με τα μούτρα»
στο διάβασμα και στη μετάφραση των
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.
Πίστευε ότι οι Έλληνες της εποχής του
για να ξεσηκωθούν και να λευτερώσουν τη χώρα τους έπρεπε να
διακατέχονται από εθνική συνείδηση
και ο μόνος τρόπος για να την
αποκτήσουν έπρεπε πρώτα να
μορφωθούν και να γνωρίσουν την
αρχαία τους κληρονομιά. Για να
συμβάλει στον σκοπό αυτό, και με τη
συμπαράσταση που είχε από πολλούς
απόδημους πλούσιους συμπατριώτες
του, ασχολήθηκε συστηματικά με την
μετάφραση και την έκδοση πολλών
κλασικών κειμένων.
Ο Κοραής αντιπαθούσε τους Φαναριώτες και τους κοτζαμπάσηδες γιατί ήταν
φιλότουρκοι και με τη στάση τους
στάθηκαν εμπόδιο στον απελευθερωτικό αγώνα. Πολλές φορές έκανε
έμμεση κριτική και στο Πατριαρχείο.
Τα έργα του απευθύνονται στους
Έλληνες και στους Ευρωπαίους όπου
συμβουλεύει τους πρώτους και
διαφωτίζει τους δεύτερους.
Το 1798 έκδωσε το βιβλίο «Αδελφική

Διδασκαλία» και το 1801 το «Σάλπισμα Πολεμιστήριον». Όπως και άλλοι διάσημοι συγκαιριανοί του (Βούλγαρης, Ψαλλίδας κ.α.) ο Κοραής
πίστευε πως η σωτηρία της Ελλάδας
αναμενόταν από την Τσαρική Ρωσία
μα όταν είδε πως δεν ερχόταν Ρωσική
βοήθεια το 1805 έγραψε το φυλλάδιο:
«Τι πρέπει να κάμωσιν οι Γραικοί
κατά τας παρούσας περιστάσεις.
Διάλογος δύο Γραικών όταν ήκουσαν τας λαμπράς νίκας του
Ναπολέοντος». Τον ίδιο χρόνο (1805)
άρχισε την πολύ σημαντική έκδοση της
«Ελληνικής Βιβλιοθήκης» με έργα
αρχαίων συγγραφέων.
Όπως ο Ρήγας απελπίστηκε με τη
στάση των Μεγάλων Δυνάμεων της
εποχής, το ίδιο ένιωσε και ο Κοραής.
ο
Στην
αρχή
πίστεψε
πως
Ναπολέοντας θα απελευθέρωνε την
Ελλάδα μα γρήγορα κατάλαβε πως ο
ίδιος ο Ναπολέοντας καταπατούσε τα
κηρύγματα και τα ιδανικά της Γαλλικής
επανάστασης. Ο Κοραής είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τη γλωσσολογική του προσφορά. Οι έλληνες μορφωμένοι της εποχής του ήταν
διαιρεμένοι στους δημοτικιστές και
στους αρχαϊστές. Ο Κοραής στάθηκε
αντίθετος και στις δύο παρατάξεις.
Ήταν ο εισηγητής της «μέσης οδού»,
δηλαδή δεν υποστήριζε ούτε την
«αρχαία» ούτε τη «δημοτική».
Υποστήριξε μια συμβιβαστική λύση –
την «Καθαρεύουσα».
Για τις «συμβιβαστικές» του ιδέες στο
θέμα της γλώσσας, ο Ιάκωβος Ρίζος
Νερουλός έγραψε την κωμωδία
«Κορακιστικά» στην οποία σατίριζε
τον Κοραή, που άρεσε πολύ στους
Φαναριώτικους κύκλους γιατί αντιπαθούσαν τον Κοραή. Οι «Επιστολές»
του Κοραή αποτείνονται σε διάφορα
πρόσωπα και κοινότητες. Αποτελούν
ανεξάντλητο ορυχείο σοφίας, και ύφος
ανθρωπισμού. Στα γεράματα του
έκδωσε διάφορα συγγράμματα του με
τίτλο «Άτακτα» με ποικιλία θεμάτων:
πολιτικά,
γλωσσικά,
ηθικά,
αρχαιολογικά κλπ. Σ ‘ όλη τη ζωή του
στάθηκε φλογερός πατριώτης και
δημοκράτης. Κατά τη διάρκεια της
Επανάστασης του 1821 ο Κοραής
συνέχισε να απευθύνει συμβουλές
στους αγωνιστές να παραμείνουν
μονοιασμένοι. Κατηγόρησε ακόμα και
το απολυταρχικό σύστημα του
Καποδίστρια και πίστευε στην πολιτική
και πνευματική αναγέννηση της
Ελλάδας. Ο Κοραής πέθανε το 1833.
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ΠΕΜΠΤΗ 8/07
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 11/07
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 9/07
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
στο ΡΙΚ(Ε)
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)
16.20 Κοντά έπεσες (Ε)
17.20 Καμώματα τζι
Αρώματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/07
05.45 Road Trip (E)
06.15 Βήματα στην άμμο(E) ΔΕΥΤΕΡΑ 12/07
06.45 Στην Άκρη του
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
Παράδείισου(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
11.30 Σπίτι στη Φύση
νοηματική
12.00 Ειδήσεις
17.20 Καμώματα τζι

Αρώματα (Ε)
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
ΤΡΙΤΗ 13/07
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 14/07
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 8 ΙΟΥΛΙΟΥ
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: Τα Παλικάρια
της Φακής (1987)
22:30 Ελληνική Ταινία: Βαράτε με
Αντέχω (1986)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
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: Αύριο θα Ξέρουμε (1997)
22:50 Ελληνική Ταινία: Επικίνδυνες
Μαγειρικές (2010)
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
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: : Η
Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον
Βραβευμένο φαρμακοποιό και συγγραφέα Ανδρέα Καλλιβωκά.
21:25 Ελληνική Ταινία: Μπροστά στο
Θεό (1953)
22:40 Ελληνική Ταινία: Ένας Ξέγνοιαστος Παλαβιάρης (1971)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

θερία Σωφρονίου
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:35 Ελληνική Ταινία: Ψηλός Λιγνός
και Ψεύταρος (1985)
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
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: Το Καφενείο
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
20:30 Ελληνική Ταινία: Η Καταστροφή της Σμύρνης (1978)
22:40 Ελληνική Ταινία: Παύλος Μελάς (1974)
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ
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
την Άντα Μουράτη
20:50 Ελληνική Ταινία:Ξεριζωμένη Γενιά
(1968)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:00
Τα Παλικάρια της Φακής
(1987). Κοινωνική ταινία με
τους Ηλία Κωνσταντίνου,
Μιχάλη Μουστάκα, Αλέκο
Γιαννάκη, Λάκη Σκούταρη και
Φίλιππο Γκιώνη. Τρεις φίλοι,
που δεν έχουν πατήσει
μυρμήγκι στη ζωή τους,
πιάνουν δουλεία σ’ ένα γραφείο με την επωνυμία Εταιρία
Ξυλοδαρμών, η οποία αναλαμβάνει να μαυρίσει στο
ξύλο όποιον επιθυμούν
οι πελάτες του.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ
21:30 Αύριο θα Ξέρουμε
(1997). Αισθηματική ταινία με
Παράβα,
τους
Σταύρο
Θοδωρή Προκοπίου, Έκτορα
Καλούδη, Γιώργο Σαμπάνη
και Άννα Φόνσου. O Έλληνας
Pασκόλνικοφ/Θωμάς που,
μετά το έγκλημά του, ξέρει ότι
σύντομα πεθαίνει, συναντά τη
Ρωσίδα Σόνια η οποία ήρθε
στην Ελλάδα να δουλέψει σε
πορνείο. Αυτός είναι 60
χρονών, αυτή 27. Αυτή
Ευρυδίκη μαζί και Zαν Nτ'Aρκ
-ακούει συνέχεια Τσαϊκόφσκι.
ΑυτόςΚουασιμόδος/Tζαμπανό
μαζί και Οδυσσέας Ανδρούτσος- ακούει Tζώννυ Λι
Xούκερ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

12:20 Μια Τολμηρή Ιστορία
(1993). Κοινωνικό δράμα με
τους Ρεγκίνα Στάνι, Ανδρέα
Βλαχοκυριάκο, Χόακιν
Μπλάνκο, Κωνσταντίνο Μάνο
και Πάνο Κρανιδιώτη. Μέσω
τη φαντασίας του ένας συγγραφέας κάνει ένα ταξίδι που
περνάει από τις ερωτικές φαντασιώσεις μέχρι την πατροκτονία, τον ευνουχισμό και το
θάνατό του. Στο τέλος της νοερής αυτής περιπλάνησης, θα
καταφέρει να αναδυθεί, έτοιμος για τη συγγραφή του έργου του
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ
21:25 Μπροστά στο Θεό
(1953). Δραμα με τους
Στέφανο Στρατηγό, Γιάννη
Αργύρη, Κατερίνα Ζάχου,
Θόδωρο Μορίδη, Βασίλη Αφεντάκη και Γιάννη Φύριο. Ο
Πατέρας Ακάριος, βαριά
άρρωστος εξομολογείται την
περίεργη ιστορία των δυο
αδελφών, στην οποία τον
είχαν κατηγορήσει ότι είχε
εμπλακεί. Μία κατάθεση ψυχής από έναν άνθρωπο, λίγο
πριν ξεψυχήσει και πάρει το
‘’βάρος’’ μαζί του.
KYΡIAKH 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:35
Ψηλός Λιγνός και Ψεύταρος
(1985). Κωμωδία με τους
Στάθη Ψάλτη, Καίτη Φίνου,

Τέτα Ντούζου, Ανδρέα Ντούζο
και
Σπύρο
Καλογήρου.
Ο διάσημος και παθολογικός
ψεύτης Πίπης Παρλαπίπας
καλεί τους κληρονόμους του
και τους ανακοινώνει ότι το
μόνο που τους αφήνει για διαθήκη είναι η εκμετάλλευση
των πνευματικών δικαιωμάτων των ψεμάτων του και
αυτοί τα κάνουν σήριαλ για
την τηλεόραση.

ΔΕΥΤΕΡΑ
12
ΙΟΥΛΙΟΥ
21:05"1922" Το Καφενείο
(1976 ). Κωμωδία με τους Κώστα Αρζόγλου, Ρίκα Βαγιάνη,
Στάθη Ψάλτη, Χρήστο Βαλαβανίδη, Σπύρο Παπαδόπουλο, Αθηνόδωρο Προύσαλη. Ένα καφενείο σε
επίκαιρη θέση που ελέγχει τα
πάντα. Ένας καφετζής που
όλα τα καταλαβαίνει, ένας κουτσομπόλης που προσπαθεί
να πείσει τους πάντες για τις
καλές προθέσεις του. Ξέρει
ποιος έρχεται που πάει, ποιος
φεύγει και γιατί. Δίπλα του μια
λέσχη, όπου ένας τζογαδόρος
κινδυνεύει να καταστραφεί και

απέναντι ένα σπίτι, στο οποίο
διαμένει μια κυρία που διάφοροι κακόγλωσσοι λένε πως
είναι αμφιβόλου ηθικής. Όταν
η σύζυγος του τζογαδόρου
καταφθάνει στο καφενείο, τότε
η κατάσταση γίνεται εκτός
ελέγχου.
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:30
Η Καταστροφή της Σμύρνης
(1978). Βασισμένη στο βιβλίο
του Ηλία Βενέζη "Το νούμερο
31328", η ταινία του Νίκου
Κούνδουρου αφηγείται μέσα
από την προσωπική τραγωδία τριών προσώπων, την Μικρασιατική καταστροφή και
την μαρτυρική πορεία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που
συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο θάνατο από τα στρατεύματα του Κεμάλ αλλά και
τις ένοπλες ομάδες Μουσουλμάνων. Η γυναίκα ενός εμπόρου, μια δασκάλα και ένας δεκαεφτάχρονος προσπαθούν
να επιβιώσουν ακολουθώντας
την φάλαγγα των αιχμαλώτων
στα βάθη της Μικράς Ασίας.
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:40
Παύλος Μελάς (1974). Ιστορική ταινία με τους Λάκη Κομνηνό, Καίτη Παπανίκα, Λευτέρη
Βουρνά,
Φαίδωνα
Γεωργίτση, Γιάννη Αργύρη.
Έτος 1886. Ενώ η Μακεδονία

στενάζει κάτω από του ζυγό
των Τούρκων και των Βουλγάρων
κομιτατζήδων,
η Ελλάδα αδυνατεί να οργανώσει τον απελευθερωτικό
αγώνα. Μόνο μεμονωμένες
αποστολές βοήθειας από
ιδιώτες, όπως τον Μελά, ο
οποίος ονειρεύεται ο γιος του
Παύλος να γίνει αξιωματικός
του Ελληνικού στρατού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:50
Ξεριζωμένη Γενιά (1968).
Περιπέτεια με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Βασιλάκη Καϊλα,
Άντζελα Ζήλεια, Γιώτα Σοϊμοίρη, Μάνο Κατράκη. 'Eνας
πρόσφυγας της Σμύρνης μεγαλώνει στην Αθήνα, εργάζεται σε μια ταβέρνα, και με το
ξέσπασμα του πολέμου πηγαίνει στο μέτωπο. Κατά τη
περίοδο της Κατοχής συνεχίζει να εργάζεται στην ταβέρνα
και στη συνέχεια κάνει καριέρα σαν λαϊκός τραγουδιστής. Μοναδικός καημός του
να βρει την αδερφή και τη
μάνα του, που χάθηκαν στην
καταστροφή της Σμύρνης.

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
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
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 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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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Δεν θα φύγει ο ΑΠΟΕΛ: Εμβολιάστηκε και το δεύτερο
Πογκμπά
γκρουπ παικτών

Ε

μβολιάστηκε χθές το δεύτερο γκρουπ ποδοσφαιριστών
στον ΑΠΟΕΛ, όπως ενημέρωσαν οι γαλαζοκίτρινοι με

Ο

Ιταλός ατζέντης, Μίνο
Ραϊόλα, θα ταξιδέψει τις
επόμενες ημέρες στην
Αγγλία για να διαπραγματευτεί
με τη διοίκηση της Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ την ανανέωση της
συνεργασίας με τον Πολ Πογκμπά. Ο Γάλλος σταρ αγωνίζεται από το 2016 στη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ και σε 134
συμμετοχές με τους «κόκκινους
διάβολους» έχει σημειώσει 34
τέρματα, ενώ είναι ένα από τα
βασικά ατού για την ομάδα του
Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου, οι «κόκκινοι διάβολοι» προσφέρουν στον Γάλλο
μέσο εβδομαδιαίες απολαβές,
οι οποίες φτάνουν τις 400 χιλιά-

δες λίρες.
Το νέο συμβόλαιο θα έχει
χρονική διάρκεια τεσσάρων
ετών, ενώ θα περιέχει και ρήτρα
αποδέσμευσης του παίκτη, στα
180 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι
αποφασισμένη να κρατήσει τον
28χρονο διεθνή μέσο στο «Ολντ
Τράφορντ» και τα επόμενα χρόνια, καθώς το καλοκαίρι του
2022 μένει ελεύθερος.
Δημοσιεύματα ήθελαν τη Γιουβέντους να επιθυμεί την επιστροφή του στο Τορίνο, όμως
δεν έχει καταθέσει κάποια πρόταση μέχρι στιγμής και ο Ραϊόλα
έχει πειστεί για την παραμονή
του
πελάτη
του
στους
«κόκκινους διαβόλους».

ανάρτηση

τους

στα

μέσα

κοινωνικής

δικτύωσης.

Συγκεκριμένα έγραψαν: Εμβολιάστηκε και το δεύτερο γκρουπ των
ποδοσφαιριστών μας. Προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους γύρω
μας 🔶🔷 #apoelfc #BestTeamInCyprus #monoapoel.

Wimbledon: Πρόωρος αποκλεισμός
για Λάκη

Με εννιά εκατομμύρια ευρώ ο Σα στη
Γουλβς, φουλάρει για Μπιζότ

Ο

Σταύρος Γεωργακόπουλος αποκάλυψε ότι είναι

θέμα ωρών η αποχώ-

ρηση

του

Σα

από

τον

Ολυμπιακό, με τον Μπιζότ να
τον αντικαθιστά. Ο Ζοζέ Σα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς
ο Πορτογάλος τερματοφύλακας
επιθυμεί να αποχωρήσει από
τους ερυθρόλευκους.
Όπως αποκάλυψε ο Σταύρος
Γεωργακόπουλος ο Ζοζέ Σα
περιμένει να ειδοποιηθεί από τη
Γουλβς για να ταξιδέψει στην
Αγγλία, με τους πρωταθλητές
Ελλάδας θα καρπωθούν ένα
ποσό κοντά στα 8-9 εκατομμύρια
ευρώ.
Ο επικρατέστερος αντικαταστάτης του Ζοζέ Σα, είναι ο Μάρκο
Μπιζότ, για τον οποίο οι ερυθρόλευκοι θα δώσουν 1,5 2 εκατομμύρια ευρώ.

Η

Μιχαέλα Λάκη έμεινε
εκτός Wimbledon Juniors
από
τον
1ο γύρο στο μονό, γνωρίζοντας
την ήττα με ανατροπή από την
18χρονη Αμερικανίδα, Ελίζαμπεθ Κόλμαν. Μετά από
επεισοδιακό
αγώνα,
που
διεκόπη τρεις φορές λόγω βροχής και ολοκληρώθηκε περίπου... 10 ώρες μετά την έναρξή
του, η 16χρονη Ελληνίδα
αποχαιρέτησε το Λονδρέζικο
Major χωρίς να πανηγυρίσει την
παρθενική της νίκη στο τουρνουά.
Μετά από δυο ώρες και πέντε
λεπτά καθαρού αγώνα, η Μιχαέλα ηττήθηκε με 1-6, 6-2, 6-1

από τη Νο40 τενίστρια στην παγκόσμια κατάταξη των Juniors.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του
καθοριστικού set, κάλεσε
ιατρικό timeout στο 3-0 υπέρ
της Κόλμαν, εξαιτίας ενοχλήσεων που ένιωσε στο αριστερό
της πόδι. Ενοχλήσεις, που
έδειχναν να την επηρεάζουν σε
στιγμές στο ματς
Στο ταμπλό των διπλών,
η Μιχαέλα με παρτενέρ την
καλή της φίλη, Λόλα Ραντιβόγιεβιτς, θα αντιμετωπίσουν στον
1ο γύρο τις Βρετανίδες, Κάιλι
Μπίλτσεφ και Μινγκ Ζου, που
αγωνίζονται με Wild Card στη
διοργάνωση.

Is it coming home? Μπύρες, σημαίες
και sold out μπλουζάκια λίγο πριν
από τον χθεσινό ημιτελικό
«It's coming home». Και να θέλεις να το αποφύγεις, δεν μπορείς,
εάν κυκλοφορείς έστω και λίγο αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο.
Το τραγούδι-ανεπίσημος ύμνος της Εθνικής Αγγλίας παίζει
παντού: στα ραδιόφωνα, στις παμπ, σε καταστήματα ρούχων,
ακόμη και στο μετρό (όχι από τα μεγάφωνα, αλλά στα κινητά
επιβατών). Από το 1996, όταν κυκλοφόρησε, το «It's coming
home» συνοδεύει κάθε αγώνα των Τριών Λεόντων (ο επίσημος
τίτλος του, άλλωστε, είναι «Three Lions») και συμβάλλει καθοριστικά στην ψυχική ανάταση των Βρετανών, ιδίως σε περιόδους
κακής ψυχολογίας όπως η τρέχουσα: ο κόσμος είναι μπουχτισμένος από τα απανωτά λόκνταουν, η ανεργία έχει αυξηθεί και
το ποσοστό των ανθρώπων που παίρνουν αντικαταθλιπτικά έχει
φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. «Η πορεία της Αγγλίας στο φετινό Euro
συνέτεινε στην καλλιέργεια αυτού που αποκαλούμε ‘’feel-good
factor’’ σε ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού – είτε είναι φανατικοί ποδοσφαιρόφιλοι, είτε δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το
σπορ», λέει ο Ρίτσαρντ, κοινωνικός λειτουργός σε δήμο του
Βορειοδυτικού Λονδίνου. «Υπάρχει παντού - ή σχεδόν παντού ένα διάχυτο αίσθημα ευεξίας, το οποίο έχει αντίκτυπο και στην
οικονομία: στις αγορές που κάνουμε, είτε πρόκειται για ρούχα,
είτε για αλκοόλ το οποίο καταναλώνουμε σε μεγαλύτερες
ποσότητες αυτόν τον καιρό».
Το τελευταίο είναι σίγουρο. Εκατοντάδες χιλιάδες Λονδρέζοι
κατέκλυσαν μεσοβδόμαδα τις παμπ, για να παρακολουθήσουν
τον ημιτελικό. Η Ενωση Ιδιοκτητών Παμπ Βρετανίας προέβλεψε
ότι χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα καταναλώνονταν σχεδόν επτά εκατομμύρια μπύρες, δηλαδή περισσότερες
από 50.000 το λεπτό – και αυτό μόνο στις παμπ, χωρίς να
υπολογίζονται τα κουτάκια που θα άνοιγαν στα σπίτια.
Παράλληλα, το Συνδικάτο Εργαζομένων στο Λιανεμπόριο
εξέφρασε φόβους ότι ενδέχεται να εξαντληθούν τα αποθέματα
μπύρας εξαιτίας των ελλείψεων σε οδηγούς φορτηγών που
προκαλούνται λόγω της πανδημίας και του Brexit – αλλά αυτό
είναι μια άλλη ιστορία…
Εν τω μεταξύ, με προσωπική απόφαση του Μπόρις Τζόνσον οι
παμπ στην Αγγλία θα παρατείνουν το ωράριο λειτουργίας τους
την Κυριακή σε περίπτωση που ο τελικός του Euro οδηγηθεί
στην παράταση ή και στα πέναλτι. Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε
ότι προέβη σε επείγουσα τροποποίηση της νομοθεσίας, η οποία
θα επιτρέψει στις παμπ να παραμείνουν ανοιχτές για επιπλέον
45 λεπτά: έως τις 11:15 το βράδυ, αντί για τις 10:30 που κλείνουν,
διά νόμου, τις Κυριακές. «Ολόκληρο το έθνος παρακολουθεί τους
αγώνες καθηλωμένο. Η απόφασή μας διασφαλίζει ότι οι πολίτες
μπορούν να συναντηθούν και να απολαύσουν τον τελικό σε μία
παμπ, εάν το επιθυμούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του
πρωθυπουργού.
Είναι αλήθεια ότι αυτές τις ημέρες όλα κινούνται σε ρυθμούς
Euro. Βέβαια, οι κάτοικοι μιας γειτονίας του Δυτικού Λονδίνου το
παράκαναν: αγόρασαν όλες (περίπου 200) τις σημαίες του Αγίου
Γεωργίου, προστάτη της Αγγλίας, από τα καταστήματα της
περιοχής, και διακόσμησαν έναν ολόκληρο δρόμο για να (επι)δείξουν την υποστήριξή τους στην ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.
Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, βγαίνουν στα παράθυρα κάθε πρωί
από τις 7 και τραγουδούν - τι άλλο; - «It's coming home».
Στο τραγούδι αυτό δόθηκε μέχρι και… βασιλική σφραγίδα:
η μπάντα του Συντάγματος Coldstream Guards - η παλαιότερη
και πιο ξακουστή του Βρετανικού Στρατού - το εκτέλεσε προχθές
στους κήπους του Clarence House, κατά παραγγελία του
πρίγκιπα της Ουαλίας Καρόλου. Ο γιός του, Ουίλιαμ, ο οποίος
είναι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αγγλίας,
βρέθηκε χθες το βράδυ στο Γουέμπλεϊ για να παρακολουθήσει
τον ημιτελικό εναντίον της Δανίας, μαζί με ακόμη 60.000
οπαδούς.
Αρκετοί εξ αυτών, πάντως, δεν μπόρεσαν να φορέσουν την
εμφάνιση της ομάδας, επειδή τα καταστήματα είχαν ξεπουλήσει.
Χθες το μεσημέρι, το επίσημο κατάστημα της Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας είχε διαθέσιμα μόνο μεγέθη XXXL (προς 69,95
στερλίνες), ενώ στο σάιτ της Nike είχαν εξαντληθεί όλα τα
αποθέματα.
Οι πιο τυχεροί έδωσαν ραντεβού στα καθίσματα του Γουέμπλεϊ.
Οι υπόλοιποι, στην παμπ της γειτονιάς τους. Αλλά, για μισό
λεπτό. Τον κορωνοϊό τον ξεχάσαμε; Πολλοί επιστήμονες, ακόμη
και υπουργοί (οι τελευταίοι κατ’ ιδίαν), προειδοποίησαν ότι
η χαλάρωση των μέτρων θα οδηγήσει σε περαιτέρω έξαρση των
κρουσμάτων, με το Euro να υποδεικνύεται, εν μέρει,
ως υπεύθυνο. «Κανείς δεν έχει όρεξη να το συζητήσει αυτό.
Ομως, ενώ αυξάνονται τα κρούσματα, ήταν άραγε η κατάλληλη
στιγμή να επιτρέψουμε τις συναθροίσεις; Ηταν η ώρα να αφήσουμε 60.000 ανθρώπους να συνωστιστούν στο μετρό για να
φτάσουν στο Γουέμπλεϊ και μερικά εκατομμύρια ακόμη να κατασκηνώσουν στις παμπ της χώρας;» διερωτήθηκαν οι «Times».
Την απάντηση θα τη μάθουμε σύντομα…
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Boris Johnson sets out plan
for ‘living with Covid’
should still be cautious and that
containment measures could
be brought back if needed.
“I didn’t want people to feel that
this is, as it were, the moment
to get demob happy … it is very
far from the end of dealing with
this virus,” Johnson said.
“Obviously, if we do find
another variant that doesn’t
respond to the vaccines … then
clearly, we will have to take
whatever steps we need to do
to protect the public.”
Self-isolation scrapped for
children and fully vaccinated

B

ritish Prime Minister
Boris Johnson on Monday set out his plans
to end social and economic
Covid-19 restrictions in England in two weeks, in a test of
whether a rapid vaccine rollout offers enough protection
from the highly contagious
Delta variant.
Johnson confirmed the government aimed to end restrictive
measures on July 19, with a
final decision to be taken next
week. He said the step would
eliminate formal limits on social
contact, the instruction to work
from home, and mandates to
wear face masks.
After imposing the most onerous constraints on behaviour
in Britain’s peacetime history
to battle the novel coronavirus,
Johnson is betting the vaccination
programme, which has weakened the link between infections
and hospital admissions, can
prevent the health service being
overwhelmed by a new coronavirus wave.
Under plans, nightclubs will be
allowed to reopen and there will
be no limits on capacity of hospitality venues. Social distancing

guidelines will be scrapped.
“We must be honest with ourselves that if we can’t reopen
our society in the next few
weeks when we will be helped
by the arrival of summer and by
the school holidays, then we
must ask ourselves when will
we be able to return to normal?”
Johnson said at a news conference.
“We will move away from legal
restrictions and allow people
to make their own informed
decisions about how to manage
the virus,” he said.
Britain has suffered the
seventh highest global death
toll from Covid-19, but the takeup of vaccines has been strong,
with 86% of adults receiving a
first dose and 64% receiving
two doses as of Monday,
according to government data.
Johnson also said that people
under 40 would be invited for
their second COVID shots from
8 weeks after their first dose,
rather than 12 weeks, bringing
it into line with the policy for
over-40s.
He added that while he
believed this was the best
time to end restrictions, people

Health minister Sajid Javid
announced on Tuesday that
people in England who have
been fully vaccinated, and
children, will from 16 August no
longer have to self-isolate after
close contact with someone who
tests positive for Covid-19.
He said the success of the
vaccine programme meant it was
possible to go further in easing
self-isolation rules for those who
have received both shots.
“From the 16th of August …
anyone who’s a close contact
of a positive case will no longer
have to self-isolate if they have
been fully vaccinated,” Javid told
parliament.
“In line with the approach for
adults, anyone under the age of
18 who is a close contact of a
positive case will no longer have
to self-isolate.”
Only those contacts who
themselves test positive will be
required to self-isolate, he said.
Fully vaccinated passengers
to be fast-tracked
Meanwhile, Heathrow is to
begin fast-tracking fully vaccina-

ted passengers arriving at the
airport under a pilot scheme.
The programme involves
travellers coming into the
London airport from selected
destinations in Europe, the US
and the Caribbean on British
Airways and Virgin Atlantic
flights.
Heathrow said fully-vaccinated
travellers of all nationalities
would be able to present proof
of vaccination in digital or paper
format at check-in "to help prove
vaccination status can be
quickly and easily checked away
from the border and allow safe
entry to the UK."
It comes as the travel industry
steps up pressure on the government to allow quarantine-free
travel from destinations that
remain on the "amber" list under
Covid-19 traffic light travel rules.
Transport secretary Grant
Shapps will today set out plans
to ease restrictions on people
arriving from amber countries,
who currently have to selfisolate.
The
government
has
previously said that the quarantine requirement will be
dropped "later this summer" for
people who have been double
vaccinated.
Heathrow, BA and Virgin have
said it is essential that there is
no delay in implementing the
changes.
Passengers who are part of
the Heathrow trial will continue
to have to adhere to the current
quarantine rules for those arriving from amber destinations.
The pilot programme will
initially involve fully vaccinated
volunteers travelling on selected
flights from Athens, Los Angeles,
Montego Bay, Jamaica, and
New York.

Irene Charalambidou MP elected OSCE vice president

A

KEL MP Irene Charalambidou was
elected as one of the vice presidents
of the organization for security and
co-operation in Europe (OSCE).
Charalambidou is the first Cypriot MP
to hold this post. She was also the head
of the Cypriot delegation and special
representative of the committee for the fight
against corruption.
According to an announcement, the
29th annual session of the parliamentary
assembly of OSCE concluded on Tuesday
in Vienna with a secret online ballot to elect
the new officials of the assembly.
Former PA Vice President Margareta
Cederfelt from Sweden was elected presi-

dent, according to OSCE PA website.
Alongside Charalambidou are vice-presidents Pia Kauma from Finland, Daniela de
Ridder from Germany, Askar Shakirov from
Kazakhstan and Reinhold Lopatka from
Austria. The Vice-Presidents are elected for
three-year terms.
The OSCE addresses a wide range of
security-related concerns, human rights,
national minorities, democratisation, policing
strategies, as well as economic and environmental activities among others.
A total of 57 states participate with equal
status, and decisions are taken by consensus on a politically, but not legally binding
basis.

Diaspora Cypriots join
efforts to help those
affected by wildfires

P

resident of the Republic of Cyprus, Nicos
Anastasiades has given
instructions for an account
to be opened in the Central
Bank of Cyprus for individuals
to make donations for the
relief effort, following this
weekend’s tragic forest fire.
The fire broke out on Saturday afternoon in Arakapas and
swept through the surrounding
villages in Limassol and
Larnaca district, as the country
grappled with a blistering heatwave. The blaze killed four
workers, destroyed 50 homes,
damaged farms and power
lines, and forced the evacuation of 10 villages. More than
20 sq miles of forest and
farmland has been destroyed.
Presidential Commissioner,
Mr Photis Photiou, in coordination with POMAK (World Federation of Overseas Cypriots),
PSEKA (International Coordinating Committee Justice for
Cyprus) and NEPOMAK (World
Organisation for Young Overseas Cypriots) have launched
an appeal for the diaspora to
contribute to the relief effort.
In response to the appeal,
the National Federation of

Cypriots in the UK has coordinated initial donations from the
UK, including a £5,000 donation from the Federation and
other associations including
KOPA (Cypriot Football League
in UK).
The Trustees of the Christos
Lazari Foundation have also
generously agreed to donate
£25,000 to the relief effort.
Speaking at the launch of
the appeal The Presidential
Commissioner said: “We are
very grateful to all those in the
diaspora who have already
donated to the relief effort. We
encourage everyone in the
diaspora to donate whatever
they can afford, to help our
compatriots through this difficult time.”
The account details are:
• Account name: Support
to affected victims of the fire
in mountains area of Larnaca
and Limassol (SUPP.AFF.
VICTMS-FIRE-LCA-L/SOL)
• Bank: Central Bank of
Cyprus
• Account Number: 6001027
• IBAN: CY42 0010 0001
0000 0000 0600 1027
• Swift (BIC) Code:
CBCYCY2N

EKA event to commemorate
1974 black anniversaries

T

he Union of Cypriots in
Britain (EKA) invites our
community to remember
the 47th Anniversary of the
tragic events of the 15th and
20th July 1974, with an online
event to be held on Thursday
15th July 2021 at 4pm.
Main speaker: Maria Papalazarou Frangou (Journalist)
Join the meeting via:
https://cisco.webex.com/cisco/
j.php?MTID=md8c5423e3dd1
e829ef420243f92c3044
Or:
Meeting number (access
code): 186 361 3281

Meeting password: Cyprus
(297787 from phones)
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Cyprus downgrades UK to red

C

yprus downgraded the
United Kingdom to red
and upgraded Denmark,
Belgium, Monaco, Vatican City
and Jordan to the Green category
as part of its updated national
country assessment for travel to
be in force on July 8, the health
ministry said on Monday.
Downgraded from the green
to the orange category are
Saudi Arabi and South Korea,
while Spain joined the UK in the
red category.
Upgraded to the orange
category were Lebanon, North
Macedonia, Taiwan and Qatar.
The health ministry also evaluated Azerbaijan and Kosovo
in the orange category, while

Bosnia and Herzegovina, Brunei,
Moldova and Montenegro were
listed in the red category.
Visitors from green category
countries do not require to
present a negative coronavirus
test nor self-isolate to visit
Cyprus.
Passengers from orange category countries must take a PCR
test within 72 hours prior to their
departure with a negative result.
Cypriot citizens, their spouses
and children, people residing
permanently in the Republic and
people allowed to enter the
country based on the Vienna Convention, and people in countries
where PCR tests are not provided, may get tested upon arrival

at Larnaca and Paphos airports.
They need to self-isolate until the
PCR results are ready. The test
cost is covered by passengers.
Passengers from red category
countries are required to undergo a PCR test within 72 hours
prior to departure and undergo
another PCR test upon arrival in
Cyprus. They must remain in self
isolation until the result is issued.
The cost of the test is covered by
the passengers.
Cypriot citizens, their spouses
and children, people residing
permanently in the Republic,
and people allowed to enter the
country based on the Vienna
Convention may get tested upon
arrival at Larnaca and Paphos
airports. These people need to
self-isolate for 72 hours and
then take a second PCR test.
If their test result is negative,
they must send the results to
monada@mphs.moh.gov.cy to
be discharged from self-isolation.
Passengers from grey category
countries (that are not in red,
orange or green) must get
special permission to arrive in
Cyprus.
The ministry reiterated that
all passengers need to file an
application to CyprusFlightPass

before their flight to Cyprus. The
document could be used as a
substitute to the national SafePass allowing tourists to visit
indoor crowded venues such as
shopping malls, restaurants and
cafés among others.
Meanwhile, people, regardless
of nationality, holding a valid
vaccination certificate concerning
the acceptable vaccines will be
exempt from presenting a negative PCR test or self-isolation.
The acceptable vaccines
include Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen,
Sputnik V and Sinopharm.
In the case of two-dose
vaccines the person should
have been vaccinated with both
doses, while in the case of the
Janssen vaccine (single-dose
vaccine) 14 days should have
elapsed between the vaccine
dose and the travel date.
More information is available
at https://cyprusflightpass.gov.
cy/en/vaccinated-passengers.
As of August 1, Cypriots and
legal residents of the Republic
flying from abroad must follow
the protocols applying to all
passengers unless they have
received at least one dose of
the vaccine.

since the main tourism markets,
Russia and the UK, remained
closed.
The hoteliers said they expected stricter measures from the
government beyond the effort to
encourage vaccinations.
Famagusta hoteliers were
echoed by the association of
tourist enterprises (Stek) who said
it was an unfortunate yet expected
development considering the
increase in daily infections.

Head of Stek, Chrysemily
Psilogeni, said the prospects for
the rest of the season were dire,
even if the situation improved.
“We will finish the season
without a high influx of tourists,
neither from our basic markets,
nor the secondary ones.”
What is important, she added,
was to save the sector and
maintain demand at high levels
so that Cyprus stayed on the
global tourist map for next year.

Cyprus moves into
ECDC Red category

T

ourism industry professionals were left reeling on
Saturday after Cyprus was
placed in the Red category by
the European Centre of Disease
Control (ECDC) because of a
surge in coronavirus infections
in the past couple of weeks.
Famagusta hoteliers said they
felt disappointed and somewhat
indignant after the island was
placed in the Red category, a
small step from Deep Red.
Countries end up in the Red
when their 14-day cumulative
Covid-19 case notification rate
is more than 200 but less than
500. Above 500 lands a country
in Deep Red territory.
In a written statement,

Famagusta hoteliers bemoaned
the fact that people refused to
get vaccinated “but who also hide
that they have been infected by
the virus.”
The result is a “moving bomb
that will not only blow up the
hotel industry but also the entire
economy. We have shouldered
the greatest weight during the
crisis in the tourist industry and
we are now suffering new blows,
which, unless something changes
radically, will spell the end of the
hotel industry,” the statement
said.
Many hotels in Famagusta,
which is currently faced with a
surge in infections, were looking
into suspending their operation

Stefanos Stefanou
elected as AKEL’s
new General Secretary

S

tefanos Stefanou was
elected new General
Secretary of AKEL on
Sunday afternoon, replacing
Andros Kyprianou who has held
the post since 2009.
He was elected by the party’s
Central Committee, comprised
of 105 members.
Stefanou received 74 of the
103 valid votes or 71.84%, whilst
Yiorgos Loukaides received 29
votes or 28.16%.
In his speech after the results,
Stefanou said “it is a great honour
but an even greater responsibility.”
Reflecting on the recent elections, he said there was a clear
message sent out and there
was an importance to transform
themselves.
“Not to undo our ideological
and political identity but to listen
to the demands and challenges
of the new age, investing in what
we are for almost a century now.”
The goal, he added, is to
“become once again, the protagonists in the fields that shape
progress.”
Stefanou thanked his predecessor Kyprianou for all his
hard work and all he had given
to the party. Furthermore, he
raised the alarm over the Cyprus
problem saying “this is the first
time we are so close to permanent partition. These crossroads
makes AKEL’s presence extremely important, as this is not the
time to seek ‘new adventures’.”

There is no doubt that the only
path to a solution is a bizonal,
bicommunal federation, he added.
President Nicos Anastasiades
congratulated the newly elected
general-secretary on Monday and
said he hoped to have a meeting
with him soon.
He also expressed his desire
for close cooperation “in a climate
of consensus and good political
climate, with absolute respect
for existing disagreements,” to
promote decisions for the benefit of Cyprus and its people.
Stefanou was born in today’s
occupied Gerolakkos, outside
Nicosia, on 21 January 1965.
Following the Turkish invasion,
his parents settled in Deftera.
He studied political science
at the Bulgarian Academy of
Sciences in Sofia.
He is married to Yeorgia Zinonos and they have two daughters. The family live in Yeri.
Stefanou has been a member
of AKEL’s Central Committee
since 1995, the General Secretary of AKEL’s youth from
1996-2001 and was government
spokesman during the Christofias administration from 2008
to 2013. He heads the party’s
press and communication’s
office since 2016.
He was elected MP in Nicosia
in 2016 and re-elected last month.
He is a member of several parliamentary committees and deputy
president of the Refugees Committee.
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Inspirational UK Cypriot Theo Sergiou Alexandros Beshonges to
appear in Mamma Mia!
receives the Diana Award

U

K Cypriot Theo Sergiou
has been awarded the
Princess Diana Award.
One of his biggest icons and
inspirations, he said that Princess
Diana faced a world that
expected her to act in a certain
way and especially as a woman,
she had a lot of barriers and
exclusions she needed to
confront.
“This sounds ridiculous, but
when I was young, I drew a lot
of similarity between my life and
hers, and the energy to keep
fighting. I understand how sometimes you have to push boundaries and scuffle fevers to demonstrate what you can do, to assert
yourself and to reconstruct
others’ conception of possibility.
But she went further than that,
she tried to change world and
to a large extent, I think she did.
That energy is something that
excites me and gets me ready
to buzz for my time on this earth,
long or short,” said Theo.
He added, “So winning an
award in her name, personally,
has been an astonishing achievement. Thank you Rotary Club of
Enfield Chase, London, UK for
nominating me for the award.”
The Diana Award honors young
people who work to improve
the lives of others. The Award is
the most prestigious accolade
a young person aged 9-25 can

receive for their social action or
humanitarian work. Named after
Diana, Princess of Wales, the
award was established in 1999.
Theo’s list of achievements is
breathtaking and so impressive;
when he was just two-and-a-half
months old, he was diagnosed
with bilateral Retinoblastoma
(cancer in both eyes). After chemotherapy he regained some sight.
However, at the age of four, he
was diagnosed with cancer again,
this time the tumour had grown
so big, he and his parents had
been told he had only a few days
to live, the cancer was terminal.
Distraught, they prepared for
the worst, yet insisted on continuing the fight and the treatment.
Theo says: “Then suddenly
one day the tumours froze, they
never shrank but they stopped
growing. I still am partially blind
and in fear knowing that the
cancer could come out of remission one day and kill me, but I
survived.”
“Even though I encounter daily
barriers being visually impaired,
I am adamant not to let this
affect my everyday life and will
go over and beyond to do any
aspiration I set for myself and
inspire others,” he added.
Theo was a founder member
of the London Youth Assembly
in 2018 and is the Representative for London in the UK Youth

Parliament.
He is passionate about reducing
knife crime, Enfield being one
of the worst boroughs. He was
recruited to the Youth Advisory
Forum which reports directly to
the Cabinet. This is the first ever
youth civil service body and
Theo is the youngest person in
British history to contribute to
a No.10 Cabinet meeting. He
compiled an academic report on
‘Our Generations Epidemic: Knife
Crime’ in the hope of producing
a more accurate policy.
Theo was instrumental in
forming the Youth Violence
Commission document which
was delivered to former Prime
Minister Theresa May leading to
a Knife Crime summit last April
with a variety of professionals.
As an inpatient at BARTS
hospital in 2014, he realised how
little say young people have in
their own care and became
the co-founder of BARTS YES
FORUM – Youth Empowerment
Squad which now stretches
across the BARTS Trust, set up
to help improve the experience
of young patients.
He is a lay member of NICE
on their Complex Needs and
Disability Committee producing
guidelines for key-workers and
is the first young person on this
committee. He is on the NHS
England Youth Forum, representing the views of local young
people on a national platform and
Youth Representative for Health
Education England on their
Patient Advisory Forum
He supports Childhood Eye
Cancer Trust meeting one to
one with parents whose children
have been diagnosed with
Retinoblastoma and gives
advice and support.
And still he works tirelessly
for the community. During the
Coronavirus Pandemic, he is
giving peer support across the
5 BARTS hospital sites to
those aged from 11 to 19 who
are concerned about being in
hospital or don’t want to go to
hospital appointments and are

Get ready for World Chocolate
Day with Greek Deli 2 U!

S

tock up on sweet treats
ready for World Chocolate Day this week!
Greek Deli 2 U have a great
selection of chocolate biscuits
and treats to satisfy all your
sweet cravings this week.
You're in luck, all of the
chocolate products across their
entire site are in their Buy One
Get One Free offer for this week
only! Shop this amazing offer
whilst stocks last!
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 them 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

worried about their survival. He
also says many young people
don’t like being stuck at home
and feel they are missing out on
milestones in life – Theo says
he reassures them that it’s OK
to feel concerned.
He is also supporting kids in
education, writing an open letter
to the Prime Minister about
the lack of provision during
Lockdown for youngsters with
special educational needs who,
he says, are suffering mental
health problems and not getting
an education and also those
who are being marginalized
because they are digitally
disadvantaged due to lack of
access to modern technology.
Theo said: “As my motto goes,
I don’t need a reason to do
things, I need a reason not to. I
hope this Award inspires other
people to try the same outlook.
With the recent outbreak of
Covid-19, I draw even closer to
these principles, knowing how
precious life truly is. This Award
has allowed me to reflect over
my life experiences and have
hope that growth behind barriers
is always possible; never before
has this message been so
importance to us all.”
Theo will receive a trophy,
certificate and £300 to go
towards his chosen project or
charity from Rotary in Britain
and Ireland. Enfield Chase
Rotary have also awarded him
a prize of £200 to help with his
future studies.
The President of Rotary
International in Great Britain and
Ireland, Donna Wallbank said:
“Theo Sergiou is an exemplary
example of positivity; throughout his personal struggles, he
has looked ahead and shown
grit and determination.
“His story shows that society’s
labels which are so easily added
to young people, whether in
mainstream or additional needs
education, do not determine their
future, as from adversity comes
strength and Theo’s strength
shines like a beacon for others.”

A

lexandros Beshonges will
be appearing in the West
End theatre production
of Mamma Mia! which re-opens
at the Novello Theatre in London
on 25 August 2021.
Set on a gorgeous Greek
island, the global smash hit
musical tells the story of Sophie,
a bride-to-be who wants nothing
more than for her father to walk
her down the aisle. That’s going
to be tricky though, because she
doesn’t know who her father is.
Sophie’s fiercely independent
mum, Donna, had three relationships which ever-so-slightly overlapped. So any of three men
could be her father. Without her
mother’s knowledge, Sophie
invites all three to her wedding.
What could possibly go wrong?
Alexandros will play Pepper
who is Sky's best man for his and
Sophie's wedding. He is a bartender on the island of Kalokairi.
Alexandros was born in Nicosia,
Cyprus - his father is from Agios
Amvrosios, Kerynia, and his
mother from Nicosia, now living
in London. He attended the
Grammar School of Nicosia from
the age of 5 to 18. During that
time, he was attending Shakallis
Dance School where he gained
a general dance education in
traditional Cypriot dancing, Greek
dancing, Latin, Flamenco and
other genres.
At the age of 14, he started
teaching and choreographing
for Shakallis Dance School.
Alexandros entered his own
teams in dance competitions,

achieving and gaining first places
in solo, duets and group categories in various genres. He had
the opportunity to attend international and traditional dance
festivals around the world with
the school, including France and
The Netherlands.
After his school years, he
completed his military service
during which time he also managed to gain a full scholarship
to attend a short course in Dance
and Musical Theatre in Cyprus,
at Cyprus Performing Arts. During
his military service, he used his
days off to fly out to the UK and
audition for dance/musical theatre
colleges. He was accepted into
six musical theatre colleges with
full funding/scholarship awards.
Alexandros graduated with a
first class BA(Hons) in Musical
Theatre, a Trinity Diploma and a
DDE teaching qualification from
Laine Theatre Arts in July 2020.
He has been a live show finalist
on So You Think Can Dance!
whilst still in professional training.
Alexandros
has
had
professional opportunities and
experiences including playing
the role of Starkey in Peter Pan,
ensemble/under-studying
Colleen in Cinderella, featured
male dancer in the Edinburgh
Fringe hit show, Wannabe - The
Spice Girls Show, as well as
corporate work with Sellador
Worldwide.
Alexandros will be making his
West End debut this August in
Mamma Mia! the musical at the
Novello Theatre.

24 | Thursday 8 July 2021

Motion for a resolution on Famagusta and
Cyprus tabled at PACE

A

motion for the adoption
of a resolution supporting
the return of Famagusta
to its lawful inhabitants has been
tabled by members of the Parliamentary Assembly of the Council
of Europe (PACE), following
an initiative by the Famagusta
Association of Great Britain.
The motion gathered the
required signatures of at least
20 members of PACE and is due
to be discussed at the Assembly

probably in September.
The initiative by the Famagusta
Association GB President Dr.
Vassilis Mavrou was forwarded
by the PACE member and MP for
the British Labour Party Geraint
Davies, who is the author of the
motion with the assistance of
Dr Mavrou and the Association.
The motion has been submitted
with the signatures of another
21 members of PACE, representatives of Cyprus, Greece,

the UK and other countries.
The Famagusta Association
GB gives special thanks to Dora
Bakoyannis for her valuable help
in tabling the motion.
The text of the resolution proposed states that the Parliamentary Assembly should reaffirm
its support for a comprehensive
settlement of the Cyprus problem, on the basis of an agreed
framework for a bi-communal,
bi-zonal federation with a single
sovereignty, single citizenship
and international personality and
political equality, as set out in the
relevant UN Security Council
Resolutions and the High Level
Agreements, “noting however
that this has yet to be achieved”.
It then refers to the failure to
secure the return to Famagusta
of the city’s lawful inhabitants,
despite the relevant UN resolutions.
It concludes: “The Assembly
should join the European Parliament which, in its Resolution of
26 November 2020 on Varosha,

condemned Turkey’s illegal
activities in Varosha and warned
that the city’s partial “opening”
weakens prospects of a solution
exacerbating divisions and entrenching the permanent partition
of the island.
"Underlining the UN SecretaryGeneral’s call for the resumption
of negotiations on the basis of
the Common Declaration of 11
February 2014 and his Six Point
Framework of 30 June 2017 and
the convergence achieved, the
Assembly should:
• call on Turkey to act according to the UN Security Council
resolutions and return Famagusta
to its lawful inhabitants;
• reaffirm the Republic of
Cyprus sovereign right to exploit
its natural resources to the benefit of all people of Cyprus;
• urge Council of Europe
member States to exert pressure
on Turkey to co-operate and
refrain from actions that are
inconsistent with international law
and relevant UN resolutions.”

remain mindful of public health
risks while they are still present.”
Covid marshals patrol in pairs
every day of the week, including
bank holidays. They provide basic
advice to businesses and members of the public and their regu-

lar presence helps to ensure that
businesses remain compliant.
In addition, they liaise with the
Police, Environmental Health and
Trading Standards teams, providing information and helping
with enforcement if necessary.

Keeping Enfield safe

E

nfield’s Covid marshals
have paid more than
44,500 visits to businesses since December 2020 in
an effort to remind people about
staying safe while out and about.
In addition, they have spoken
to or dispersed almost 4,900
groups on high streets and
carried out more than 2,100
patrols in parks.
Enfield’s 30 marshals provide
pro-active patrols on high streets,
town centres and in parks. Their
role has become increasingly
important as new variants of
Covid-19 have emerged.
Enfield Council’s Cabinet
Member for Regulatory Services,
Cllr George Savva, said: “While

Enfield has been magnificent in
responding to the vaccination
programme, we still need to
exercise caution which is why
the Covid marshals are such an
important presence on our high
streets, in town centres and
around other ‘hotspots’ such as
parks. Their main aim is to help
people feel safe and confident.
“Covid marshals can also help
businesses with questions on
things such as compliant outdoor
seating, displaying QR codes
for NHS test and trace and
managing social distancing.
“As a Council we are committed
to making sure people feel safe
to go out and to support our local
high streets. But we have to also

Eleni Charitonos
is first Cypriot female
Analog Astronaut

B

orn in 2000, in Cyprus,
Eleni Charitonos is
the first Cypriot female
Analog Astronaut and is working
towards becoming the first
Cypriot Astronaut.
Her passion for space is
invaluable which is why she
is trying to explore as many
aspects of it as possible. She is
willing to work 24/7 just to make
sure that she stands a chance
to walk on the moon or fly to
Mars.
She has participated in a
LunAres mission, a dream
coming true unexpectedly soon,
and the start of a great journey.
Analog missions are field tests
in locations that have physical
similarities to the extreme space
environments. Analogue astronauts go through extensive
selection as well as specific
training in order to live just like
astronauts live in space.
During the mission, she
conducted her own research
on “Pandemics in Space” and

finally get a slight feeling of
what life in space would be like!
She said, “I am eternally
grateful to Dr. Luke Daly, a
lecturer in Planetary Geoscience
at the School of Geographical

& Earth Sciences at the University of Glasgow, for helping me
throughout the application process and for being the supervisor
of my research.
“Cyprus I will do my best to
make you proud!”

Saying nothing: Humility and the subtlety of success
Unshowy. Dedicated. Professional.
The Lawyer

T

wo scenes. One in a play, and
one on film. The lessons they
teach are immense, but the lightness and casualness with which they
do it, leaves you silent with admiration
for the achievements of some people.

In 1949, Arthur Miller wrote ‘Death
of a Salesman’. It is probably ‘the’ great
American play, by probably America’s
greatest playwright. It charts the decline
of Willy Loman, the salesman of the title,
who is living on past glories, no longer
able to make ends meet. Nobody takes
him seriously anymore. Getting on in
years, he is always borrowing money
from his friend and neighbour Charley.
There’s a scene late on, when
Bernard (Charley’s son) is home to visit
his dad, before catching a train back
to Washington D.C. Bernard was the
nerdy kid earlier in the play and was
teased by Willy’s sons, Biff and Happy.
He was an awkward youngster, but
now, as a grown up, he is substantial
and serious.
Willy looks admiringly at Bernard,
who’s now a lawyer. They have a long
conversation. Willy asks him about his

work, family and friends.
Charley walks in.
Charley: How do you like this kid?
Gonna argue a case in front of the
Supreme Court.
Willy: No! The Supreme Court! And
he didn’t even mention it!
Charley: He don’t have to – he’s
gonna do it.
It’s a profoundly beautiful moment.
Just work hard. Study. Be professional.
Any successes, any milestones – no
need to advertise them. The work itself
is reward enough.
I read that play and scene while I
was at university, and it has stayed with
me.
We don’t need to project a curated
perfection on social platforms. We can
just do what we do and be comfortable
with that.
The Spy
In the film ‘Zero Dark Thirty’, Maya
is the CIA agent who discovers the

whereabouts of Usama Bin Laden
(UBL), and convinces the CIA director,
and the US president, to kill him. She
is sent to secretly brief the Navy Seals
Black Ops team. They gently smile,
as they realise the enormity of their
mission – it sinks in.
The film then replays the whole raid,
in real time – from stealth flight inside
Pakistani territory, from Jalalabad to
Abbottabad, and into the house where
UBL is found and killed, leaving all
other residents, including his family,
alive.
At the end, when the job is done,
UBL is identified, matched with DNA,
and his body is respectfully washed
and given Islamic funeral rites.
We then see an enormous Air Force
Bomber plane opening its rear ramp.
Maya walks on.
Air Force pilot: Are you Maya?
Maya: Yah.
Air Force pilot: That’s the only name
they gave me. You can sit wherever
you want. You’re the only one on the

manifest.
(Pause).
You must be pretty important. You
got the whole plane to yourself.
(Pause).
Where do you wanna go?
So. Having doggedly pursued UBL
and succeeded in her mission to get
Public Enemy Number One, the US
Government gives her free pass.
Probably for the rest of her life.
She contemplates her achievement.
What’s left for her to fight? The final
60 seconds is a close-up of Jessica
Chastain’s divine face. She begins to
cry. All the setbacks, delays, disappointments, fighting the doubters, and the
129 days of waiting for executive
action. They were all worth it.
She doesn’t answer. We don’t know
where she wants to go. She has already
reached her Ithaca. Her internal journey
of the soul is done.
The rest is gravy.
James Neophytou
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Andrea Georgiou

Panik Records
artists dominate
MAD Video
Music Awards
The MAD Video Music
Awards, the biggest event in
celebration of Greek music,
took place last week in Greece.
Presented each year by
MAD TV, the awards honour
the year’s biggest achievements
in music, with over 100,000
people voting for their favourite
artists, songs and video clips.
The evening was presented
by actor and presenter Themis
Georgantas.
Panik Entertainment Group
dominated the awards, winning
in 9 of the 15 categories on the
night, whilst Panik artists stole

the show with their onstage
appearances.
The winners included:
Konstantinos Argiros (Best
Laiko Video & Best Adult
Singer), Petros Iakovidis (Best
Greek Dance Video), Eleni
Foureira (Best Singer Modern),
Giorgos Kakosaios (Best Newcomer), Melisses (Best Group
& Best Ballad Video), Giorgos
Mazonakis (Best Song of the
Year) and Giorgos Sabanis (Best
Male Modern Singer), amongst
others.
Natasa Theodoridou received
the Honorary Mad Music Icon
Award.
During the awards ceremony,
Eleni Foureira performed her
new single, Aeraki (To Thiliko).
The full show will be aired
this evening on MEGA TV
Greece at 7pm.

West Side Story’s Rachel Zegler to star
in Disney’s live-action Snow White

Rachel Zegler, who will soon be seen as Maria in Steven
Spielberg’s film adaptation of West Side Story, has lined up her
next big screen gig - a Disney princess. The actor-singersongwriter will play Snow White in the studio’s live-action take on
Snow White and the Seven Dwarfs.
The movie, bringing to life Disney’s first animated feature, will
feature new songs by Tony and Oscar winners Benj Pasek and
Justin Paul, the duo behind The Greatest Showman and Dear
Evan Hansen.
Disney’s additional upcoming live-action slate includes
The Little Mermaid, starring Halle Bailey as Ariel and with
Hamilton Tony winner Daveed Diggs as Sebastian. For the film,
original composer Alan Menken is partnering with another
Tony-winning Broadway favourite, Lin-Manuel Miranda.
West Side Story will be released by 20th Century on
10 December 2021. Zegler stars alongside Ansel Elgort, Ariana
DeBose, and Rita Moreno who starred in the original 1961 movie
musical, which tells the story of star-crossed lovers caught
between rival street gangs the Sharks, who are Puerto Rican, and
the Jets, who are white.
The film, which is considered one of the greatest movie
musicals of all time, took home 10 Academy Awards including
best picture.

Yiannis Ploutarhos duets with
daughter Katerina
The apple doesn’t fall far from
the tree! Following in the footsteps
of her brother Giorgos Kakosaios,
Yiannis Ploutarhos’ daughter
Katerina also appears to have
been bitten by the music bug.
Together with her renowned
father, she has recorded a new
version of his successful hit,
Poso Orea Matia Eheis. The
sweet studio collaboration,
captured in an accompanying

video clip, includes behind the
scenes footage of creating the
single, as well as documenting
a tender family moment.
Poso Orea Matia Eheis,
written and composed by NINO
Xypolita, was released in 2010
and features on Ploutarhos’
sixth platinum album Prosopika
Dedomena. It is one of dozens
of timeless love hits by the
much loved singer.

Greece: No bouzoukia for unvaccinated
says Posidonio nightclub

G

reece’s
Posidonio
music hall is the first
bouzoukia in the country to ban unvaccinated people
from entering the venue.
Following an announcement

from the Greek government
last week requiring nightclubs
and bouzoukia to register
as either a ‘pure space’ for
vaccinated people only, or
as a ‘mixed space’ with both

vaccinated and unvaccinated
people permitted, the popular
music hall where Panos Kiamos
is scheduled to be performing
at over the summer, will be
a “Covid-free zone as of 16
July.”
The singer posted a video
on his personal Facebook
account saying:
“You know where to find
me….at the heart of entertainment at Posidonio. You are all
aware I love performing, under
no circumstances though do I
wish to play around with public
health. For this reason, we have
decided that as of July 16th,
Posidonio will become the
first Covid-free music venue in
Greece. My colleagues and I are
ready and waiting to entertain
you – enjoy safe nights with
no half measures. From July
16th at Posidonio, the masks
come off!”
The video received mixed
feedback from Kiamos fans,
some supporting him, others
disagreeing with the decision
and leaving negative comments.
Yton The Music Show saw
the return of Nikos Vertis on
Friday 2nd July.
The popular laiko singer will
perform a limited number of
shows throughout this month.
The premiere night, which
welcomed both vaccinated
and unvaccinated people, was
completely sold out.
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EUREKA!
Phoenix / AHistoryof
AncientGreecein50lives
A
George.M.Georgiou

vivid, novelistic history of the rise of Athens
from relative obscurity to the edge of its golden
age, told through the lives of Miltiades and
Cimon, the father and son whose defiance of Persia
vaulted Athens to a leading place in the Greek world.
When we think of ancient Greece we think first of
Athens: its power, prestige, and revolutionary impact
on art, philosophy, and politics. But on the verge of the
fifth century BCE, only fifty years before its zenith,
Athens was just another Greek city-state in the
shadow of Sparta. It would take a catastrophe, the
Persian invasions, to push Athens to the fore.
In Phoenix, author David Stuttard traces Athens's
rise through the lives of two men who spearheaded
resistance to Persia: Miltiades, hero of the Battle of
Marathon, and his son Cimon, Athens's dominant
leader before Pericles.
Miltiades's career was checkered. An Athenian
provincial overlord forced into Persian vassalage,
he joined a rebellion against the Persians then fled
Great King Darius's retaliation. Miltiades would later
die in prison. But before that, he led Athens to victory
over the invading Persians at Marathon.
Cimon entered history when the Persians returned;
he responded by encouraging a tactical evacuation
of Athens as a prelude to decisive victory at sea.
Over the next decades, while Greek city-states
squabbled, Athens revitalized under Cimon's inspired
leadership. The city vaulted to the head of a powerful empire and the threshold of a golden age. Cimon
proved not only an able strategist and administrator
but also a peacemaker, whose policies stabilized
Athens's relationship with Sparta.
The period preceding Athens's golden age is
rarely described in detail. Stuttard tells the tale with
narrative power and historical acumen, recreating
vividly the turbulent world of the Eastern Mediterranean in one of its most decisive periods.

A History of Ancient Greece in 50 Lives David Stuttard
In this original approach to the history of ancient
Greece, David Stuttard weaves together the lives of
fifty of the most remarkable and influential people
from the Greek world into a compelling narrative,
from the early tyrant rulers Peisistratus and Polycrates,
through the stirrings of democracy under Cleisthenes
to the rise of Macedon under Philip II and Alexander
the Great and the eventual decline of the Greek
world as Rome rose to power.

One of the 50 lives
ALCIBIADES - Politician and General
A fabulously rich Alcmaeonid, Alcibiades was
orphaned in 447 at the age of three. As a result he
found himself inheriting a fortune and growing up as
the ward of Pericles, his mother’s cousin, in the most
powerful house in Athens. Intensely charismatic and
with smouldering good looks, he ensured that his
name was constantly on everybody’s lips.
In democratic Athens public recognition may have
been key to gaining power, but individual patronage
was crucial too. One way to achieve it was through
forming homoerotic relationships with older men.
Courted by some of the most influential citizens of
Athens, the young Alcibiades chose his lovers well,
calculating how best to manipulate each to further
his career. Only Socrates resisted him, although the
two enjoyed a close friendship.
In other ways, too, Alcibiades was careful to
consolidate his powerbase. An arranged marriage
to Hipparete, daughter of Hipponicus, reputedly the
richest Greek alive, should have opened many doors.

Not only was her name attractive to a young aristocrat, the fact that she was an heiress made her irresistible. Yet despite giving Alcibiades a son and a
daughter, hers was not a happy marriage. Irritated
by her husband’s many public affairs and indiscretions, Hipparete tried to divorce him. Proceedings
were halted when Alcibiades dragged her forcibly
from the courts. She died soon after.
Alcibiades is curiously absent from the records of
the first part of the Peloponnesian War, but when
peace was made in 421, he was swift to make his
presence felt. Relishing the opportunities that only
war could bring, he did his best to sabotage the treaty.
As proxenos for Sparta, it was his responsibility to
represent Spartan interests in Athens. Instead, he
undermined them, earning popular acclaim by humiliating their ambassadors in front of the Assembly.
Not for the last time Alcibiades allowed personal
ambition to eclipse the national interest, and as a
short-term strategy it worked beautifully – the people
appointed him one of the strategoi. So, although
direct hostilities between Sparta and Athens were
suspended for almost six years, thanks to Alcibiades’
disruptive efforts there was constant skirmishing
between their allies. Wherever battle was, there too
was Alcibiades. At the head of an alliance of Peloponnesian states united in their opposition to Sparta, he
harried the enemy and won some minor victories.
Then in 418 at Mantinea the Athenians were defeated,
and his star seemed in danger of being eclipsed.
But not for long. At the Olympic Games of 416, he
staged a spectacular comeback, parading not just
his riches but a new nexus of powerful Ionian backers
– Ephesus, Chios and Lesbos – all of which hoped
to bathe in his reflected glory. In an unprecedented
show of wealth Alcibiades entered seven chariots,
coming first, second and third. Moreover, thanks to the
largesse of his east Aegean sponsors, he entertained
the entire Olympic audience to a banquet served from
Athenian state silverware ‘borrowed’ for the occasion,
a display of opulence calculated not just to enhance
his fame but to intimidate. For he was already contemplating a new campaign: first against Sicily and
then, so rumour had it, on to Carthage. Should he
be successful the rewards would be incalculable.
Hence the support of the Ionians.
Alcibiades still needed the People’s backing. In the
last recorded use of the mechanism his rivals tried to
ostracize him. They failed. Claiming that he had won
his Olympic victory purely to gain kudos for Athens,
Alcibiades first formed an unlikely alliance with Nicias,
then in the Assembly outmaneuvered him in the
debate over Sicily. To Nicias’ horror he, Alcibiades
and the veteran soldier Lamachus were appointed
to lead the campaign, which almost certainly would
not only reignite the Peloponnesian War but plunge
the whole of the Greek world into conflict. But in 415,
on the eve of the expedition’s departure, most of the
city’s herms were discovered inexplicably smashed,
an act of gross impiety that Alcibiades’ enemies were
quick to lay at his door – quite literally, as his was one
of the only houses whose herm had not been broken.
Alcibiades was allowed to sail for Sicily, but on
reaching Catana he found himself recalled to Athens
to face indictment not only on this count but on the
capital charge of profaning the Eleusinian Mysteries
by staging a grotesque parody that revealed their
secrets to non-initiates.
Rather than return to face trial Alcibiades evaded
his guards at Thurii and disappeared. In his absence
an Athenian jury condemned him to death, while priests
cast a curse on him. Not that Alcibiades cared. He
had already found safe haven – in Sparta. In return for
his protection he exchanged crucial military advice
with his city’s old enemy. In Alcibiades’ absence

Athens’ fleet and army were defeated in Sicily, while
in Attica itself – since, as predicted, the Sicilian expedition rekindled the war with Sparta – the Spartans
seized and permanently fortified the strategic site of
Decelea.
In exile Alcibiades sloughed off his reputation for
luxury. But not every Spartan relished his presence.
When King Agis II grew suspicious that his wife,
Timaea, was secretly referring to her new-born baby
Leotychidas as ‘Alcibiades’, the extent to which his
guest had integrated himself into Spartan high
society was revealed.
While touring Ionia in 412 to incite poleis including
his Olympic backers, Ephesus and Chios, to switch
sides from Athens to Sparta, Alcibiades learned of
Agis’ plot to kill him. His options increasingly limited,
he once again defected – to virtually the only state
that he had not yet offended: Persia. Even in Persia
Alcibiades could not resist playing a double game.
Athens had been hard hit by her defeat in Sicily
and, with an oligarchic coup appearing increasingly
inevitable, Alcibiades entered into discussions with
its potential leaders about the possibility of his return.
In 411, however, Athenian troops on campaign in Ionia,
unhappy with the progress of the war and believing
that Alcibiades could bring Persia in on their side,
hailed him as their general. When he set foot on his
native soil, Alcibiades was determined it should be
in style and with a string of victories to his name. For
almost four years he remained in the east, raising
money, leading campaign after campaign against
the Spartans and playing a dangerous game of cat
and mouse with Persia.
The day he returned to Piraeus, Athens was marking the festival of the Plynteria. The quayside was
crowded with cheering well-wishers waving crowns
of gold and bronze. Overcome by emotion, 43-yearold Alcibiades wept as he stepped ashore. For more
than a year, he enjoyed extraordinary power. All
charges laid against him back in 415 were dropped,
his confiscated property was returned and the inscription recording the curse against him was hastily
removed and flung into the sea. He was appointed
to the new and unprecedented post of Supreme
Commander. He reached the pinnacle of his ambitions;
but soon the kaleidoscope would twist once more
and its pattern break unrecognizably.
Thanks in no small part to Alcibiades’ earlier intrigues
Ephesus had defected to the Spartans. Now in 406
Alcibiades was determined to win it back. But his
plans were thwarted. In his absence on a mission of
his own and in contravention of all orders his helmsman,
Antiochus, whom he had left in charge of Athens’
fleet, joined battle with the Spartans at Ephesus. He
was roundly defeated. Innocent for once of any wrongdoing, Alcibiades nevertheless was blamed for the
debacle and summoned home. Of course, he did not
go. Once again Alcibiades was on the run.
During his years of campaigning, Alcibiades had
built a powerbase of his own in the Chersonese. Now
at the top of everyone’s ‘most wanted’ list, he took

refuge there on his estates, a middle-aged warlord
ruling his small empire and watching as, without him,
Athens’ fortunes once again unravelled. But in 405
news came which he could not ignore. Athens’ fleet
was in the Dardanelles. So were the Spartans. But the
Athenians had chosen a disastrous position for their
base by the sluggish creek of Aegospotamoi. Foreseeing dire consequences, Alcibiades rode into their
camp and sought out their generals. Desperately he
tried to persuade them to move to a better location,
but they ignored him. When they subsequently joined
battle, they were comprehensively defeated and all
but a handful of Athens’ 180 triremes were lost.
Without a navy, and with the Black Sea corn route
now in Spartan hands, Athens could not survive for
long. In 404 the starving city finally surrendered.
It was in no position to make terms. The Spartans
dismantled the city walls and the Long Walls to the
sea, installed the oligarchic government of the Thirty
Tyrannoi and spared the population. In victory, the
fiercest fighting force in Greece had shown a tender
clemency. But there was one man whom the Spartans could not forgive. In the months after Athens’
fall, with the aid of a small band of local vigilantes –
vengeful brothers of a girl whom (they claimed) he
had seduced – they tracked down Alcibiades to a
village in Phrygia. Silently they surrounded the house
in which the two were sleeping. Then they set it alight.
As Alcibiades ran out, a sword in his right hand, a
blanket wrapped round his left arm as a shield, he
was shot down in a hail of javelins and arrows. He
died as he lived, loved and hated in equal measure
– but ultimately alone.

About the author
David Stuttard is a writer, lecturer, theatre director,
dramaturg and Fellow of Goodenough College,
London. He serves on the advisory board of The
Transatlantic Forum for Education and Diplomacy
(TFED), and is represented by Bill Hamilton at A.M.
Heath.
David is a classicist well-known for translating
and directing Greek plays. His career represents an
admirable commitment to popularising classical
culture and making it accessible to new nonspecialist audiences.
In 2021, Bloomsbury Academic Press published
Looking at Agamemnon, the latest in a series of books
that David edits featuring chapters from international
scholars, and including his own translation.
David is currently working on Hubris: Pericles’
Parthenon Project and the Invention of Athens for
HUP and Looking at Persians for Bloomsbury.
Meanwhile, David's new literary show, Lovers,
Traitors and Bloody Greeks, with Sian Phillips and
Stephen Greif, which premiered in October 2020,
will be performed at Goodenough College, London
in July and at Crazy Coqs, Soho in September
2021. Later in 2021 and in 2022 David will lecture
for Noble Caledonian on cruises to Sicily.
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Theatre Reviews

Film Reviews

Oh hippy day
George Savvides

To Be Someone
Ray Burdis is clearly a big fan
of QUATROPHENIA and adapts
Peter Meadows’ succeeding book
with many key cast members from
the original film.
The story follows Danny (Sam
Gittins), a young entrepreneur and
co-owner of a popular mods club
as well as a scooter business.
However, things begin to turn sour
when his meets the club’s secret
financier, a thuggish gangster who
lures him into delivering drugs to
the Isle of Wight…

FILM OF THE WEEK
Black Widow
Kate Shortland, the acclaimed
Australian director of SOMERSAULT, LORE and BERLIN
SYNDROME hits the big time
with this eagerly awaited Marvel
blockbuster. The early story of
Natasha Romanoff, before she
becomes an invaluable member
of THE AVENGERS, begins with
an exciting prologue which sets
up the scene of what’s to come
most perfectly.
Two young girls are playing in
the garden while their mother
(Rachel Weisz) is preparing dinner
before the father (David Harbour)
rushes in and urgently commands
them to get in the car and run away.
It is later revealed that Natasha
and her younger sister Yelena
are given to the KGB to become
widows - trained killing machines.
20 years later the estranged
sisters (Scarlett Johansson &
Florence Pugh) come together in
their quest to bring down the dark
forces that changed their lives…
It is a superb adventure with
spectacular set pieces and thankfully Shortland gives enough
emphasis on character building
and their relationships past and
present. The acting is excellent,
particularly from Johansson and
Pugh who get plenty of opportunity to show off their tough as well
as sensitive sides to their complex
personalities. Harbour and Weisz
add strong support as the uncompromising parents. It is great to
see feisty, fearless female protagonists in a big Hollywood
blockbuster that delivers!

The Truffle
Hunters
This delicious documentary
by Michael Dewck and Gregory
Kershaw uncovers the secrets and
joys behind a group of old men’s
passion for hunting along with their

loyal dogs the precious white
truffles deep into the forest. It is a
real craft and a much-kept secret
which these men are not willing

to share with anyone despite their
advancing age. They all admit that
they owe their success to their
dogs’ ingenuity. Competitors try to
poison them and when one of the
hunters is offered vast amounts
of money for his dog he candidly
replies “how much do you want in
exchange for one of your children?
Precious and unmissable!

The Surrogate

Tower. Here she follows the story
of Jeanne (Noemie Merlant),
an introvert young woman who
begins work as a cleaner at an
amusement park. She likes to keep
away from people and is obsessed
with wires and spare parts creating
her own versions of theme park
rides. One night during her shift
she becomes intimate with a new
ride she decides to call Jumbo…

It is such a bizarre premise it
could only have come from reality
and Merlant creates a suitably
weird environment in which Jeanne
finds her true love. Unique!

High Ground

A topical theme that centres
around Jess Harris (Jasmine
Batchelor), a 29-year-old web
designer who decides to be the
surrogate and egg donor for her
best friend Josh (Chris Perfetti)
and his husband Aaron (Sullivan
Jones). She is over the moon when
she becomes pregnant, but the
joy is short lived when a prenatal
test brings unexpected results…
It raises many strong issues
about the subject and the immense
dilemmas they bring. The acting
is strong, and the action develops
like a stage play which is a
compliment!

Jumbo
This bizarre film marks the
feature film debut of Belgian
director Zoe Wittock who got
inspired to write her screenplay
when she read about a woman
who fell in love with the Eiffel

This powerful film, inspired by
true events, takes place in
Northern Australia - the time is
1919, and in a remote part of the
country a group of Aborigines
carry on with their lives looking
after their families until some
soldiers come and kill this small
community.
A small boy survives the
massacre and grows to be an
intelligent young man amongst
the white community…
A brutal and deeply moving
film about the injustice that the
indigenous people forced to
endure throughout generations.
Superbly photographed and
written with urgency and passion
by Chris Anastasiades. A must!

A familiar scenario but quite
watchable thanks to its main
protagonist and veteran cast.
TOVE: This brilliant biopic from
Finland was one of the highlights
from this year’s Flare Film Festival.
It celebrates the life and career of
Tove Jansson from her early days
as a struggling artist in Helsinki,
before she becomes famous
for creating the Moomin books. It
is also a personal portrait of a
woman, who first finds love in the
arms of married theatre director
Vivica Bandler. A passionate film
about a unique artist perfectly
complimented by strong production values.
CAVEAT: This creepy horror
marks the impressive debut from
writer/director Damian Mc Carthy,
who tells the story of Isaac (Jonathan French), a man suffering from
partial memory loss who accepts
a job to look after his landlord’s
disturbed niece. He thinks it is easy
money, but he soon begins to
regret deeply his decision…. It is
imaginatively made by Mc Carthy,
who makes great use of one, single,
spooky location. (SHUDDER)
A PERSONAL ENEMY: An
intriguing psychological thriller
about a celebrated Polish architect
(Tomasz Kot) on a business trip
to Paris, who gives a lift to a
mysterious young woman (Athena
Strates) to the airport... There
are enough twists and turns to
keep one’s interest until the final
credits.
OCCUPATION RAINFALL: It is
two years since an alien invasion
on Earth and a group of survivors
in Sydney, Australia begins a ruthless battle against the invaders…
It is an overlong sci-fi adventure
which looks more like an episode
from a television series with
endless explosions and without
any character development.

Barney Efthimiou

M

ention
the
best
known musicals such
as The Sound of
Music or West Side Story and
they have an immediate association of location. In these
two cases the Austrian hills
and New York City respectively. So how do you solve a
problem like Pippin (Charing
Cross Theatre).
The 1972 musical with music
and lyrics by award-winning
Stephen Schwartz and a book
by Roger O. Hirson is a quirky
and whimsical affair. It uses
the premise of a mysterious
performance troupe, led by
the Leading Player, to tell the
story of the eponymous young
Prince in search of meaning
and significance.
Pippin and his father
Charlemagne are characters
derived from two real-life
individuals of the Middle Ages
though the plot is fictional.
That existential pseudophilosophical description gives
you an idea of the dilemma.
Being a fictional plot however
gives director Steven Dexter
free rein and so the medieval
becomes the ‘Summer of Love’
of 1967. A time when young and
old alike were letting it all hang
out and wishing each other
peace and love. We could do
with one of those right now.
As we follow Pippin
(Ryan Anderson) on his quest
to find passion, fulfilment and
meaning driven by extraordinary
dreams and aspirations we
are introduced to a colourful
group of characters that make
up the troupe of travelling
artistes led by Ian Carlyle’s
ebullient and seductive Leading Player. There is a frisson
of mutual bewilderment and
excitement that is deliciously
beguiling.
The adventure and voyage
of discovery continues, a mix
of the mysterious, magical
and portentous, in a kingdom
of hippies on David Shields’
wonderfully psychedelic set.
The individuals the Prince
encounters become ever more
far out and crazy.
Schwartz’s score hits the
spot beautifully though the
songs are not particularly
memorable. In fact the best
numbers belong to the other
roles, most memorably Berthe,
the prince’s flamboyant and
right out there grandmother.
When you only have one song
to sing you want to make the
most of it and Genevieve
Nicole does that with a huge
dollop of cheekiness and fun.

A hippy mama who makes
No Time At All her own and in
truth it is a shame she has
so little material to play with.
You could tell the audience
wanted more from Berthe.
This is definitely a musical
of two parts, even though
the original was performed
without an interval. The initial
silliness where poor Pippin is
like a fish out of water with
courtesans who think they
know better moves to a more
macabre Act II where the
manipulative Leading Player
leads him to a horrible end.
Imagine a beginning that
has snippets of Danny Kaye’s
hilarious The Court Jester,
has the feel of the original
hippy musical Hair and ends
with elements of Faust.
The overall experience is
intriguing and enjoyable, there
is enough here to keep most
of the customers satisfied.
Dexter deserves great credit
for making it physically and
emotionally sensual and the
talented company create a trip
well worth getting high on.
Another trip not to miss
out on is the factual rather
than fictional shenanigans that
continue unabated in the “Westminster Bubble.”
Naughty boy Matt (Hancock)
has been replaced by sanguine
Saj (Sajid Javid) and master
of ceremonies Michael (Give)
has announced that he and
wife Sarah will be separating
but there is “no one else
involved.”
Meanwhile Kier (Starmer)
escaped, for now, from entering the last chance saloon
when Labour held on to Batley
and Spen by 323 votes. A win
is a win and Dianne (Abbott)
resorted to quoting Churchill in
justifying their narrow retaining
of the seat.
All characters mentioned
here are real not fictional.
The trip continues. A week is a
long time in politics. Roll on
next week…
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Step out in faith
s full lockdown is being
released, it’s surprising
to hear how many people
are still so traumatised by the
occurrence and its resulting
aftermath. There are many that
have had vaccinations, but there
are so many still that choose not
to, or cannot for other reasons.
After being restricted and alone
for so long, many are of course
relieved to be able to get back
to some sort of normality and
see other people, but life after
lockdown doesn't seem to be so
straightforward. I have seen that
there are many who are still
suffering with it all, afraid to go
out, barely going out anywhere
for some real socialising, still
continuing with meticulous cleaning and wiping down everything,
including groceries and parcels
as they come through the door.
Some are still afraid to allow
people near let alone hug them,
others feel that everyone should
still wear masks, even when

A

all restrictions are lifted. Of
course people should step out
with caution, but has it left many
people with post traumatic
disorder?
I think sadly the pandemic
and its devastating results has
caused long lasting damage to
many of those who were elderly
and vulnerable, and had to take
it seriously right from the very
beginning, with extreme care
in order to protect themselves,
worried about their mortality, and
of course why shouldn't they be.
My elderly aunt wants to
prolong her years as best she
can. She chooses to live a
healthy lifestyle, eating well and
regular active exercise, and has
managed to maintain her good
mental and physical health which
puts a lot of people who are a
lot younger to great shame. So
why wouldn't she want to hang
on and enjoy her life to the max?
Why would she want to take any
chances and jeopardise her

longevity? Good on her, and good
on her for being so careful for
so long.
As we step out there, we
do have to respect each other's
thoughts and feelings. Those
of us that were once naturally
huggy-kissy tactile creatures of
habit, have now had to become
restricted, hold back and may
question before approaching one
another, whilst others don't and
just go ahead, leaving another
uncomfortable or not at ease.
After losing so many people,
from the early stages of the pandemic, I was careful to protect my
loved ones. Even after a year of
barely seeing anyone myself,
I had to take a leap of faith
and start stepping out slowly,
gradually weaning off a solitude,
accustomed lifestyle. I started
slowly seeing some people I felt
safe with and were careful themselves, and gradually stepped
out more amongst others.
I don't believe in being com-

placent or blasé with anything,
in fact I would say really it is
essential that we should just
think safety first as best we
can and proceed with caution
in most situations, for our own
comfort and others that are
more vulnerable.
So as we try and resume a
little old normality, it is not about
being selfish and going back
out there like a bull a China shop
without restriction. It should be
more a case of being aware of
others and their personal feelings and how they feel about you
being near them, and at what
level for their comfort. Step carefully and approach with caution
I would say is considerate and

courteous.
Doing what is right for yourself
and others with empathy and
sensibility of their needs is what
separates us and makes us as
thoughtful emotional human
beings. So let's not just assume,
but let's ask others how they
feel about things first before we
run up to them, flinging our arms
round them, start talking closely
and breathing all over them.
Let's remember to be kind and
caring to others who are not so
reassured or confident yet.
I can't wait to get back out
there and dance a little salsa, but
hey if nobody wants to dance
with me, I really wouldn’t be
insulted. I would understand and

just dance by myself. There are
many dances to be done solo,
and not too close.
When we get that green light
on fully, to get our lives back on
all systems go, let's remember
to consider those around us who
may be traumatised by it all and
are just still not confident to do
so yet. Let's allow them to do so
in their own time and proceed
carefully with kindness.
Step out in faith with consideration for a better future ahead.
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Mahalepi / Μαχαλεπί

M

ahalepi is a refreshing
Cypriot dessert often
enjoyed in the summer
months whilst sitting outside in
the jasmine-scented breeze.
The jelly-like pudding is made
with just water and Νησιαστέ /
Maize powdered starch, but cornflour is fine to use. Usually no
sugar is added when making the
pudding, but it can be sprinkled
on top when served with rose
cordial (Triantafillo) and ice water,
and even some Τριαντάφυλλο
παγωτό / rose cordial ice-cream!
My grandmother and mother
often made Mahalepi for us in
the summer time to keep us cool,
and I remember when the village
ice-cream man would pass by our
house every afternoon on his old
battered bicycle, they would give
us few pennies and a bowl for
the ice-cream - those were the
good old days!

Mahalepi can also be made
with milk, topped with chopped
nuts or glyka (fruit preserved
in syrup) - this is known as
Lebanese Mahalepi.
Ingredients:
To each cup of water you add
one tablespoon of cornflour.
6 cups water
6 tablespoons cornflour /
Νησιαστέ
For serving:
Rose cordial
Sugar
Iced water
Rosewater ice-cream, optional
Method:
Place 5 cups of water in a
saucepan and bring to the boil.
Dissolve the cornflour in the
remaining cup of water and add

it to the boiling water on a low heat,
stirring with a wooden spoon
until it thickens like custard.
Pour into 6 bowls (wet them
first) or glasses, half filling them
- they should be about 2cm thick.
Set aside to cool and refrigerate
for at least an hour.
To keep the Mahalepi fresh for
longer, remove each one from its
bowl, place in a plastic container
covered with cold water, and
close with the lid.
To serve, cut into cubes, add
a tablespoon of rose cordial,
iced water, and sprinkle with as
much sugar as you like. I like to
serve Mahalepi with triantafillo
/ rose ice cream and decorate
with pink rose petals.
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

Italy reach EURO 2020 final

NEW SALAMIS FC:
A new season, a new chapter
New Salamis FC are embarking on a new chapter in their history. Following two seasons of
pandemic and interrupted football, the FA decided to reward the teams that achieved the best results
over that period by promoting teams on PPG (points per game average).
New Salamis were one of those rewarded and have it confirmed by the FA that they will be
promoted to the Spartan South Midlands Football League Premier Division (Step 5) of the Non-League
ladder. The committee are delighted to stay in this prestigious league and unlike many other teams
that were moved into different leagues following the re-structure.

FA Cup

J

orginho coolly rolled the
decisive kick past Spain
keeper Unai Simon in the
semi-final at Wembley after
Alvaro Morata had been
thwarted by a fine save from
Italy’s Gianluigi Donnarumma
and Dani Olmo had blasted his
effort over the bar.
Italy’s substitutes and coaching
staff poured on to the pitch celebrate in front of their jubilant
supporters behind the goal after
Jorginho’s kick booked their place
in Sunday’s final against either
England or Denmark.
Roberto Mancini’s side took the
lead on the hour through a sensational curler from Federico Chiesa
to complete a sweeping counterattack which began with keeper
Donnarumma catching a Spain
cross and rolling the ball out.
Morata, who had been dropped
from the starting lineup after
beginning all Spain’s previous
games, equalised with 10 minutes
left, calmly slotting into the bottom
corner after bursting forward and
exchanging a one-two with Olmo.
The goal was the latest twist
in an eventful few weeks for
Morata, who has been booed and
even faced death threats from
Spain supporters after a couple
of poor showings, before redeeming himself with a crucial goal
in the 5-3 win over Croatia.
But his tournament ended in
dismay as his tame spotkick
allowed Jorginho to clinch the win
for Italy, continuing their sensational run, having earned a clean
sweep of victories in the group
stage and knocked out top-ranked
Belgium in the quarter-finals.
“Spain were great, they have
star players but we fought until
the end and we did it,” said
Italy’s Chiesa.

“When (Manuel) Locatelli
missed the first penalty, everyone was calm saying we can do
it and at the end our group
helped us in the moment.”
Mancini’s side are looking to
win the European Championship
for the first time since 1968 and
secure their first major trophy
since winning the 2006 World Cup.
Italy avenged their shootout
defeat to Spain in the Euro 2008
quarter-finals and their resounding defeat in the Euro 2012 final,
and completed a second straight
European Championship victory
over the Spaniards after their 2-0
win in the last 16 at Euro 2016.
Spain coach Luis Enrique could
take nothing away from his side.
“They only wanted to get to
penalties in extra time but we
could have played for half an hour
more. We can be happy and proud
with what we’ve seen. We kept
trying to play our way,” he said.
“Everyone can feel proud of
this team, we have many young
players who have done things
you couldn’t imagine at their age
and we were a team from start
to finish.”
Wembley’s capacity was
expanded to 60,000 and although
coronavirus restrictions prevented
fans from travelling abroad, the
two countries’ expatriate communities turned out to pack each end
behind the goal and generate a
scorching atmosphere, which
heightened the sense of occasion
between two titans of international
football.
Italy made an intense start but
Spain went on to dominate the
first half, although Mancini’s side
came closest to scoring when
Emerson clipped the bar right
before halftime.
The second half was even

more intense as gaps opened
up at either end and Spain
captain Sergio Busquets missed
a great chance when he sent a
shot just over the crossbar.
Chiesa then broke the deadlock
by pouncing on a loose ball after
a last-ditch tackle by Aymeric
Laporte and curling into the net
to score his second goal in the
tournament after also netting at
Wembley against Austria.
Italy could have put the game
to bed, but Simon saved twice
from Domenico Berardi and
Morata made them pay.
Spain looked more likely to find
a winner in the remaining minutes
and in extra time but could not
manage a second shootout
victory after prevailing against
Switzerland in the quarter-finals.
Once again Morata was a
crucial part of the story, but not
in the way he would have wanted
what an epic it was.
Harry Kane struck twice as
England thrashed Ukraine 4-0
on Saturday to reach their first
European Championship semifinal since 1996 and set up a
clash with Denmark.
The England captain raced
onto a Raheem Sterling through
ball to fire in the opener from
close range after four minutes
at the Stadio Olimpico, England’s
earliest goal in a Euros match
since 2004.
Harry Maguire headed home
a second less than a minute
into the second half and Kane
soon nodded in his side’s third
as Ukraine’s resistance crumbled.
Substitute Jordan Henderson
completed the rout with his first
international goal to ensure
England’s comfortable passage
into the last four.

Euro 2020 results and fixtures
Quarter Finals
Switzerland 1 Spain 1 (Spain won on
penalties)
Belgium 1 Italy 2
Czech Republic 1 Denmark 2
England 4 Ukraine 0
Semi Finals
Italy 1 Spain 1 (Italy won on penalties)
England v Denmark
Final
Italy v England or Denmark

As per last season, the club
have also been afforded a place
in the FA Cup where they were
supported by so many people
from the community, and we
want to take this opportunity to
thank them. Those nights were
very special and made even more
so by the tremendous support.
The draw for the first two
rounds takes place on Friday
9th July. Also on the same day,
the draw for the FA Vase will
also be announced. Watch this
space for further news!

Manager
Salamina’s latest chapter will see ex Football
League player and Salamina legend Danny Bailey
as their Manager.
Danny has a wealth of experience playing at a
very high level, for Reading and Exeter City and
as a coach known to so many players in the North
and East London area.
He will be assisted by Sal Besim, Les
Cleevely and Andrew Kouroushi as they aim to
progress New Salamis through the football
pyramid.

Fixtures
Home matches will be played at Coles Park, home of Haringey Borough, on Saturday and Tuesday
nights, with all Under 16s admitted free. Come along, enjoy your football close up, and get to know the
team. New Salamis fixtures can be found via our website www.newsalamisfcuk.com and also via
their social media channels on Twitter and Instagram : @newsalamisfcuk
DATES - Pre-Season:
10th July vs Brimsdown 2.00pm Kick off at Enfield Grammar School
13th July vs West Essex 7.45pm Kick off at Wadham Lodge
17th July vs Wingate & Finchley Kick off 12.00pm at Barnet Lane
24th July vs Sporting Bengal Kick off 2.00pm at Enfield Grammar School
3rd August First League SSMFL Premier Division Fixture TBC
7th August FA CUP Extra Preliminary Round Fixture TBC

New Salamis Youth
New Salamis Youth are also expanding their team
base, doubling last season’s team quota and moving
to the Watford Friendly League next season. Any
players, teams, managers and coaches looking to
join our youth set-up, please contact Ban Demetriou
on 07973 670 659.
The club are also looking for more volunteers
to help them with their push through the leagues.
If you are football minded and want to get involved

New Salamis Clubhouse
The New Salamis club house
on Myddleton Road, is now back
up and running following nearly
a year of closure.
If you are in the area and want
to pop in for a Greek coffee or
something stronger, feel free to
join us. The club house is open
7 days a week from 11.30am to
12.00am.
Its a great place to communicate and talk about all the days
topics especially football not just
local, but generally.
Looking forward to meeting
many new faces in season
2021/22 as we hope to continue
our upward trajectory.

in some capacity, whether its as a coach,
behind the scenes, social media or just helping
out on matchday please contact us via email:
newsalamisofficial@outlook.com.
Salamina has a strong tradition of success and
owes it to the support of our community. We want
to keep this tradition going, and invite all Cypriot
youngsters to get in contact with us should they
want to continue their football journey with us.

33 | Thursday 8 July 2021

Michael Yiakoumi

Akanthou clinch KOPA League Challenge Cup

A

kanthou went to town in
the KOPA League this
season by adding the
KOPA League Challenge Cup
to the Second division league
and cup double they had already
won by beating Olympia in the
Challenge Cup final on Wednesday night at Haringey Stadium.
Akanthou started well and
within minutes they had a goal,
disallowed, the game then
turned Olympia’s way and after
15 minutes Peter Antoniades
scored a great headed goal from
an Elias cross. Then on the half
hour, George Yianni scored a
phenomenal goal with a 40 yard
shot that went straight into the
top corner of the goal to give
Olympia a 2-0 lead.
In the last 15 minutes of the
first half, Akanthou were awarded
a penalty which Inarhu Martin

converted and a minute later
Harrison Georgiou came close
when he shot wide.
Then a cross from Brandon
found Panny Boxer who scored
just inside the penalty box to go
into the break 2-2.
The second half was goalless
and as a result, the game went
into extra time. When it looked
that they may be going into
penalties, Akanthou got a free
kick which Inhar Martin took
and hit Olympia’s defensive wall
which bounced back into the
path of Harrison Georgiou whose
shot from 35 yards went screaming into the back of the net to
give Akanthou their third trophy
of the season.
The presentation of the Cup
was made by Sotiris and Tony
Yianni on behalf of league sponsor Winchmore Brickworks.

Akanthou KOPA League Challenge Cup winners

Olympia KOPA League Challenge Cup Runners Up

Officials, Challenge Cup Neo Neophytou, Chris Bodell and James Keane,
Akanthou Captain Alex Charalambous and Olympia Captain Battell

Action from KOPA League Challenge Cup Final
between Akanthou and Olympia

Sotiris Yianni, Alex Charalambous, Tony Yianni and Jack Markou
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Kyriacou Nicola Aresti

Κυριακού Νικόλα Αρέστη

(from Ayios Giorgios Spatharigou, Cyprus)

(από Άγιο Γεώργιο Σπαθαρικού, Κύπρος)

It is with deep sorrow that we announce the passing of our
beloved mum, Kyriacou, who died peacefully at home
on Wednesday 23rd June 2021, at the age of 95. Kyriacou, wife
of the late Nicola Aresti (from Rizokarpaso) was a dearly loved
mother, grandmother, great-grandmother, sister, aunt and friend.
Kyriacou, loved by her family and friends will be missed
immeasurably. Our memories of her will always be with us,
and we find solace in knowing that she is now in a better place.
The funeral service will be held on Monday 12th July at 10am
at The Twelve Apostles Church, and 12pm at Southgate
Cemetery. Due to current Covid-19 restrictions only immediate
family will be able to attend the church service, but all are
welcome to join us at Southgate Cemetery.
The family welcomes donations as an expression of sympathy
instead of flowers. Funds raised will be shared between the ‘Pain
and Palliative Care’ teams at The Whittington and The Twelve
Apostles Church.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης
μας μαμάς, Κυριακού, η οποία απεβίωσε την Τετάρτη 23 Ιουνίου
2021, σε ηλικία 95 ετών. Η Κυριακού, σύζυγος του αείμνηστου
Νικόλα Αρέστη (από το Ριζοκάρπασο) ήταν μια ιδιαιτέρως
αγαπητή μητέρα, γιαγιά, αδελφή, θεία και φίλη. Αγαπήθηκε πολύ
από την οικογένεια και τους φίλους της και θα λείψει αφάνταστα
σε όλους μας. Οι αναμνήσεις μας για αυτήν θα είναι για πάντα
μαζί μας. Βρίσκουμε παρηγοριά γνωρίζοντας ότι τώρα βρίσκεται
σε ένα καλύτερο μέρος. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 12
Ιουλίου στις 10πμ στην εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων και
η ταφή θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο του New
Southgate. Λόγω των τρεχόντων περιορισμών του Covid-19,
μόνο η οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί στην εκκλησία, ωστόσο
όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν στο κοιμητήριο του New
Southgate. Η οικογένεια δέχεται δωρεές στην μνήμη της αντί για
λουλούδια. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα μοιραστούν
με το «Pain and Palliative Care», The Whittington και την
εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων.

08.10.1925 - 23.06.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Παναγιώτα Αναστασίου

Panayiota Anastasiou
(from Avgorou, Cyprus)

(από Αυγόρου, Κύπρος)

It's with unbearable pain and sadness that I announce the
passing of my beloved wife of 57 years, Panayiota
Anastasiou who was 78 years old and leaves behind her
husband Haralambos Anastasiou, 2 daughters and a son,
15 grandchildren and 3 great grandchildren.
She was a kind and loving person, who stepped in and
helped raise her youngest daughters’ children.
And also, my beloved daughter Anastasia Christodulou
53 who passed away 3 months ago, leaving behind her
husband, 4 daughters and 2 grandsons. And I want to also
mention my beloved youngest daughter Kyriakoulla
Pavlou 45 who passed away 6 years ago leaving behind
her husband and 4 children.
My wife was from Avgorou village in Cyprus and will be
buried in Avgorou village when permitted.

16.04.1943 - 02.07.2021

Συλλυπητήρια
Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών
Αγγλίας εκφράζει τα θερμά
και ειλικρινά του
συλλυπητήρια στην
οικογένεια του
Τόνι Ανδρέα Τσαπούλη,
που απεβίωσε πρόσφατα.
Αιωνία του η μνήμη.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης
μου γυναίκας για 57 χρόνια Παναγιώτα Αναστασίου, η οποία
απεβίωσε στις 2 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 78 ετών.
Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Χαράλαμπο Αναστασίου,
2 κόρες και έναν γιο, 15 εγγόνια και 3 μεγάλα εγγόνια.
Ήταν ένα ευγενικό και στοργικό άτομο.
Βοήθησε στο μεγάλωμα των μικρότερων κορών μας.
Της αγαπημένης μας κόρης Αναστασίασ Χριστοδούλου
53 ετών η οποία απεβίωσε πριν από 3 μήνες, αφήνοντας
πίσω τον σύζυγό της, 4 κόρες και 2 εγγόνια. Καθώς και της
αγαπημένης μου μικρότερης κόρης Κυριακού Παύλου
45 ετών η οποία απεβίωσε πριν από 6 χρόνια αφήνοντας
πίσω τον σύζυγό της και 4 παιδιά.
Η σύζυγός μου ήταν από το χωριό Αυγόρου στην Κύπρο και
θα ταφεί στο χωριό Αυγόρου όταν επιτραπεί.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Charalambos ‘Hambis’ Pelele

Χαράλαμπος ‘Χαμπής’ Πελελέ

(from Lefkoniko, Famagusta)

(από Λευκόνοικο, Αμμόχωστος)

It is with great sadness that we announce
the passing of our beloved husband, father
and Papa, Hambis Pelele, from Lefkoniko,
who died peacefully at home on Friday 25th
June 2021 at the age of 98 with his family.
He leaves behind his cherished wife Anna,
daughters Androulla and Kay,
sons-in-law Dino and Neon, grandchildren
Anna, Joanna, Melanie, Terry and Lucy
and his great grandson Theo.
Hambis was the most extraordinary,
inspirational, kind and loving man we have
ever known. To him, family was everything.
He was a man who was loved and
respected by everyone who knew him.
A true gentleman of his time.
The funeral service will be held on Monday
12th July 2021, at 12:30pm, at The Greek
Orthodox Church of St Mary, Trinity Road,
Wood Green, London N22 8LB and
followed by the burial at Hendon Cemetery,
Holders Hill Road, NW7 1NB, and the wake
will be held also at the cemetery.
Flowers or donations to Asthma UK will be
gratefully received. A collection box will be
available on the day.

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και
προπάππου Χαμπής Πελελέ από το
Λευκόνοικο, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του
ήρεμα την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021,
σε ηλικία 98 ετών. Αφήνει πίσω την σύζυγο του
Άννα, επίσης από το Λευκόνοικο, κόρες,
Ανδρούλλα και Κίκα, γαμπροί, Ντίνο και
Νεόφυτο, εγγόνια, Άννα, Ιωάννα, Μελανή,
Λευτέρης και Lucy και δισέγγονο Theo.
Ο Χαμπής ήταν ένας εξαιρετικός κύριος,
στοργικός, ευγενικός, γεμάτος αγάπη για όλους
και πάντα χαμογελαστός. Λάτρευε την
οικογένεια του, ήταν το παν για αυτόν.
Ένας άνθρωπος που όποιος τον γνώριζε
κέρδιζε τον σεβασμό του.
Ήταν ένας πραγματικός κύριος της εποχής του.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 12 Ιουλίου
2021, στις 12:30πμ, στην ελληνική ορθόδοξη
εκκλησία της Παναγίας στο Trinity Road, Wood
Green, N22 8LB, η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο
του Hendon, Holders Hill Road,London NW7
1NB και η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.
Λουλούδια ή εισφορές για το Asthma UK, είναι
ευπρόσδεκτα και θα υπάρχει επίσης ένα κουτί
εισφορών την ημέρα της κηδείας

10.02.1923 – 25.06.2021

† 3μηνο Μνημόσυνο

† 40 Days Memorial Service

Τελούμε το Σάββατο 10.07.21, το
3μηνο μνημόσυνο – τρισάγιο του
πολυαγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα και παππού

The 40-day memorial service for our beloved

Αριστείδη Γεωργίου
στο κοιμητήριο του New Southgate
στις 12 το μεσημέρι και την Κυριακή
11.07.21 στην εκκλησία του Αγίου
Ιωάννη τον Βαπτιστή, Wightman Rd.
Επί τη ευκαιρία, θέλουμε να
ευχαριστήσουμε όλους εσάς που
παρευρεθήκατε στην κηδεία, όλους
όσοι κάνατε εισφορές και στείλατε
λουλούδια.

Andreas Kyriacou
will take place on Sunday 11th July, at 11.30am,
at St Mary’s, Trinity Road, Wood Green.
We would like to take this opportunity to thank everyone
who attended the funeral, sent flowers and made a
donation. We raised £500 which will be split between
Cancer Research UK and the RSPCA
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 11 Ιουλίου, το 40ήμερον
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας

Ανδρέας Κυριάκου

στην εκκλησιά της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green.
Επί τη ευκαιρία, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς
που παρευρεθήκατε στην κηδεία, όλους όσοι κάνατε
εισφορές και στείλατε λουλούδια.
Με την βοήθεια σας καταφέραμε και συγκεντρώσαμε το
ποσό των 500 £ που θα μοιραστούν μεταξύ του
Cancer Research UK και του RSPCA.

Απεβίωσε η Ραφαέλα Καρά
Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών η γνωστή
τηλεπαρουσιάστρια και θρυλική
τραγουδίστρια Ραφαέλα Καρά.
«Η Ραφαέλα μας άφησε. Πήγε σε έναν
καλύτερο κόσμο, όπου η ανθρωπιά της,
το αδιαμφισβήτητο γέλιο της και το
εξαιρετικό ταλέντο της θα λάμψουν για
πάντα». Με αυτά τα λόγια, ο Sergio Iapino
δίνει τη θλιβερή ανακοίνωση που ενώνει
τον πόνο των λατρευτών ανιψιών
Federica και Matteo, της Barbara, της
Paola και της Claudia Boncompagni,
δια βίου φίλων και στενών συνεργατών.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Tom Chrysostomou

Τομ Χρυσοστόμου

(from London)

(από Λονδίνο)

It is with deep sorrow that we announce the sudden passing
of Tom Chrysostomou at his home on 21st June 2021, at the age
of 56. He was a beloved husband, father, son, brother, uncle,
godfather and friend. He will be sorely missed, and his memories
will be with us forever. He leaves behind his wife Androulla,
daughters Elena and Alexia, his mother Evridiki, siblings Vassos
and Helen as well as nephews and nieces. The funeral will be
on Tuesday 13th July at 12 o'clock at St Demetriοs Church
Edmonton, N9 0LP followed by New Southgate crematorium
at 2pm, N11 1JJ. A wake will follow at The Cavalier Pub,
67 Russell Lane, N20 0BB. We welcome donations to The British
Heart Foundation as an expression of sympathy instead
of flowers through the link below
https://www.justgiving.com/fundraising/tomchrysostomou

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας
Τομ Χρυσοστόμου στις 21 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 56 ετών.
Ο Τομ ήταν ένας αγαπημένος σύζυγος, πατέρας, γιος, αδελφός,
θείος, νονός και φίλος. Θα λείψει πολύ απ’λους όσοι τον ήξεραν
και οι αναμνήσεις του θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Ανδρούλλα, κόρες, Έλενα, Αλεξία,
μητέρα Ευρυδίκη, αδέλφια, Βάσσο, Ελένη και πολλά ανίψια.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 13 Ιουλίου στις 12:00
το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Edmonton
N9 0LP, η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2μμ,
N11 1JJ και η παρηγοριά θα δοθεί στο The Cavalier Pub,
67 Russell Lane, N20 0BB. Οι δωρεές θα σταλθούν στο
The British Heart Foundation ως έκφραση συμπάθειας αντί για
λουλούδια. Παρακάτω θα βρείτε τον σύνδεσμο:
https://www.justgiving.com/fundraising/tomchrysostomou

27.09.1964 – 21.06.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

George Charalambous

Γιώργος Χαραλάμπους

(from Paphos, Cyprus)

(από Πάφο, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of
our beautiful father George Charalambous, who was born
in Neo Chorion, Paphos, Cyprus on 21.01.1930 and
passed away on the 27.06.21. He was the most kind,
loving, gentle and caring man we ever knew and was
loved by everyone who ever met him.
He leaves behind his son Anthony, daughter Helen and
son in law John and many other friends and family.
A funeral service will take place at St.Nectarios Church,
Wycliffe Road, Battersea, London, SW11 5QR,
on Tuesday 13th of July at 12.00pm, following the funeral
service he will be taken to Cyprus for a funeral
service and burial in Paralimni.
Instead of flowers there will be a donation box at the
church with all proceeds going to charity.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο
του πολυαγαπημένου μας πατέρα Γιώργου Χαραλάμπους,
ο οποίος γεννήθηκε στο Νέο Χωριό της Πάφου στις
21.01.1930 και απεβίωσε στις 27.06.21, σε ηλικία 91 ετών.
Ήταν ο πιο ευγενικός, αγαπήτος, καλόκαρδος και στοργικός
άνθρωπος που γνωρίσαμε ποτέ και αγαπήθηκε από όλους
όσοι τον γνωρίσαν. Αφήνει πίσω τον γιο του Αντώνη,
την κόρη του Ελένη, τον γαμπρό του Γιάννη και πολλούς
ακόμη φίλους και συγγενείς.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία Αγίος Νεκτάριος
στο Wycliffe Road, Battersea, London, SW11 5QR,
την Τρίτη 13 Ιουλίου στις 12:00 το μεσημέρι, μετά την κηδεία
θα μεταφερθεί στην Κύπρο για την κηδεία και την ταφή
στο Παραλίμνι. Αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί
δωρεών στην εκκλησία με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν
σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† Μνημόσυνο

ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΚΗΣ) ΑΓΑΠΙΟΥ

Την προσεχή Κυριακή τελούμε

(από Λευκωσία)
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας Μιχαήλ (Μίκης) Αγαπίου, ο οποίος
απεβίωσε στις 26 Μάιου 2021, σε ηλικία 95 ετών.
Ο Μίκης ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, αγαπητός
σε όλους και με πάθος να βοηθά τους συνανθρώπους
του. Διετέλεσε για πολλά χρόνια επίτροπος στην
Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green
και μέλος του φιλανθρωπικού Συνδέσμου “Ελεούσα”
που πρόσφερε βοήθεια σε παιδιά που έπασχαν
από καρδιοπάθεια καθώς και στις οικογένειες τους.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021,
ώρα 1μμ στο Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της
Θεοτόκου, Trinity Road, London N22 8LB και η ταφή
στο κοιμητήριο του New Southgate.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.
Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί για εισφορές προς
βοήθεια της Εκκλησίας της Παναγίας.

το μνημόσυνο του αγαπημένου μας
πατέρα Αριστόδημος Ιωάννου,
στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Rd,
Wood Green N22 8LB, καλούμε όλους όσοι
τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν.
Ο Πανίκος, ο Άρης και η Μαρία –
Χαρίκλεια Αριστοδήμου εισέφεραν το ποσό
των £100 στην εφημερίδα της
παροικίας Parikiaki, εις μνήμη του
αγαπημένου τους πατέρα Αριστόδημος
Ιωάννου, ο οποίος απεβίωσε το 2019.
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Georgios Kostaras

Γεώργιος Κωσταράς

(from Kato Dikomo, Cyprus)

(από Κάτω Δίκωμο, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death of our
beloved Georgios Kostaras, who passed away peacefully
on Saturday 3rd July 2021, at the age of 83.
He leaves behind his beloved wife Elli, his sons
Menelaous (Mel) and Savvas, daughters in law,
Anna & Christina and grandchildren Philip, Melissa,
Mia & Luca. He will now be reunited with his eldest son
Kostakis who passed away in 1984.
The funeral will take place on Friday 16th July 2021
at 11:30am at St. Mary's Church, Trinity Road, Wood
Green, N22 and the burial at New Southgate cemetery
at 1pm. Flowers are welcome but there will be a donation
box at the church with all proceeds going to the
Heart Foundation

04-03-1938 - 03-07-2021

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
πολυαγαπημένου μας Γεώργιου Κωσταρά, ο οποίος
απεβίωσε το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 83 ετών.
Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Έλλη,
τους γιους του Μενέλαος (Μελ) και Σάββας, νύφες, Άννα,
Χριστίνα, εγγόνια Φίλιππος, Μέλισσα,
Μία & Λούκα. Θα βρεθεί κοντά στον μεγαλύτερο γιο του
Κωστάκης, ο οποίος απεβίωσε το 1984.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021
στις 11:30 π.μ. στην εκκλησία της Παναγίας στο Trinity
Road, Wood Green, N22 και η ταφή θα γίνει
στο κοιμητήριο του New Southgate στις 13:00.
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Επίσης θα υπάρχει ένα
κουτί δωρεών στην εκκλησία με όλα τα έσοδα να
πηγαίνουν στο Heart Foundation.
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† 40 Day Memorial Service

Costas Chrysanthou
(From Famagusta, Cyprus)

20.01.1931 - 07.06.2021
The 40 day memorial service for our beloved husband, father and

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 11.07.21, στις 1:45 στο

grandfather Costas Chrysanthou will take place on Sunday

κοιμητήριο του New Southgate, το 40ήμερον μνημόσυνο του

11.07.21, at New Southgate Cemetery and we invite anyone who

πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού
Κώστα Χρυσάνθου και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του

honours his memory to attend.

όπως παρευρεθούν.

His wife Lella, children Demetra, Androulla and son Aggie,

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Λέλλα, παιδιά, Δήμητρα, Αντρούλλα και

grandchildren, great grandchildren and other relatives.

Άκης, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

We would like to take this opportunity to thank everyone who

Επί τη ευκαιρίαν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που
παρευρεθήκατε στην κηδεία, όλους όσοι κάνατε

attended the funeral, made a donation to British Heart Foundation,

εισφορές στο British Heart Foundation, όσους έστειλαν λουλούδια,

sent flowers, their condolences or were there for us in any way in

συλλυπητήρια μηνύματα ή μας συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε

this difficult time for us.

τρόπο στο βαρύ μας πένθος.
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† MEMORIAL

Sotira (Sindy) Constantinou
07.08.1953 - 12.01.2021

The 6-month memorial service of our beloved Sotira (Sindy) Constantinou
will take place on Sunday 11 July 2021 at the New Southgate Cemetery,
Brunswick Park Road, New Southgate, N11 1JJ, at 13:15pm. Those wishing
to pay their respects must adhere to government guidelines.
Τελούμε την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021 το 6μηνο μνημόσυνο της αγαπημένη μας
Σωτήρας (Σίντυ) Κωνσταντίνου στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick
Park Road, New Southgate, N11 1JJ, στις 13:15πμ. Όσοι επιθυμούν να τιμήσουν
την μνήμη της πρέπει να τηρήσουν τις κυβερνητικές οδηγίες.
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