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Μάχη για να σώσουν ό,τι μπορεί 
να σωθεί από τις απώλειες στον 
τουρισμό δίνουν Κύπρος και Ελ-
λάδα. Αρκετοί Βρετανοί έχουν, 
πλέον, αρχίσει να κάνουν κρα-
τήσεις για τον Αύγουστο... 

Σελ 8 & 17

Ύστατη προσπάθεια
Την τακτική των κανονιοφόρων 
έναντι της Κύπρου, μιας μικρής και 
ανυπεράσπιστης χώρας, ακολου-
θεί ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερ-
ντογάν ο οποίος εισπράττει την 
ανοχή και το παραχάϊδεμα...  

Σελ 5

Στο στόμα του λύκου!

σελ 2, 4 & 18

Μια μπρος και μια πίσω...

σελ 2, 6, 11, 13, 17 & 31

Εnglish Section pages 17-28

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ «ΦΩΝΑΖΟΥΝ» ΟΤΙ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ

σελίδες: 3, 4, 6, 8, 9 & 21

Μόνο αποτροπιασμό προκαλούν τα 
όσα ακολούθησαν των χαμένων πε-
ναλτι στον τελικό του Euro και ήταν θέμα 
χρόνου ο κόσμος να αντιδράσει. Περί-
που 1000 άτομα έστειλαν ηχηρό μή-
νυμα κατά των φυλετικών...  

Σελ 3

Ντροπή!

Οργανωμένα σύνολα 
Κυπρίων του ΗΒ 

ζητούν από τον βρετανό ΥΠΕΞ 
να παρέμβει άμεσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ Η ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΗΒ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

47 χρόνια είναι ΠΟΛΛΑ!

«Τι κάνει το ΗΒ 
για την Κύπρο;»

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΠΕΣΟΝΤΕΣ & ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣΒΟΛΗ ΜΑΥΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
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Επιστολές προς Ράαμπ 
από Κύπριους της Βρετανίας
Να συμβάλει στην αποτροπή της προκλητικής 

επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στα 
Βαρώσια στις 20 Ιουλίου, καλούν 
τον Υπουργό Εξωτερικών του 
ΗΒ τα μέλη του Συμβουλίου Βρε-
τανοκυπρίων. 
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επι-

τροπής της παροικιακής οργά-
νωσης σημειώνουν επίσης σε 
επιστολή τους προς τον Ντόμινικ 
Ράαμπ με αφορμή την επερχό-
μενη μαύρη επέτειο των 47 ετών 
από την εισβολή ότι «τώρα είναι 
η ώρα» να υπενθυμίσει στον 
Τούρκο Πρόεδρο το ψήφισμα 
550 (1984) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, «το οποίο ξεκάθαρα δη-
λώνει ότι οποιεσδήποτε απόπει-
ρες εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βα-
ρωσίων από πρόσωπα άλλα από τους νόμιμους 
κατοίκους είναι απαράδεκτες και ζητά τη μετα-
φορά αυτής της περιοχής στη διοίκηση του 
ΟΗΕ». 
Η επιστολή που φέρει τις υπογραφές των Δώ-

ρου Παρτασίδη, Μαρί Νίκολσμπι και Αντώνη Σαβ-
βίδη εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
οργάνωσης τονίζει επίσης ότι τώρα είναι η ώρα 
για επίλυση του Κυπριακού στη βάση μιας λει-
τουργικής, δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας 
με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψη-
φίσματα, ιδίως το 1251, που απορρίπτει την 
τουρκική και τ/κ θέση υπέρ δύο κρατών. 
Οι συντάκτες ζητούν επίσης από τον Βρετανό 

Υπουργό Εξωτερικών να αναλάβει πρωτοβουλία 
για διευκόλυνση των προσπαθειών για επανέ-
ναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου χωρίς 
εντάσεις και απειλές ή ενέργειες που παραβιά-
ζουν το διεθνές δίκαιο, με στόχο τη δημιουργία 
ενός λειτουργικού, βιώσιμου κράτους με πλήρη 
σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των 
Κυπρίων, χωρίς εξαρτήσεις από ξένους, χωρίς 
εγγυήσεις και χωρίς ξένα στρατεύματα. 
Επιστολή προς τον κ. Ράαμπ με αφορμή την 

επικείμενη μαύρη επέτειο απηύθυνε και ο βου-
λευτής βορείου Λονδίνου Μάθιου Όφορντ, ως 
Κοινοβουλευτικός Πρόεδρος των Συντηρητικών 
Φίλων της Κύπρου. 
Ο φιλοκύπριος Συντηρητικός βουλευτής καλεί 

τον επικεφαλής της βρετανικής εξωτερικής πολι-
τικής να τονίσει εκ νέου τη δέσμευση της κυβέρ-
νησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε μία ελεύθερη 

και ενωμένη Κύπρο, βασισμένη σε μία λύση μέσα 
από διαπραγματεύσεις η οποία θα συνάδει με 

τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Οποι-
αδήποτε βιώσιμη λύση στην 
Κύπρο χρειάζεται να αντανα-
κλά το διεθνές αποδεκτό μο-
ντέλο ενός διζωνικού, δικοινο-
τικού κράτους με μία 
κυριαρχία, μία διεθνή προσω-
πικότητα και μία ιθαγένεια», 
προσθέτει ο κ. Όφορντ. 
Ζητά επίσης από τον ΥΠΕΞ να 

ενθαρρύνει την επανέναρξη ου-
σιαστικών διαπραγματεύσεων 
από το σημείο που σταμάτησαν 
στο Κραν Μοντανά, να ζητήσει 
δημοσίως την κατάργηση την εγ-
γυήσεων και να προβεί σε σχετι-

κές παραστάσεις προς τον Τούρκο ομόλογό του. 
 
Επιστολή και από την ΕΚΕΚΑ  
Να διευκρινίσει τη θέση της βρετανικής κυβέρ-

νησης αναφορικά με την τουρκική πρόταση για 
δύο κράτη στην Κύπρο, καλεί, επίσης, με επι-
στολή του τον Ντόμινικ Ράαμπ, και ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Κυπριακών Προσφυγικών Σωμα-
τείων ΗΒ (ΕΚΕΚΑ) Λεωνίδας Λεωνίδου. 
Η επιστολή του κ. Λεωνίδου εκ μέρους της 

ΕΚΕΚΑ ακολουθεί διαδικτυακή σύσκεψη που εί-
χαν εκπρόσωποι των σωματείων της οργάνωσης 
για να συζητήσουν προηγούμενη απαντητική επι-
στολή του κ. Ράαμπ. 
Ο κ. Λεωνίδου σημειώνει την ικανοποίηση της 

ΕΚΕΚΑ για το ενεργό ενδιαφέρον της βρετανικής 
κυβέρνησης επί του Κυπριακού και για τη θέση 
υπέρ λύσης «εντός παραμέτρων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των ΗΕ», που διατύπωνε ο κ. Ράαμπ 
στην επιστολή του. 
Ο Πρόεδρος της ΕΚΕΚΑ χαρακτηρίζει επίσης 

την τουρκική θέση υπέρ δύο κρατών «εντελώς 
απαράδεκτη», «επιθετική πράξη» και «χαστούκι 
στο πρόσωπο και προσβολή προς το Συμβούλιο 
Ασφαλείας και τα Ηνωμένα Έθνη». 
Αφού υπενθυμίζει την επερχόμενη 47η μαύρη 

επέτειο του Αττίλα και των δεινών που έχει προ-
καλέσει, καλεί τον ΥΕΠΞ του ΗΒ να σταθεί ενά-
ντια σε διχοτομικές κινήσεις και να υποστηρίξει 
μία δίκαιη, βιώσιμη, δημοκρατική και μόνιμη 
λύση, χωρίς παρουσία κατοχικών στρατευμάτων 
και με την επιστροφή των προσφύγων στις εστίες 
τους.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥΣ

«Τι κάνει το ΗΒ για την ΑΟΖ;»
«Το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει σθε-

ναρά τα πολυάριθμα Ψηφίσματα του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας που καλύπτουν το ζή-
τημα των Βαρωσίων, ιδίως το 550 (1984) και 
το 789 (1992) και την προεδρική δήλωση του 
Συμβουλίου Ασφαλείας της 
9ης Οκτωβρίου που καλούσε 
σε τερματισμό και αντιστροφή 
των τουρκικών ενεργειών», 
ανέφερε η Βρετανίδα Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών αρμόδια για την 
Ευρωπαϊκή Γειτονία Γουέντι 
Μόρτον. 
Απαντούσε σε σχετική ερώ-

τηση προς τον Υπ. Εξωτερικών, 
της φιλοκύπριας βουλευτίνας β. 
Λονδίνου των Συντηρητικών, Τε-
ρέζα Βίλιερς, η οποία επισήμαινε 
τη σημασία του σεβασμού των 
προνοιών του ψηφίσματος 550. 
Η κα Μόρτον συμπλήρωσε ότι το Λονδίνο πα-

ρακολουθεί την κατάσταση στενά και προτρέπει 
τις εμπλεκόμενες πλευρές να απέχουν από 
ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν 
τις πιθανότητες μίας λύσης. 
Ανέφερε μάλιστα ότι ήγειρε το σημείο αυτό 

σε συζήτηση που είχε με τον Τούρκο αναπλη-
ρωτή ΥΠΕΞ Φαρούκ Καϊμακτσί κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή της στην Τουρκία. 

Η Τερέζα Βίλιερς ρώτησε επίσης για την προ-
οπτική παραστάσεων προς την Τουρκία για την 
εισβολή τουρκικών γεωτρητικών σκαφών στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Η απάντηση της Μόρτον ήταν πως το ΗΒ έχει 

με συνέπεια δηλώσει ότι υπο-
στηρίζει το κυριαρχικό δικαίωμα 
της ΚΔ να αξιοποιεί τους φυσι-
κούς πόρους στη διεθνώς απο-
δεκτή ΑΟΖ της και ότι η όποια 
ανάπτυξη αυτών θα πρέπει να 
είναι προς όφελος όλων των Κυ-
πρίων. 
Η υφυπουργός κάλεσε όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη να ενισχύ-
σουν τις προσπάθειές τους για 
την επίτευξη λύσης του Κυπρια-
κού, που είναι ο πιο ανθεκτικός 
τρόπος για την επίλυση των δύ-
σκολων ζητημάτων. Καλωσό-

ρισε, τέλος, την απόσυρση των τουρκικών ερευ-
νητικών σκαφών από τα ύδατα γύρω από την 
Κύπρο και το Αιγαίο ως «σημαντική συνεισφορά 
προς την αποκλιμάκωση των εντάσεων» στην 
Αν. Μεσόγειο». 
Ζήτησε δε από όλες τις πλευρές να στηρίξουν 

μέτρα υπέρ της αποκλιμάκωσης και μείωσης 
των εντάσεων και να επιλύσουν τις διαφορές 
μέσω διαλόγου.

ΤΕΡΕΖΑ ΒΙΛΙΕΡΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΒ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα για την Κύ-
προ της Βουλής των Κοινοτήτων και η 
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνω-
μένου Βασίλειου διοργανώνουν δια-
δικτυακά, λόγω πανδημίας, την ετή-
σια εκδήλωση καταδίκης με αφορμή 
την μαύρη επέτειο της παράνομης ει-
σβολής 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 παρακο-
λουθήσει ζωντανά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.cypriotfederation.org.uk/parliament 
Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι η Υφυπουρ-

γός 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 Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. 
Η ΕΚΟ καλεί όλους τους συμπα-

τριώτες 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 πα-
ρουσία τους στον αγώνα για μια ελεύθερη και 
επανενωμένη Κύπρο.  

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 19 Ιουλίου  

Ώρα: 
7:15 μ.μ.  

www.cypriotfederation.org.uk/parliament 

APPG: Η ώρα για την επανένωση έφτασε

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Απέναντι στις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχονται οι 
ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αγγλίας Μάρκους Ρά-
σφορντ, Μπουκαγιό Σάκα και Τζέιντον Σάντσο, πρα-
γματοποιήθηκε δυναμική αντιρατσιστική πορεία στο Μά-
ντσεστερ. 
Εκατοντάδες διαδηλωτές κρατώντας πλακάτ του κι-

νήματος Black Lives Matter συγκεντρώθηκαν στο σημείο 
της τοιχογραφίας με το πρόσωπο του Μάρκους Ρά-
σφορντ, μετά τον βανδαλισμό της, εκδηλώνοντας τη συ-
μπαράστασή τους στον ποδοσφαιριστή και στέλνοντας 
ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού.   

H Κάρεν Ρέισμαν, 61 ετών, ανέφερε για αυτούς που 
εξαπολύουν τη ρατσιστική επίθεση: 

«Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι σκέφτονται 
ότι αν κερδίσουν είναι  Άγγλοι, αν χάσουν είναι μαύροι» 

Η Felicite Sora, 35 ετών, πήγε στη διαδήλωση με τον 
5χρονο γιο της Ρούμπεν. Η ίδια εργαζόμενη στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, μετακόμισε πριν έξι χρό-
νια στο Μάντσεστερ από το Παρίσι, ανέφερε ότι έχει δει 
το ίδιο μίσος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέναντι 
στον μαύρο ποδοσφαιριστή Κίλιαν Εμπαπέ όταν έχασε 
το πέναλτι για τη Γαλλία. 

«Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε αυτούς τους νέ-
ους είναι σημαντικό ο γιος μου να καταλάβει ότι είναι 
ένας όμορφος νεαρός άνδρας, ό, τι κι αν συμβεί, όπως 
ο Ra-shford και ο Sancho και ο Saka», επεσήμανε. 
Ο ποδοσφαιριστής με ανάρτηση στον προσωπικό του 

λογαριασμό, ανέφερε ότι «δεν έχει λόγια για τη συγκέ-
ντρωση συμπαράστασης», ευχαρίστησε τους διαδηλω-
τές και υποσχέθηκε ότι θα γυρίσει πιο δυνατός.

Μάντσεστερ: Αντιρατσιστική πορεία μπροστά από την τοιχογραφία του Μάρκους Ράσφορντ

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πιέσεις ώστε να καταστεί υποχρεωτική η χρήση 
μάσκας σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφορά στην 
Αγγλία όταν αρθούν οι περισσότεροι περιορισμοί 
Covid τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, ασκούνται σε όλα 
τα επίπεδα σύμφωνα με τους Times (14/2). 
Οι Financial Times της Τετάρτης εκτιμούν ότι 
η απόφαση του δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ 
Χαν και της πρώτης υπουργού της Σκωτίας Νί-
κολα Στέρτζον να διατηρήσουν υποχρεωτική 
χρήση της μάσκας στις δημόσιες συγκοινωνίες 
συνιστά “απόρριψη” της πολιτικής του πρωθυ-
πουργού, ο οποίος υποστήριξε την κατάργηση 
του περιοριστικού μέτρου στην Αγγλία. 
Επιβεβαιώνοντας ότι η Αγγλία θα άρει σχεδόν 
όλους τους εναπομείναντες περιορισμούς για 
τον κορονοϊό στις 19 Ιουλίου, ο Μπόρις Τζόνσον 
δήλωσε αρχές της εβδομάδας ότι η ζωή δεν θα 
επανέλθει «αμέσως» στο φυσιολογικό.  
Τόνισε ότι οι άνθρωποι πρέπει να παραμείνουν 
προσεκτικοί, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να το 
πω αυτό αρκετά δυναμικά ή με έμφαση: αυτή η 
πανδημία δεν έχει τελειώσει». Ανέφερε ότι η κυ-
βέρνηση θα συνεχίσει να "αναμένει και να συνι-
στά" στους ανθρώπους να φορούν μάσκες προ-
σώπου σε πολυσύχναστους εσωτερικούς 
χώρους, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.  
Πρόσθεσε ότι θα καθορίσει οδηγίες για στα-
διακή επιστροφή σε γραφεία και χώρους εργα-
σίας. Με τα κρούσματα και τις εισαγωγές στα 
νοσοκομεία να αυξάνονται, δεν υπήρξε "εύκολη 
απάντηση" για το πότε θα αμβλυνθούν οι πε-
ριορισμοί, δήλωσε ο πρωθυπουργός.  
Τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και άλλες 
μεγάλες εκδηλώσεις καλούνται να απαιτήσουν 
αποδείξεις ότι οι άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί 

κατά της covid, αρνητικό τεστ ή φυσική ανοσία 
από πρόσφατη λοίμωξη. Ο υπουργός Υγείας 
Σατζίντ Τζαβίντ ενθάρρυνε τους διοργανωτές εκ-
δηλώσεων να απαιτήσουν τα λεγόμενα διαβα-
τήρια Covid. Η εφαρμογή του NHS μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή αποδεικτικών 
στοιχείων ανοσίας ή αρνητικού τεστ. Ωστόσο, η 
σύσταση για χρήση διαβατηρίων Covid δεν θα 
αποτελεί νομική προϋπόθεση. 
Η επιβεβαίωση ότι οι τελευταίοι περιορισμοί 
για τον κορoνοϊό θα αρθούν στην Αγγλία στις 
19 Ιουλίου ήταν πρωτοσέλιδη είδηση στις πε-
ρισσότερες εφημερίδες της Τρίτης (13/07).  
Οι Times προειδοποιούν ότι έως και 4.800 άν-
θρωποι την ημέρα είναι πιθανό να εισαχθούν 
στο νοσοκομείο με Covid-19 εάν η Αγγλία “επι-
στρέψει στην κανονικότητα”. 
Οι Financial Times επισημαίνουν ότι η κυ-
βέρνηση μεταθέτει την ευ-
θύνη στις επιχειρήσεις και 
στους ιδιώτες για την αντι-

μετώπιση του ιού που εξαπλώνεται ραγδαία.  
Στελέχη επιχειρήσεων, αναφέρει η εφημερίδα , 
φοβούνται ότι έχουν αφεθεί σε μια “επαχθή νο-
μική θέση”, χωρίς σαφή καθοδήγηση. 
Η Daily Telegraph εστιάζει την προσοχή της 
στην πρόταση για την εισαγωγή “διαβατηρίων 
Covid”. Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι η πρό-
ταση τα νυχτερινά κέντρα να πρέπει να υιοθε-
τήσουν την πιστοποίηση Covid "ως ζήτημα κοι-
νωνικής ευθύνης", αποτελεί "σημαντική στροφή"  
της κυβερνητικής πολιτικής. Ο υπουργός Εμβο-
λίων Ναντίμ Ζαχάουι επέμενε τον Φεβρουάριο 
ότι δεν υπάρχουν σχέδια για “διαβατήριο Covid”, 
μας υπενθυμίζει η Telegraph.  
Ο Guardian εντοπίζει μια “μετατόπιση έμφα-
σης σε σχέση με μια εβδομάδα πριν”, όταν ο 
Τζόνσον είπε ότι η χρήση μάσκας θα γίνει θέμα 
“προσωπικής επιλογής”. Τώρα, επισημαίνει η 

εφημερίδα, "ο πρωθυπουργός 
περιμένει και προτείνει να φο-
ριούνται καλύμματα προσώπου 
σε πολυσύχναστα μέρη”. 

"Ελευθερία, αλλά για πόσο 

καιρό;" ήταν ο τίτλος της Daily Mail, που δεν 
αποκλείει   την προοπτική οι περιορισμοί να επι-
στρέψουν το φθινόπωρο εάν “δεν διαφυλάξουμε 
τις πρόσφατες κερδισμένες  ελευθερίες”.   

«Το άσχημο πρόσωπο του ποδοσφαίρου»  
Αμέσως μετά την ήττα της Αγγλίας από την 
Ιταλία στα πέναλτι για τον τελικό του Euro, οι 
παίκτες των γηπεδούχων που αστόχησαν από 
την άσπρη βούλα δέχτηκαν ρατσιστική επίθεση 
μέσω των social media. Οι Μπουκαγιό Σάκα, 
Τζέιντον Σάντσο και Μάρκους Ράσφορντ έγιναν 
αποδέκτες ρατσιστικών μηνυμάτων από Άγ-
γλους οπαδούς. «Αυτή η ομάδα της Αγγλίας αξί-
ζει κάθε έπαινο και θα πρέπει να την εγκωμιά-
ζουμε σαν ηρωική, όχι να της συμπεριφερόμαστε 
ρατσιστικά στα social media» έγραψε στον προ-
σωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ο Τζόνσον. 
Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Χαν κάλεσε 
τις εταιρείες των social media να αφαιρέσουν 
τέτοιο περιεχόμενο από τις πλατφόρμες τους. 
«Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για την αηδιαστική 
διαδικτυακή κακοποίηση, πρέπει να θεωρηθούν 
υπεύθυνοι και οι εταιρείες κοινωνικών μέσων 
πρέπει να δράσουν αμέσως για να αφαιρέσουν 
και να αποτρέψουν αυτά τα μηνύματα μίσους». 
Και η ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) καταδί-
κασε με πολύ σκληρό τρόπο μέσω τις ρατσιστι-
κές επιθέσεις που δέχθηκαν ποδοσφαιριστές.  
Η Mail ήταν μια από τις εφημερίδες της Τρίτης  
που ανέδειξαν τη “φυλετική κακοποίηση” των 
τριών ποδοσφαιριστών της Αγγλίας που έχασαν 
πέναλτι στον τελικό. "Το άσχημο πρόσωπο του 
ποδοσφαίρου επιστρέφει" ήταν ο κύριος τίτλος 
στην Daily Mirror που με αυτό τον τρόπο συ-
νοψίζει το πρόβλημα ρατσισμού και βίας».

Μπ.Τζόνσον: «Η ζωή δεν θα επανέλθει αμέσως στο κανονικό»
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«Ανεύθυνη» η πλήρης 
άρση των μέτρων,  
λένε οι γιατροί 

H «Ημέρα Ελευθερίας», όπως τη βάφτισε ο 
Μπόρις Τζόνσον, πλησιάζει. Από την  
προσεχή Δευτέρα αίρονται σχεδόν όλοι οι 

περιορισμοί για τον κορωνοϊό στη Βρετανία, παρά 
τις προειδοποιήσεις επιστημόνων ότι η κίνηση 
αυτή, την ώρα που η παραλλαγή Δέλτα «επε-
λαύνει», ενδέχεται να οδηγήσει σε κατακόρυφη 
αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία (1.000 - 
4.800 την ημέρα) και των θανάτων (100 - 400 
ημερησίως). 
 
Η απόφαση περιλαμβάνει την κατάργηση της 
υποχρέωσης χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς  
χώρους, των αριθμητικών ορίων στις συναθροί-

σεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, και του  
μέτρου της τήρησης αποστάσεων. Τα προγνω-
στικά μοντέλα των επιστημονικών συμβούλων 
της κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκαν στην 
αρχή της εβδομάδας προειδοποιούν για 1.000 

με 2.000 νοσηλείες την ημέρα έπειτα από την 
πλήρη άρση των μέτρων, καθώς και για 100 - 
200 θανάτους ημερησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με 
το χειρότερο σενάριο, υπάρχει κίνδυνος για 4.800 
εισαγωγές την ημέρα, εάν επιστρέψουμε πλήρως 
στην «κανονικότητα» τον επόμενο μήνα. Επίσης, 
η  επιστημονική ομάδα SPI-M θεωρεί ότι ο  
αριθμός των ημερήσιων θανάτων θα μπορούσε 
να φτάσει ακόμη και τους 400. 
 
Την αντίθεσή τους με την απόφαση της  
κυβέρνηση Τζόνσον να προχωρήσει στην  
κατάργηση σχεδόν όλων των νομικών  
περιορισμών κατά της πανδημίας στην Αγγλία 

εξέφρασαν οι Βρετανοί γιατροί. «Είναι ανεύθυνο 
και θα έλεγα επικίνδυνο που η κυβέρνηση  
αποφάσισε να προχωρήσει με τα σχέδια άρσης 
των εναπομείναντων περιορισμών κατα της 
COVID-19», δήλωσε o Πρόεδρος του Βρετανικού 
Ιατρικού Συλλόγου (BMA) Δρ Τσάαντ Νάγκπολ.  
Πρόσθεσε ότι ο Σύλλογος έχει επανειλημμένως 
προειδοποιήσει ότι τα κρούσματα αυξάνονται  
ταχύτατα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την  
«παράλυση» του συστήματος υγείας, όχι μόνο 
λόγω περιστατικών κορωνοϊού, αλλά και επειδή 
παρατείνεται και μεγαλώνει η λίστα αναμονής  
άλλων ασθενών. «Ο Πρωθυπουργός επανειλημ-
μένως τόνισε τη σημασία μιας αργής  
και προσεκτικής προσέγγισης, αλλά στην  
πραγματικότητα η κυβέρνηση παίρνει ρίσκο κα-
ταργώντας όλους τους κανονισμούς μεμιάς, με 
δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις», κατέληξε  
ο επικεφαλής των Βρετανών γιατρών. 
 
Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS) αναφέρει  
ότι την εβδομάδα έως και τις 2 Ιουλίου  
σημειώθηκαν 109 θάνατοι λόγω κορωνοϊού στην 
Αγγλία και στην Ουαλία. Πρόκειται για σχετικά 
μικρή αύξηση της τάξης του 10% σε σχέση με 
την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά είναι  
ο χειρότερος εβδομαδιαίος απολογισμός θανάτων 
από τους 151 του επταημέρου έως τις 14 Μαΐου. 
 
Την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης  
επέκρινε και ο ειδικός απεσταλμένος για την 
 πανδημία δρ Ντέιβιντ Ναμπάρο, ο οποίος  
δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ότι η «πανδημία 
προελαύνει με αγριότητα σε όλο τον κόσμο» και 
ότι «δεν είμαστε καν κοντά στην έξοδο από τα 
χειρότερα». Όπως σχολίασε, οι αποφάσεις της 
κυβέρνησης Τζόνσον, που δίνουν πλέον έμφαση 
στην ατομική ευθύνη του πολίτη, είναι «πολύ 

πρώιμες». 
Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ  
επέκρινε την έμφαση που έδωσε ο Τζόνσον στην 
ατομική και κοινωνική ευθύνη του καθενός να  
συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη μάσκα παρά την 
κατάργηση της νομικής υποχρέωσης. 
Ο κ. Μπέρναμ είπε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι 
που θα φοβούνται να πάνε σε ραντεβού σε  
νοσοκομείο γιατί θα ξέρουν πως πολλοί δεν θα 
φορούν μάσκα. 
 
Κληθείς να σχολιάσει τι θα συμβεί αν οι πολίτες 
επιδείξουν την ίδια έλλειψη ατομικής ευθύνης ως 
προς τη χρήση μάσκας με αυτή που επιδείχθηκε 
στο Γουέμπλεϊ κατά τον τελικό του Euro,  
ο υφυπουργός Οικονομικών Στίβεν Μπάρκλεϊ 
είπε ότι ενώ κάποιες σκηνές στο γήπεδο ήταν 
«λυπηρές», δεν πιστεύει πως αντιπροσωπεύουν 
το βρετανικό λαό. «Νομίζω ότι οι Βρετανοί πολίτες 
θα κατανοήσουν τη διάκριση μεταξύ νομικής  
υποχρέωσης (και προσωπικής ευθύνης) να  
φορούν μάσκα και θα καταλήξουν στο δικό τους  
συμπέρασμα», είπε ο κ. Μπάρκλεϊ.  
Ο ίδιος παραδέχθηκε, εξάλλου, πως παρά τα  
μέχρι τώρα λεγόμενα της κυβέρνησης «κανένας 
δεν μπορεί να ξέρει ποτέ» εάν η άρση των  
μέτρων είναι μη αναστρέψιμη. 
 
Εν τω μεταξύ, η ιδιοκτήτρια εταιρεία μεγάλων  
νυχτερινών κλαμπ στη Βρετανία, η REKOM UK, 
γνωστοποίησε ότι δεν θα απαιτεί από τους  
θαμώνες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αποδει-
κτικό αρνητικού τεστ για να τους επιτρέπεται  
η είσοδος, όταν τα κλαμπ ανοίξουν από τις  
19 Ιουλίου. Ο πρωθυπουργός είπε ότι τέτοιες 
επιχειρήσεις θα «ενθαρρύνονται» να ζητούν  
«διαβατήριο Covid», χωρίς όμως να υποχρεώ-
νονται διά νόμου.

Εφιαλτικές προβλέψεις για έως 4.800 εισαγωγές και 400 θανάτους την ημέρα

Μόρτον: Η Βρετανία στηρίζει λύση εντός παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών βασισμένη σε ΔΔΟ

Tη διαβεβαίωση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «συνεχίζει να  
υποστηρίζει μια λύση εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων 
Εθνών βασισμένη στο μοντέλο μια διζωνικής, δικοινοτικής 

ομοσπονδίας», παρέχει η Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι  
Μόρτον σε επιστολή της προς τον επικεφαλής της Διακομματικής  
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (APPG) για την Κύπρο σερ Ρότζερ 
Γκέιλ. 
Η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονία υφυπουργός προσθέτει 
ότι πρόκειται για «ένα μοντέλο που είναι διεθνώς αποδεκτό και 
που πιστεύουμε πως είναι αρκετά ευρύ για να αντιμετωπίσει τις 
ανησυχίες και των δύο πλευρών». 
Η επιστολή της συνιστά απάντηση σε επιστολή που είχε απευθύνει 
ο επί 34 χρόνια φιλοκύπριος βουλευτής των Συντηρητικών προς 
τον Υπουργό Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ. Ο σερ Ρότζερ τόνιζε 
ότι για την APPG «δεν υπάρχει εναλλακτική» της επανένωσης του 
νησιού στη βάση των ψηφισμάτων των Ην. Εθνών, δηλαδή ως  
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Σημείωνε επίσης ότι η βρετανική 
κυβέρνηση οφείλει να επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, τόσο  
δημοσίως όσο και κατ’ ιδίαν, τη στήριξή της στη συμφωνημένη 
βάση λύσης. 
Η κ. Μόρτον αναφέρει ότι «εν τέλει, εναπόκειται στον Ελληνοκύπριο 

και στον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αποφασίσουν επί των  
λεπτομερειών μιας λύσης», καθώς και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη στη διαδικασία υπό τα  
Ηνωμένα Έθνη. 
 
Όπως συνεχίζει, στην άτυπη πενταμερή του Απριλίου ο κ. Ράαμπ 
κατέστησε σαφή τη βρετανική θέση επί της λύσης του Κυπριακού 
και παρότρυνε όλες τις πλευρές να επιδείξουν «ευελιξία και  
συμβιβασμό» για να βρουν μια λύση «εντός των παραμέτρων του  
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών». 
Προσθέτει ότι η θέση αυτή είχε διατυπωθεί και σε επαφές με τις 
πλευρές πριν από την άτυπη πενταμερή. «Συνεχίζουμε επίσης να 
καθιστούμε σαφή τη θέση μας σε συζητήσεις με τους Τούρκους 
ομολόγους μας», γράφει η Γουέντι Μόρτον. 
 
Αναφερόμενη σε παρατήρηση του σερ Ρότζερ ότι τού προκαλούν 
ανησυχία τοποθετήσεις της βρετανικής κυβέρνησης περί  
τερματισμού της «ούτω καλουμένης απομόνωσης» της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας, που δεν οφείλεται παρά στην τουρκική εισβολή 
και κατοχή, η Υφυπουργός Εξωτερικών τονίζει αρχικά ότι η θέση 
του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει αλλάξει. «Αν και Βρετανοί  

υπουργοί συνομιλούν τακτικά με τον κ. Τατάρ στο πλαίσιο της δια-
δικασίας λύσης, στο ζήτημα της βρετανικής αναγνώρισης της αυ-
τοανακηρυχθείσας ‘ΤΔΒΚ’, η μακροχρόνια θέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου είναι αυτή της μη αναγνώρισης και υποστηρίζουμε πλή-
ρως τα 
σχετικά Ψηφίσματα 541 και 550 του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
ΗΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά. 
Προσθέτει ότι εντός των περιορισμών αυτών των ψηφισμάτων το 
Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να υποστηρίζει «πρέποντα μέτρα που 
στοχεύουν στη μείωση της απομόνωσης της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας», αν και ο πιο βιώσιμος τρόπος αντιμετώπισης του  
θέματος της απομόνωσης κοινοτήτων είναι μέσω μιας δίκαιης και 
διαρκούς λύσης. 
Η κ. Μόρτον κλείνει την επιστολή της προς τον Πρόεδρο της APPG 
για την Κύπρο με την υπενθύμιση ότι θα είναι εκ των ομιλητών 
στην ετήσια κοινοβουλευτική εκδήλωση που συνδιοργανώνουν 
στις 19 Ιουλίου η Κοινοβουλευτική Διακομματική Επιτροπή για την 
Κύπρο και η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου, 
που συνιστά τη Γραμματεία της APPG.



 5      | Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Την τακτική των κανονιοφόρων έναντι της Κύπρου, μιας μικρής και 

ανυπεράσπιστης χώρας, ακολουθεί ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερ-
ντογάν ο οποίος εισπράττει την ανοχή και το παραχάϊδεμα από τους 
ΝΑΤΟϊκούς ιμπεριαλιστές, εταίρους του στη Δύση και συμπεριφέρεται 
ως ο σατράπης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου! Απειλεί 
πλέον με άνοιγμα της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, ενώ 
στις ελεύθερες περιοχές, η κυβέρνηση της Δεξιάς του Νίκου Αναστα-
σιάδη, τρέχει πάλι πίσω από τα γεγονότα! Μόλις τώρα και μάλιστα 
μετά από πιέσεις του ΑΚΕΛ και άλλων δυνάμεων ο Αναστασιάδης 
συγκάλεσε το Εθνικό Συμβούλιο, υποτίθεται για λήψη μέτρων απο-
τροπής νέων τετελεσμένων…  
Ο Ταγίπ Ερντογάν, λίγες μέρες πριν από την παράνομη επίσκεψη 

του στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου στις 20 Ιουλίου για τη μαύρη 
επέτειο της τουρκικής εισβολής, προκλητικά δηλώνει πως κατά την 
παρουσία του στο νησί θα στείλει σε ολόκληρο τον κόσμο «μηνύματα 
αποφασιστικότητας».  

Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του ο 
Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «την Τρίτη θα γιορτάσουμε το Μπαϊράμι 
των Θυσιών μας. Κι εμείς μια μέρα νωρίτερα θα πάμε στη βόρεια 
Κύπρο. Θέλουμε να είμαστε στην τδβκ με μια ευρεία αντιπροσωπεία. 
Θα γιορτάσουμε το Μπαϊράμι των Θυσιών μας στη τδβκ. Και μάλιστα 
γιορτάζοντας το Μπαϊράμι θα συμμετάσχουμε και στις τελετές της 
20ης Ιουλίου».  

«Η στάση μας εκεί πιστεύω ότι θα τονώσει τόσο το ηθικό στην τδβκ 
αλλά και θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο σαν κύμα η αποφα-
σιστικότητά μας», ανέφερε ο νεοσουλτάνος της Άγκυρας χωρίς να 
συγκεκριμενοποιήσει τι θα περιλαμβάνει το πακέτο των «μηνυμάτων 
αποφασιστικότητας».  

Ωστόσο, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές,  ο Ταγίπ Ερ-
ντογάν ενδεχομένως θα υπογραμμίσει με έντονο τρόπο τη λύση δυο 
κρατών, θα αναφερθεί στον πάγιο ισχυρισμό της Άγκυρας για δι-
καιώματα της Τουρκίας και ψευδοκράτους στην κυπριακή ΑΟΖ και 
ενδεχομένως να ανακοινώσει εντοπισμό κοιτασμάτων εντός της κυ-
πριακής ΑΟΖ. 

Οι ίδιες διπλωματικές πηγές εκτιμούν  ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα 
ανακοινώσει βήματα προς την κατεύθυνση του ανοίγματος της περί-
κλειστης πόλης της Αμμοχώστου με τέτοιο τρόπο που ίσως αλλάξει 
το καθεστώς στα Βαρώσια. 
Ακόμη, με πρόφαση την παραχώρηση από την Κυπριακή Δημο-

κρατία στρατιωτικών διευκολύνσεων σε τρίτες χώρες, όπως το Ισ-
ραήλ, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Γερμανία, πιθανόν ο Ερντογάν να ανα-
κοινώσει «ανάλογες ενέργειες» και συγκεκριμένα τη δημιουργία 
στρατιωτικών βάσεων, μια στο Λευκόνοικο και μια στην Αμμόχωστο. 

Εκτιμάται ότι η επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα αυτή τη φορά 
θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες, ενώ αναμένεται εντυ-
πωσιακό σόου με την πολυάριθμη αντιπροσωπεία που θα τον συ-
νοδεύει. 

 
ΤΡΕΧΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΘΗΝΑΙ…  
Πίσω από τα γεγονότα και αυτό μάλιστα το κάνει εμφανώς για το 

θεαθήναι, τρέχει η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ. 
Ενώ οι πληροφορίες για τους τουρκικούς σχεδιασμούς υπάρχουν 

από μήνες, ενώ το τελευταία διάστημα επίσημα η τουρκική κυβέρνηση 
και η εθνικιστική Τουρκοκυπριακή ηγεσία υπό τον Ερσίν Τατάρ, δη-
μοσιοποιούσε τις προθέσεις της για την Αμμόχωστο, η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη δήλωνε πως επρόκειτο για «πυροτεχνήματα» (δηλώ-
σεις υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη) και πως δεν θα 
τολμήσουν να παραβιάσουν τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών 
για την Αμμόχωστο. 

Το ΑΚΕΛ από τον περασμένο Δεκέμβρη παρέδωσε στον Πρόεδρο 
πολυσέλιδο έγγραφο για ενέργειες που θα έπρεπε να γίνουν για 
αποτροπή νέων τετελεσμένων. Ο Αναστασιάδης απαξίωση να το 
συζητήσει  καν για να φτάσουμε έξι μόλις μέρες πριν από την κάθοδο 

Ερντογάν με τον Πρόεδρο να συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο για με-
λέτης της κατάστασης. Κι αυτό το έκανε μετά τις έντονες πιέσεις της 
αντιπολίτευσης και του Δήμου Αμμοχώστου... 

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος  Μάριος Πελεκάνος δήλωσε μετά 
την συνεδρίαση ότι αυτή διεξήχθη σε δημιουργικό και εποικοδομητικό 
κλίμα και ότι έγινε ενημέρωσε των πολιτικών αρχηγών για τις ενέργειες 
της Κυβέρνησης για το Βαρώσι αλλά και για επανέναρξη των συνο-
μιλιών…  

Βεβαίως εάν όλα αυτά τα έκανε η κυβέρνηση την τελευταία τετραετία 
και στήριζε τη διαδικασία των συνομιλιών με συνέπεια, ίσως να μην 
φτάναμε στη  σημερινή άκρως επικίνδυνη κατάσταση. 

Το ΑΚΕΛ διά του Μέλους της Κεντρικής Γραμματείας του Κόμματος, 
Τουμάζου Τσιελεπή υπέδειξε ότι η πρόταση του ΑΚΕΛ για επανέναρξη 
των συνομιλιών επιβεβαιώνεται από την έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ και 
παραμένει επίκαιρη για να αξιοποιηθεί, αν ο Πρόεδρος θα επιδιώξει 
με πρωτοβουλίες και κινήσεις να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. 

Το μέλος της ΚΕ του ΑΚΕΛ, Σταύρη Καλοψιδιώτη, παραπέμποντας 
στην πρόσφατη έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ σημείωσε ότι χάθηκε χρόνος 
μετά το Κραν Μοντανά και στρέφει ρητά την προσοχή του στους δύο 
ηγέτες. Τόνισε ότι είναι η ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ανα-
λάβει συγκεκριμένες και έμπρακτες πρωτοβουλίες για να επαναρχίσει 
ο διάλογος ο οποίος θα δώσει ένα μικρό περιθώριο δράσης το οποίο 
πρέπει να εκμεταλλευθεί η δική μας πλευρά.  

Για απραξία και έλλειψη σχεδίου Β΄ στο Κυπριακό καταγγέλλει την 
κυβέρνηση ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης, τονίζοντας ότι η κυβέρ-
νηση πρέπει να δείξει αξιοπιστία και ότι δεσμεύεται ότι θέλει να λύσει 
το Κυπριακό για να την πάρουν σοβαρά υπόψιν.  
Η τέως Υπουργός Εξωτερικών, κα Κοζάκου Μαρκουλλή, δήλωσε 

πως εδώ και καιρό έπρεπε να είχε γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας του ΟΗΕ και να ζητηθεί ένα νέο ψήφισμα για τα Βαρώσια, 
κάτι που θα θωράκιζε κατά των αναμενόμενων ανακοινώσεων από 
τον κύριο Ερντογάν. 

 
Η ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου ο οποίος παρέστη στης 

συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου δήλωσε ότι αυτή τη στιγμή προέχει 
πάνω από όλα η Αμμόχωστος και ολόκληρη η Κύπρος. 

“Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη 
καμπή του Κυπριακού. Είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν οι συνο-
μιλίες και ακόμα έχουμε και αυτό το θέμα της περίκλειστης περιοχής 
της Αμμοχώστου που εάν ο Ερντογάν  ανακοινώσει την επιστροφή 
των Ε/κ νόμιμων κατοίκων κάτω από τουρκική διοίκηση τότε θα προ-
καλέσει σύγχυση, αμηχανία και διχασμό στον κόσμο της Αμμοχώστου” 
είπε. Τόνισε ότι “αυτό το κομμάτι είναι μόνο το 16% ολόκληρης της 
πόλης της Αμμοχώστου τα δημοτικά μας όρια είναι 38 τετραγωνικά  
χιλιόμετρα και αυτό το κομμάτι είναι 6,4. Αν χαθεί όμως αυτό το κομ-
μάτι θα χαθεί ολόκληρη η Κύπρος, θα χαθεί οτιδήποτε έχει σχέση με 
το εδαφικό και την επίλυση του Κυπριακού”. 

Ερωτηθείς ποια περιοχή θα αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
το ενδεχόμενο κάλεσμα Ερντογάν για επιστροφή, είπε ότι πρόκειται 
για μια περιοχή που υπάγεται στην ενορία του Αγίου Νικολάου, είναι 

βορειότερα της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου και ανατολικότερα του 
Β` Γυμνασίου Αμμοχώστου. Εξήγησε ότι είναι μια περιοχή πάνω από 
την οδό Ερμού, με παλιές κυρίως οικίες και καταστήματα. 

Για την εν λόγω περιοχή, είπε, έχουν γίνει στην «επιτροπή ακίνητης 
περιουσίας» 36 αιτήσεις αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν σημαίνει ότι αυτοί 
που έκαναν τις αιτήσεις ζητούν την επιστροφή, αλλά την αποζημίωση 
για απώλεια χρήσης. Το πόσοι από αυτούς θα επιστρέψουν υπό τ/κ 
διοίκηση κανένας δεν γνωρίζει, ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το ίδιο σημαίνει 
και για τους 344 που έκαναν συνολικά αίτηση για την περίκλειστη 
περιοχή στην επιτροπή ακίνητης περιουσίας. 

Ερωτηθείς εάν έχουν προσεγγιστεί κάποιοι Βαρωσιώτες από τις 
κατοχικές αρχές για επιστροφή, είπε ότι  δεν έχει πληροφορίες για 
αυτό. Ανέφερε ότι κάποιοι ενδιαφέρονται να επιστρέψουν και ήδη 
υπάρχουν και κάποιες κινήσεις, προσθέτοντας ότι κάποιοι λένε ότι 
“εάν δεν επιστρέψω θα χάσω την περιουσία μου τελεσίδικα”. “Αυτά 
είναι θέματα νομικά για τα οποία εμείς, εάν εξαγγελθεί η απόφαση 
του Ερντογάν, ως Δήμος θα τοποθετηθούμε”. 

Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου αναφέρθηκε στα διαβήματα που γίνονται 
διεθνώς για να επισημάνει ωστόσο ότι το κλίμα όσον αφορά γενικά 
τον διεθνή παράγοντα είναι απογοητευτικό και το απέδωσε στα με-
γάλα οικονομικά συμφέροντα που έχουν οι χώρες με την Τουρκία. 

 
«ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ» 
Οι τουρκικές προκλήσεις και απειλές, οι εξελίξεις στην Αμμόχωστο 

πρέπει σοβαρά να προβληματίσουν όλους και προπαντός τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη που χειρίζεται το Κυπριακό, ανέφερε τη Δευτέρα 
ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ  Στέφανος Στεφάνου παρατηρώντας ότι 
είναι δεδομένη η τουρκική στάση και η απαράδεκτη προκλητική συ-
μπεριφορά της και προσθέτοντας ότι το θέμα είναι εμείς τι πρέπει να 
κάνουμε και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις 
της Τουρκίας οι οποίες μας φέρνουν πιο κοντά στην οριστική διχοτό-
μηση. «Πρέπει επιτέλους να βγούμε από τη γωνιά, να κάνουμε ου-
σιαστικές κινήσεις. Είναι αναγκαίο να απευθυνόμαστε με επιστολές 
στα Ηνωμένα Έθνη και στον διεθνή παράγοντα. Αυτές οι προσπά-
θειες, που πρέπει να ενταθούν μάλιστα, είναι απαραίτητες», συνέχισε 
ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. 

Διατύπωσε ακολούθως τη θέση ότι επιβάλλεται να βγούμε μπροστά 
με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες οι οποίες θα δημιουργούν δυναμική 
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. 

Ανέφερε επίσης ότι το ΑΚΕΛ απευθύνθηκε στον κ. Αναστασιάδη 
πολύ πριν την άτυπη διάσκεψη της Γενεύης και κατέθεσε πρόταση 
για το τι πιστεύει ότι πρέπει να γίνει για να επαναρχίσουν ουσιαστικές 
συνομιλίες. «Για το πώς και από πού να επαναρχίσουν οι διαπρα-
γματεύσεις. Για το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το φυσικό αέριο 
σε παράγοντα δημιουργίας δυναμικής για επανέναρξη των διαπρα-
γματεύσεων. Και αν ακόμα δεν λειτουργήσει αυτή η πρόταση να μην 
φέρει ευθύνη η δική μας πλευρά για τυχόν αδιέξοδο. Ασφαλώς δεν 
ισχυριζόμαστε ότι η πρόταση μας θα αποδώσει αποτελέσματα. Είναι 
όμως πιστεύουμε σωστή, αφού ανταποκρίνεται σ’ αυτό που ζητά ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε Εκθέσεις του», συνέχισε. 

Ο Στ. Στεφάνου είπε ακόμα πως συμβαίνει το αντιφατικό με τους 
κυβερνώντες να παρελαύνουν στα μέσα ενημέρωσης διερωτώμενοι 
«μα γιατί διαμαρτύρεται η αντιπολίτευση; Μα τι άλλο θέλουν να κά-
νουμε;» και όταν το ΑΚΕΛ τους εισηγείται τι άλλο μπορούν να κάνουν 
αδιαφορούν για τις εισηγήσεις του. 

Αναφερόμενος στα γεγονότα ΄του Ιούλη του 1974 είπε πως από 
την Ιστορία πρέπει να αντλούμε συμπεράσματα, ανέφερε ότι το 1974 
το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε αλλά το απαξίωναν, το λοιδορούσαν, το 
έστησαν στο απόσπασμα μόλις άρπαξαν τα όπλα, οι προειδοποιήσεις 
του επαληθεύτηκαν. Πρόσθεσε πως και σήμερα το ΑΚΕΛ επιμένει 
να προειδοποιεί για τα δεινά που θα φορτωθεί ο κυπριακός λαός αν 
η κατάσταση αυτή συνεχιστεί.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ! ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 4 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΔΗΣΥ

Η Αμμόχωστος στο στόμα του λύκου!
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Αίτημα για δημιουργία 
ευρωπαϊκής βάσης 
αεροπυρόσβεσης 
στην Κύπρο, από 

τον ευρωβουλευτή 
του ΑΚΕΛ

Ο Ευρωβουλευτής του 
ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, έθεσε 
ενώπιον της Κομισιόν, με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, 
τις δυσμενείς επιπτώσεις των 
πυρκαγιών στην Κύπρο, ζη-
τώντας την άμεση δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής βάσης αε-
ροπυρόσβεσης. Συγκεκρι-
μένα, ο κος Γεωργίου υπο-
γράμμισε πως οι πρόσφατες 
πυρκαγιές είχαν ως τραγικό 
αποτέλεσμα να καεί μεγάλη 
έκταση δασικής γης, να κιν-
δυνεύσουν κατοικίες και να 
χάσουν τη ζωή τους 4 συνάν-
θρωποί μας, καταδεικνύοντας 
τη σοβαρή υποστελέχωση 
του Τμήματος Δασών καθώς 
και την έλλειψη κατάλληλου 
εξοπλισμού. Τόνισε, δε, πως 
επιβεβαιώθηκε, εκ νέου, η 
αδήριτη ανάγκη δημιουργίας, 
στην Κύπρο, μιας Ευρωπαϊ-
κής Βάσης Αεροπυρόσβεσης, 
στο πλαίσιο του rescEU, 
προς όφελος τόσο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, όσο 
και των χωρών της περιοχής.  
Δυστυχώς, στον χάρτη που 
ετοίμασε η ΕΕ, παρουσιάζο-
ντας το αρχικό της πλάνο με 
τις  χώρες στις οποίες θα 
εγκατασταθούν βάσεις αερο-
πυρόσβεσης, η Κύπρος όχι 
μόνο δεν συμπεριλαμβάνεται, 
αλλά παρουσιάζεται και εκτός 
των περιοχών κάλυψης της 
βάσης, η οποία θα εγκαταστα-
θεί στην ανατολική Μεσόγειο.  
Ο κος Γεωργίου, κάλεσε την 
Κομισιόν να απαντήσει γιατί  
η Κύπρος είναι το μόνο κρά-
τος μέλος από τα επτά της με-
σογειακής ζώνης, που δεν 
έχει επιλεγεί για τη δημιουργία 
Ευρωπαϊκής Βάσης Αεροπυ-
ρόσβεσης, παρόλο που συ-
μπεριλαμβάνεται στην ομάδα 
των χωρών που είναι επιρρε-
πείς στις πυρκαγιές.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «ΧΑΡΑΥΓΗΣ»

47 χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα, νέες πληροφορίες 
επιβεβαιώνουν τα εγκλήματα των πραξικοπηματιών…

Του Μιχάλη Μιχαήλ  
47 χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης 

Ιουλίου 1974, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως από 
τη δημοσιογραφική έρευνα. 

47 χρόνια μετά και οι έρευνες συνεχίζονται αποκαλύ-
πτοντας ότι τις τραγικές εκείνες μέρες εκτελέστηκαν έξι 
ή επτά άνδρες των Δυνάμεων Καταδρομών, οι οποίοι 
αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στο πραξικόπημα. 
Από την έρευνα προκύπτει ότι ο λοχίας των κατα-

δρομών Ιωάννης Ιωάννου από το Πελέντρι, του οποίου 
το μνημόσυνο τελείται σήμερα στην κοινότητά του, δεν 
σκοτώθηκε κατά την επίθεση της 31ης Μοίρας Κατα-
δρομών στην περιοχή ΡΙΚ, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 
εκτελέστηκε-δολοφονήθηκε λόγω της άρνησής του να 
λάβει μέρος στο πραξικόπημα. 
Η νέα περίπτωση που φέρνει σήμερα στη δημοσιό-

τητα η «Χαραυγή» επιβεβαιώνει ότι ανάμεσα στους 22 
καταδρομείς που τάφηκαν στον ομαδικό τάφο υπήρξαν 
και καταδρομείς που εκτελέστηκαν λόγω άρνησης συμ-
μετοχής τους στο πραξικόπημα. 
Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου ενάμιση χρόνο 

από τέσσερις εξ Ελλάδος δημοσιογράφους, οι οποίοι 
ξεκίνησαν να ερευνούν εκ νέου πτυχές του πραξικο-
πήματος. Ένας εξ αυτών είναι και ο Χρήστος Ε. Κου-
ζούλης, ο οποίος μας βοήθησε στην αποκάλυψη των 
στοιχείων που θα ακολουθήσουν. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι θα ακολουθήσουν κι άλλα στοιχεία τα οποία θα 
αναρτηθούν και σε υπό κατασκευή ιστοσελίδα και την 
οποία θα γνωστοποιήσουμε. 
Η πεποίθηση των ερευνητών ότι δολοφονήθηκαν και 

άλλοι καταδρομείς επιβεβαιώνεται από το βιβλίο του 
Ελευθέριου Σταμάτη, «Κύριοι, πάτε για ύπνο». Ο Ελ. 
Σταμάτης υπηρετούσε ως λοχαγός της 31ης Μοίρας 
Καταδρομών στην Κύπρο κατά την περίοδο 1973-1974, 
ενώ αποστρατεύτηκε στις 2 Μαΐου 2000, λαμβάνοντας 
τον τίτλο του επιτίμου διοικητού 1ης Στρατιάς. 
Τα ευρήματα δείχνουν ότι εκτός από την περίπτωση 

του καταδρομέα Σωτήρη Αδάμου Κωνσταντίνου υπήρ-
ξαν και άλλοι καταδρομείς που αρνήθηκαν να λάβουν 
μέρος στο πραξικόπημα και εκτελέστηκαν.  

Δεν ήταν ούτε ο πρώτος ούτε ο μόνος 
Η συμμετοχή της 31ης Μοίρας Καταδρομών στο πρα-

ξικόπημα καταγράφεται και στην ιστοσελίδα του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων: «Το 
πρωινό της 15ης Ιουλίου 1974, ο τότε Διοικητής Κατα-
δρομών Σχης Κωνσταντίνος Κομπόκης έδινε τη διαταγή 
στο στρατόπεδο της Αθαλάσσας, ο 13ος Λόχος Κρού-
σεως να επιτεθεί εναντίον του Προεδρικού Μεγάρου, ο 
11ος Λόχος Κρούσεως και ο Λόχος Υποστηρίξεως ενα-
ντίον του ΡΙΚ, του Εφεδρικού και του Αρχηγείου Αστυ-
νομίας». Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, οι 22 καταδρο-
μείς θάφτηκαν σε κοινό τάφο στο Κοιμητήριο 
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία. 
Ανάμεσά τους ήταν και ο Σωτήρης Αδάμου Κωνστα-

ντίνου, ο οποίος για περισσότερες από τρεις δεκαετίες 
θεωρείτο πραξικοπηματίας, αλλά χάρη στην επιμονή 
της οικογένειάς του έγινε εκταφή και τελικά δικαιώθηκε, 
αφού αναγνωρίστηκε επίσημα πλέον ότι εκτελέστηκε 
πισώπλατα και άνανδρα από τους πραξικοπηματίες.  
Ο Γιαννάκης Ιωάννου 
Σειρά τώρα παίρνει ο Γιαννάκης Ιωάννου από το Πε-

λέντρι. Στην πορεία των ερευνών που γίνονται βρέθη-
καν οπλίτες και αξιωματικοί της εποχής και από τις 3 
Μοίρες Καταδρομών, οι οποίοι μίλησαν για τα γεγονότα. 
Οι φήμες για εκτελέσεις καταδρομέων είχαν κυκλοφο-
ρήσει από τις πρώτες μέρες μετά το πραξικόπημα. 
Η πρώτη επίσημη παραδοχή στελέχους της Ε.Φ. 

ήταν στο δικαστήριο στην Αθήνα το 1976, όταν κατά τη 
διάρκεια της δίκης του ο Καραχάλιος (που φέρεται να 
είχε πυροβολήσει τον λοχαγό Ερμή Χριστοδούλου στα 
πόδια) παραδέχθηκε ότι τις πρώτες απώλειες τις είχαν 
πριν βγουν από τα στρατόπεδα. Αργότερα ήρθε ο Ελευ-
θέριος Σταμάτης να επιβεβαιώσει το γεγονός στο προ-
αναφερθέν βιβλίο του. Συγκεκριμένα στη σελ. 63 γράφει 
ανάμεσα σ’ άλλα: «Και ποιον να μη θυμηθείς από τους 
αδικοχαμένους νεκρούς της Μοίρας, ορισμένοι από 
τους οποίους ίσως να είχαν αντίθετη άποψη ως προς 
τη σκοπιμότητα του εγχειρήματος, ορισμένοι από τους 
οποίους ίσως να έπεσαν από τα φονικά πυρά φίλων ή 
συγγενών τους…» 
Με άλλα λόγια υπάρχει κι εδώ δεύτερη επιβεβαίωση.  
Ξύλο και εκτελέσεις 
Όπως αποδεικνύεται από τα ευρήματα, ο Ιωάννου 

ήταν ενάντια στο πραξικόπημα και αρνήθηκε να λάβει 
μέρος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, εκείνο το πρωί ξυλοκο-
πήθηκαν όσοι στρατιώτες είχαν αντιρρήσεις να λάβουν 
μέρος στο πραξικόπημα. Ο λοχίας Ιωάννου ήταν από 
τους πρωτοστάτες και προσπάθησε να βοηθήσει στρα-
τιώτες να μην υποστούν ξυλοδαρμό. Σημειώνεται ότι 
οι πληροφορίες που δόθηκαν τόσο για την περίπτωση 
του Ιωάννου όσο και για άλλες περιπτώσεις των 6 είναι 
αξιόπιστες. Ο Ιωάννου ίσως να εκτελέστηκε και για το 
ότι πρωτοστάτησε στην προσπάθεια αποτροπής των 
ξυλοδαρμών. Από το επίσημο πόρισμα (ημ. 2/6/2020) 
για τις συνθήκες θανάτου του Ιωάννου (σελ. 4) προκύ-
πτει ότι από την εκταφή που έγινε το 2014 «ο σκελετός 
είναι πρακτικώς ακέραιος και, κατά συνέπεια, τα συ-
μπεράσματα από την εξέτασή του ιδιαιτέρως αξιολο-
γήσιμα». Στο πόρισμα αναφέρεται ότι ο ερευνών λει-
τουργός εντόπισε σοβαρές αντιφάσεις των μαρτύρων 
αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του Ιωάννου.   
Τραύμα στο κεφάλι 
Αναφορικά με την αιτία θανάτου το πόρισμα αναφέρει 

ότι ο Ιωάννου έχει βληθεί με μία βολίδα στρατιωτικού 
πυροβόλου όπλου «με μεγάλη βλητική ισχύ». 
Αναλυτικά το εκτενές ρεπορτάζ, στην ιστοσελίδα του 

«Διαλόγου», www.dialogos.com.cy

«Ένα lockdown 
δεν μας σώζει»

Ένα lockdown μπορεί να πε-
ριορίσει τον αριθμό των κρου-
σμάτων, αλλά δεν θα έχει μό-
νιμο αποτέλεσμα, δήλωσε ο 
επιδημιολόγος Μιχάλης Βω-
νιάτης, προσθέτοντας ότι αυτό 
που πρέπει να γίνει για να πε-
ριοριστούν τα κρούσματα είναι 
να υπάρξει υψηλή εμβολια-
στική κάλυψη. 
Ο Δρ Βωνιάτης είπε ότι «ένα 
μέτρο προσωρινό, το οποίο 
μπορεί να περιορίσει τον 
αριθμό των κρουσμάτων είναι 
να γίνει και πάλι lockdown.  
Αλλά αν συνεχίσουμε πάλι 
να μην εμβολιαζόμαστε, όταν 
ανοίξουν οι διάφορες δραστη-
ριότητες θα έχουμε αύξηση 
των κρουσμάτων. Δεν μπο-
ρούμε να κλείνουμε και να 
ανοίγουμε συνέχεια, με αυτό 
τον τρόπο δεν λύνεται το πρό-
βλημα. Θα πρέπει να το 
δούμε ρεαλιστικά, πρακτικά», 
σημείωσε με νόημα.

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΙΣΩΓΥΡΙΣΜΑ...

Μπορεί να έχουν αρθεί 
οι περιορισμοί του ΗΒ για Κύπρο 
αλλά στο νήσι άλλα λογαριάζουν...

Ενδεχομένως την Παρασκευή μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού 
να ανακοινωθούν νέα μέτρα για αντιμετώπιση της έξαρσης των κρου-
σμάτων κορωνοϊού στην Κύπρο. 
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργικό επρόκειτο να συνεδριάσει την Τε-

τάρτη, αλλά η συνεδρία αναβλήθηκε για την Παρασκευή το πρωί. 
Σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο 

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος ερωτηθείς αν η Κυ-
βέρνηση θα λάβει περαιτέρω μέτρα υπό το φως των αυξημένων 
κρουσμάτων COVID-19, είπε ότι τις επόμενες ώρες θα γίνει συνά-
ντηση του Υπουργού Υγείας και της επιδημιολογικής ομάδας, όπου 
θα αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα. 

“Έχει δοθεί ο απαραίτητος χρόνος μέχρι την Παρασκευή το πρωί 
έτσι ώστε αν αποφασιστεί ότι υπάρχει λόγος να ληφθούν περαιτέρω 
μέτρα να μπορεί να γίνει συγκεκριμένη εισήγηση στο Υπουργικό 
Συμβούλιο την ερχόμενη Παρασκευή”, ανέφερε. 
Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα νέου lockdown, ο Εκπρόσωπος είπε 

ότι «θα πρέπει να περιμένουμε την ενημέρωση από τον Υπουργό 
Υγείας μετά από τη συνάντηση του με τους επιδημιολόγους». 
Υπενθυμίζεται ότι το Foreign Office δεν συστήνει πλέον στους Βρε-

τανούς αποφυγή των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την Κύπρο. 
Η ανανέωση της ταξιδιωτικής σύστασης έγινε την περασμένη Δευ-

τέρα και ακολούθησε αντίστοιχες κινήσεις για άλλες χώρες που περι-
λαμβάνονται στην πορτοκαλί ταξιδιωτική λίστα του Υπουργείου Με-
ταφορών, όπως η Ελλάδα. 
Ωστόσο, τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Κύπρο, δημιουργούν 

νέα δεδομένα, τα οποία έχουν ήδη δημιουργήσει κλίμα απογοήτευσης 
στην Κύπρο σε σχέση με τις πιθανότητες ανάκαμψης του τουρισμού.

Αναβάλλεται λόγω 
κορωνοϊού το φετινό 
Παγκόσμιο Συνέδριο 

Κυπρίων 
της Διασποράς

Αναβάλλονται προσωρινά οι 
εργασίες του φετινού Παγκό-
σμιου Συνεδρίου Κυπρίων Δια-
σποράς σε συνεργασία με την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Απο-
δήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ), την 
Παγκόσμια Συντονιστική Επι-
τροπή Κυπριακού Αγώνα 
(ΠΣΕΚΑ) και τη Νεολαία Πα-
γκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδή-
μων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), οι 
οποίες ήταν προγραμματισμέ-
νες να διεξαχθούν το διάστημα 
3 ως 6 Αυγούστου 2021, στη 
Λευκωσία. 
Επίσημη ανακοίνωση αναφέ-
ρει ότι η ομόφωνη απόφαση 
των μελών ΠΟΜΑΚ, ΠΣΕΚΑ 
και ΝΕΠΟΜΑΚ πάρθηκε, λαμ-
βάνοντας σοβαρά υπόψη τη 
δυσκολία που προκύπτει σε 
Κυπρίους της Διασποράς δια-
φόρων χωρών να ταξιδέψουν 
λόγω εφαρμογής των διαταγμά-
των στις χώρες που βρίσκονται 
και αφορούν την πανδημία του 
κορωνοϊού. Επίσης, λήφθηκε 
σοβαρά υπόψη η βεβαρημένη 
επιδημιολογική κατάσταση που 
δημιουργείται με το νέο στέλε-
χος του ιού COVID-19 τις τε-
λευταίες ημέρες τόσο σε διάφο-
ρες χώρες του εξωτερικού όσο 
και στην Κύπρο. 
Η διεξαγωγή του Συνεδρίου 
θα επαναπρογραμματιστεί μό-
λις το επιτρέψουν οι επιδημιο-
λογικές συνθήκες, καταλήγει η 
ανακοίνωση.

ΕΔΩ... ΛΕΜΕΣΟΣ

Κρούσματα κορωνοϊού στη 
ναυαρχίδα του βρετανικού 
Βασιλικού Ναυτικού έπειτα από 
τη στάση στην Κύπρο

Έξαρση κρουσμάτων κορωνοϊού έχει σημειωθεί μεταξύ των 
μελών πληρώματος του αεροπλανοφόρου HMS Queen Eliza-
beth, της νέας ναυαρχίδας του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού 
και των πλοίων που το συνοδεύουν σε μία παγκόσμια περιο-
δεία. Πάνω από 100 μέλη πληρώματος του αεροπλανοφόρου 
και αρκετά άλλα σε κάποια από τα τέσσερα συνοδευτικά πλοία 
έχουν διαγνωστεί θετικά στον ιό.  
Συνολικά υπάρχουν 3.700 μέλη του Βασιλικού Ναυτικού στον 

στολίσκο που πραγματοποιεί από τον περασμένο μήνα και για 
ακόμα τρεις εβδομάδες αποστολή σε περιοχές όπως η Μεσό-
γειος και θα καταλήξει στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας έχοντας 
επισκεφθεί περίπου 40 χώρες. Αυτή τη στιγμή τα πλοία βρί-
σκονται στον Ινδικό Ωκεανό. 
Τα πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν στις 4 Ιουλίου και σύμ-

φωνα με τη Sun, που αποκάλυψε το γεγονός, προέκυψαν μετά 
την αποβίβαση του πληρώματος στη Λεμεσό. 
Ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπεν Γουά-

λας, δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για τροπο-
ποίηση των σχεδίων για την πολυδιαφημισμένη αποστολή του 
αεροπλανοφόρου, αλλά σημείωσε ότι θα στηρίξει οποιαδήποτε 
απόφαση λάβει ο κυβερνήτης του HMS Queen Elizabeth. 
Ο κ. Γουάλας τόνισε ότι όλο το πλήρωμα είναι πλήρως εμ-

βολιασμένο και παρά τα κρούσματα δεν υπάρχει κάποιος με 
σοβαρά συμπτώματα.



Την ώρα που η αυξημένη μεταδοτικότητα της 
μετάλλαξης Δέλτα κάνει την ανάγκη για  
εμβολιασμό του πληθυσμού πιο επιτακτική 

από ποτέ, η κυβέρνηση επιδιώκει να υψώσει  
«τείχος ανοσίας» έναντι του κορωνοϊού, πριν 
προλάβει να φτάσει το τέταρτο κύμα στην Ελλάδα. 
Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, είπε πως 
θα πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι σε μονάδες  
φροντίδας υγείας, είτε υγειονομικοί είτε διοικητικοί, 
να έχουν εμβολιαστεί έως τις 16 Αυγούστου,  
αλλιώς θα μπαίνουν σε αναστολή εργασίας και 
θα παύεται η καταβολή του μισθού τους. Όπως 
είπε, υποχρεωτικός θα είναι και ο εμβολιασμός 
και όσων διαμένουν εκεί. Επίσης, τα πρόστιμα 
ορίζονται, για όσους παραβαίνουν τον σχεδιασμό, 
στα 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 
200.000 ευρώ. 
Υποχρεωτικός επίσης θα είναι ο εμβολιασμός σε 
όλες τις δομές υγείας. Έως την 1η Σεπτεμβρίου, 
όλο το προσωπικό θα πρέπει να έχει κάνει την 
πρώτη δόση. Ο υπουργός Υγείας συνέστησε σε 
όλους να σπεύσουν να εμβολιαστούν. 
Θα έρθει, είπε ο κ. Κικίλιας, νομοθετική ρύθμιση 
έτσι ώστε οι δημόσιοι φορείς να προσλαμβάνουν 
προσωπικό σε αναπλήρωση όσων δεν  
εμβολιάζονται. 
Δημιουργούνται τριμελείς επιτροπές από ιατρούς 
του ΕΣΥ και πανεπιστημιακούς, ανά υγειονομική 
περιφέρεια, που θα αξιολογούν αιτήματα εκ  
μέρους των υπόχρεων για απαλλαγή από τον  
εμβολιασμό για αποδεδειγμένους λόγους υγείας, 
κατόπιν ειδικής λίστας εξαιρέσεων που θα προσ-

διορίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.  
H υφυπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου είπε 
πως το φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί είναι οι 
ηλικιωμένοι στις μονάδες φροντίδας υγείας να  
είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμένοι εν 
συγκρίσει με τους εργαζομένους. Στις ιδιωτικές 
μονάδες οι ηλικιωμένοι είναι εμβολιασμένοι σε 
ποσοστό 85%, ενώ οι εργαζόμενοι 65%.  
Αντίστοιχα, στις δημόσιες μονάδες οι φιλοξενού-
μενοι είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό 77%, ενώ 
οι εργαζόμενοι 45%. Συνεχίζοντας, η κυρία  
Μιχαηλίδου είπε πως η υποχρεωτικότητα  
επιβάλλεται προκειμένου «να προστατεύσουμε 
του ανθρώπους που διαμένουν σε δομές  
φιλοξενίας ηλικιωμένων ή ΑμεΑ».
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Ζητήσαμε με κάθε σεβασμό οι άγιοι  
Πατέρες να στηρίξουν και να βοηθήσουν 
αυτή την προσπάθεια για την αντιμετώ-

πιση της πανδημίας δήλωσε ο υπουργός Υγείας 
Βασίλης Κικίλιας που μαζί με τον καθηγητή  
Σωτήρη Τσιόδρα ενημέρωσαν την Ιερά Σύνοδο 
για την πορεία της πανδημίας και την ανάγκη  
εμβολιασμού. Aπό την πλευρά του ο Αρχιεπί-
σκοπος έκανε λόγο για μια χρήσιμη και κρίσιμη  
συνάντηση κατά την οποία έγιναν ερωτήσεις που  
απαντήθηκαν από τον υπουργό και τον καθηγητή 
Τσιόδρα. Θα παλέψουμε για το καλό του λαού. 
Όλοι μας θα θέλαμε να πούμε αυτή η προσπά-
θεια να συνεχιστεί, η Εκκλησία θα κάνει αυτή την 
προσπάθεια μέσα στις πνευματικές διαδικασίες 
με μόνο κίνητρο την αντιμετώπιση της πανδημίας, 
είπε ο κ. Ιερώνυμος.  Tέλος ο κ. Τσιόδρας  
χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική.  
Είμαστε συνοδοιπόροι στην αναζήτηση της  
αλήθειας, σημείωσε. "Ελπίζουμε με τον εμβολια-
σμό να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα"  

υπογράμμισε και παρατήρησε ότι αυτή τη στιγμή 
υπάρχει μεγάλη διασπορά στην κοινότητα.

Κικίλιας: Ζητήσαμε η Εκκλησία να  βοηθήσει την προσπάθεια για 
την  αντιμετώπιση της πανδημίας

Νεκρός ο πρόεδρος του  
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 
Ιωάννης Καζάζης

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Όσοι δεν εμβολιάζονται  
δεν θα λαμβάνουν μισθό - Ποιους αφορά το μέτρο

Εστίαση: Τι θα ισχύει για τους  
κλειστούς χώρους  

Νεκρός στο γραφείο του στην Καλαμαριά 
βρέθηκε ο πρόεδρος του Κέντρου  
Ελληνικής Γλώσσας, ομότιμος καθηγητής 

του ΑΠΘ Ιωάννης Καζάζης. Η αστυνομία ερευνά 
τα αίτια του θανάτου. Θλίψη και οδύνη για την 
απώλεια εξέφρασαν η υπουργός Παιδείας Νίκη 
Κεραμέως και ο πρύτανης του Αριστοτελείου,  
καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου. 
Ο Ιωάννης Καζάζης (1947) σπούδασε Κλασική 
Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης, στο University of Illinois και στο 
Yale U. Ήταν Fellow στο Centre for Hellenic 
Studies του Harvard και Visiting Professor στο 
University of Maryland. Από το 1979 έως 2014, 
ήταν Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ. 
Διετέλεσε  Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας, Διευθυντής του Τμήματος Λεξικογρα-
φίας και Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για 
την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Υπήρξε επίτιμος Καθηγητής του Κρατικού  
Πανεπιστημίου Κουμπάν της Ρωσίας. Συνέγραψε 
για τον Ηρόδοτο, τον Δημοσθένη, το Αρχαϊκό 
Έπος, το Επίγραμμα και την Ιστορία των Ελληνι-
κών Σπουδών από την Αναγέννηση ως σήμερα. 
Ως διευθυντής της συντακτικής ομάδας εξέδωσε 
τους τόμους 15-21 του Λεξικού της Μεσαιωνικής 
Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669. 

Χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα  
διασκέδασης 

-Έως 31 Αυγούστου σε όλους τους χώρους  
ψυχαγωγίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο κα-
θήμενων πελατών. 
-Από 16 Ιουλίου και έως 31 Αυγούστου κλειστοί 
χώροι ψυχαγωγίας (εστιατόρια, κινηματογράφοι, 
θέατρα) μπορούν να λειτουργούν μόνο ως  
αμιγείς στο 85% της χωρητικότητάς τους. 
-Ειδικά για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης  
επιτρέπονται μόνο αμιγείς χώροι με κάλυψη του 
85% της ωφέλιμης επιφάνειας, με τους  
προβλεπόμενους όρους για την τήρηση των 
αποστάσεων και τα μέτρα προφύλαξης. 
 
Όλα τα κέντρα διασκέδασης, υπαίθρια και κλει-
στά, λειτουργούν επιπλέον με τους κανόνες 
αποστάσεων που ισχύουν γενικά για την 
εστίαση 
 

Αθλητικοί Αγώνες – Στάδια και γήπεδα 
-Αθλητικοί αγώνες θα διεξάγονται με θεατές 
μόνο σε αμιγείς χώρους, κλειστούς ή ανοιχτούς. 
Η χωρητικότητα θα ανέρχεται στα 80% του  
συνόλου (5% εξ αυτών μπορεί να είναι ανήλικοι 
οι οποίοι θα έχουν υποβληθεί σε τεστ),  
με ανώτατο όριο προσέλευσης: 
 
-25.000 θεατές για υπαίθρια γήπεδα 
-8.000 για κλειστά γήπεδα 
 
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας – Ένοπλες 

Δυνάμεις 
-Σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα  
οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να ζητούν πληρο-
φόρηση εάν οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί 
ή όχι. 
-Στρατεύσιμοι και μόνιμοι υπηρετούντες στις 
Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν στο παρελθόν 
εμβολιαστεί και εξακολουθούν να υπηρετούν τη 
θητεία τους ή στο εξής θα προσέρχονται και θα 
εμβολιάζονται θα λαμβάνουν 5 ημέρες άδεια. 
Χώροι ψυχαγωγίας και κέντρα διασκέδασης 
-Ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που αφορούν 
υπαίθρια ψυχαγωγία μπορούν να επιλέγουν να 
καθίστανται οικειοθελώς αμιγείς χώροι εκμετάλ-
λευσης. 
-Για τα πανηγύρια καταργείται ο όρος  
συμπλήρωσης κατά τόπον εμβολιαστικής κά-
λυψης. Στο εξής επιτρέπονται με τους γενικούς 
όρους που αφορούν τα προστατευτικά μέτρα 
κατά του ιού, ιδίως σε σχέση με την λειτουργία 
υπαίθριων αγορών και την καθήμενη μόνο δια-
σκέδαση. 

 
Παραβάσεις – πρόστιμα 

Στην πρώτη παράβαση ορίζεται πρόστιμο 2.000 
ευρώ και 7 ημέρες αναστολή λειτουργίας για 
κατάστημα κάτω των 200 τμ. 
Σε δεύτερη παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 
10.000 ευρώ και αναστολή 15 ημερών. Σε τρίτη 
παράβαση αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για 
60 ημέρες.

Σαμπάνιες και όπλα στο προφίλ 
του μαστροπού αστυνομικού στο 
Facebook

Ο πλα, στρατιωτικές εξαρτύσεις, χλιδή και… 
φιλοσοφικά αποφθέγματα συναντά κανείς 
στο προφίλ του αστυνομικού που κατη-

γορείται πως κρατούσε διά της βίας μία 19χονη 
κοπέλα στο σπίτι του, την κακοποιούσε και την 
εξέδιδε, έως ότου εκείνη κατάφερε να ξεφύγει από 
τα χέρια του. 
Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθη ακόμη ένα άτομο 
το οποίο είχε εμπλοκή στο κύκλωμα, με την άτυχη 
γυναίκα να έχει καταθέσει στους αστυνομικούς 
συγκεκριμένα στοιχεία και για την ύπαρξη και  
άλλων προσώπων. Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. 
προέκυψε πως ο κατηγορούμενος δημιούργησε 
προφίλ σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου και 
εξώθησε τη 19χρονη στην πορνεία, απειλώντας 
τη ότι θα κάνει κακό στην ίδια και την οικογένειά 
της. Ο αστυνομικος έκλεινε ραντεβού και στη  
συνέχεια της αποσπούσε τα χρήματα που είχε  
ο ίδιος συμφωνήσει. Οι ξυλοδαρμοί και τα  
ναρκωτικά ήταν καθημερινότητα μέχρι τη στιγμή 
που η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να ζητήσει  
βοήθεια από την υπάλληλο μιας καφετέριας που 
έπαιρνε καφέ καθημερινά. Η υπάλληλος, συνό-
δευσε την κοπέλα μέχρι την αστυνομία και έτσι 
ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.



Μάχη για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί 
από τις απώλειες στον τουρισμό δίνουν 
Κύπρος και Ελλάδα. Αρκετοί Βρετανοί 

έχουν, πλέον, αρχίσει να κάνουν κρατήσεις για 
τον Αύγουστο - κυρίως προς ελληνικούς  
προορισμούς - έπειτα από την απόφαση της  
βρετανικής κυβέρνησης να απαλλάξει, από την  
προσεχή Δευτέρα, τους πλήρως εμβολιασμένους 
από την υποχρέωση καραντίνας κατά την  
επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Οι προοπτικές, όμως, μόνον ευοίωνες δεν είναι: 
σχεδόν ολόκληρος ο Ιούλιος έχει, πλέον, χαθεί 
και οι όποιες προσπάθειες επικεντρώνονται στον 
Αύγουστο. Επιπροσθέτως, η επιδείνωση των  
επιδημιολογικών δεδομένων τόσο στην Κύπρο 
όσο και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως το γεγονός 
ότι η Κύπρος έθεσε τη Βρετανία στην «κόκκινη» 

κατηγορία κρατών, λειτουργούν 
αποτρεπτικά για πολλούς Βρε-
τανούς τουρίστες. Οι οικονομικές  
απώλειες θα είναι, για δεύτερη  
συνεχή χρονιά, τεράστιες και  
ορισμένοι παράγοντες του  
τουρισμού μιλούν ήδη για  
«καταστροφή». 
Σήμερα (Πέμπτη) αναμένεται να 
ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 
της νεότερης αναθεώρησης της 
ταξιδιωτικής λίστας που καταρ-
τίζει η βρετανική κυβέρνηση.  
Η Κύπρος και η Ελλάδα  
βρίσκονται για την ώρα στην 
«πορτοκαλί» (amber) κατηγορία 
κρατών, η οποία συνεπάγεται 
καραντίνα 10 ημερών κατά την 
επιστροφή στη Βρετανία και 
υποχρέωση αγοράς μιας σειράς 
τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού πριν 

και μετά το ταξίδι. Σύμφωνα με βρετανικές  
κυβερνητικές πηγές, οι δύο χώρες δεν αναμένεται 
να αναβαθμιστούν στην «πράσινη» κατηγορία 
του λεγόμενου συστήματος «φωτεινού σηματο-
δότη» (traffic light), με δεδομένο ότι η διασπορά 
του κορωνοϊού συνεχίζεται, ενώ τα ποσοστά  
εμβολιασμού δεν είναι ακόμη ικανοποιητικά. 
Ωστόσο, το καλό νέο είναι ότι από τις 19 Ιουλίου, 
όσοι ταξιδιώτες από «πορτοκαλί» προορισμούς 
- όπως η Κύπρος και η Ελλάδα - είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι, δεν θα υποχρεώνονται σε δεκαή-
μερο αυτοπεριορισμό, ούτε στην προαγορά των 
λεγόμενων τεστ της δεύτερης και όγδοης ημέρας 
(Day 2 and Day 8 Testing). Κατά την άφιξή τους 
στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ελεύθεροι να  
κυκλοφορήσουν, έχοντας μόνο την υποχρέωση 
να υποβληθούν σε ένα τεστ ανίχνευσης  
Covid-19 κατά τη δεύτερη ημέρα. Εξακολουθεί, 

επίσης, να ισχύει η υποχρέωση διενέργειας  
διαγνωστικού τεστ πριν από το ταξίδι της  
επιστροφής. Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται 
όσοι έχουν κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου 
για τον κορωνοϊό (ή το μονοδοσικό εμβόλιο της 
Johnson & Johnson) τουλάχιστον 14 ημέρες πριν 
από το ταξίδι τους. Από την υποχρέωση  
καραντίνας εξαιρούνται, επίσης, οι ανήλικοι. 
Επί του παρόντος, το μέτρο της καραντίνας  
αίρεται μόνο για όσους έχουν εμβολιαστεί από 
τις δομές του NHS, αν και η κυβέρνηση του  
Λονδίνου προτίθεται - στο μέλλον - να συμπερι-
λάβει στην εξαίρεση και τους ξένους ταξιδιώτες. 
Οι ενήλικες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι 
θα συνεχίσουν να κάνουν καραντίνα. 
 
«Εκτοξεύθηκαν» οι κρατήσεις 
 
Η ανακοίνωση του υπουργού Μεταφορών Γκραντ 
Σαπς αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον των Βρετα-
νών για δημοφιλείς ευρωπαϊκούς προορισμούς 
που βρίσκονται στην «πορτοκαλί» λίστα.  
Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελευταία  
εβδομάδα αυξήθηκαν κατακόρυφα οι κρατήσεις 
για την Ελλάδα για το τέλος Ιουλίου και για τον  
Αύγουστο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει και για 
την Κύπρο. Η EasyJet ανακοίνωσε ότι οι κρατή-
σεις προς «πορτοκαλί» προορισμούς αυξήθηκαν 
κατά 400%, ενώ τα πακέτα διακοπών της  
εταιρείας σημείωσαν αύξηση ύψους 440%.  
Στους πιο δημοφιλείς προορισμούς φιγουράρουν 
η Κέρκυρα, το Αλικάντε, η Μάλαγα, το Φάρο και 
η Νίκαια. Η Tui έκανε λόγο για «απίστευτα μεγάλη 
ζήτηση», ιδίως για τις χώρες της Μεσογείου.  
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ανεξάρτητων  
Τουριστικών Πρακτόρων Ηνωμένου Βασιλείου 
Νόελ Ιωσηφίδης ανέφερε ότι υπάρχει αυξανόμενο  
ενδιαφέρον για πακέτα προς την Ελλάδα. Σύμ-
φωνα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό Thomas 

Cook,«οι αναζητήσεις ειδικά για την Ελλάδα 
έχουν τριπλασιαστεί».  
 
Τα «εμπόδια» για την Κύπρο 
 
Την περασμένη εβδομάδα, η Κύπρος ενέταξε το 
Ηνωμένο Βασίλειο στην «κόκκινη» ταξιδιωτική 
λίστα της, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των 
κρουσμάτων και κυρίως της μετάλλαξης Δέλτα. 
Αυτό σημαίνει ότι όσοι ταξιδεύουν από τη  
Βρετανία θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό 
τεστ Covid-19 πριν ταξιδέψουν (να έχει διενερ-
γηθεί εντός 72 ωρών προ της αναχώρησης) και 
να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ κατά την άφιξη,  
παραμένοντας σε καραντίνα μέχρι να τους  
ανακοινωθεί το αποτέλεσμα (συνήθως τα απο-
τελέσματα είναι διαθέσιμα εντός τριών ωρών). 
Ωστόσο, οι πλήρως εμβολιασμένοι δεν υποχρε-
ούνται σε διαγνωστικό τεστ, ακόμη και αν  
προέρχονται από χώρες της «κόκκινης» λίστας. 
Σε μία ακόμη αρνητική εξέλιξη, το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 
(ΕCDC) υποβάθμισε την Κύπρο στην «κόκκινη» 
κατηγορία. Το γεγονός αυτό, παρά το ότι δεν έχει 
πρακτικές συνέπειες, αποτελεί πλήγμα για την 
ευρύτερη τουριστική βιομηχανία, καθώς η κακή 
επιδημιολογική εικόνα του νησιού αποτρέπει  
πολλούς ταξιδιώτες να κάνουν εκεί τις διακοπές 
τους. Ορισμένοι, μάλιστα, κατέφυγαν στα  
κοινωνικά δίκτυα διερωτώμενοι εάν η Κύπρος θα  
μπορούσε να ενταχθεί στην «κόκκινη» κατηγορία 
της Βρετανίας. Ανάλυση από το Πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης διαπίστωσε ότι μόνο δύο χώρες 
που βρίσκονται στη βρετανική «πορτοκαλί» λίστα 
- η Κύπρος και τα Φίτζι - έχουν σήμερα  
υψηλότερα ποσοστά λοιμώξεων από το Ηνωμένο  
Βασίλειο.
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Ύστατη προσπάθεια να σωθεί ο τουρισμός σε Κύπρο και Ελλάδα
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Άνοιξε τα φτερά σου και φύγε… Μερικές γραμμές γύρω από τα  Troubadour 
studios στο Enfield

Του Γιώργου 
Α.Σάββα

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου
«Άνοιξε τα 
φτερά σου και 
φύγε… από τη 
φωλιά που με-
γάλωσες! Ανέ-
λαβε την τύχη 
σου, ωρίμασε, ξεβολέψου και ζήσε τη ζωή σου 
όπως εσύ την θέλεις!» Αυτό είναι το μήνυμα που 
θέλω να περάσω για τους νέους. Και για τους 
γονείς ένα άλλο, από ένα κινέζικο γνωμικό:  
«Καλύτερα να μάθεις κάποιον να ψαρεύει παρά 
να του προσφέρεις ψάρια για να χορταίνει την 
πείνα του». 
Στη σημερινή μας ιστορία  θα ασχοληθούμε με 
τα παιδιά και τους γονείς, τους γονείς και τα  
παιδιά. Αφορά κατ΄ ακρίβεια τους γονείς που 
έχουνε παιδιά στη νεότητα αλλά και τους ίδιους 
τους νέους. «Άνοιξε τα φτερά σου σε φύγε από 
τη φωλιά που μεγάλωσες. Ψάξε την τύχη σου,  
ωρίμασε, ξεβολέψου και ζήσε τη ζωή σου όπως 
εσύ θέλεις!» Το επαναλαμβάνω για να γίνει κα-
τανοητό, γιατί για αλήθεια πρόκειται. Μια αλήθεια 
που θα πρέπει οι νέοι να δοκιμάσουν να κάνουν 
πραγματικότητα γιατί μπορούν να το πετύχουν 
αν το θέλουν και γιατί είναι έτσι φτιαγμένη η ζωή 
μας να περνά κάποια στάδια. Τώρα είναι η ώρα 
και θα πρέπει να το δοκιμάσουν αν θέλουν να 
προχωρήσουν. Οι γονείς αν έχουνε κάνει τη  
δουλειά τους καλά θα φανεί εδώ σε αυτή τη συ-
γκεκριμένη στιγμή. Την ώρα της αποχώρησης. 
Το πως θα διαχειριστούν την κοπή του ομφάλιου 
λώρου. Έτσι θα έλεγα. Πόσο και πως κατάφεραν 
να τα μεγαλώσουν κτίζοντας την αυτονομία και 
ανεξαρτησία του, την ίδια ώρα που βρίσκονται 
μέσα στην παραδοσιακή του οικογένεια.  
Δεν υπάρχει συνταγή για να τιμήσουμε κάποιους 
ως τους ιδανικούς γονείς. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο 
με συνταγές και εντολές κλπ. Όλοι οι γονείς ανα-
λαμβάνουν αυτή την μοναδική υποχρέωση λει-
τουργώντας με το συναίσθημα και τη λογική.  
Πολλές φορές ίσως να οδηγούνται σε μια άλφα ή 
βήτα συμπεριφορά και τρόπο ανάλογα με τις  
παιδικές τους εμπειρίες που δεν θα έλεγα ότι θα 
έπρεπε. 
 Ας πούμε ότι έφτασε η στιγμή να απελευθερω-
θούν οι νέοι από τα σφιχτά δεσμά, εκείνα που  
είναι απαραίτητα όσο  είναι μικρά παιδιά. Από 
ποια; Να απελευθερωθούν από τα δεσμά της  
οικογένειάς τους! Γιατί καθώς μεγαλώνουνε  και  
μένουνε οι δεσμοί του νιασίματος από μέρους 
των γονιών,  της αγάπης, της βοήθεια… οι νέοι 
δεν ξεκολλάνε. Το φαγητό της μανούλας μου, το 
σιδέρωμα της μανούλας μου κλπ εκεί θα μείνουν. 
Όμως αν κολλήσουνε εκεί δεν θα γίνουν ποτέ  
ανεξάρτητοι και δεν θα  μπορέσουνε και  να πάνε 
πάρα κάτω αναλαμβάνοντας τις τύχες τους.  
Γι΄αυτό πολλές φορές βλέπουμε νέους που δεν 
έχουνε παντρευτεί και μπορεί να φτάνουν και τα 
σαράντα και να βολεύονται και να εξακολουθούν 
να μένουνε με τους γονείς τους. Ή ακόμα και  
παντρεμένοι, που μένουν για λίγα χρόνια με τους 
γονείς τους. Τώρα θα πείτε αυτό δεν είναι σωστό 
έλα όμως που συμβαίνουν κι αυτά στον 21ο  
αιώνα! 
Αυτά αφορούν πιο πολύ τα παιδιά… τους νέους 
θα έλεγα. Γιατί σαν Έλληνες μας αρέσει το  
βόλεμα, ως προς το φαϊ ή το πλύσιμο των  

ρούχων, το σιδέρωμα  ή τα ψώνια ή τις διακοπές 
και όλα αυτά πώς τα λέμε; ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ!   
Δυστυχώς όμως  την ίδια στιγμή χάνεται μια  
μεγάλη ευκαιρία. Οι νέοι να  χάνουνε οι ίδιοι την 
τύχη τους  φροντίζοντας οι ίδιοι τον εαυτό τους 
να γίνουνε ανεξάρτητοι ώστε  να κάνουνε όπως 
θέλουνε αυτοί οι ίδιοι την τύχη τους.  
Τι σημαίνει αυτό ακριβώς; Αυτό σημαίνει οι ίδιοι 
να αναλάβουν να φροντίσουν το φαγητό τους, το 
μεροκάματό τους, να φροντίζουνε την καθημερι-
νότητά τους όπως ακριβώς αυτοί θέλουνε.  
Γιατί υπάρχει μια θυσία!  
Όταν ζει με τους γονείς του ένας νέος  πρέπει να 
συμβιβαστεί και με τον τρόπο που ζει η πατρική 
του οικογένεια. Και η πατρική  οικογένεια  
αποτελείται από δύο μεγαλύτερους ανθρώπους 
που έχουν άλλο ρυθμό, άλλη νοοτροπία  και που 
έχουν δικαίωμα να την διατηρήσουν αυτή την  
νοοτροπία καταπιέζοντας τους νεότερους.   
Άρα αξίζει τον κόπο  και οι γονείς  να ωθήσουμε 
τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση ακριβώς 
για να τους  κλείσουμε το μάτι προς μία ύπαρξη, 
ένα τρόπο δηλαδή, να ζουν και να υπάρχουνε, 
που θα στηρίζεται στις δικές τους δυνάμεις.  
Άρα είναι ένα στοίχημα να αφήσουνε οι νέοι τις  
πατρικές εστίες και να δημιουργήσουνε το δικό 
τους κόσμο. Είναι μία πρόκληση για τους ίδιους 
να  την αναλάβουνε και στους γονείς  να τους το 
επιτρέψουνε. Δυστυχώς πολλοί γονείς κρατάνε 
τα παιδιά  στο σπίτι με τον άλφα βήτα τρόπο  
δυσκολεύοντας τους την επιθυμία να φύγουν από 
αυτό για να καλύψουνε δικές τους ανάγκες ή 
 ανασφάλειες. Μπορούν να αφορούν θέματα του 
ζευγαριού και δεν αντέχουνε να δουν τα παιδάκια 
τους να φεύγουνε και να απομακρύνονται από 
την αγκαλιά τους.  
Αυτό όμως πολλές φορές δημιουργεί στο παιδί 
πολλές ανασφάλειες ότι δεν μπορεί πραγματικά 
να το καταφέρει με τις δικαιολογίες των γονιών: 
«Πού θα πας τώρα…,  δεν θα τα καταφέρεις…,  
κάτσε εδώ εγώ θα σε βοηθήσω…» 
Άρα πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά μας να  
πετάξουν μόλις τα δούμε ότι έχουνε την όρεξη 
και τη θέληση να πετάξουνε. Εμείς θα είμαστε  
δίπλα τους και να τους βοηθάμε όποτε μας  
χρειάζονται. Απλά να σταματήσουμε να είμαστε 
υπερπροστατευτικοί και να εμπιστευτούμε τους 
νέους να πάρουν το τιμόνι της ζωής τους στα  
χέρια τους και να ταξιδέψουν τους δικούς τους 
ωκεανούς με τη δική τους ταχύτητα. Κι αν ακόμη 
αν δεν το θέλουμε δεν πρέπει να τους το  
δείξουμε. Δεν θα θέλαμε να ξέρουν ότι θα μας 
κακοφανεί γιατί στο τέλος της ημέρας γι΄αυτά 
γνοιαζόμαστε και αυτά τα παιδιά μας είναι η ζωή 
μας. Δεν αξίζει να φύγουν από κοντά μας  
βλέποντας το μαράζι στο βλέμμα μας.  
Χαρούμενους πρέπει να μας δούνε και με ένα 
χαμόγελο στο πρόσωπο. «Στο καλό παιδί μου 
και να ξέρεις ότι πάντα θα είμαι εδώ για σένα!»  
 
Έτσι πρέπει να πούμε! 

Elstree, και 
Pinewood εί-
ναι τα δυο  
κινηματογρα-
φικά studios 
έξω από το 
Λονδίνο τα 
οποία είχαν 
γίνει πασίγνωστα ανά τον κόσμο. 
Πόσοι όμως έχουν ακούσει τα Troubadour  
Studios τα οποία ευρίσκονται μέσα στο Λονδίνο 
και αυξάνονται σε μέγεθος μετά από μόνο  
2 χρόνια εγκατάστασης τους στο Enfield; 
Σύγχρονα και με state of the art μηχανήματα  
και τεχνολογία, που σε αφήνουν άφωνο από 
θαυμασμό.  
Τις προάλλες, είχα την ευκαιρία και το προνόμιο 
να λάβω μέρος για να κάνουμε περιοδεία με 
τρεις άλλους συναδέλφους. Η περιοδεία  
διήρκεσε δύο ώρες και ακούσαμε για τα έργα 
που γυρίζονται τώρα τόσο για τον κινηματο-
γράφο και σειρές έργων για την τηλεόραση. 
Ακόμη ευχάριστο είναι το γεγονός ότι και άλλες 
γνωστές εταιρίες από άλλες χώρες, και της  
Αμερικής. Γνωστές επίσης εταιρείες του Holly-
wood που προβάλλουν τηλεοπτικές σειρές και 
έργα. Ακόμη δε και η εταιρία Disney και άλλες 
Αμερικανικές εταιρίες ενοικιάζουν ένα η δύο από 
τα studios αφού προτιμούν να έλθουν στο Λον-
δίνο για τις ανάγκες τους και για πολλούς λόγους 
όπως οικονομικούς και άλλους. Τα Troubadour 
studios ευρίσκονται σε μίαν απέραντη περιοχή 
του δημαρχείου Enfield που ονομάζετε Meridian 
Water.  
To Troubadour άρχισε με ένα μόνο unit και  
σήμερα έχει 4 units. Είδαμε όμως ότι εγείρετε 
και πέμπτο απέραντο τέτοιο studio. 
Tα Troubadour studios βρίσκονται σε μία  
περιοχή που θα δει και συγκρότημα ανεγέρσεως 
νέων κατοικιών μέχρι και 10.000 νέες κατοικίες. 
Θα καλύπτουν μέχρι και 155.000 τετραγωνικά 
μέτρα, και όπως έχω αναφέρει ποιο πάνω το 
όλο συγκρότημα με τις κατοικίες και άλλα κτίρια 
θα στοιχίσει περίπου £6 δισεκατομμύρια.   
Αυτό τι έργο είναι από τα μεγαλύτερα  
συγκροτήματα ανά την χώρα, εάν όχι το μονα-
δικό.  Ακούσαμε για τον αριθμό ατόμων που 
σχεδιάζει να προσλάβει όταν τελικά όλα  
τελειώσουν και το πέμπτον στούντιο  που θα 
φθάσει μέχρι 800 άτομα. Φυσικά δεν προσλαμ-
βάνονται ηθοποιοί, αλλά και πελεκάνοι  
υδραυλικοί  ηλεκτρολόγοι που θα δοθεί και η  
ευκαιρία να προσλάβει και μαθητευόμενους  για 
όλους του κλάδους.   
Ζήτησα δε όπως όταν έλθει ο κατάλληλος καιρός 
που και οι κανονισμοί του  Covid-19 επιτρέψουν 
να ανοίξει τις πόρτες έστω και για μια  “open 
day” για το κοινό για να γνωρίσουν οι κάτοικοι  
της περιοχής και ακόμη ποιο πέρα στο τι έχει να 
προσφέρει το Troubadour. Η επιτυχία στο να  
ελκύσει  τέτοιο γίγαντα από την κινηματογραφική 
βιομηχανία, οφείλετε στις άοκνες προσπάθειες 
και όραμα Δημοτικών Συμβούλων και ανωτάτων 
λειτουργών του Δημαρχείο Enfield. H εταιρία 
αυτή έχει και θέατρα σε διάφορα μέρη,  
συμπεριλαμβανομένου και του Wesτ End του 
Λονδίνου και που είχε προηγουμένως το όνομα 

Fountain Studios. 
Όταν μία τοπική διοίκηση νοιάζεται για την  
κοινότητα και εργάζεται συστηματικά για να  
βελτιωθεί η ζωή του κάθε πολίτη, με το να  
υπάρχουν  στέγαση και εργασίες γίνονται αυτά 
κατορθωτά με σκληρή δουλεία και ζήλο.  
Οι κακές γλώσσες και το κουτσομπολιό ή ακόμη 
και φθόνος πάντοτε θα υπάρχουν. Ακούμε να 
λένε “όλα τα κόμματα είναι το ίδιο.” Δηλώνω   
κατηγορηματικά ότι αυτό που λένε δεν είναι  
αληθές αλλά απλώς ξεστομίζουν μερικοί, αυτές 
τις  αερολογίες, και  σαν παπαγάλοι να  
επαναλαμβάνουν στο τι είχαν ακούσει κάπου να 
λέγετε, χωρίς ουδεμία προσπάθεια να  
εξακριβώσουν την αλήθεια.  
Έρχονται φυσικά και πληροφορίες στα αυτιά 
μας, και πολλά άλλα που συνοδεύονται και με 
τα ονόματα αυτών που τα ξεστόμισαν και  
συνεχίζουν ακόμη. Υπάρχουν μαρτυρίες.  
Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω παρά να 
τους πω ότι αυτοί που κυκλοφορούν τέτοιες  
αναλήθειες είναι κυριολεκτικά αξιολύπητοι.  
Δεν συνηθίζω να λαμβάνω τέτοια πράγματα υπ’ 
όψη, μα την στιγμή που εργάζεται κάποιος  
νυχθημερόν και αφιλοκερδώς για ένα καλύτερο  
αύριο για όλους, και από την άλλην αντί για ένα 
ευχαριστώ να σου δίνουν και κλωτσιά, το θεωρώ 
μεγάλη αδικία. Έτσι το δηλώνω ότι τα πολιτικά 
κόμματα δεν είναι όλα το ίδιο. Εάν το Εργατικό 
Κόμμα ήταν στη εξουσία τόσα χρόνια όσα ήταν 
και δυστυχώς συνεχίζουν οι Συντηρητικοί (δηλ. 
11 χρόνια) δεν θα υπήρχε λιτότητα και  
4 εκατομμύρια παιδιά δεν θα ζούσαν στη  
φτώχεια και να πεινούν, ακόμη δεν θα βλέπαμε 
τον αριθμό αστέγων να πολλαπλασιάζετε επί 
καθημερινής βάσεως. Ακόμη χειρότερο ο BOJO 
δεν έχει κάνει ούτε ένα βήμα στο να προσπαθή-
σει να βελτιωθεί κάπως η όλη θλιβερή εικόνα.  
O κύριος Boris Johnson και οι υπόλοιποι της 
ομάδας του μήπως έχουν γνωρίσει η  
καταλαβαίνουν τι πάει να πει φτώχεια και πείνα 
η τι σημαίνει να είσαι άστεγος. Όμως κερδίζουν 
τις εκλογές με ψευδείς προφάσεις και ο απλός 
λαουτζίκος τα αγοράζει, αφού πιστεύει ό,τι του 
πλασάρει ένα κόμμα που θα βοηθήσει αυτούς 
που έχουν το χρήμα. Ας το θυμόμαστε λοιπόν 
ότι η εργατιά και το Συντηρητικό κόμμα δεν έχουν 
τίποτα το κοινό μεταξύ τους. 
Οι περικοπές των Συντηρητικών συνεχίζονται 
έτσι για να  βεβαιωθούν ότι η λιτότητα θα  
συνεχίσει να μαστίζει κοινότητες και η φτώχεια 
να συνεχίζεται.     
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15η Ιουλίου 1974… και οι μνήμες ταξιδεύουν! 
Του Βασίλη Παναγή

Eίναι Ιούλης μήνας πάλι και θυμήθηκα. Θυμήθηκα εκείνο το 
καυτό καλοκαίρι του Ιούλη του 1974. 

Φορτωμένος με όνειρα στην σειρά και με όλη την όρεξη που έχει ο 
άνθρωπος που αρχίζει να δρομολογεί τα εσωτερικά του  
συναισθήματα.  
Να μπαίνει στη μεγάλη λεωφόρο του ταξιδιού για την Ιθάκη. 
Και ξαφνικά να σου κόβουν τον δρόμο οι επιτήδειοι και αδέξιοι 
που το μόνο που σκέφτονται είναι τη δική τους ευχαρίστηση.  
Παρασυρόμενοι από τους πληρωμένους της Χούντας  που  
ξεπούλησαν τα όσα βρίσκονταν εκεί για την υπεράσπιση της  
πατρίδας, και για την ασφάλεια των Ελλήνων, ενήργησαν άσκεφτα 
εναντίον της νόμιμης Κυβέρνησης του νησιού, με αποτέλεσμα να 
αναγκάσουν τον Εθνάρχη Μακάριο να αποχωρίσει, και όχι μόνο , 
αλλά να ασκήσουν βία εναντίον των συμπατριωτών τους. 
Έλληνες εναντίον Ελλήνων!  
Και το μεγάλο κακό έγινε. Να χαθούν αδελφικές ψυχές, και να 
βγουν στους δρόμους οι άσκεφτοί να ποζάρουν για τα  
κατορθώματα τους! 
Έτυχε να ήμουν παρών σε τούτο το αναπάντεχο μακελειό,  
και το αποτέλεσμα ήταν η αναστάτωση της ψυχικής μου διάθεσης! 
Η προσωπική μου εμπειρία ήταν το βράδυ της Πέμπτης πριν από 
την καταραμένη εισβολή του Αττίλα στο μικρό μας νησί, οδηγώντας 
και κατευθυνόμενος προς το χωρίο Δίκωμο, όπου και κατοικούσα 
τα τελευταία χρόνια πριν τα τραγικά γεγονότα. Έζησα τις πιο  
ανατριχιαστικές στιγμές πριν την 20η Ιουλίου όπου και κατέληξα 
στην Κερύνεια πιστεύοντας ότι θα μπορούσα μαζί με τους  
συμπολεμιστές μου να σώσουμε τα πατρογονικά μας εδάφη.  
Οδηγώντας λοιπόν στο δρόμο από την Μια Μηλιά προς το Δίκωμο, 
μεσάνυχτα και κάτι, εφ’ όσον ήμουν μέλος θεατρικής παράστασης, 
και μόλις είχα τελειώσει και πήγαινα στον προορισμό μου. 
Με σταμάτησε ομάδα  των πραξικοπηματιών δήθεν για έλεγχο. 
Δεν ήξερα τι να κάνω , και απλά κατέβηκα από το αυτοκίνητο, 
αναμένοντας την εξέλιξη. Πραγματικά φοβήθηκα τόσο πολύ που 
άρχισα να κάνω προσευχές για να σωθώ από τα χέρια τους. 
Τελικά φάνηκε πως…. είχα λίγη τύχη παραπάνω από ότι νόμιζα. 
Ενώ με οδηγούσαν λίγο πιο μακριά από τον δρόμο, άκουσα μια 
φωνή να λέει…..  
Αφήστε τον! Τον γνωρίζω. Είναι ηθοποιός!  

Και τότε μόνο ηρέμισα και κατάλαβα ότι θα με αφήσουν να  
συνεχίσω.  
Ήταν μια από τις μεγαλύτερες εμπειρίες στη ζωή μου που την  
κουβαλώ μαζί μου από τότε για να μου θυμίζει … ότι η ζωή είναι 
μικρή, και ότι όλα να τα περιμένουμε. 
Πως μπορώ λοιπόν να ξεχάσω την 15η Ιουλίου 1974! 
Μια σημαδιακή μέρα που θα έφερνε στη συνέχεια τον Τούρκο  
εισβολέα, με τα γνωστά αποτελέσματα. 
Θυμάμαι και αναπολώ τα παλιά! Θυμάμαι και πονώ. Θυμάμαι και 
ματώνω! 
Ήταν όλα τόσο πρωτόγνωρα. Τόσο ανέλπιστα και τόσο πονεμένα. 
Η προσφυγιά, η αναζήτηση, η φυγή προς το άγνωστο για μια  
καινούρια Ιθάκη!  
Και τα ταξίδια ατέλειωτα. Ταξίδια μες το νου που μας πληγώνουν!  
Οι μνήμες είναι τόσο δυνατές που θα μας δίνουν κουράγιο και θα 
μας ανοίγουν δρόμους καινούριους . Δρόμους με τα όνειρα μας να 
παραμένουν ζωντανά και με την ελπίδα του γυρισμού να παραμένει 
ζωντανή.  
 
-Γέρο Πενταδάκτυλε, με τα κατάγκριζα γένια σου, μνήμη πικρή  
τόσων Ιούλιων... 
Να κατακαίγεσαι! Κρατώντας  τα παιδιά σου στον κόρφο σου,  
βρεγμένος με τα δάκρυα της μάνας μας, ακούοντας το τελευταίο 
αντίο απ’ τις κόρες σου. Βλέποντας στεγνή την ελπίδα σε ροζια-
σμένα πρόσωπα, την τελευταία κουρασμένη ματιά του ζευγολάτη 
σου. 
Να κατακαίγεσαι! Και το παιδί που μόλις πλάστηκε να κλαίει.  
Κολλημένο στο γυμνό, ηλιοκαμένο μπράτσο! Το χώμα να ποτίζεται 
απ’ τα ίδια τα σπλάχνα σου. Παιδιά γεννημένα από σένα! 
Να κατακαίγεσαι Γέρο Πενταδάκτυλε, ποτισμένε με δάκρυ, ιδρώτα 
και αίμα ανακατωμένα με φωτιά και σίδερο. Να γεμίζεις τα κύτταρα 
μνήμης. Μνήμης πικρής τόσων Ιούλιων! 
Πώς να σε ξεχάσω που δέθηκε το πρωινό με το χώμα σου!  
Που τ’ όνειρό μου γέμισε από σένα! Κάθε  που έρχεται Ιούλης, σε 
διαβαίνω. Και ξενυχτώ…στα μονοπάτια σου! 
Γέρο Πενταδάκτυλε, κι εγώ παιδί δικό σου είμαι. Το δάκρυ μου δεν 
στέρεψε κι είναι νωπό το μάτωμα στο στήθος... 
Για να σε γράφω κάθε μέρα με το αίμα μου! 
Έφυγε ο χρόνος τόσο βιαστικά. Το πρόσωπο μας χωμένο στα  

μηχανήματα.. 
Τάξαμε στον εαυτό μας να ζήσουμε.  Αφιερωμένοι στο σκοπό  
βρεθήκαμε ξένοι απ’ το παρελθόν μας. 
Κανείς μας δεν θυμήθηκε την όμορφη αυλή, το πεζούλι με τα  
κόκκινα τριαντάφυλλα. 
Τον τόπο που σε φίλησα... Θυμάσαι; 
Σαν γέμιζες νερό τον κόρφο της τριανταφυλλιάς,…..  γέμιζε η 
καρδιά μου μυρωδιές. Και να! Να που…. Ο αγέρας μ’ έβγαλε 
ψηλά... Ψηλά... εκεί που οι σκληροί ποτέ δεν φτάνουν. 
Τώρα πάει πια! Θα γέμισε η αυλή μας «αρβυλοφορήτες!».  
Πού όπου νάνε  Θα χάλασαν και το πεζούλι με τις τριανταφυλ-
λιές... 
Αλλοίμονο σε σένα που τις πότισες. Καημός σ’ εμάς που τις  
μυρίσαμε!  
Έφυγε ο χρόνος τόσο βιαστικά... Τάξαμε στον εαυτό μας να  
ζήσουμε.  Αφιερωμένοι στο σκοπό... 
Βρεθήκαμε ξένοι απ’ το παρελθόν μας! 
-15 Ιουλίου 1974 και οι μνήμες ταξιδεύουν. Ταξίδια μες το νου που 
μας πληγώνουν.  
Έμελλε να γίνει και τούτο το κακό.  
Έλληνες εναντίον Ελλήνων! Ποιος θα το πίστευε. Και όμως έγινε 
και όχι μόνο αλλά την απάνθρωπη αυτή πράξη ακολούθησε η  
εισβολή του Αττίλα που έφερε όλα τα όσα γράφτηκαν στην ιστορία 
της μικρής μας πατρίδας Κύπρου, που κανείς δεν μπορεί να την 
αλλάξει. Δεν μπορεί κανείς να την αλλάξει γιατί εμείς υπάρχουμε… 
εμείς την ζήσαμε. Και έχουμε υποχρέωση να μιλάμε για την ιστορία 
μας, και έχουμε υποχρέωση να λέμε στα παιδιά μας για το τι  
ακριβώς συνέβη. Και έτσι ήταν λοιπόν τα γεγονότα. Όπως εμείς τα 
ζήσαμε. Κανείς δεν μπορεί να μας φιμώσει. 
Όσο υπάρχουμε θα κάνουμε τα ταξίδια εκεί και θα ξαναζούμε τις 
τραγικές ιστορίες. Τα τραγικά συμβάντα. 
Αιωνία η μνήμη αυτών που χάθηκαν υπερασπίζοντας  
τα ανθρώπινα ιδανικά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Να μην ξεχνούμε λοιπόν, και να μιλούμε στα παιδιά μας. Να τους 
λέμε την αλήθεια!  
Την αληθινή ιστορία. Την δική μας ιστορία. Την ιστορία που  
τη ζήσαμε.  
Δεν ξεχνάμε! Ταξιδεύουμε πίσω στις μνήμες, θυμούμαστε,  
ελπίζουμε, και κάνουμε όνειρα! 
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Συλλογικότητα το μυστικό της επιτυχίας 
Tου Βασίλη Κωστή

Ομαδικότητα στο ποδόσφαιρο. Στο νου μου είναι το σύνολο 
της ομάδας. Η συνεργασία και η συλλογική προσπάθεια 
όλων των παικτών με στόχο την επιτυχία της ομάδας.  

Ομαδικό πνεύμα, ομαδική νοοτροπία, ομαδικό παίξιμο.  
Η ομάδα, το σύνολο, είναι πάνω από το άτομο, πάνω από τον 
κάθε ένα παίκτη ξεχωριστά.  
Το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό παιχνίδι όπως είναι το τένις κ.ά. 
παιχνίδια. 
Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό παιχνίδι, ομαδικό άθλημα.  
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είναι το δημοφιλέστερο 
άθλημα στον κόσμο. 
Συλλογικότητα στο ποδόσφαιρο.  
Σίγουρα περιλαμβάνει την ομάδα, μα και άλλα που αποτελούν, 
μαζί με την ομάδα, ένα ενιαίο σύνολο. Μια αδιαίρετη οντότητα που 
περιλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας,την διοίκηση,τους  
φιλάθλους κ.ά.  
Η ομαδικότητα αφορά στην ομάδα, στο σύνολο των παικτών που 
δεν είναι πολλοί.  
Η συλλογικότητα αφορά στους πολλούς, στην πλειοψηφία ενός 
ποδοσφαιρικού συλλόγου ή εθνικού συγκροτήματος,  
που περιλαμβάνει και την ομάδα, αλλά είναι πέραν από απλώς 
την ομάδα. Η συλλογικότητα αφορά και στην ομάδα υπό την έννοια 
ότι το ομαδικό παιχνίδι δεν είναι παρά συνεργασία και συλλογική  
προσπάθεια του συνόλου των παικτών. Εδώ, η ομαδικότητα και η 
συλλογικότητα είναι συνώνυμα. 
Όμως, προεκτείνω την έννοια της συλλογικότητας στην σωστή της 
διάσταση που ξεπερνά τα στενά όρια της συλλογικότητας της  

ομάδας. 
Βέβαια,τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Αλληλένδετα είναι όλα. 
Την περασμένη Κυριακή  4 Ιουλίου 2021 έκλεισαν 17 χρόνια από 
την ιστορική κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνικών 
Ομάδων Ποδοσφαίρου Ανδρών (UEFA Euro 2004) από την Εθνική 
Ελλάδας. 
Μετά την λήξη του τελικού, στον οποίο η  Ελλάδα κέρδισε την 
Πορτογαλία με 1-0, έγραψα το παρακάτω κείμενο με τίτλο  
"Συλλογικότητα το μυστικό της επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδας" 
που αναδημοσιεύεται εδώ, χωρίς αλλαγές. Δεν χρειάζονται.  
17 χρόνια μετά η ουσία παραμένει αναλλοίωτη. Επίκαιρο το κείμενο 
όπως γράφτηκε τότε. Ειρήσθω εν παρόδω η συλλογικότητα δεν 
αφορά μόνο στο ποδόσφαιρο και το πρώτο πράγμα που έρχεται 
στον νου μου είναι η πανδημία του κορωνοϊού.  
Η  πανδημία του κορωνοϊού, που ταλανίζει την ανθρωπότητα για 
δεκαεπτά μήνες, οδηγεί την σκέψη στην συλλογικότητα, στην  
φιλοσοφία της συλλογικότητας που αποδεδειγμένα αποτελεί την 
μόνη ορθή προσέγγιση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση  
πανδημιών, αλλά και κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών 
κ.ά. προβλημάτων.  
Ακολουθεί το κείμενο που έγραψα στις 4 Ιουλίου 2004. 
Ζούμε σε μια εποχή όπου σχεδόν όλοι αποθεώνουν την  
ατομικότητα, τον ατομικισμό, το αντώνυμο,το αντίθετο της  
συλλογικότητας. Οι εξαιρέσεις περιλαμβάνουν φυσικά και το "ιερό 
τέρας" της πειθαρχίας, τον Γερμανό καθηγητή ποδοσφαίρου Ότο 
Ρεχάγκελ και τους έξυπνους και καλογυμνασμένους Έλληνες  
μαθητές του ή αν θέλετε τους υπεύθυνους συνεργάτες του στον 
αγωνιστικό χώρο. 
Ένας που έχει παρακολουθήσει τις τελευταίες τρεις βδομάδες τους 
παρουσιαστές και σχολιαστές ποδοσφαίρου στα διάφορα αγγλικά 
μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα, καταλαβαίνει 
πόσο εκτός πραγματικότητας ήταν σχεδόν οι περισσότεροι,  
ιδιαίτερα οι δήθεν ειδήμονες των τηλεοπτικών καναλιών,  
επειδή απλούστατα δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν τη δύναμη 
της συλλογικότητας, μιας συλλογικότητας που απαιτεί, προϋποθέτει 
τον ανώτατο βαθμό σωματικής και πνευματικής κατάστασης,  
τον ανώτατο βαθμό ψυχικής συγκρότησης και διάθεσης και  
σιδερένιας πειθαρχίας, ικανής να σπάζει τα νεύρα και τα κόκκαλα 

ακόμα και των πιο σπάνιων  ποδοσφαιρικών  ταλέντων - όπως  
ο Φίγκο, ο Ρονάλντο, ο Ντέκο, ο Ζιντάν, ο Ανρί, ο Μακελελέ,  
ο Νέντβεντ, ο Ραούλ, ο Βισέντε κ.ά. -  και  δοκιμασμένων τεχνικών, 
αετών της στρατηγικής και της τακτικής, όπως ο Βραζιλιάνος Φιλίπε 
Σκολάρι, ο οποίος κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την  
Βραζιλία το 2002. 
Η Ελλάδα πάντοτε είχε μεγάλους παίκτες, ορισμένοι από τους 
οποίους ήταν και εξαιρετικοί τεχνίτες - όπως ο Στεφανάκος,  
ο Λουκανίδης, ο Σιδέρης, ο Δομάζος, ο Παπαϊωάννου,ο Παπαεμ-
μανουήλ,ο Δεληκάρης, ο Χατζηπαναγής  κ.ά. - αλλά τους έλειπε  
η συλλογικότητα, η οργάνωση και η πειθαρχία, στοιχεία τα οποία 
προσέθεσε στο ελληνικό ταμπεραμέντο, ο αρχιτέκτονας της  
αποψινής ανεπανάληπτης νίκης,ο αξεπέραστος καθοδηγητής  
Ότο Ρεχάγκελ, ο οποίος συγκεντρώνει ό,τι καλύτερο και αληθινό 
έχει να δείξει η γερμανική σχολή ποδοσφαίρου, αλλά και η ένδοξη 
γερμανική λαϊκή παράδοση. Συλλογικότητα μαζί με ήθος,  
αθλητοπρέπεια, οργάνωση, μεθοδικότητα,πειθαρχία και πνεύμα 
αέναης και καθολικής αντίστασης, είναι τα στοιχεία που συνθέτουν 
τον χαρακτήρα του κάθε ξεχωριστού Έλληνα διεθνή ποδοσφαιρι-
στή, που αγωνίζεται με καρδιά,ψυχή, ενθουσιασμό,πάθος και  
αυταπάρνηση για τον κοινό σκοπό, είναι τα καθοριστικά στοιχεία 
που οδήγησαν την Εθνική Ελλάδας στον θρίαμβο επί της  
Πορτογαλίας και στο ραντεβού με την ιστορία.  
Η Εθνική Ελλάδας έπαιξε απλό ποδόσφαιρο σε δωρικό στυλ.  
Ως επί το πλείστον με ουσιαστικές μακρινές μπαλιές/ 
Σε κανένα αγώνα δεν έχασε το σχήμα της,τον αρχικό  σχηματισμό 
της, την αρχική διάταξή της. 
Με ενισχυμένο το κέντρο της αμύνθηκε ψηλά και ποτέ δεν κλείστηκε 
στα καρέ της. Το δίδαγμα που βγαίνει από την κατάκτηση του 
UEFA  Euro 2004 από την ποδοσφαιρικά άγνωστη Ελλάδα, είναι 
ότι και οι μικροί και ταπεινοί έχουν μέλλον φτάνει να πιστέψουν 
στις δικές τους δυνάμεις. Φτάνει να είναι  ενωμένοι και  
ν' αγωνίζονται συλλογικά και οργανωμένα.  
Στην ενότητα, την συλλογικότητα και την οργάνωση, βρίσκεται  
η δύναμή τους. 
Μπορούν να πετύχουν πολλά με την προϋπόθεση ότι έχουν  
ξεκάθαρους, εφικτούς στόχους.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΕΛ

Στη δική μου αντίληψη ο πρώτος και πιο σημαντικός λόγος που οδήγησε στο τόσο οδυνηρό 
αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ήταν η απόφαση της Κ.Ε του ΑΚΕΛ με την οποία  
ανατρεπόταν η γνωστή θέση του κόμματος για υποστήριξη του Σχεδίου Αννάν.  

Από υποστηρικτική η θέση του κόμματος γινόταν απορριπτική. Επιτρέψετε μου να αναφέρω  
σαν αξέχαστη προσωπική εμπειρία αυτό που ένοιωσα  μόλις άκουσα τη σχετική είδηση  
για την απόφαση: με κατέλαβε μια σύγχυση που διήρκεσε μερικά λεπτά.  
Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να μη πιστέψω την είδηση, ότι επρόκειτο για κάποια παρεξήγηση και 
ότι στην πορεία τα πράγματα θα ξεδιαλύνονταν. Κάθε ξεδιάλυμα, βέβαια, σήμαινε μεγαλύτερη  
απογοήτευση. Διότι, επρόκειτο ουσιαστικά για εξανδραποδισμό του ΑΚΕΛ, ενός γενικά αναγνωρι-
σμένου κόμματος για το ήθος και τη σοβαρότητα του, στο ΔΗΚΟ  με ηγέτη τον Τάσο Παπαδόπουλο , 
αν όχι τον πιό εθνικιστή, οπωσδήποτε ένα από τους πιό εθνικιστές πολιτικούς της Κύπρου.  
Μέχρι αυτή τη στιγμή, τόσα χρόνια μετά, δεν έχω διαπιστώσει οποιοδήποτε γεγονός, εντός ή εκτός 
κόμματος, που να δικαιώνει εκείνη την απόφαση. Με τις ψήφους του ΑΚΕΛ και τη συνολική πολιτική 
του επιρροή  όχι μόνο τορπιλλίσθηκε μια δυνατότητα λύσης αλλά και εγκαινιάσθηκε μια νέα φάση 
εθνικιστικής προσέγγισης σωρείας θεμάτων που μας έφερε στα σημερινά οξυνόμενα αδιέξοδα με τον 
κίνδυνο οριστικής διχοτόμησης.  
Δεύτερος κύριος λόγος για το βαρύ αρνητικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ήταν,  
κατά την εκτίμηση μου, το αλλοπρόσαλλο της πολιτικής των συμμαχιών που ακολούθησε το κόμμα. 
Δεν ανακάμψαμε ακόμη από το τεράστιο πλήγμα που, κατά την άποψη μου, υπέστη το κόμμα από 
την υποστήριξη που προσέφερε στο ΔΗΚΟ επι Τάσου και χωρίς οποιαδήποτε νέα εξέλιξη που να 
διαφοροποιεί τα πράγματα,  σημειώθηκε η νέα προσέγγιση σαν ουρανοκατέβατη.  
Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε δημόσιες συζητήσεις πάνελ υπήρχαν περιπτώσεις  αρνητικών  
απόψεων για το Κυπριακό που δεν επικρίνονταν 
από τους εκπροσώπους του κόμματος διότι  
προέρχονταν από το ΔΗΚΟ.  
Πολύ σωστά το ΑΚΕΛ θέτει, για χρόνια τώρα, σαν 
πρώτη προτεραιότητα του, τη λύση του  
Κυπριακού με συγκεκριμένη βάση εκείνη της  
Ομοσπονδίας. Προσωπικά θέλω να πιστεύω, 
αυτή τη φορά, πως, οποιοιδήποτε και αν είναι οι 
λόγοι πίσω απ’αυτή τη στροφή πάλι προς το 
ΔΗΚΟ, δεν θα επηρεάσει, αυτή τη φορά, τη θέση 
μας για λύση του Κυπριακού. Χρειάζεται, όμως, 
να πούμε  ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος 
χάραξης και άσκησης πολιτικής.  

Μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα για το κόμμα είναι ο χαρακτήρας  του από την άποψη της οργανωτικής 
του συγκρότησης και της λειτουργίας του. Αφού το Συνέδριο πραγματοποιείται  σχετικά σύντομα  
η δική μου εισήγηση είναι όπως από το Συνέδριο εκλεγεί ειδική Επιτροπή η οποία να ασχοληθεί με 
το θέμα και να  διαμορφώσει την πρόταση της μέσα στο σύντομο διάστημα ενός εννεαμήνου.  
Η Επιτροπή θα πρέπει να αποβλέπει σε αλλαγές που θα δίνουν στο κόμμα ένα νέο ανανεωμένο  
χαρακτήρα. 
Κύριος σκοπός των αλλαγών πρέπει να είναι η βεβαιότητα του μέλους ότι μπορεί να εκφράζει 
ελεύθερα και χωρίς φόβο τις απόψεις του. 
Η μαγιά της επιτυχίας  στη νέα αυτή προσπάθεια για ουσιαστική αλλαγή βρίσκεται στο να πεισθεί το 
ίδιο το μέλος ότι έχει αυτή την ελευθερία.  Η δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί άοκνα και  
αποτελεσματικά. Έχω την εντύπωση ότι το ΑΚΕΛ ουδέποτε συμβουλεύθηκε επικοινωνιολόγο.  
Διότι δεν είναι δυνατό ο οποιοσδήποτε επικοινωνιολόγος να έδωσε τη συμβουλή όπως ουδέποτε να 
“γελασθεί” το κόμμα να απευθύνει συγχαρητήρια σε αντίπαλο του για κάτι καλό που έκανε.  
Αυτό, βέβαια, μεταξύ σοβαρού και αστείου αφού πράγματι για χρόνια τώρα δεν έχουμε  ακούσει  
εκπρόσωπο του κόμματος να εκφράσει τον έπαινο  του για κάτι καλό που έκαμε αυτή  
η κυβέρνηση έστω και άν πράγματι αυτές οι περιπτώσεις είναι πολύ λίγες. ‘Η, ακόμα, το κόμμα να 
αναγνωρίσει δημόσια την ορθότητα μιάς θέσης του πολιτικού αντιπάλου. Το αντίθετο ,όμως,  
συμβαίνει. Στο βαθμό που καταλαβαίνω τη δημόσια ζωή γίνεται περισσότερο αποδεκτό αυτό που 
είναι λογικό όχι εκείνο που προσπαθείς να το παρουσιάσεις σαν τέτοιο επαναλαμβάνοντας το πολλές 
φορές. Η κυριότερη αρχή της πολιτικής διαφώτισης είναι η προσήλωση στην αλήθεια. Και ο συνδυα-
σμός του ειλικρινούς με τον έντιμο πολιτικό λόγο  είναι ο πιό αποτελεσματικός. Η απλότητα στην  
έκφραση πείθει. Η πολιτική φλυαρία απωθεί. Και να μη ξεχνούμε: Όταν δεν διστάζουμε να  

αναγνωρίζουμε κάτι το καλό που έκανε ο αντίπα-
λος μας γινόμαστε περισσότερο πιστευτοί στην 
επίκριση μας.  
Και μια ειδική παρατήρηση: Για ένα σημαντικό 
θέμα όπως το Μαρί δεν καταφέραμε να  
διαμορφώσουμε μια υπεύθυνη συνεπή θέση με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σημαντικά κενά 
στο πολιτικό μας μέτωπο.   
 

Κυριάκος Τσιούπρας, Λονδίνο 

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα ΑΚΕΛ – Προσυ-

νεδριακός  διάλογος – και στην εφημερίδα  

«ΠΟΛΙΤΗΣ»



Το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, που  
εκδηλώθηκε στις 15 Ιουλίου 1974, ήταν αιματηρό 
και χρειάστηκε δύο ημέρες για να επικρατήσει 

πλήρως. Σε συνδυασμό με τη διαφυγή του Μακαρίου, 
δεν άφησε τους χουντικούς συνωμότες να χαρούν τον 
«θρίαμβό» τους. Την αρχική ευφορία διαδέχθηκε η αμη-
χανία και στη συνέχεια η ανησυχία και η αναστάτωση.  
Τα γεγονότα είχαν λάβει διαφορετική τροπή απ’ ότι  
υπολόγιζαν. 
Στις 16 Ιουλίου ο Μακάριος πέταξε με βρετανικό  
αεροπλάνο στη Μάλτα και από εκεί στο Λονδίνο το 
βράδυ της ίδιας ημέρας. Την επομένη, 17 Ιουλίου,  
ο Μακάριος έγινε δεκτός από τον Βρετανό πρωθυ-
πουργό Χάρολντ Γουίλσον και τον υπουργό Εξωτερι-
κών Τζέιμς Κάλαχαν, ηγετικά στελέχη του Εργατικού 
Κόμματος, που κυβερνούσε εκείνη την περίοδο  
τη Μεγάλη Βρετανία. Και οι δύο τον διαβεβαίωσαν ότι 
η Μεγάλη Βρετανία εξακολουθεί να τον αναγνωρίζει ως 
τον νόμιμο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ωστόσο, την ίδια ημέρα, δέχονται για διαβουλεύσεις 
και τον Τούρκο πρωθυπουργό Μπουλέντ Ετσεβίτ,  
ο οποίος τους προτείνει να αναλάβουν κοινή δράση 
Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία ως εγγυήτριες δυνάμεις 
στην Κύπρο. Οι Βρετανοί απορρίπτουν την εισήγηση 
Ετσεβίτ και ταυτόχρονα τον αποτρέπουν να αναλάβει 
οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση στην Κύπρο.  
Η δήλωσή τους ήταν σε επίπεδο ευχολογίου, αν  
κρίνουμε από το αποτέλεσμα, δηλαδή την τουρκική  
εισβολή της 20ης Ιουλίου. 
Στις 17 Ιουλίου δραστηριοποιείται έντονα και ο  
αμερικανικός παράγων, που φαίνεται αρχικά να έχει 
υποτιμήσει το θέμα, καθώς είναι απασχολημένος με 
σοβαρότερα πράγματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χένρι 
Κίσινγκερ αναθέτει στον υφυπουργό του Τζόζεφ Σίσκο 
να μεταβεί στο Λονδίνο, την Άγκυρα και την Αθήνα,  
για την αποφυγή πολεμικών ενεργειών. Τον συνοδεύει 
ο βοηθός Υπουργός Άμυνας Ρόμπερτ Έλσγουορθ.  
Το κατεστημένο της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής 
είχε πάρει την απόφαση να μην παρέμβει δυναμικά. 
«Δεν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την Τουρκία, 
αν σημειωθεί και νέα ανάφλεξη στο νησί» είχε δηλώσει 
στις 23 Ιανουαρίου του 1968 ο Σάιρους Βανς, σε συνε-
δρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας 
του Λευκού Οίκου. 
Στις 18 Ιουλίου ο Σίσκο και η συνοδεία του φθάνουν 
στην Αθήνα και συναντώνται με τον άχρωμο  
πρωθυπουργό της χούντας Αδαμάντιο Ανδρουτσό-
πουλο, πρωί και απόγευμα. Στην πρωινή σύσκεψη  
παρών ήταν και ο ισχυρός ανήρ του καθεστώτος,  
ταξίαρχος Δημήτριος Ιωαννίδης, ο οποίος αποχώρησε 
οργισμένος με τη φράση «Αν οι Τούρκοι θέλουν πόλεμο 
θα τον έχουν», όταν δέχθηκε πιέσεις από τον Σίσκο 
για παραχωρήσεις στους Τουρκοκυπρίους. Το βράδυ 
της ίδιας ημέρας φθάνει η πληροφορία στην Αθήνα  
για στρατιωτικές κινήσεις στις τουρκικές ακτές απέναντι 
από την Κύπρο. Η πληροφορία αυτή δεν ανησυχεί την 

ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η οποία την εντάσσει 
στα συνήθη για την εποχή στρατιωτικά γυμνάσια των 
Τούρκων. Πάντως, λαμβάνει κάποια πρώτα μέτρα,  
με την αποστολή δύο υποβρυχίων στ' ανοιχτά της  
Ρόδου κι ενός σμήνους αεροσκαφών F-84 στην Κρήτη. 
Στην Άγκυρα, οι εφημερίδες καλλιεργούν κλίμα  
πολεμικό. Στη μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα Χουριέτ 
δημοσιεύεται το ανθελληνικό ποίημα Kin (Το Μίσος): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στις 19 Ιουλίου, ο Μακάριος φθάνει στη Νέα Υόρκη και 
το απόγευμα της ίδιας ημέρα απευθύνεται ενώπιον του 
συνεδριάζοντος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και 
αναφέρεται στη διαμορφωθείσα κατάσταση στη Κύπρο 
Ο Μακάριος καταγγέλλει το στρατιωτικό καθεστώς των 
Αθηνών για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της  
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας και, μεταξύ  
άλλων, τονίζει: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Την ίδια περίπου ώρα που ο Μακάριος μιλούσε  
ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Σίσκο συν 
ντούσε στην Άγκυρα την τουρκική ηγεσία.  
Ο Ετσεβίτ του επισημαίνει ότι συνεδριάζει το υπουργικό 
συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων. Ο Σίσκο καταλα-
βαίνει ότι οι Τούρκοι είναι αποφασισμένοι να δράσουν 
και προσπαθεί να κερδίσει χρόνο. Στις 4 το πρωί της 
20ης Ιουλίου ο Τούρκος πρωθυπουργός του ανακοι-
νώνει ότι η Τουρκία θα επέμβει στην Κύπρο.  
Τα τουρκικά αποβατικά ήδη έχουν ξεκινήσει από τη 
Μερσίνα, με προορισμό την περιοχή της Κερύνειας... 

Καλώ το Συμβούλιο Ασφαλείας να χρησιμοποι-
ήσει όλους τους τρόπους και εις την διάθεσίν του 
μέσα, ώστε η συνταγματική τάξις εν Κύπρω και 
τα συνταγματικά δικαιώματα του λαού της  
Κύπρου να αποκατασταθούν άνευ καθυστερή-
σεως. Το πραξικόπημα της ελληνικής χούντας  
είναι μια εισβολή και εκ των συνεπειών της θα 
υποφέρει όλος ο λαός της Κύπρου, αμφότεροι 
Έλληνες και Τούρκοι.  
Το Συμβούλιον Ασφαλείας πρέπει να καλέσει το 
στρατιωτικόν καθεστώς της Ελλάδος να ανακα-
λέση εκ Κύπρου τους Έλληνας αξιωματικούς και 
να θέση τέρμα εις την εισβολήν αυτού εις  
Κύπρον… 

Το Μίσος 
Όσο υπάρχει ο πρόστυχος ο Έλληνας σ’ αυτό τον  
κόσμο 
δε βγαίνει μα τον Αλλάχ αυτό το μίσος από μέσα 
μου. 
Σαν στέκομαι και τον κοιτάζω τον σκύλο 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα 
μίσος. 
Εκδίκηση να πάρω είναι ο μοναδικός μου στόχος 
σαν αναμετρηθώ στης μάχης το πεδίο 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια να κλαδέψω  
σε μια μέρα 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα 
μίσος. 
Τα κεφάλια τριάντα χιλιάδων να πολτοποιούσα 
Τα δόντια δέκα χιλιάδων με την τανάλια να έβγαζα 
εκατό χιλιάδων τα πτώματα να σκορπούσα στις ρε-
ματιές 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα 
μίσος. 
Ο κόσμος όλος ξέρει πόσο ανώτερος είναι  
ο Τούρκος 
και πόση κακοήθεια φωλιάζει στο μυαλό του  
Έλληνα 
πέντε χιλιάδων τα πτώματα να έκαιγα στους  
κλιβάνους 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα 
μίσος. 
Σαράντα χιλιάδες τους να σούβλιζα με την λόγχη 
μου, 
ογδόντα χιλιάδες τους να έστελνα στη κόλαση 
εκατό χιλιάδες τους να κρεμούσα στο σκοινί 
δε βγαίνει μα το θεό αυτό το μίσος από μέσα μου, 
χιλίων γκιαούρηδων τα κεφάλια δεν σβήνουν ένα 
μίσος! 
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15 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1892- Φοιτητικές ταραχές  
ξεσπούν στην Αθήνα, λόγω 
της επιβολής διδάκτρων στο 
Πανεπιστήμιο από την κυβέρ-
νηση του Χαρίλαου Τρικούπη 
 
1965-  Η ελληνική κυβέρνηση 
καταργεί το μονοπώλιο  
μπύρας στην Ελλάδα που 
είχε η FIX από το 1864. 
 

 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1927-  Γεννιέται η Ηρώ Κων-
σταντοπούλου, ελληνίδα 
ηρωίδα της Αντίστασης 
 
1985-  Απεβίωσε ο Χάινριχ 
Μπελ, γερμανός συγγρα-
φέας. Τιμήθηκε με βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972. 
 

 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1912-  Οι κάτοικοι της Ικαρίας 
επαναστατούν κατά των 
τουρκικών αρχών. Ανακηρύσ-
σεται η «Ελευθέρα Πολιτεία 
Ικαρίας» και σχηματίζεται 
προσωρινή διοίκηση έως τις 
4 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, 
οπότε άγημα του Ελληνικού 
Στόλου θα αποβιβαστεί στη 
νήσο και θα την απελευθερώ-
σει οριστικά. 
 
1994- Η Βραζιλία νικά στα  
πέναλτι την Ιταλία και κατακτά 
το 4ο Παγκόσμιο Κύπελλό 
της στο ποδόσφαιρο. 

 
18 ΙΟΥΛΙΟΥ 

1991-  Την Ελλάδα επισκέ-
πτεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, 
Τζορτζ Μπους.  
 
2002- Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. 
Φώτης Νασιάκος ανακοινώ-
νει και επισήμως ότι οι Αρχές 
προχώρησαν, ουσιαστικά, 
στην εξάρθρωση του εκτελε-
στικού πυρήνα της τρομοκρα-
τικής οργάνωσης «17 Νοέμ-
βρη». 

19 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1980-  Αρχίζουν στη Μόσχα 
οι 22οι Ολυμπιακοί Αγώνες, 
με περισσότερα από 45 έθνη 
να τους μποϊκοτάρουν ως 
διαμαρτυρία για την εισβολή 
της Σοβιετικής Ένωσης στο 
Αφγανιστάν. 
 
2010- Δολοφονηθήκε ο Σω-
κράτης Γκιόλιας, έλληνας δη-
μοσιογράφος, θύμα της  
τρομοκρατικής οργάνωσης 
«Σέχτα Επαναστατών» 
 

20 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1936- Γίνεται η πρώτη τελετή 
αφής της Ολυμπιακής  
Φλόγας στην Αρχαία Ολυ-
μπία 
 

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1904- Ολοκληρώνεται o 
Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρο-
μος, ο οποίος ξεκινάει από τη 
Μόσχα και φτάνει μέχρι το 
Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό 
Ωκεανό. Έχει μήκος 4.607  
μίλια. 
 
1965- Μεγάλη διαδήλωση 
στο κέντρο της Αθήνας κατά 
της κυβέρνησης των «Απο-
στατών» αντιμετωπίζεται από 
την αστυνομία με δακρυγόνα 
και γκλομπς. 
 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ 
1980- Ο Στέλιος Μυγιάκης  
κατακτά το χρυσό μετάλλιο 
στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊ-
κής πάλης στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Μόσχας.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΣαν σήμερα το 1974 το προδοτικό πραξικόπημα κατά του Μακαρίου

Κύπρος: 20 Ιουλίου 1974 - 47 χρόνια από την τουρκική εισβολή

H τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την ονομασία 
«Αττίλας» ξεκίνησε την αυγή της 20ης Ιουλίου 
1974, με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρή-

σεις. Συμμετείχαν συνολικά γύρω στους 40.000 άνδρες 
υπό τη διοίκηση του αντιστρατήγου Νουρετίν Ερσίν.  
Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, 
αλλά για «ειρηνική επέμβαση», με σκοπό την επανα-
φορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε 
καταλυθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. 
Τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν 
δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή Πέντε Μίλι,  
οκτώ χιλιόμετρα δυτικά της Κερύνειας. Σχεδόν ταυτό-
χρονα, σμήνη τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις  
επιθέσεις, συνεχώς και κατά κύματα κατά της ευρύτερης 
περιοχής της Κερύνειας και της Λευκωσίας, ενώ άλλα 
αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρίψεις αλεξι-
πτωτιστών σε επίκαιρα σημεία. Η αντίδραση της  
ελληνικής πλευράς ήταν ανεξήγητα αργοπορημένη. 
Παρ’ ότι το ελληνικό Πεντάγωνο (χούντα) γνώριζε τις 
κινήσεις των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλοφάρουν.  
Μόλις στις 8:40 το πρωί δόθηκε επισήμως από την 
Αθήνα η εντολή εφαρμογής των πολεμικών σχεδίων. 
Η καθυστερημένη κινητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα 
στους Τούρκους εισβολείς να παγιώσουν τις θέσεις 
τους και να δημιουργήσουν προγεφύρωμα από το  
Πέντε Μίλι της Κερύνειας προς τον Άγιο Ιλαρίωνα, έχο-
ντας ως αντικειμενικό στόχο τη σύνδεσή του με τον 
τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας. 
Οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς και της ΕΛΔΥΚ, όταν 
κινητοποιήθηκαν άρχισαν να πολεμούν με ηρωική  
αυτοθυσία, χωρίς μάλιστα να διαθέτουν αεροπορική 
κάλυψη και σύγχρονο οπλισμό. Αριθμούσαν γύρω 
στους 12.000 άνδρες (ελληνοκύπριους και ελλαδίτες), 
υπό τη διοίκηση του ταξιάρχου Μιχαήλ Γεωργίτση, που 
είχε το γενικό πρόσταγμα στο πραξικόπημα κατά του 
Μακαρίου. 

Στο μεταξύ, άρχισε να κινητοποιείται και ο  
ελληνοκυπριακός ανδρικός πληθυσμός και να μετέχει 
στον άνισο αγώνα με ό,τι διέθετε ο καθένας,  
πυροβολώντας από τις στέγες των σπιτιών του κατά 
των εισβολέων αλεξιπτωτιστών. 
 
Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκο, 
που βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα ως εντολοδόχος 
του Κίσινγκερ, συναντάται στο Πεντάγωνο με το αρχηγό 
των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγό Μπονάνο.  
Ο παριστάμενος Δημήτριος Ιωαννίδης σε οργίλος ύφος 
απευθύνεται προς τον Σίσκο «Μας εξαπατήσατε… 
Ημείς θα κηρύξωμεν πόλεμον!» και αποχωρεί από τη 
σύσκεψη. Έκτοτε, τα ίχνη του αόρατου δικτάτορα  
χάνονται.  Ο Σίσκο στη διάρκεια της ημέρας μάταια  
αναζητεί αρμόδιο για συνομιλίες. Αργά το βράδυ, το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το υπ’ αριθμόν 
353 ψήφισμα, με το οποίο καλεί σε κατάπαυση του  
πυρός και σε αποχώρηση από την Κύπρο του «ξένου 
στρατιωτικού δυναμικού». Παρά την ομόφωνη έγκρισή 
του, αγνοείται από την Τουρκία, η οποία έχοντας την 
πρωτοβουλία των κινήσεων επείγεται να εφαρμόσει 
πλήρως τα σχέδια της.  
 
Την επομένη, 21 Ιουλίου, οι μάχες στην Κύπρο  
συνεχίζονται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. Στόχος των  
ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι να αποκόψουν 
τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας από το 
προγεφύρωμα της Κερύνειας. Οι Έλληνες στρατηγοί 
απορρίπτουν εισήγηση για επέμβαση στην Κύπρο, 
προβλέποντας αποτυχία του σχετικού εγχειρήματος. 
Δύο ελληνικά υποβρύχια που πλέουν προς την  
Κερύνεια διατάσσονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα. 
Οι Τούρκοι εισβολείς, παρά την αριθμητική τους  
υπεροχή και την ποιοτική υπεροχή του οπλισμούς τους, 
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Μάλιστα, από 

ασυνεννοησία η τουρκική αεροπορία βυθίζει το  
αντιτορπιλικό Κοτσατεπέ (D-354), το οποίο εξέλαβε για 
ελληνικό πλοίο και προκαλεί ζημιές σε άλλα δύο  
τουρκικά αντιτορπιλικά.  
Στις 2 το πρωί της 22ας Ιουλίου, 12 ελληνικά  
μεταγωγικά τύπου Νοράτλας, που μετέφεραν  
καταδρομείς στο νησί, βάλλονται, κατά λάθος, από φίλια 
πυρά πλησίον του αεροδρομίου της Λευκωσίας,  
με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να καταρριφθεί  
(4 μέλη του πληρώματος και 27 καταδρομείς έχασαν 
τη ζωή τους), ενώ άλλα δύο να πάθουν σοβαρές ζημιές.  
Την ίδια ημέρα, οι Τούρκοι εισβολείς εντείνουν τις  
επιχειρήσεις τους. Αποβιβάζουν άρματα μάχης και το 
μεσημέρι καταλαμβάνουν την πόλη της Κερύνειας.  
 
Την 24η Ιουλίου, κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας  
ορκίστηκε στην Αθήνα, με πρωθυπουργό τον  
Κωνσταντίνο Καραμανλή. Παράλληλα στην Κύπρο τα 
γεγονότα υποχρέωσαν τον Νίκο Σαμψών να  
παραιτηθεί. Πρόεδρος ανάλαβε ο Γλαύκος Κληρίδης. 
 
Στις 25 Ιουλίου 1974, άρχισαν στην Γενεύη οι  
ειρηνευτικές συνομιλίες για την Κύπρο, μεταξύ των 
Υπουργών Εξωτερικών των τριών εγγυητριών χωρών 
της Κυπριακής Ανεξαρτησίας (Μαύρος, Γκιουνές, Κά-
λαχαν).
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Δημήτριος Καταρτζής ή Φωτιάδης  1730 – 1807 
 
Ο Δημήτριος Καταρτζής μαζί με το Ρήγα Φερραίο και τον Ιωάννη Βηλαρά θεωρούνται «πρόδρομοι» 
της Δημοτικής γλώσσας. Ο Καταρτζής γεννήθηκε  στην Κωνσταντινούπολη γύρω στα 1830.  
Το επώνυμο του ήταν Φωτιάδης αλλά το εγκατέλειψε και υιοθέτησε το επώνυμο της γυναίκας του.  
Ο πατέρας του ήταν γιατρός και σύμβουλος του ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας (Ρουμανίας). Σπούδασε 
Νομικά και μιλούσε  τουρκικά, αραβικά, ρουμάνικα και γαλλικά. Υπηρέτησε σαν «Μεγάλος Λογοθέτης» 
δηλαδή υπουργός του ηγεμόνα της Βλαχίας.  
 
Επηρεάστηκε από το Γαλλικό διαφωτισμό και τους εγκυκλοπαιδιστές. Ήταν από τους πρώτους  
υποστηρικτές του δημοτικισμού και κήρυσσε ότι «πρέπει να γράφουμε με τέτοιο τρόπο ώστε το 
κείμενο μας να μπορεί να νιώθεται ή να μαθαίνεται από το υπόλοιπο έθνος». Πίστευε  στην 
αναμόρφωση της παιδείας  και ότι η ίδια η παιδεία πρέπει να είναι στη «ρωμαίικια», όπως  αποκαλούσε 
τη δημοτική, για να είναι κατανοητή από τον ελληνικό λαό.  
 
Ένα από τα έργα του, με θέμα τη γλώσσα, φέρει τον μακροσκελή τίτλο: «Σχέδιο ότι η ρωμαίικια 
γλώσσα, όταν καθώς λαλιέται και γράφετ’ έχει στα λογογραφικά της τη μελωδία, και στα  
ποιητικά της το ρυθμό, και το πάθος και την πειθώ στα ρητορικά της. Ότι, όντας τέτοια, είναι 
κατά πάντα καλύτερ’ απ’ όλες τις γλώσσες 3και ότι η καλλιέργεια της και η συγγραφή βιβλίων 
σ’ αυτήνα είναι γενική και ολική αγωγή του έθνους».  
 
Άλλα έργα του Καταρτζή είναι:  Σχέδιο της αγωγής των παιδιών Ρωμιών και Βλάχων, Γραμματική της 
ρωμαίικιας, Δικανική Τέχνη,  Γνώθι σ’αυτόν κ.α.  Ο Καταρτζής πέθανε στο Βουκουρέστι το 1807. 
 
Γεώργιος Σακελλάριος  1765 - 1838  
 
Ο Σακελλάριος γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1765. Το επάγγελμα του ήταν γιατρός αλλά ασχολήθηκε 
με τη λογοτεχνία και στάθηκε πιστός οπαδός του κοινωνικού διαφωτισμού. Τα ποιήματα του  
δημοσιεύτηκαν στη Βιέννη το 1817 σε ένα τόμο με τον τίτλο: «Ποιήματα». Επηρεασμένος από τον 
Άγγλο συγγραφέα Σαίξπηρ έγραψε μια πεντάπραχτη τραγωδία στο πεζό με τίτλο: «Ρωμαίος και  
Ιουλιέτα». 
 
Αθανάσιος Ψαλίδας  1767 – 1829 
 
Ο Ψαλίδας γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1767. Ο πατέρας του έκανε τον έμπορο στη Βλαχία και στη 
Ρωσία. Σπούδασε στην Ουκρανία και αργότερα πήγε στη Βιέννη όπου άρχισε πρώτα σπουδές στην 
ιατρική και μετά στη φιλοσοφία. Από το 1785 - 87 έζησε  στη Ρωσία.  Ήταν ρωσσόφιλος και εξυμνούσε 
την τσαρίνα Αικατερίνη γιατί πίστευε ότι θα επέμβαινε για να λευτερώσει τους σκλαβωμένους έλληνες. 
Όταν όμως διαπίστωσε πως  η τσαρική Ρωσία  ενδιαφερόταν μόνο για τα δικά της συμφέροντα στα 
Βαλκάνια τότε οι ελπίδες του στράφηκαν προς τη νέα «Δημοκρατική Γαλλία» του 1789 αλλά για να 
απογοητευτεί και πάλιν λίγα χρόνια αργότερα από την επεκτατική πολιτική που ακολούθησε  
ο Ναπολέοντας. 
Όταν ζούσε στη Βιέννη έβγαλε μερικά φυλλάδια και έκανε μεταφράσεις. Το 1791 έκδοσε την μελέτη 
του «Αληθής Ευδαιμονία» όπου προσπαθεί να αποδείξει την «αθανασία της ψυχής»  και «την ύπαρξη 
του Θεού».  Ο Ψαλίδας ήταν επηρεασμένος από τον Κοραή με τον οποίο διατηρούσε καλές σχέσεις, 
με τη μόνη διαφορά ότι αυτός παρέμεινε σταθερός  οπαδός της λαϊκής γλώσσας, της δημοτικής. 
 
Για τη ζωή και το έργο του Ψαλίδα ο Λ. Βρανούσης έγραψε το 1952 τη μελέτη «Αθανάσιος Ψαλίδας, 
ο διδάσκαλος του Γένους». Σε μια άλλη μελέτη του Γ. Λάϊου (1957) «Ο Αθανάσιος Ψαλίδας  
αντιδημοκράτης» ο συγγραφέας αναφέρει ότι στα 1793 όταν ο Ψαλίδας ζούσε στη Βιέννη έστειλε ένα 
κολακευτικό υπόμνημα στον αυτοκράτορα Φραγκίσκο της Αυστρίας όπου παρουσιάζεται φανατικός 
μοναρχικός και καταδικάζει τις Γαλλικές δημοκρατικές ιδέες. 
 
Στα 1795 γύρισε στα Γιάννενα και έγινε διευθυντής της «Καπλαναίας Σχολής». Μαζί με τον Ιωάννη 
Βηλάρα ήταν σύμβουλοι του Αλή Πασά. 
 
Άνθιμος Γαζής 1764 – 1828 
 
Ο Άνθιμος Γαζής γεννήθηκε το 1764 στις Μηλιές του Πηλίου και μετά πήγε στην Κωνσταντινούπολη 
όπου σπούδασε και έγινε αρχιμανδρίτης. Στη Βιέννη όπου εργάστηκε  οργάνωσε ένα φιλολογικό 
σύλλογο και έβγαζε το περιοδικό «Λόγιος Ερμής».  Στο περιοδικό αυτό γράφτηκαν πολλές μελέτες 
για τη νεοελληνική γλώσσα. Μετάφρασε επίσης βιβλία από τα γαλλικά και τα γερμανικά, επιμελήθηκε 
διάφορες εκδόσεις και έκδοσε επίσης ένα τρίτομο Λεξικό της Ελληνικής. Αργότερα μυήθηκε στη 
Φιλική Εταιρεία και έγινε ένας από τους αρχηγούς της. 

 
Αθανάσιος Χριστόπουλος  1772 - 1847  
 
 Ο Χριστόπουλος γεννήθηκε στην Καστοριά  το 1772. Η οικογένεια του όμως μετακόμισε  
στο Βουκουρέστι. Εκεί έκανε τις πρώτες του σπουδές. Μετά πήγε στη Βουδαπέστη όπου σπούδασε  
Λατινικά, Φιλολογία και Ιατρική.  Για τρία χρόνια (1794 – 1797) σπούδασε Φιλοσοφία και Νομική  
στην Πάντοβα της Ιταλίας. Το 1797 γύρισε στο Βουκουρέστι όπου επηρεάστηκε από τις προοδευτικές  
γλωσσικές αντιλήψεις του Δ. Καταρτζή. 
 
Ο Χριστόπουλος ήταν επίσης γραμματέας του Αλέξανδρου Μουρούζη ηγεμόνα της Βλαχίας.  
Το 1805 έκδοσε το πατριωτικό δράμα «Ο Αχιλλεύς» και τη «Γραμματική της Αιολοδωρικής». Ήταν 
θερμός υποστηρικτής της Δημοτικής και πίστευε  πως η λογοτεχνική και εκπαιδευτική αναγέννηση θα 
προέλθει από αυτή τη ζωντανή γλώσσα του λαού. 
 
Αργότερα έζησε την Κωνσταντινούπολη και το 1811 έκδωσε τα «Λυρικά» ποιήματα του που έχουν 
θέμα τον έρωτα, το κρασί και τις χαρές της ζωής. Δίνουμε μερικούς στίχους: 
 
Εις υγείαν  των Ερώτων  /  το ποτήρι μας το πρώτον 
ας το σφίξωμε γεμάτο  /  όλοι φίλοι ως τον πάτο... 
 
Ο Γ. Κορδάτος γράφοντας για τον Χριστόπουλο αναφέρει ότι «γράφει στίχους για ν’ αρέσει στο  
κοινωνικό περιβάλλον του. Δεν γράφει για τους πολλούς αλλά για κείνους που ζουν ξένοιαστη ζωή 
γιατί έχουν τα μέσα να ζήσουν και να γλεντούν..»  
 
Ο Χριστόπουλος μυήθηκε  από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη στη Φιλική Εταιρεία και για το σκοπό 
αυτό πήγε στα Εφτάνησα.  Άλλα συγγράματα του είναι η «Νομοθεσία της Βλαχίας» (1818), «Πολιτικά 
Παράλληλα» 1833 και τα «Ελληνικά Αρχαιολογήματα» 1853. Τα «Άπαντα» του  εκδόθηκαν από το  
Γ. Βαλέτα το 1968. Πέθανε στο Βουκουρέστι το 1847. 
 
Ιωάννης Βηλαράς  1771 – 1823 
 
Ο Βηλαράς γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1771 αλλά μεγάλωσε στα Γιάννενα. Σπούδασε γιατρός στην 
Πάντοβα της Ιταλίας και εκεί επηρεάστηκε από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης.  Επέστρεψε στα 
Γιάννενα το 1801 και έγινε γιατρός του Βελή πασά, του γιου του Αλή πασά. Ο Βηλαράς είχε πλατιά 
μόρφωση και δημοκρατικές ιδέες. Παράλληλα με την εξάσκηση του επαγγέλματος του ασχολόταν και 
με τη λογοτεχνία. Ήταν θερμός οπαδός της  Δημοτικής και έγραψε πολλές μελέτες και έκανε  
μεταφράσεις. Έγραψε επίσης λυρικά και σατυρικά ποίηματα. Ήταν φυσιολάτρης και σ’ ένα ποίημα 
του εξυμνεί την Άνοιξη: 
 
Στ’ αγκαθερό τριαντάφυλλο  /  γλυκολαλάει το αηδόνι, 
το ξένο χελιδόνι  /  ταιριάζει τη φωλιά. 
Στους κάμπους πλούσια κι άκοπα,  /  στα πράσινα λιβάδια, 
τα ζωντανά κοπάδια  /  βελάζουν και πηδάν. 
 
Σαν γιατρός και ευνοούμενος του Αλή πασά, ο Βηλαράς του αφιέρωσε ένα ποίημα όπου τον εξυμνεί: 
 
Μ’ εγνώρισεν ο Φαέθοντας, μ’ είχε παλιόθε ο Πύρρος, 
Αλής ο πρώτος με κρατεί, Πιπινελιώτης ήρως, 
Αυθέντης πληρεξούσιος στης ‘Ηπειρος τα μέρη. 
 
Για το πιο πάνω ποίημα, ο  Γ. Βαλέτας κατηγόρησε τον Βηλαρά σαν «αυλοκόλακα». Μερικοί ιστορικοί 
παρουσιάζουν τον Αλή πασά σαν «αιμοβόρο και διώχτη του ελληνισμού», ενώ ο Γ. Κορδάτος  
υποστηρίζει ότι ο Βηλαράς  τιμούσε τον Αλή ακριβώς γιατί ήταν φιλοπρόοδος και υποστήριζε τη 
μεσαία τάξη και την αγροτιά. 
 
Ο Βηλαράς πίστευε στην απλοποίηση και την επιβολή της φωνητικής ορθογραφίας και την κατάργηση 
της ιστορικής ορθογραφίας. Το 1814 έκδωσε δύο  βιβλία: «Ρομέηκη Γλόσα»  όπου παρουσιάζει τις  
γλωσσικές του απόψεις και το  «Λογιώτατος ταξιδιώτης».  Μετάφρασε επίσης τον Κρίτωνα του 
Πλάτωνα και το Β’ βιβλίο του Θουκυδίδη όπου αναφέρεται ο «Επιτάφιος του Περικλή». 
 
Τόσο ο Βηλαράς όσο και ο Χριστόπουλος επηρέασαν στο θέμα της γλώσσας τον εθνικό μας ποιητή 
Διονύσιο Σολωμό.  Τα «Απαντα» του Βηλαρά κυκλοφόρησαν το 1935 από τον Αχ. Βαβαρέτο.  
Ο Βηλαράς πέθανε στα Γιάννενα το 1823. 
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:00 
Δολοφονήστε τον Μακάριο 
(1975). Ιστορική ταινία με τους 
Λάκη Κομνηνό, Αντώνη  
Κατσαρή, Στέλιο Καυκαρίδη 
και Χριστίνα Κωνσταντινίδου. 
Η προσωπική ιστορία του  
Μακαρίου, από την εποχή 
που ήταν Αρχιεπίσκοπος  
μέχρι το θάνατό του, ήταν η 
δραματικότερη περίοδος για 
την  Ιστορία της Κύπρου.  
Χαρακτηρίζεται από τη λα-
μπρότερη έξαρση μεγαλείου, 
που επέδειξε ποτέ ο Κυπρια-
κός Ελληνισμός ως σύνολο, 
αλλά και από ενέργειες παρα-
νοητικότητος και μικροπρέ-
πειας εκ μέρους ολίγων, που 
έφεραν όμως μεγάλη εθνική 
συμφορά. Ο Εθνάρχης Μακά-
ριος, ο πρόωρα χαμένος  
μέγας ηγέτης μας, αποτε-
λούσε, αναμφισβήτητα, στήρι-
γμα σιγουριάς, καρτερίας και 
πίστεως για το λαό μας.     
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ  23:30 
Έτσι Προδόθηκε η Κύπρος 
(1974).  Ντοκιμαντέρ για το  
δίδυμο έγκλημα του προδοτι-
κού πραξικοπήματος και της 
τουρκικής εισβολής στο νησί 
της Κύπρου. Ντοκιμαντέρ για 
την εισβολή των Τούρκων 
στην Κύπρο, τα γεγονότα της 
εποχής εκείνης και τον ρόλο 

που έπαιξε η Χούντα των Αθη-
νών. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ  
22:50 Το Κουτί Της 
Πανδώρας - Φάκελος 
Κύπρου Μέρος 1ον (2011). 
Ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ για την 
τραγωδία της Κύπρου από το 
πραξικόπημα και την Τουρκική 
εισβολή. Στο πρώτο μέρος 
πως οι Αμερικάνοι έδωσαν το 
πράσινο φως για το πραξικό-
πημα, την εξόντωση του Προ-
έδρου Μακαρίου και την Τουρ-
κική εισβολή με το ίδιο 
έγγραφο. Προβλήθηκε από 
την ΕΡΤ στις 28 Απριλίου του 
2011. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:50 
"Αγία Κύπρος, 204 πνοές". 
Η μελοποιημένη ποιητική συλ-
λογή έχει  θέμα τον απελευ-
θερωτικό αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α, 
της περιόδου 1955-59, για την 
αποτίναξη του αγγλικού ζυ-
γού, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της Κύ-
πρου και την ΕΝΩΣΗ με την 
μητέρα Ελλάδα. Επικεντρώ-
νεται σε 48  ΗΡΩΕΣ του 
αγώνα, ενώ επίσης γίνεται 
αναφορά στους αγωνιστές της 
Ε.Ο.Κ.Α και στην Ελληνικό-
τητα της ΚΥΠΡΟΥ. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ  
23:55 Αιχμάλωτοι του Μί-
σους  (1972). Δραματική  

ταινία με τους Ζωή Λάσκαρη, 
Κώστα Καρρά και άλλους. Η 
Βίκυ Κουβαριώτου, μια 30-
χρονη καλλονή, επιστρέφει σε 
άσχημη σωματική και ψυχο-
λογική κατάσταση από τον εμ-
φύλιο του Κονγκό, όπου ζούσε 
με την οικογένειά της.  
Ο Άγγελος Φον Ζίραχ, πλοι-
οκτήτης και επιχειρηματίας με 
πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, 
αναλαμβάνει την θεραπεία 
της, ενώ σταδιακά συνάπτει 
ερωτικό σύνδεσμο μαζί της.  
KYΡIAKH 18 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:35 
Ο Μενούσης, ο Λεβέντης 
της Ηπείρου (1969). Αισθη-
ματική ταινία με τους Κώστα 
Κακκαβά, Άννα Ιασωνίδου,  
Έφη Οικονόμου και άλλους.  
Ο Μενούσης, δάσκαλος σε 
ένα χωριό της Θεσσαλίας, συ-
γκρούεται με τον Τούρκο Ρε-
σούλ Αγά για την καρδιά της 
Αναστασάς. Ο Μενούσης πα-
ντρεύεται μυστικά την κοπέλα 
και ο Ρεσούλ προσπαθεί ανε-
πιτυχώς να κάψει το σχολείο 
του.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ  21:05 
Ψηλά τα Χέρια (1985).  
Θέατρο της Δευτέρας με την 
Μάρω Κοντού, Βύρωνα 
Πάλλη, Γιάννη Βούρο, Πέγκυ 
Σταθακοπούλου, Βασίλη Αν-
δρεόπουλο. Η Ρίτα, μια νεαρή 

δεσποινίς από ευκατάστατη 
οικογένεια, κλειδαμπαρώνεται 
στην κάμαρα της ένα βράδυ 
που οι δικοί της, της φέρνουν 
στο σπίτι έναν υποψήφιο  
γαμπρό.  
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:30 
Ο Άγνωστος Πόλεμος στην 
Κύπρο. Μια παλιά εκπομπή, 
που διατηρεί την επικαιρότητά 
της, ιδιαίτερα κάτω από το 
πρίσμα των εξελίξεων στην 
Αν. Μεσόγειο, που προοιωνί-
ζονται μια ανάλογη ίσως και 
μεγαλύτερη κρίση ακόμα και 
σύγκρουση Ελλάδας-Τουρ-
κίας. Το ντοκιμαντέρ από το 
ΚΡΗΤΗ TV, φέρνει στην επι-
φάνεια άγνωστες πτυχές της 
καταστροφής του NORAT-
LAS. 
ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:40 
 Ελληνιστί Κύπρος (1974).  
Δραματικό ντοκιμαντέρ για το 
πραξικόπημα και την εισβολή 
με προσωπικές μαρτυρίες 
από άτομα όπως ο Κώστας 
Χαραμπίδης και  ο Σπύρος 
Σταυρινίδης του εφεδρικού. 
Μιλούν επίσης  ένας ιερέας 
που στο πραξικόπημα ανα-
γκάστηκε να θάψει 29 άγνω-
στους (2 λοκατζήδες, 2 αστυ-
νομικούς, 3 εφεδρικούς και 24 
πολίτες), ένας νεαρός νεκρο-
θάφτης, ο Ευριπίδης, οοποίος 

αναγκάστηκε με την βία από 
τους πραξικοπηματίες να  
θάψει σε μαζικό τάφο  πολλά 
άτομα, τα δυο από αυτούς 
μωρά, και πολλές άλλες  
αυθεντικές μαρτυρίες. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:50 
Ο Φάκελλος Κύπρου -1974. 
Ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ με τον 
Γιάννη Φασουλά, την Παρα-
σκευή 19 Απριλίου 2019 και 
ώρα 22:00 στην ΕΡΤ1,  
σχετικά με τον ‘Φάκελλο Κύ-
πρου’, το άνοιγμα του οποίου 
ήταν αποτέλεσμα μακροχρό-
νιας καμπάνιας, καθώς και  
αυτόπτες μαρτυρίες από 
πρωταγωνιστές των γεγονό-
των του 1974. Μιλούν στην 
κάμερα της ΕΡΤ ο Σωτήρης 
Παπαθανασίου, Αντισμήναρ-
χος εν αποστρατεία και  
Κυβερνήτης του αεροσκάφους 
ΝΙΚΗ 10, του μεταφορικού 
NOVATLAS, ο οποίος επιχεί-
ρησε το βράδυ της 21 Ιουλίου 
1974 να μεταφέρει Έλληνες 
καταδρομείς και πολεμικό 
υλικό από την Κρήτη στο  
αεροδρόμιο Λευκωσίας και 
άλλοι. 
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ΠΕΜΠΤΗ 15/07 
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) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/07 

04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας (Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16.20 Κοντά έπεσες (Ε) 
17.20  Καμώματα τζι  
Αρώματα 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/07 
05.45 Road Trip (E)  
06.15 Βήματα στην άμμο(E)  
06.45 Στην Άκρη του  
Παράδείισου(Ε) 
7.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
(E)   
9.00 Λούνα Πάρκ (Ε)  
10.00 Μουσικό Ραντεβού(Ε)  
10.30 Γυναίκα της  
Κυπρου(Ε) 
11.30 Σπίτι στη Φύση 
12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 

13.00 Μαζί/Birlikte 
14.00 EU 4U(E) 
15.00 ArtCafe 
16.00 Ειδήσεις 
17.20 Λούνα Πάρκ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/07 
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 Επιστήμη και Κοινω-
νία (Ε)  
14.30 Σε προσκύνω 
Γλώσσα(Ε) 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Αφανείς ‘Ηρωες 
16.55 Μουσικό Ραντεβού(E)  
17.20 Λούνα Πάρκ (Ε) 
18.20 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ(Ε) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/07 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Είναι Θέμα Υγείας  (Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Γυναίκα  
14:30 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη  
νοηματική 
17.20 Καμώματα τζι  
Αρώματα (Ε) 

19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
ΤΡΙΤΗ 20/07 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Nτοκιμαντέρ Το Βουνό 
της Σιωπής (Ε) 
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Γυναίκα 
14:10 Μουσικό Πρόγραμμα 
«Στην κουπαστή της μνή-
μης» (Ε)    
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16.30 Θεατρικό «Ο Κλοιός» 
(Ε) 
17.20 Καμώματα τζι  
Αρώματα (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/07 
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 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Κυ-
ριακίδη 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 Theo-
harous #FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast με τη 
Σούλλα Βιολάρη 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βα-
σίλη Παναγή 12:00 Lunch-
time Laika 14:00 
Apogevmatini Apólafsi 
16:00 Στέλιος Σιδερίδης #Sat-
urdayShoutOut 19:00 Νεόφυ-
τος 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 Νεο-
φύτου 19:00 #Community-
Chest LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20:00 #MondayMayhem  
ΤΡΙΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast 
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run με τον Ανδρέα Μι-
χαηλίδη  19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα από τον LGR 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη 
Σούλα Βιολάρη 13:00 Απογευ-
ματινή απόλαυση με τον 
Πιέρ Πέτρου 16:00 Home-Run 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη   
19:00 Alternate #Community-
Chest or #WednesdayWis-
dom  22:00  
#WiildDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ  15 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: Δολοφονήστε 
τον Μακάριο (1975) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Έτσι Προδό-
θηκε η Κύπρος (1974) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05  Χάλκινα Χρόνια  
20:00 CYPRUS WINE FESTIVAL 
2019  
21:10  Ελληνική Ταινία: Αττίλας ’74  
(1975)  
22:50  Φακ́ελος Κυπ́ρου 1974-Μέρος 
1ον 
ΣΑΒΒΑΤΟ  17 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:  
 Συνεργασία  Hellenic TV- NHS. Διακε-
κριμένοι επιστήμονες του Cyprus Medi-
cal Society UK, απαντούν σε όλα τα 
ερωτήματα που μας απασχολούν σχε-
τικά με τα εμβόλια (Covid-19).  
21:50 Συναυλία: Η Αγία Κύπρος 
23:55 Ελληνική Ταινία: Αιχμάλωτοι 
του Μίσους  (1972) 
ΚΥΡΙΑΚΗ  18 ΙΟΥΛΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώ-
δεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε 

21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
22:35 Ελληνική Ταινία: Ο Μενούσης, 
ο Λεβέντης της Ηπείρου (1969) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  19 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 Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:05 Θεατρικό:  Ψηλά τα Χέρια 
(1985)   
22:50 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  20 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 Ο Άγνωστος Πόλεμος στην  
Κύπρο 
22:40 Ελληνιστί Κύπρος (1974)  
ΤΕΤΑΡΤΗ  21 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Με το Φακό του Hellenic TV: Η 
Ιφιγένεια Μουμτζή φιλοξενεί τον κ. Νίκο 
Γραικό καθηγητή καιιδρυτικό μέλος του 
συλλόγου φωνή-γραφή για την διαδόση 
των νέων Ελληνικ΄βν στη Γαλλία. Θέμα 
συζήτησης η διατήρηση τησ ελληνικήσ 
γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού 
στην διασπορά.  
20:30 Ο Φάκελλος Κύπρου -1974 



Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε οριστική συμφωνία με τον ΠΑΣ 
Γιάννινα για την παραχώρηση του Περέα αντί ενός ποσού 
ενώ κρατάει ποσοστό μεταπώλησης. Οριστική είναι πλέον 

η απόφαση του Παναθηναϊκού, να δοθεί με μεταγραφή στον ΠΑΣ 
Γιάννινα ο Χουάν Χοσέ Περέα. Οι άνθρωποι του "τριφυλλιού" 
έχουν συμφωνήσει με την ηπειρωτική ομάδα, για ένα μικρό ποσό 
συν ποσοστό μεταπώλησης 35%. Aπ’ την πλευρά του κι ο Κο-
λομβιανός επιθετικός αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΣ, ενώ για 
την όλη διαδικασία συναίνεσε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μέσα στο 
επόμενο διήμερο θα έχει ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της 
μεταγραφής του 21χρονου επιθετικού στους "κυανόλευκους".
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Παναθηναϊκός: Οριστικά στον ΠΑΣ 
Γιάννινα ο Χουάν Περέα

Την απόκτηση του άλλοτε παίκτη του Άρη, Οκάρο Γουάιτ,  

ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου να καλύψει 

τη θέση «4» μετά την αποχώρηση του Ντίνου Μήτογλου.  

O πρώην παίκτης του Άρη, που καλύπτει και τη θέση του σέντερ 

εφόσον χρειαστεί, υπέγραψε με τους «πράσινους» για 1+1 έτος.

Ράσφορντ: "Συγγνώμη για το πέναλτι, 
αλλά δεν θα απολογηθώ για αυτό 
που είμαι, ένας μαύρος από το  
Μάντσεστερ"

Συγκλονίζει το κείμενο με το οποίο ο Μάρκους Ράσφορντ,  
ο επιθετικός της Αγγλίας, θέλησε να ζητήσει συγνώμη για 
το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Euro 2020 ανάμεσα 

στην Ιταλία και την Αγγλία. Ο επιθετικός της Γιουνάιτεντ που έγινε 
και δέκτης ρατσιστικών μηνυμάτων προχώρησε σε μια κατάθεση 
ψυχής μέσα από τον λογαριασμό του στα social media γράφο-
ντας: "Δεν ξέρω καν από πού να ξεκινήσω και δεν ξέρω πως να 
βάλω τα λόγια μου σε τάξη για το πώς αισθάνομαι αυτήν τη  
στιγμή. Είχα μια δύσκολη σεζόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο για 
όλους να δουν και πιθανότατα πήγα στον τελικό με έλλειψη  
εμπιστοσύνης. Πάντα έβγαινα μπροστά για να εκτελέσω ένα π 
έναλτι, αλλά κάτι δεν πήγε καλά. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
έδωσα λόγο χρόνο και το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελα. 
Αισθάνομαι πως τους απογοήτευσα όλους, τους συμπαίκτες μου. 
 
Ήταν ένα πέναλτι που μου ζητήθηκε να εκτελέσω για να  
συνεισφέρω στην ομάδα. Μπορώ να σκοράρω με πέναλτι στον 
ύπνο μου, οπότε γιατί να μην το έκανα ξανά; Γυρίζει στο κεφάλι 
μου ξανά και ξανά η εκτέλεση και πιθανότατα δεν υπάρχει λέξη 
για να περιγράψω πως αισθάνομαι που το έχασα. Τελικός.  
55 χρόνια, ένα πέναλτι, ιστορία. Το μόνο που μπορώ να πω είναι 
συγγνώμη. Μακάρι να είχε πάει διαφορετικά. 
 
Ζητάω συγγνώμη, αισθάνομαι πως απογοήτευσα όλους τους  
συμπαίκτες μου. Αυτό το καλοκαίρι υπήρξε μια από τις καλύτερες 
αποστολές που έχω βιώσει και όλοι έχετε παίξει ρόλο σε αυτό. 
Κατασκευάστηκε μια αδελφότητα που είναι άθραυστη. Η επιτυχία 
σας είναι η επιτυχία μου. Οι αποτυχίες σας είναι δικές μου. 
 
Έχω μεγαλώσει σε ένα άθλημα όπου περίμενα να διαβάσω  
πράγματα που γράφτηκαν για τον εαυτό μου. Είτε πρόκειται για 
το χρώμα του δέρματός μου, το που μεγάλωσα, ή, πιο πρόσφατα, 
πώς αποφασίζω να περάσω το χρόνο μου από το γήπεδο. 
 
Μπορώ να κάνω κριτική για την απόδοσή μου όλη μέρα,  
το πέναλτι δεν ήταν αρκετά καλό, θα έπρεπε να είχα σκοράρει, 
αλλά δεν θα ζητήσω ποτέ συγνώμη για το ποιος είμαι και από 
πού ήρθα. Δεν ένιωσα ποτέ περισσότερο περήφανος από το να  
φοράω αυτά τα τρία λιοντάρια στο στήθος μου και να βλέπω την 
οικογένειά μου να ζητοκραυγάζει για μένα μέσα σε ενα πλήθος 
χιλιάδων ανθρώπων. 
 
Ονειρευόμουν τέτοιες μέρες. Τα μηνύματα που έχω λάβει σήμερα 
ήταν θετικά συντριπτικά και βλέποντας την απάντηση στο  
Γουίνγκινγκτον με έκαναν να δακρύσω. Οι κοινότητες που πάντα  
τυλίγουν τα χέρια τους και με στηρίζουν ου συνεχίζουν να με 
κρατούν. 
 
Είμαι ο Marcus Rashford, 23χρονος μαύρος από το Withington 
και το Wythenshawe, South Manchester. Αν δεν έχω τίποτα άλλο, 
έχω αυτό. Για όλα τα ευγενικά μηνύματα ευχαριστώ.  
Θα επιστρέψω πιο δυνατός. Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί".

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον 
Οκάρο Γουάιτ 

EURO 2020 - Ντοναρούμα: Πήρε τη σκυτάλη 
από τον Σμάιχελ!

Ο Ντοναρούμα έπιασε δυο πέναλτι κι έδωσε το τρόπαιο στην 
Ιταλία, ενώ αναδείχθηκε ο MVP του τουρνουά. 

Απίθανος Ντοναρούμα, ο παίκτης που έγραψε ιστορία! Ο γκολκίπερ 
της Παρί Σεν Ζερμέν με δυο μεγάλες επεμβάσεις χάρισε το τρόπαιο 
στους Ατζούρι και παράλληλα έγινε μόλις ο δεύτερος τερματοφύ-
λακας που καταφέρνει κάτι ανάλογο. Είχε προηγηθεί ο τεράστιος 
Σμάιχελ με τη Δανία το 1992. Παράλληλα, ο Ντοναρούμα συνεχίζει 
ένα εντυπωσιακό σερί, μιας και μετρά πέντε νίκες σε πέντε ματς 
που κρίθηκαν στη ρώσικη ρουλέτα (3 με την ομάδα και 2 με την 
Εθνική).

Μέσι: Η ποδοσφαιρική υφήλιος  προ-
σκύνησε τον «άρχοντα των τίτλων» 

Ο Λιονέλ Μέσι, κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του με την εθνική 
Αργεντινής, έπειτα από τη νίκη της απέναντι στη Βραζιλία 
με 1-0, στον τελικό του Κόπα Αμέρικα στο «Μαρακανά»,  

και όλοι μιλούν για την ολοκληρωμένη ευτυχία του «Λέο».  
«Αγαπημένε μου Ντιέγκο, σού γράφω για να σου πω πως  
«τα κατάφερα». Εάν ο Μέσι είχε τη δυνατότητα να γράψει ένα 
γράμμα στο ποδοσφαιρικό ίνδαλμά του, Ντιέγκο Μαραντόνα, 
οποίος «έφυγε» τον Νοέμβρη του 2020, σίγουρα θα ξεκινούσε  
κάπως έτσι. Μία ζωή σαν «παραμύθι» για τον «Λέο», ένα αστεί-
ρευτο ταλέντο που βγήκε ποδοσφαιρική στέγη στην Ευρώπη και 
την Μπαρτσελόνα. Και αν κάποιοι περίμεναν πως με το σφύριγμα 
της λήξης του τελικού, θα έφευγε πάλι  «με άδεια χέρια», τώρα 
δεν έχει μείνει κάτι άλλο να τού προσάψουν. Ο Μέσι, ξέσπασε στο 
τέλος του παιχνιδιού,δικαιολογημένα, καθώς έχει εκπληρώσει έναν 
στόχο ζωής: Να κατακτήσει ένα τρόπαιο με την Εθνική Αργεντνής. 
 
Εξωπραγματικοί αριθμοί και πολλά πολλά τρόπαια. 
Οι αριθμοί του Μέσι, αποτέλεσαν και το νέο αγαπημένο χόμπι των 
απανταχού ποδοσφαιρόφιλων. Στην Μπαρτσελόνα έχει πραγμα-
τοποιήσει συνολικά 778 εμφανίσεις, έχει βάλει 672 γκολ και έχει  
μοιράσει 305 ασίστ. Πραγματικά πρόκειται για εξωπραγματικά  
νούμερα, τα οποία για το ταλέντο του, μπορεί να φαίνονται και 
«λίγα». Οι τίτλοι που έχει κερδίσει στην καριέρα του έχουν από 
μόνοι τους , ο καθένας ξεχωριστά και από μία μοναδική ιστορία. 
Έχουμε και λέμε: Έχει αναδειχθεί ως ο καλύτερος παίκτης της 
FIFA στους άνδρες (2019). Έχει κερδίσει την «Χρυσή Μπάλα»  
6 φορές (2009,2010, 2011, 2012, 2015, 2019) και τρεις φορές τον 
τίτλο του καλύτερου παίκτη στην Ευρώπη από την UEFA (2009, 
2011, 2015). 
Επιπλέον, 21 (!) φορές ως top scorer, 10 φορές παίκτης της  
χρονιάς, 3 φορές παίκτης της σεζόν στην Ισπανία, 4 Τσάμπιονς 
Λιγκ ( 05/06, 08/09, 10/11, 14/15), 7 Κύπελλα Ισπανίας, 1 Κόπα 
Αμέρικα (2021), 10 πρωταθλήματα Ισπανίας ( 04/05, 05/06, 08/09, 
09/10, 10/11, 12/13, 14/15, 15/16, 17/18, 18/19). 
Και συνεχίζουμε…8 Σούπερ Καπ Ισπανίας, 3 Παγκόσμια Κύπελλα 
Συλλόγων (2009, 2011, 2015), ένα U-20 Παγκόσμιο Κύπελλο 
(2005), τρία Σούπερ Καπ και ένα χρυσό μετάλλιο στους  
Ολυμπιακούς Αγώνες το 2009. 
Αδιαμφιβήτητα, μετά από την κατάκτηση του Κόπα Αμέρικα, και 
την διάθεσή του να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο  
ποδόσφαιρο, το ερώτημα για το «ποιός είναι ο καλύτερος όλων 
των εποχών» κλίνει προς μία κατεύθυνση. 
Η «εποχή Μέσι» δεν έχει τελειώσει και σίγουρα ο Ντιέγκο  
Μαραντόνα θα ήταν πολύ περήφανος για το «παιδί» του.
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PM urges caution ahead of 
lifting England’s Covid curbs

British Prime Minister 
Boris Johnson urged 
people on Monday to 

show caution when nearly all 
remaining Covid-19 restrictions 
are lifted in England next week, 
saying an increase in cases 
underlined that the pandemic 
was by no means over. 

England will from July 19 be 
the first nation in Britain to lift 
the legal requirement to wear 
masks and for people to socially 
distance. The government says 
Britain’s vaccination drive – one 
of the world’s fastest – has 
largely broken the link between 
infections and serious illness or 
death. 

But what was once billed as 
“freedom day” is now being 
treated with wariness by minis-
ters after a new surge in cases 
and fears that there could be as 

many as 100,000 new infections 
a day over the summer. 

Johnson set a sombre tone, 
defending his decision to lift most 
of the remaining restrictions by 
saying the four conditions the 
government set itself had been 
met, but also warning the country 
that more people would die 
from the coronavirus. 

“We think now is the right  
moment to proceed…But it is 
absolutely vital that we proceed 
now with caution and I cannot say 
this powerfully or emphatically 
enough – this pandemic is not 
over,” he told a press conference. 

“To take these steps we      
must be cautious and must         
be vaccinated,” he said, adding 
that England would see “more 
hospitalisations and more deaths 
from Covid”. 

Johnson added: “I generally 

urge everyone to keep thinking 
of others and to consider the 
risks.” 

On Wednesday, London Mayor 
Sadiq Khan announced that 
after July 19, masks will remain 
mandatory on the city’s public 
transport network. 

The public will be expected, 
rather than compelled by law, to 
wear masks in indoor enclosed 
spaces across the country from 
next week. But in the capital, 
operator Transport for London 
(TfL), will continue to require 
face coverings on buses, trains 
and other parts of the transit 
system to keep down infections. 

“I’m not prepared to stand by 
and put Londoners, and our city’s 
recovery, at risk,” Khan said in 
a statement. 

“This is why, after careful   
consideration, I have decided to 
ask TfL to retain the requirement 
for passengers to wear a face 
covering on all TfL services when 
the national regulations change.” 

Ridership on Underground 
trains stands at roughly 40-45% 
of pre-pandemic levels whilst 
on buses the figure is at around 
60-65%. 

Britain has implemented one 
of the world’s swiftest vaccination 
programmes, with more than 87% 
of adults having received at least 
one dose of a Covid-19 vaccine 
and 66% having received two. 

The Conservative government 
argues that the fact that deaths 

and hospital admissions remain 
far lower than before, even 
though cases have risen sharply, 
is proof that the vaccines are 
saving lives and it is now safer 
to open up. But the surge in       
infections to rates unseen since 
the winter has raised concern, 
with some epidemiologists      
saying the Euro football cham-
pionships might have helped 
fuel the rise. 

Britain, which ranks 20th in 
the world for per-capita reported 
deaths from Covid-19, on       
Monday reported a further 34,471 
Covid-19 cases, up 26% in a 
week, and six additional deaths 
within 28 days of a positive test. 

London’s Wembley Stadium 
hosted the Euro 2020 final on 
Sunday between England and 
Italy. Large crowds gathered in 
London, including around the 
stadium, and there were reports 
that some had gained entry to 
the match without tickets to join 
the more than 60,000 who had 
them – much to the dismay of the 
World Health Organization. 

WHO epidemiologist Maria 
Van Kerkhove tweeted in the 
late stages of the match, “The 
#COVID19 pandemic is not taking 
a break tonight … #SARSCoV2 
#DeltaVariant will take advan-
tage of unvaccinated people,      
in crowded settings, unmasked, 
screaming/shouting/singing. 
Devastating.”

Certain points in history 
stand out in our recol-
lection as occasions  

of triumph and joy, which      
we collectively recognize as  
worthy of remembrance and 
celebration, while other histo-
rical events are remembered 
mainly by the scars that they 
have left in our minds and on 
our hearts, by the pain and 
anger that endure from gene-
ration to generation; all such 
events do not fade from mem-
ory and cannot be forgotten.  

Here in the United Kingdom, 
where our community is made 
up of a majority of Greek Cypriots, 
our hearts and minds travel to 
Cyprus each July as we all recall 
the violent invasion that was 
perpetrated 47 years ago by the 
Turkish military forces. Since then, 
the island of Aphrodite remains 
divided and scarred, with a large 
portion under foreign dominion. 
But the deepest wounds inflicted 
by the invasion were suffered by 
the families who mourn until today 
the loss of sons and daughters 
who nobly fought to defend the 
independence of their island  
nation, who gave their lives in 
defense of their native land. The 
stories of their sacrifice and the 
devastating events of those tragic 
days are kept alive in our commu-
nity’s memory. Today, we also 
remember and pray the missing 
persons. We shall not remain 
silent in our pursuit for answers 
and justice. 

As solemn bearers of these 
memories, it is our responsibility 
as a Church, as a community, and 
as human beings, to call upon 
the world to correct this injustice 
and to end the forced partition 
of a sovereign state. Those who 
guaranteed and made promises 
that Cyprus would remain free, 
independent and united must step 
forward and honour the bonds 
of promises and commitments 
made. Nations which speak of 
justice, freedom, truth, peace, 
stability and other similar expres-
sions of lofty and desirable 
ideals, cannot also sit and remain 
idle with their conscience at 
ease while injustice stands.      
The Church is not an agent of         
revenge, anger or retribution. 
She is, though, the voice of 
Truth, the harbour of ultimate 
human freedom, and the light-
house of divine justice. In this 
capacity, she calls upon all Her 
children and all the world to join 
in unity to correct the errors and 
sins of the past. The Berlin Wall 
fell years ago and the Iron Curtain 

no longer exists. Why should 
Cyprus still be separated and 
torn in two, left to suffer at the 
hands of injustice? Truth and 
justice cannot be whole as       
long as they are administered 
as privileges for some few, while 
others remain deprived.  

Beloved people of God,       
remember that we are first and 
foremost children of the Church 
and in Christ there is always 
hope. We must therefore put 
aside everything that may divide 
us and become as one voice, 
one heart, and one mind, and only 
then, as witnesses to the faith, 
hope, and love that Christ places 
in our hearts, will we be able to 
reach out to those beyond our 
community in order to educate 
about the truth of our history and 
to share the pain that we also 
carry. Only if and when we stand 
together, united, shall we see the 
change we long for in our inner-
most being become a reality in 
the history of the world.  

This coming Sunday, when 
we attend Liturgy and conduct 
the annual Memorial Services 
as we do every summer, let us 
humble ourselves and ask God 
to send His grace to guide the 
hearts and minds of all, so that 
the good, proper and necessary 
solution be found for a free and 
united Cyprus. 

May God give rest to the      
heroes who valiantly gave their 
lives in defence of truth and 
honour. May Christ, the Resur-
rection and Life, grant them 
peace in His Kingdom and may 
He also give strength and com-
fort to those who mourn. May 
their memories be eternal, and 
may it be granted to us to receive 
the blessing of an independent 
Cyprus during our own days,  
so that generations to come      
will have a new anniversary to       
joyfully celebrate each year. 

Archbishop Nikitas’  
message on the black 
anniversaries of 1974

Focus on Varosha at National Council meeting

The National Council 
convened on Wednesday 
under President Nicos 

Anastasiades to discuss ways 
of addressing Turkish moves 
in the fenced area of Famagusta, 
Varosha. 

Famagusta mayor Simos 
Ioannides and Attorney-general 
(AG) Giorgos Savvides are also 
present. 

The top advisory body con-

vened amid calls by Famagusta 
refugees for guidance on what 
to do in the case Turkey invites 
Varosha residents to return to 
their properties under Turkish 
Cypriot administration.  

Refugees from Varosha are 
torn about whether to claim their 
properties through the immovable 
properties commission (IPC)  
set up by Turkey in the north as      
domestic remedy, fearing they 

might lose them if they don’t. 
The government had advised 

against such a move arguing it is 
a trap while mayor Ioannou said 
recently that there are people 
who stated they would return 
under Turkish Cypriot administra-
tion to ensure they would not 
lose their properties. 

Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan, who is scheduled to 
visit the north on July 20 with a 
large entourage, is expected to 
make announcements also on 
Varosha. 

AG Savvides said on Tuesday 
the government has received a 
series of legal opinions over the 
past six months from foreign   
experts about Varosha and his 
office is supporting the president 
and the foreign ministry on this 
issue. He stressed however, that 
the issue was predominantly 
political with some legal implica-
tions. 

It is speculated that Erdogan 
might announce that Varosha, 
which is currently a military area, 
will be turned into a civilian one 
which would pave the way for the 
settlement of residents. 

UNSG Deputy Spokesman 
Farhan Haq on Tuesday reitera-
ted during the daily press brief-
ing, that the status of Varosha 
remains unchanged. 

UN Security Council resolution 
550 (1984) considers any attempts 
to settle any part of Varosha by 
people other than its inhabitants 
as inadmissible and calls for the 
transfer of this area to the admin-
istration of the UN. Resolution 789 
(1992) also urges that with a view 
to the implementation of resolution 
550 (1984), the area at present 
under the control of the United 
Nations Peace-keeping Force 
in Cyprus be extended to include 
Varosha. The fenced area is 
currently under the Turkish army.



The UK has lifted travel  
advice to British nationals 
to avoid all but essential 

travel to Cyprus, based on the 
current assessment of Covid-19 
risks. 

The decision, published on 
Monday, said “the FCDO no 
longer advises against all but 
essential travel to Cyprus, based 
on the current assessment of 
Covid-19 risks.” 

However, the UK entered the 
Cyprus government’s own red 
category on July 8 because of 
rising infection rates. 

British holidaymakers must 
undergo a PCR test within 72 
hours of departure and provide 

proof of a negative result from 
that test when entering Cyprus.  

They must take another     
PCR test on arrival at Larnaca 
or Paphos airports and remain 
in self-isolation until the result 
is issued, which should be        
online within three hours. 

The test costs €30 at Larnaca 
airport and €32 at Paphos. 

Tests must be paid for by     
the passenger and under-12s 
are exempt from the test rules. 

Travellers with proof of two 
Covid vaccinations are not         
required to take a PCR test       
before departure while children 
under 12 are also exempt       
from the testing requirements. 

But all arriving passengers  
must complete the online       
Cyprus Flight Pass form before 
they reach the island. 

Cyprus, meanwhile, is on      
the UK’s amber list of countries, 
which means travellers have       
to take a Covid test inside        
72 hours before they travel back 
to the UK.  

They must also quarantine for 
10 days upon return and take 
another test on day two and day 
eight of quarantine. 

From Monday 19 July though, 
adults who have been fully      
vaccinated with an NHS admin-
istered vaccine, plus 14 days, 
and all children, will be able to 
travel to amber list countries 
without having to quarantine on 
their return to England. 

They will still be required to 
complete a pre-departure test 
before arrival into England, 
alongside a PCR test on or       
before day 2 after arrival but will 
not have to take a day 8 test or 
self-isolate.  

Children under the age of 18 
will not have to isolate when      
returning to England. Children 
aged 4 and under will continue 
to be exempt from any travel 
testing. Children aged 5 to 10 

will only need to do a day 2 
PCR and 11 to 18 year olds       
will need to take both a pre-      
departure test and a day 2 PCR 
– as is the case for arrivals from 
green list countries. 

On July 8, Cyprus was ‘down-
graded’ to the ‘dark red’ zone in 
the latest update issued by the 
European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), 
after registering 493.13 cases 
per 100,000 inhabitants over the 
previous 14 days. 

Cyprus at that stage was the 
only country/territory inside the 
EU/European Economic Area 
currently designated as ‘dark red’ 
– deemed the riskiest from an 
epidemiological standpoint. It 
slipped from ‘red’ in the previous 
ECDC update. 

The number of positives       
has remained stubbornly in the 
high digits for weeks with 1,081 
coronavirus cases recorded on 
Tuesday. 

The health ministry also        
announced that two people  
died of Covid-19, the first, aged 
86, passed away at Larnaca 
hospital while the second, aged 
77, died after being treated at 
the Nicosia general hospital ICU, 
bringing the death toll to 382.
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Foreign Office eases advice on 
travel to Cyprus

Morton reiterates UK 
“strong” support for 
Varosha resolutions

The UK Foreign Minister 
for the European Neigh-
bourhood Wendy Morton 

has stated that “the UK strongly 
supports the numerous Security 
Council Resolutions covering the 
issue of Varosha, notably 550 
(1984) and 789 (1992), and the 
9 October UN Security Council 
Presidential Statement calling 
for Turkish actions to cease and 
be reversed.” 

She was responding to a  
parliamentary question tabled 
by the pro-Cypriot north London 
Conservative MP Theresa       
Villiers, who had urged Foreign 
Secretary Raab to have discus-
sions with his Turkish counter-
part on the importance of         
respecting the provisions in UN 
Security Council resolution 550 
on Famagusta. 

The Foreign Minister added 
that the UK government is   
monitoring the situation closely 
and is urging the sides to refrain 
from actions which could under-
mine the chances of a settle-
ment. 

Theresa Villiers also asked 
whether there would be discus-
sions with Turkey on the impor-
tance of securing a negotiated 
settlement in Cyprus which is 
consistent with UN resolutions 
supporting a bizonal, bicom-
munal, federal state with a single 
sovereignty, a single international 
personality and a single citizen-
ship. 

“The UK remains committed 
to supporting the UN process 
to reach a Cyprus Settlement,” 
responded Mrs Morton, adding 
that Foreign Secretary Raab     
attended the informal talks in 
Geneva in April urging all sides 
to demonstrate “flexibility and 
compromise” to find a solution 
to the Cyprus Issue “within the 
UN Security Council parameters 
of a bi-zonal, bi-communal      
federation which we believe  
are broad enough to meet the 
objectives of all sides.”  

Villiers had also asked 
whether the Foreign Secretary 
would make representations       
to his counterpart in Turkey on 
the incursion into the Cyprus 
Exclusive Economic Zone by 
Turkish drilling ships. 

The Foreign Minister respon-
ded by reiterating that the UK 
has consistently stated its sup-
port for the sovereign right of the 
Republic of Cyprus to exploit the 
oil and gas in its internationally 
agreed Exclusive Economic 
Zone.”  

She added that any develop-
ment of Cyprus’ oil and gas should 
be for the benefit of all Cypriots. 

Morton concluded by   
welcoming Turkey’s withdrawal 
of survey vessels from waters 
around Cyprus and the Aegean 
in recent months as “a significant 
contribution towards de-escala-
tion of tensions in the Eastern 
Mediterranean.” 

Study confirms Covid  
low risk to children
The overall risk of children 

becoming severely ill or 
dying from COVID is ex-

tremely low, a new analysis of 
COVID infection data confirms. 

Data from the first 12 months 
of the pandemic in England 
shows 25 under-18s died from 
COVID.  

Those living with multiple 
chronic illnesses and neuro- 
disabilities were most at risk, 
though the overall risk remained 
low.  

The conclusions are being 
considered by the UK’s vaccine 
advisory group. Currently, under-
18s are not routinely offered 

COVID vaccines, even if they 
have other underlying health 
conditions that put them at risk. 

Scientists from University 
College London, and the Univer-
sities of York, Bristol and Liver-
pool say their studies of children 
are the most comprehensive yet 
anywhere in the world. They 
checked England’s public health 
data and found most of the 
young people who had died of 
COVID-19 had underlying health 
conditions: 

• Around 15 had life-limiting 
or underlying conditions,              
including 13 living with complex 
neuro-disabilities 

• Six had no underlying        
conditions recorded in the last 
five years – though researchers 
caution some illnesses may 
have been missed 

• A further 36 children had a 
positive COVID test at the time 
of their death but died from other 
causes, the analysis suggests 

• Though the overall risks 

were still low, children and 
young people who died were 
more likely to be over the age 
of 10 and of Black and Asian 
ethnicity. 

Researchers estimate that  
25 deaths in a population of 
some 12m children in England 
gives a broad, overall mortality 
rate of two per million children. 
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New book based on real experiences of 
families forced to leave Cyprus in the 1950s 

Set in the time of EOKA  
and ENOSIS, The Summer 
Will Come draws directly 

from the experiences of hundreds 
of Cypriot families forced to     
emigrate to the UK in the 1950s. 
Alix Norman meets its author. 

What if you were forced to 
abandon everything – the home, 
friends, and job you love – to start 
anew in an unknown country? 
You don’t speak the language, 
you’re unemployed, you’re not 
even sure where you’re going to 
live. Terrifying. 

Yet this is exactly what       
happened to many Cypriots in 
the 1950s, who left everything 
they knew and loved to move to 
the UK or the US, to Australia or 
Canada or Africa to avoid the 
troubles of the time. And it’s a jour-
ney that’s beautifully described 
in Soulla Christodoulou’s The 
Summer Will Come, a gripping 
work of fiction based on the very 
real experiences of hundreds of 
Cypriots who, decades ago, left 
the island in search of a better life. 

A well-known author, 54-year-
old Soulla is herself a second-
generation Cypriot. “My parents 
both moved to London when they 
were young,” she says. “Their 
families escaped the troubles by 
emigrating to England in search 
of a new life, and the two of them 
met and married here. I grew up 
knowing little about their pasts; 
hearing muttered conversations 
about Eoka and Enosis and, later, 
whispers of the Turkish invasion. 
But, like many of my generation, 
I never really knew the full story…” 

It wasn’t until Soulla was in 
her 40s and helping her mother 
through cancer that she began 
to ask questions about her family 
history. “While my mum was 
convalescing, we spoke a lot 
about her life: her youth in        
Cyprus, why she moved to the 
UK, how it felt to be uprooted 
from everyone and everything 
she knew. I started asking my dad 
the same questions, and then 
speaking to other Cypriot families 
who had gone through the same 
thing…  And this wealth of emo-
tion-laden information began to 
come together in my mind as one 
story: The Summer Will Come.” 

Selected by the Year of Learning 
Festival as a bookclub read 
thanks to its portrayal of modern 
history, Soulla’s romantic family 
saga takes its title from a poem 
by Evagoras Pallikarides who, 
at the age of 19, was the last of 
Eoka to be hanged. “Before he 
died,” says Soulla, who became 
close friends with Pallikarides’ 
family over the course of her      
research, “this hero penned a 
poignant poem. ‘Even if it’s winter 
now, The summer will come, 
Bringing Freedom to cities and 
villages’, he wrote. I feel it’s about 
making our peace, accepting     
that we don’t always get what 
we want. And that’s the theme 
of this true-to-life story…” 

Based on the experiences of 
Soulla’s own parents, and set 
against the island’s fight for        
independence, The Summer Will 
Come sees emigrées Elena and 
Christakis uprooted from their 

lives in Cyprus, only to meet and 
fall in love in London. 

“It’s far more than a love story,” 
Soulla reveals. “It’s about starting 
a new life in a new country, a 
huge city that’s so different from 
the tiny village you’ve always 
known. Suddenly, you’re experi-
encing discrimination related to 
your race or language or religion; 
it’s hard to hold onto your tradi-
tions, your culture, your past. And 
nothing is ever quite what you 
expect…” 

In the process of her research, 
Soulla spoke to countless Greek 
and Turkish Cypriots who left  
the island due to the troubles. 
“Many of their tales – harrowing 
and joyful – appear in the book,” 
she discloses. “These stories 
are real – these things really 
happened. An uncle of a friend 
spoke to me about the prejudice 
he’d experienced at work – the 
jealousy, the name calling, the 

racism. A neighbour revealed how 
his first landlady subjected his 
Cypriot family to all these arbitrary 
rules from which English renters 
were exempt. And my dad recalls 
taking his first bite of British 
bread and thinking he’d eaten 
cardboard, because it was so 
different from the loaves yiayia 
baked in the courtyard oven! 

“I was deeply touched by how 
many people were so happy to 
talk to me about their memories,” 
she adds. “People who had arrived 
here in the UK – often under 
highly traumatic circumstances 
– and had to throw themselves 
into surviving. I heard so many 

tales that broke my heart, met 
numerous people whose emo-
tions were still raw despite the 
decades. Many of these people,” 
she adds, “felt they had no choice 
but to leave the home they loved. 
And that’s what happens to our 
main characters…” 

A teenager, Elena is searching 
for love in a foreign place.   
“She’s come to the UK to escape 
the troubles and be with her 
father, but arrives to find he’s        
a womaniser and a gambler,”       
explains Soulla. “And her own 
mother is so busy struggling to 
survive there’s little time for         
affection. So she looks outside 
the home, and meets fellow       
immigrant, Christakis. 

“Their relationship is very much 
a secret,” Soulla smiles, “because 
in that day and age, good girls 
were expected to stay at home 
and help their mums. There’s the 
difficulty of adapting to an entirely 
new way of life, in a huge city. 
And that constant push and pull 
of trying to maintain their cultural 
traditions while their British friends 
are gallivanting round concerts 
and pubs… All these are aspects 
of life which came through strongly 
in my research,” she adds. “UK 
Cypriot families tend to uphold 
tradition much more strongly than 
those back in Cyprus; it’s a sort 
of link with your homeland, I 
think, that’s relevant even today!” 

Ultimately, of course, every-
thing works out for Elena and 
Christakis in this thrilling, touch-
ing tale. But not before the two 
undergo any amount of trials. 
“The summer – both literal and 
metaphorical – does come,” 
smiles Soulla. “By the end of the 
book, we realise that summer 
isn’t so much a season, but an 
idea – a hope we hold in our 
hearts for a better life. Though we 
may not always get the summer 
we expect, summer will even-
tually come. And it will be good.” 

The Summer Will Come is 
available from Amazon in both 
print and for Kindle. For more 
information, visit https://soulla-
author.com 

 
Source: Cyprus Mail

Cyprus: It’s time for reunification

The All-Party Parliamentary Group (APPG) for Cyprus and the National Federation of Cypriots 
in the UK will be hosting its annual parliamentary meeting, to mark the anniversary of 
Turkey’s illegal invasion and occupation of Cyprus, virtually this year due to the Covid-19 

pandemic.  
The event will take place on Monday 19 July 2021 from 7:15pm and the whole community is        

invited to watch the event live as it happens, via www.cypriotfederation.org.uk/parliament 
Speakers at the event will include the Cypriot Foreign Minister and Presidential Commissioner, 

as well as Minister Wendy Morton MP, Shadow Minister Fabian Hamilton MP, Opposition         
Spokespersons from the SNP (Alyn Smith MP) & Liberal Democrats (Christine Jardine MP), and 
Parliamentarians from across the major British political parties.  

The APPG for Cyprus has long supported the reunification of Cyprus in line with UN Security 
Council Resolutions. The National Federation of Cypriots in the UK proudly serves as the Secretariat 
for the APPG for Cyprus. 

Please tune in for the event and encourage your friends and family to do the same, on Monday 19 July at 7:15pm, as we continue the 
struggle for a free and reunited Cyprus.

We know the hot 
weather is on the way 
this weekend, so have 

you got your picnic essentials 
sorted? There is no excuse 
when Greek Deli 2 U has the 
ultimate range of tasty Cypriot 
products for you to enjoy with a 
limited time Buy One Get One 
Free offer!  

This is your sign to complete 
your next order, filled with the   
finest Cypriot products around! 

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 ware-
house in Potters Bar. 

With over 600 Greek and  
Cypriot products to choose from, 
we are sure there will be some-
thing 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

Community care homes 
recognised in 2021  
GHP Social Care awards

We are proud to announce 
that Autumn Gardens 
and Anastasia Lodge 

have been recognised in the 
2021 GHP Social Care Awards.  

Autumn Gardens won the 
award for ‘Leading Provider of 
Elderly Nursing Care, 2021, 
London’, whilst Anastasia Lodge 
scooped the ‘Best Person-     
Centred Specialist Care Provider, 
London’ award. 

These awards commend those 
who demonstrate passion for 
the work that they do and great 
empathy towards the individuals 
they care for. During these chal-
lenging times it is imperative 
that those committed to delivering 
social care services ensure that 
they do so to an outstanding 
level and the Social Care Awards, 
hosted by Global Health & Pharma, 

rewards those who go that extra 
mile to help and protect our most 
vulnerable members of society. 

Manager Norma said, “Our 
residents are like our family and 
this award reflects the dedication 
and commitment of our staff to 
provide the highest level of care 
for our community. Well done  
to all the team, a well deserved 
accolade!”  

Autumn Gardens and   
Anastasia Lodge wish to thank 
everyone who has supported 
the homes, residents and staff 
over the last year. 

“It is a fabulous achievement 
to be recognised as delivering 
award winning care in 2021!”  

To find out more about the 
care homes based in Southgate 
and Winchmore Hill, visit 
www.autumn-gardens.com 

Hot weather is finally coming 
back...are you ready?!
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Spurs to host third mass vaccination clinic

Haringey is going for a 
hat-trick as the council 
looks to get thousands 

more people vaccinated to help 
keep communities safe across 
London. 

Following the success of       
the last ‘Super Sunday’ mass       
vaccination event at Tottenham 
Hotspur stadium in June, where 
over 4,200 people got their 
COVID-19 jab, another pop-up 
clinic is scheduled for this week-

end. 
Haringey Council is working 

in partnership with the NHS and 
Tottenham Hotspur FC, to host 
the vaccine clinic, which will see 
3000-5000 Pfizer jabs adminis-
tered at the Tottenham Hotspur 
stadium to anyone over the age 
of 18 on Sunday 18 July, between 
10am-6pm. 

With rates of COVID-19      
continuing to rise in Haringey 
and across London, due to the 

Delta variant, and all remaining 
COVID-19 restrictions set to lift 
the following Monday (19 July), 
the ‘Super Sunday’ event is the 
perfect opportunity for residents 
to get the jab and help keep       
everyone safe. 

Dr Will Maimaris, Director of 
Public Health at Haringey Coun-
cil said: “With the lifting of 
COVID-19 restrictions impending, 
it is so important that everyone 
over 18 gets vaccinated as soon 
as possible, and this clinic at 
Spurs is the perfect chance for 
residents to do just that. 

“The last Super Sunday event 
saw Haringey top London’s daily 
COVID-19 vaccine league table, 
with the turnout demonstrating 
just how keen most people are 
to get vaccinated. 

“But there are still some who 
have not yet had the jab, and I 
would encourage those people 
to use this opportunity at Spurs 
to help protect themselves and 
the community from this terrible 
virus.” 

Appointments can be booked 
in advance on Eventbrite, with 
walk-ins also welcome, although 
queues are likely on the day. The 
clinic is for first and second doses 
of the Pfizer vaccine only, with 
second doses only being given 
to those who received their first 
Pfizer jab on or before Sunday 
23 May. 

Entry to the stadium will be 
gained via entrances 6 and 7 on 
Paxton Terrace which is fully 
wheelchair accessible via a 
street level lift.  

A managed queuing system 
will be in place to ensure social 
distancing is maintained. Face 
masks must be worn. 

Vaccinations will be carried 
out in the stadium’s West Stand 
Level 1 concourse, delivered by 
trained vaccinators from the GP 
vaccination sites in Haringey. 

For more information about     
the COVID-19 vaccine rollout      
in Haringey, please visit       
www.haringey.gov.uk/vaccine

Meaning from misery 
 
The Sicilian island of Lampedusa is Italy's       

most southerly point. It is closer to Africa than 
Europe. 

One Sunday in 2011, at the height of the Arab 
spring, a carpenter from the island made a       

decision to stop making furniture.  
Francesco Tuccio was at Mass in his local 

church and among the congregation were           
bedraggled groups of newly arrived Eritrean         
migrants, weeping for loved ones who had 
drowned during the Mediterranean crossing. 

After the service Lampedusa's carpenter went 
to the beach and began collecting the blistered, 
brightly coloured driftwood from the wreckage        
of migrant boats that had washed up on              
Lampedusa's shores. 

Alone in his workshop, Francesco carved 
crosses from the timber, shivering at the wood's 
strange touch which he said made him think           
of holy relics and which smelt "of salt, sea and 
suffering." 

He asked his parish priest to display a big, 
rough cross above the altar to remind the            
congregation of the migrants' desperate plight, 
and he offered every migrant he saw a small 
cross as a symbol of their rescue and of hope for 
a new life. 

Within a few weeks, the carpenter had            
commissions for migrant crosses from every       
parish in Sicily. And within a couple of years, he 
was making Pope Francis an altar and chalice 
from the driftwood. 

A call from London  
 
British Museum senior curator Jill Cook was 

mesmerised by Francesco's tale. On a personal 
level she was deeply moved by the carpenter's 
kindness, and professionally, too, she was            
extremely excited. 

Here was an object that she could acquire for 
the museum which would put the migrants and 
their story firmly into the museum's record. "The 
migrants, who have nothing, were always going 
to be invisible. And then I heard about the          
carpenter and his crosses." 

She felt so strongly that the museum should have 
a cross that she dared not tell her bosses what 
she was doing in case they stopped her. Instead, 
she swore an Italian colleague to secrecy and 
asked him to call Mr Tuccio and commission him 
to make her a cross. 

Lampedusa's carpenter immediately agreed to 
make a cross for the British Museum. The curator 
began to contact archaeologists to sort out the 
complicated logistics of bringing it to London. 

She needn't have bothered. Francesco Tuccio 
popped it in the post and one morning his parcel 
arrived on her desk. 

There were tears as Jill Cook unwrapped          

her cross in front of the museum's director and 
senior staff. She remembers a silence before she 
stuttered something about it being living history 
and deserving a place in Britain's greatest        
collection of historical artefacts. 

More silence followed until the museum's then 
head, Neil MacGregor, announced that not only 
would he accept the cross into his collection but 
that he would select it as the last acquisition of 
his directorship. 

And so a wooden cross with blistered blue, 
green and yellow paint stands in a large glass 
exhibition case at the British museum.  

Tuccio recalls: "I was so happy and proud when 
the museum contacted me. If this message has 
reached such an important museum, visited by 
people from all over the world, is this enough to 
break down the wall in the hearts of people still 
indifferent to this terrible crisis?" 

It is an object upon which hang so many stories. 
A testimony to an extraordinary period of history. 

The cross is now on tour. It is regularly loaned 
out by the British Museum. It is currently in         
Coventry Cathedral.   

(Sources: Harriet Sherwood, The Guardian)  
James Neophytou

The carpenter, the Lampedusa Cross and the British Museum

Documentary on Genocide of the Greeks
Lethal Nationalism: Genocide 

of the Greeks 1913-1923 is 
a full feature documentary 

that chronicles the genocide of 
the Greeks, and other indigenous 
Christians, at the hands of the 
Ottoman and Nationalist Turks. 

3,000 years of history, des-
troyed and almost erased in 
only 10 years, 1913-1923.  

Lethal Nationalism explores 
this dark chapter of history with, 
survivor interviews, historic film 
footage, informative graphics and 
illustrations along with contextual 
analysis from leading academics.  

Nearly a million Greeks were 
killed, while millions more were 
uprooted from their ancestral 
homelands in Asia Minor (Turkey), 
Pontos, and Eastern Thrace as 

part of the Ottoman and            
Nationalist Turks’ campaign of 
ethnic cleansing of its indigenous 
non Turkish populations. The 
Genocide annihilated the Greek, 
Armenian and Assyrian Christian 
populations. 

This tragic event, the first 
Genocide of the 20th century, has 
been kept silent for 100 years.  

This Genocide became the 
model for all Genocides to follow, 
less than 20 years later, the 
Holocaust was put in motion.  

Lethal Nationalism exposes 
the events of the past with current 
efforts by the government of 
Turkey to deny its nation’s      
complicity in this genocide and 
to suppress those of its citizens 
who have the courage to testify 

to the contrary. 
As Edmund Burke said, “All that 

is necessary for evil to succeed 
is that good men do nothing.”  

Bill Kurtis, legendary Docu-
mentarian and television news 
anchorman, narrates this power-
ful documentary.  

“This production is one of the 
most important projects that I’ve 
ever been associated with and 
it provides a sobering lesson as 
to why we should never forget 
the suffering that is caused by 
genocide,” he said. 

This documentary has been in 
the making for the last 8 years. 
It has been a laborious journey 
and a major project of the Asia 
Minor and Pontos Research 
Center.  

The documentary is now 
available to rent on Vimeo 
https://vimeo.com/ondemand/ 
lethalnationalism 

For further information, please 
visit www.lethalnationalism.com 

A new drive to encourage 
all Enfield adults to have 
a vaccine against corona-

virus has been launched by the 
Council and NHS. 

Council staff are travelling door 
to door to encourage all resi-
dents over 18 to book their jab 
if they have not already had it. 

Vaccination rates in Enfield 
are already amongst the best in 
London but public health chiefs 
are keen that as many people 
as possible are protected from 
coronavirus as the Delta variant 
continues to spread throughout 
the country. 

They are specifically focusing 
on encouraging residents from 
Black and Minority Ethnic back-
grounds to have the jab as they 
are statistically least like to have 
a vaccine and more likely to 
contract coronavirus. They are 
also those most likely to have 
suffered from the virus. 

Enfield Council’s Cabinet 
member for Health and Social 
Care, Cllr Alev Cazimoglu, said: 
“We are proud of our vaccina-
tion rate in Enfield but there are 
groups which have lower levels 
of vaccine take up and I’d urge 
all over 18s to be vaccinated as 
rapidly as they can. 

“By being vaccinated, you      
reduce the risk of severe illness 
or death from Covid-19 for your-
self and others. All the vaccines 
are effective against all the   
variants and are helping reduce 
hospital admissions and serious 

illness so I would urge everyone 
to attend a vaccination drop in 
centre or book their jab online.” 

Pop-up centres and a Vaccine 
Bus offering the Pfizer and      
AstraZeneca vaccines - where 
people can be vaccinated with-
out an appointment – are being 
organised at: 

  
Vaccine Pop-Up Centres: 

Thursday 15 July - 10am -2pm: 
Trinity at Bowes Church,     
Palmerston Road, N22 8RA 

  
Vaccine Bus: 

Friday 16 July - 12noon-8pm: 
Lidl car park, Sterling Way,       
Edmonton N18 2XZ 

Saturday 17 July - 10am-4pm: 
Edmonton Green Shopping 
Centre (concourse) N9 0TZ 

Sunday 18 July - 10am-4pm: 
Enfield Island Village Centre 
(car park) EN3 6GS 

  
A number of doctors surgeries 

in Enfield are also offering a 
walk-in service for people wish-
ing to be vaccinated, every day 
of the week between 9am and 
6pm 

- Carlton House, 28 Tennis-
wood Road EN1 3LL 

- Evergreen Surgery, 1 Smythe 
Close N9 0TW 

 
Residents over 18 can also 

book a vaccine through the NHS 
portal at www.nhs.uk/conditions/ 
coronavirus-covid-19/corona-
virus-vaccination/book-corona-
virus-vaccination

New drive to vaccinate 
Enfield’s adult population



Mission possible! Tom Cruise attends 
three major sporting events in a single day! 

Hollywood A-lister Tom Cruise, squeezed in not one, not two, 
but three of the season's biggest sporting events, bouncing from 
Goodwood to Wimbledon then Wembley in a single day, while 
on a break from filming Mission: Impossible 7 in London. 

The Top Gun star, 59, was helicoptered into the Duke of     
Richmond’s 12,000 acre estate in Chichester, West Sussex, on 
Sunday morning, for the final day of the Goodwood Festival of 
Speed.  

The actor wasn’t able to spend the entire day there however, 
as he had to rush back to London for 2pm to see Novak Djokovic's 
victory in the men’s Wimbledon singles final; he had also attended 
the ladies’ singles final the day before with Mission Impossible 
co-star Hayley Atwell, 39, who he is rumoured to be dating. 

Tom finished his day off at Wembley, where by 8pm he was 
seated next to David Beckham cheering on England in the Euro 
2020 final against Italy. 

He even called the team to wish them good luck ahead of the 
game.  

“He just dialled in and FaceTimed us just to wish us the best, 
so that was nice of him,” captain Harry Kane revealed, adding 
that they were fortunate enough to have a watch of one of Tom’s 
forthcoming movies. 
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Andrea Georgiou 

Strictly pro  
Giovanni Pernice 
dating Love Island’s 
Maura Higgins 

 
Rumours have been rife re-

cently that Strictly Come Dancing 
professional Giovanni Pernice is 
dating former Love Island con-
testant Maura Higgins, and now 
the pair have confirmed the news. 

Maura made their relationship 
Instagram official by sharing a 
snap of her date night, holding 
hands with her new boyfriend. 

Both stars then shared a       
different photo of the two of them 
embracing, with Maura writing 
"I'm yours" and Giovanni writing 
"You're mine." 

Eagle-eyed fans sent rumours 
into overdrive when both Maura 

and Giovanni were spotted      
sitting together to watch Italy's 
football match against Austria     
at Wembley stadium. 

The rumours amped up when 
she was spotted at the opening 
night of his dance tour, with an 
insider revealing how smitten 
they seemed at an after-party. 

The pair also follow each other 
on Instagram, with the cheeky 
Sicilian liking a number of sizzling 
snaps of the Irish model. 

The new reports come after 
Maura split from fellow Love      
Island contestant Chris Taylor 
back in May, following an eight-
month romance. 

Giovanni has been in relation-
ships with two of his Strictly Come 
Dancing co-stars, Georgia May 
Foote and Ashley Roberts. 

The Italian hunk will return for 
the new series of the dancing 
competition later this year.

Greek pop star sensation and 
Eurovision 2005 winner Helena 
Paparizou has been chosen by 
Spotify as Greek Ambassador 
for its #SpotifyEQUAL campaign. 

“Hey guys! I’m super excited 
to be chosen as the ambassador 
of #SpotifyEQUAL. I hope with 
our music we can inspire women 
everywhere to raise their voices 
and be heard!” the singer posted 
on her social media accounts. 

Paparizou joins Cypriot         
Eurovision 2021 singer Elena 
Tsagrinou who was named 
Spotify ambassador for Cyprus 
in June in their global campaign, 
and appeared on a billboard in 
Times Square, New York. 

The campaign involves 35 
artists from 50 countries and 
their songs are included in the 
global playlist “Equal Global” on 
Spotify.

Helena Paparizou chosen as  
Greek Ambassador for Spotify

British billionaire Richard 
Branson on Sunday 
soared more than 50 

miles above the New Mexico 
desert aboard his Virgin Galac-
tic rocket plane and safely     
returned in the vehicle’s first 
fully crewed test flight to space, 
a symbolic milestone for a  
venture he started 17 years ago. 

Branson, one of six Virgin 
Galactic Holding Inc (SPCE.N) 
employees strapped in for the 
ride, touted the mission as a 
precursor to a new era of space 
tourism, with the company he 
founded in 2004 poised to begin 
commercial operations next year. 

“We’re here to make space 
more accessible to all,” an      
exuberant Branson, 70, said 
shortly after embracing his 
grandchildren following the 
flight. “Welcome to the dawn 

of a new space age.” 
The success of the flight also 

gave the flamboyant entrepre-
neur bragging rights in a highly 
publicized rivalry with fellow 
billionaire Jeff Bezos, the  
Amazon (AMZN.O) online retail 
mogul who had hoped to fly 
into space first aboard his own 
space company’s rocket.  

“Congratulations on the flight,” 
Bezos said on Instagram. “Can’t 
wait to join the club!” 

Space industry executives, 
future customers and other well-
wishers were on hand for a 
festive gathering to witness the 
launch. Joining the reception 
was another billionaire space 
industry pioneer, Elon Musk, 
who is also founder of electric 
carmaker Tesla Inc (TSLA.O). 

The gleaming white space-
plane was carried aloft attached 

to the underside of the dual-
fuselage jet VMS Eve (named 
after Branson’s late mother) 
from Spaceport America. 

Reaching its high-altitude 
launch point at about 46,000 
feet, the VSS Unity passenger 
rocket plane was released from 
the mothership and fell away 
as the crew ignited its rocket, 
sending it streaking straight 
upward at supersonic speed 
to the blackness of space some 
53 miles (86 km) high. 

At the apex of the climb with 
the rocket shut down, the crew 
then experienced a few minutes 
of microgravity, before the 
spaceplane shifted into re-entry 
mode, and began a gliding 
descent to a runway back at 
the spaceport. The entire flight 
lasted about an hour. 

“I was once a child with a 
dream looking up to the stars. 
Now I’m an adult in a spaceship 
looking down to our beautiful 
Earth,” Branson said in a video 
from space. 

Back at a celebration with 
supporters from a stage out-
side Virgin Galactic’s Gateway 
to Space complex at the 
spaceport, he and crewmates 
doused one another with 
champagne. 

Retired Canadian astronaut 
Chris Hadfield pinned Virgin-
produced astronaut wings onto 
the blue flight suits worn by 
Branson and his team.  

Richard Branson flies to edge of  space 
on Virgin Galactic flight
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Get insurance before 
you start construction

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Just a few months ago, I came 
across a developer who was 
to say the very least, down 

in the dumps. Let’s call him Alan. 
At first glance, Alan had nothing 
to be miserable about. He’d just 
completed a development of high 
end apartments and was taking 
them to market. With property 
prices continuing to accelerate 
like Lewis Hamilton from the pits, 
surely he should have had a smile 
on his face that stretched from ear 
to ear. Well he didn’t. The proper-
ties weren’t selling; he’d made a 
critical error and not purchased 
Latent Defects insurance (LDI). His 
prospective purchasers were un-
able to secure a mortgage on the 
properties, leaving them unsellable. 

It led me to think that perhaps 
not everyone is aware of LDI and 
why it is such a fundamentally 
important part of the property pro-
cess. So, I thought I’d better share 
a brief overview of what it is. LDI 
is a type of insurance that provides 
cover for the cost of remedying 
and rectifying damage arising 
from faults in design, construction,        
installation, workmanship, mate-
rials and overall supervision. It 
also normally covers structural 
defects such as subsidence land-
slip or heave, or the ingress (that’s 
getting in to you and I) of water. 
Sounds important right? 

But here’s the real kicker: The 
Council of Mortgage Lenders now 
insists on a 10-year LDI policy 
before lending any money on newly 
built residential properties. So, if 
you don’t have one, you are left up 
a certain creak, without a paddle. 

As you would expect, LDI is 
suitable for developers, property 
owners, contractors and private 
finance initiatives and can also be 
purchased for completed renova-
tion projects. It’s first party cover, 
which means there’s no reliance 
on suing any professional before 
receiving a pay-out. The insurance 

company pays and then settles 
with the relevant professional 
further down the line. LDI should 
be sourced prior to construction 
starting, and the policy should run 
between 10 and 12 years from 
the date of practical completion. 

For further information please 
get in touch! 

 
Insuring your Freehold Property 
 

If you are acquiring – or consi-
dering acquiring – the freehold of 
your building, you will know that 
the process requires a great deal 
of planning and that there are 
many legal and technical issues 
to consider. 

Once formed, your new free-
hold property company will have 
full responsibility for the manage-
ment of your building and this      
includes insurance. It’s something 
which many people overlook. 

Directors of residents associa-
tions have, broadly speaking, two 
options when considering how to 
insure the property they are res-
ponsible for. There is the non- 
advised route, such as buying 
your policy direct from the internet 
with no professional help, or the 
advised route where you use a 
broker such as us to present to 
you a number of suitable options. 

 
Know your sums 

 
A key reason for pursuing an 

advised route is that you need to 
know that the limits of the sums 
that you’re trying to insure for are 
adequate, so that the policy will 
pay out the right amount when 
you make a claim. 

We recently took on a new client 
who had not had their block of 
flats valued for three years. On 
their previous year’s policy it was 
valued at £1m but on our recom-
mendation the owners revalued 
the property and it transpired that 
it was valued at £2m. 

At the time the residents asso-
ciation had an average clause in 
place, which meant that any claim 
against the property would be  
reduced by the proportion by which 
they were underinsured. As the 
property had been valued at half 
of its current worth, it would have 
meant the value of any claim they 
made would also have been halved. 
Without us there to advise them, it 
could have had serious ramifications. 

 
Specialist freehold  
property covers 

 
There are also some specific 

covers which are particularly suit-
able for residents associations. 

Changes brought about by the 
Insurance Act 2015 placed extra 
onus on brokers when providing 
information to insurers about the 
risks their clients face. This gives 
us an opportunity to create better 
value by ensuring that the policy 
is at less risk of a challenge from 
the insurer if a claim happens.  

Residents associations can  
find themselves in trouble if they 
are underinsured and we would      
encourage residents to speak to 
a broker who understands the 
nature of a risk in its totality and 
will look to ensure that you’ve got 
the right level of cover. 

 
The right cover. The right limits. 

 
It’s important to ensure you have 

the rights cover for your freehold 
property. So having a relation-
ship with a broker with access to 
a wide range of products offering 
economies of scale, who under-
stands your requirements and can 
make sure claims are managed 
quickly and effectively is, in our 
view, invaluable. 

 
For a buildings insurance 

quote please call us on 0207  
691 2409 or email enquiries@ 
oncoverinsurance.co.uk 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
The estate agents with honesty at their core 

George Sifonios 

Why a good Estate Agent is a 
Landlord’s biggest asset

Letting and managing 
rental properties can be 
stressful, especially for   

inexperienced Landlords, or for 
Landlords that are not with the 
right Letting agent. Estate agents 
should be a Landlord’s best 
friend, they should manage and 
optimise a Landlords’ investment, 
and remove all the stressful and 
time-consuming elements of 
property management. 

A recent survey by Endsleigh 
Insurance of Landlords found 
that using an experienced and 
reputable letting agent could 
save landlords on average six 
hours a month.  

Surprisingly a large percent-
age of Landlords still view their 
property investment as passive 
income, and stay with the same 
Estate Agent for many years. 
They do this for a number or 
reasons, comfort, not wanting 
to disrupt the status quo and a 
misconception that they can’t get 
a bigger return for their invest-
ment. As a result, many Land-
lords in North London are not 
getting market value for their 
properties.  

George Sifonios, Managing 
Director at David Astburys       
Estate Agents said; “We are 
constantly hearing from Land-
lords who want us to value their 
rental properties because they 
feel that they aren’t getting      
current market value, and during 
this process we are seeing that 
in their existing arrangement 
they are getting 25% below 
market value.  

“At David Astburys, we really 
focus on super serving the indi-
vidual needs of all our Landlords 
by effectively managing their 
properties and ensuring a profi-
table return on their investment. 
If you are a Landlord and have 
been wondering if you are getting 
market value for your property, 
please contact us today and we 

will provide an instant valuation, 
we are also offering three months 
free property management.” 

Here are just a few ways that 
being with a reputation Estate 
Agent like David Astburys in 
Crouch End can make a Land-
lords life easy and stress free.  

1. In total there are now over 
170 pieces of legislation that 
Landlords need to comply to 
when renting and managing their 
properties and local authorities 
are now entitled to keep 100% 
of the fines they issue (most      
offences carry fines of up to 
£30,000 and imprisonment in 
certain cases,) so the conse-
quences are significant. 

2. Landlords are required to 
place a tenant’s deposit in a 
government approved tenancy 
deposit scheme. This is a legal 
requirement to ensure that the 
deposit is returned to the tenant 
at the end of the agreed tenancy. 

3. Finding good and reliable 
tenants. Experts like David      
Astburys Estate Agents will 
place the reliable tenants in a 
property that have passed refe-
rence and credit checks.  

4. Good communication and 

effective management of the 
property is key to keeping a 
happy tenant and therefore      
ensuring a long-term tenancy. A 
good estate agent will conduct 
regular inspections to check that 
there are no safety or mainte-
nance issues and that the tenant 
is meeting their obligations.  

Yianni Aresti, Partner and Let-
tings Director at David Astburys 
said, “In Lettings last week alone 
the team went on one hundred 
and forty four viewings, they 
agreed fifteen new lets, took on 
three new property manage-
ments, agreed four long term 
tenancies and we were instruc-
ted on ten properties. We are 
consistently seeing that for new 
Landlords we are getting them 
a 25% increase in their market 
value than they were previously, 
resulting in very happy clients, 
and our 500 plus Google reviews 
reflect this.” 

David Astburys Estate Agents 
are offering 3 months free 
property management to any 
new Landlord. Contact the team 
at the Crouch End office for more 
details crouchend@davidast-
burys.com, 020 3000 6787. 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Two Of Us 
 
Filippo Meneghetti’s beautifully 

made debut feature is one of 
those rare films where everything 
gels together in the most perfect 
and effortless fashion. He tells the 
story of two retired women Nina 
(Barbara Sukowa) and Madeleine 
(Martine Chevallier) who have been 
secret lovers for years. They live 
in different apartments opposite 
each other sharing the top floor 
of their building. And now that 
Madeleine’s husband is dead, 
they practically live together but 
keep both apartments to keep 
appearances. The plan is to sell 
and move to Rome, but Madeleine 
is still hesitant because of her 
children who know nothing about 
this passionate love affair… 

The performances are out-
standing, and the script is sharp 
and sensitive, never sinking into 
sentimentality. Sukowa, the  
veteran actress of such German 
classics as LOLA and ROSA 
LUXEMBOURG excels in   
probably her best role in years. 
She is tough and determined to 
keep her love going despite her      
partner’s family’s objections. 
Chevallier is a picture of dignity 
and grace as the vulnerable 
woman haunted by tragic events 
from her childhood.  

It is evident that Meneghetti 
is a major new force in European 
cinema and deserves every 
award that he has already won. 
An unmissable, appealing love 
story that will touch your heart! 

 

Nowhere Special 
 
This deeply moving film 

written and directed by Uberto 
Pasolini is inspired by true events 
and follows the story of John 
(James Norton), a 35-year-old 
window cleaner and single father 
to 3-year-old Michael (Daniel 
Lamont). John does everything 

in his power to provide for his little 
boy but when he is diagnosed 
with a terminal illness, he has no 
alternative but to start looking for 
a new family to adopt his son… 

It is a sad, bleak predicament 
for John, but curiously there is a 
ray of hope at the end of the tunnel, 
even though most families he 
meets are unsuitable for his son. 
But it is the endearing chemistry 
between Norton and little          
Lamont that makes this film such 
a compelling experience! 

 

Deerskin 

I first saw this wonderfully  
eccentric French feature at the 
2019 London Film Festival and 
at long last it now reaches     
cinemas.  

Jean Dujardin is probably at 
his best since his Oscar glory in 
THE ARTIST. He plays Georges, 
a middle-aged man in search of 
a new life in a remote location 
following a bitter separation from 
his wife. He spends all his money 
on a precious deerskin jacket 
and believes that his life is now 
complete even though he has 
no money or any ideas what to 
do with his future until he meets 
Denise (Adele Haenel) for the 
future… 

Dujardin relishes he bizarre 
dialogue and his weird charac-
terization. He gets solid support 
from Haenel, as the barmaid who 
believes that Georges will help 

her fulfil her dream and become 
a filmmaker.  

Cineaste Quentin Dupieux has 
written and directed a highly 
original, and unexpected delight! 

 

Martin Eden 

This epic production is based 
on Jack London’s autobiograph-
ical novel and follows the story of 
Martin Eden (Luca Marinelli), a 
sailor from a working-class family 
in Naples, who aspires to become 
a writer after he meets Elena 
(Jessica Cressy). She comes from 
a wealthy family and is way above 
his league, but Martin believes 
that the only way of winning her 
heart is to educate himself and 
have his work published… 

Pietro Marcell’s experience 
as a documentary director and 
cinematographer benefits tremen-
dously in creating a very persua-
sive world of poverty in Naples. 
Marinelli delivers a star making 
performance as the eponymous 
hero and carries the film almost 
singlehandedly. The film may lose 
some of its impact towards the 
end but overall, this is a great 
piece of filmmaking worth seeing!  

 

The Man With 
The Answers 

An engaging road movie 
written and directed by Stelios 
Kammitsis, who tells the story 
of Viktoras (Vasilis Magouliotis), 

a former diving champion on        
a journey for new beginnings 
following his grandmother’s 
death. On his way from Greece 
to Bavaria he picks up Mathias 
(Anton Weil), a free-spirited 
hitchhiker who lures him into 
unpredictable discoveries… 

Kammitsis directs with confi-
dence and flair and makes great 
use of the travelling landscape, 
while Magouliotis and Weil share 
a winning chemistry. 

 

The Birthday Cake 

Jimmy Giannopoulos makes 
an assured directorial debut 
and pays tribute to his favourite 
gangster films GOODFELLAS 
and LAYER CAKE. He tells the 
story of Gio (Shiloh Fernandez), 
the son of a gangster, who now, 
ten years since his father’s 
murder, is given the opportunity 
to carry on the family’s tradition 
by bringing a cake to his uncle 
Angelo’s (Val Kilmer) house for 
a celebration…  

Fernandez makes a suitably 
vulnerable hero and first time 
director Giannopoulos is admi-
rable for gathering such an elite 
cast for his tense crime thriller 
which includes Loraine Bracco 
and Paul Sorvino - both from 
GOODFLLAS. However, Ewan 
McGregor’s brief contribution as 
narrator and priest is probably 
delivered via his mobile.   

THE WITCHES OF THE 
ORIENT: The title of this enjoy-
able documentary refers to the 
Japanese women’s volleyball 
team - one of the most celebrated 
in the world following their victory 
at the Tokyo Olympics in 1964. 
They are now in their seventies 
and talk openly about the tough 
training and those glory days. 
They still address each other with 
the nicknames given to them at 
the time. Aided by some superb 
archive material from the Olympics 
this is a must for any sport lover! 

 
MOSLEY - IT’S COMPLICATED: 

A fascinating documentary on the 
life of Max Mosley, the son of the 
notorious fascist, and the man 
who made a name of himself as 
an invaluable member to the world 
of formula One. He was in fact 
the FIA president for many years, 
but he is probably better known 
for the News of the World scandal 
and his subsequent victory after a 
major legal battle with the tabloid 
paper. His story is told with       
the help of some rare archive       
material plus interviews including 
fellow activist Hugh Grant.

George Savvides 

…and what have we done? 
Last year very little as we 
were in another lockdown. En 
route to the theatre last week, 
I noticed that a well known fast 
food chain was promoting its 
Christmas sandwich…in July. 
A clever move or a bit of summer 
madness? Heading their adver-
tising campaign was Noddy 
Holder, the Slade frontman who 
will be forever remembered for 
that scream of “It’s Christmas!” 
during their hit song, Merry 
Christmas Everybody. That was 
my festive hors d’oeuvre in 
advance of seeing Alan Ayck-
bourn’s black comedy Absurd 
Person Singular (Yvonne 
Arnaud) which is about three 
married couples holding three 
Christmas parties and the     
goings on in their three respec-
tive kitchens. It’s the 1970’s, 
which is becoming something 
of a refrain for this column during 
the past few weeks with several 
productions being from that 
decade. Retro is de rigueur.  

We begin with geeky, forward-
looking Sidney Hopcroft (Paul 
Sandy), a small-time tradesman 
who persuades OCD (obses-
sive-compulsive disorder) wife 
Jane (Felicity Houlbrooke) for 
whom any smudge or stain is 
a nightmare, to throw a Christ-
mas party hoping to find favour 
with his superiority complexed 
bank manager Ronald (Graham 
O’Mara) and local architect 
Geoff (John Dorney), a man to 
whom misogyny comes natu-
rally. The celebrations get under 
way and this being Ayckbourn 
all is not what it seems.   
Jane’s kitchen becomes the 
confessional exposing attitudes        
towards class, status and     
ambition. The following Christ-
mas Eve sees a more confident 
and successful Sidney and 
Jane, Ronald and wife Marion 
(Rosanna Miles) at a party 
hosted by Geoff and wife Eva 
(Helen Keeley) while in Act III 
Sidney and Jane effectively  
invade and dominate the eve-
ning. Sydney is on the up while 
the other two outwardly suc-
cessful couples are now being 
exposed as marriages mired 
in disagreement and potential 
breakdown. 

Ayckbourn’s writing is astute, 
witty and perceptive, capturing 
the attitudinal behaviour of the 
period and although the first 
act didn’t quite take off in the 
way I expected, Michael Cabot’s 
production picked up the pace 
thereafter and the rollercoaster 
ride became much more enjoy-
able. Some of the funniest 
moments are revealed in the 
very awkward silences when 
facial expressions and body 
language speak a thousand 
words. The characters are a 

little too caricatured for my liking 
and the play does now feel  
not just dated but would have      
limited appeal for a contemporary 
audience. Especially the lan-
guage. That said the average 
age in this audience was sixty 
plus. 

Simon Scullion’s set is  
quintessential 1970’s suburban 
kitsch, each home having its 
own stamp of the period. The 
lino patterns were amusingly 
nauseating. The quirky charac-
ter portrayals are well executed 
by a talented cast with Rosanna 
Miles being the most memorable 
as she lays bare her alcoholism 
caught as she is in an unfulfilled 
relationship with husband  
Ronald. Helen Keeley also  
impresses as pill popping Eva, 
a woman beset with depression.  

A festive sextet to put you off 
your July turkey sandwich but 
with enough humour and quirk-
iness to keep the party games 
buzzing along.     

Meanwhile Gracia Erinoglu 
gets down with the young      
lovers… 

Ola Ince’s production of 
Romeo & Juliet (Shakes-
peare’s Globe) is an entertain-
ing hybrid of traditional interpre- 
tation with a modern twist. The 
underlying message is about 
suicide and mental health of 
our youth and at certain points 
during the show actors step 
forward and give us harrowing 
statistics. The production also 
has a nod to gang culture and 
its horrible impact on some 
young people.  

Sirine Saba (Nurse) steals the 
show with great comedic timing 
and although Rebekah Murrell 
(Juliet) has a beautiful singing 
voice her speaking tone is more 
about volume than subtlety.  
The Capulet Ball is fabulous, 
a combination of a squat,       
karaoke and warehouse party 
and everyone is high as a kite. 
Adam Gillen (Mercutio) is a 
cheeky chappy from “up north” 
and in parts reminded me of 
The Joker. Full on at times but 
he did calm down thank god. 
Alfred Enoch (Romeo) is a little 
uneven in the overall portrayal 
but still impressive and Silas 
Carson (Capulet) is terrific. 
The young lovers have truly 
embraced twenty first century 
Britain. 

Finally, commiserations to 
England and congratulations 
to Forza Italia, the football team 
not the political party. In the 
end football went to Rome and 
didn’t come ‘home’.  

 
Absurd Person Singular 

– on tour 
 

Romeo & Juliet –  
www.shakespearesglobe.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

And so this is 
Christmas... 
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This past year and a half, 
having been held back in 
living our lives to the max, 

along with loss of normality, has 
been tough for so many. With jobs 
on hold, losing jobs / businesses, 
it is very easy to lose hope and faith 
in all, but remaining positive is 
crucial in order to create a positive 
turnaround change in everything. 

With so much time on people's 
hands, hopefully it has caused an 
intensive drive to go forward with 
dynamic force and positivity, rather 
than a destructive slump of lack 
lustre energy and little hope. If you 
do have a bad day, then make up 
for it on a good day and be super 
constructive on that particular day. 

It is time to get super charged 
with positive intensity and make 
changes. It is essential to know 
that negative forces of different 
sources will come up against you, 
but it is this that can sometimes 
drive the force further in order to 
step up against it, take control and 
get beyond it. Often when we least 

expect it we are thrown into an 
unexpected situation, where we 
just don't understand what is  
happening and why, yet as time 
goes forward, we look back and 
see how everything was meant to 
be and happened for a reason. 

Everything I have achieved, 
there had always been a step 
ladder of hurdles to go up against. 
Something would seem to be going 
smooth, and then something or 
someone would create a set back 
and you think everything is going 
against you. In reality, I believe it 
is not like that at all, it is because 
either the timing wasn't right or it 
wasn't meant to be, for whatever 
reason. Later as things turn out  
in a surprising positive outcome, 
beyond expectation, you look back, 
and you can see clearer why 
things happened and turned out 
the way they did, and those that 
got in the way get their karma in 
an astonishing manner. 

So let's aim to always be        
positive. Make a stand for what 

you believe in, what you believe 
is right and watch things unfold 
beyond belief. Everything works 
out for the best in the end.  

 
Stand your ground 

Be who you are, don't change to 
make other people happy. If they 
are not happy with you, then you 
are associating with the wrong 
people and you will never be able 
to please them. Don't worry about 
offending others just because you 
displease them for being a happy 
you, with a mind of your own. 

 
Don't allow disrespect 

If someone shows disrespectful 
behaviour, stand up to it, whether 
it is a social, loving, family or work 
related relationship. You have the 
choice to walk away or continue 
to accept disrespectful abuse. If 
you continue to accept it, it will just 
escalate and you will lose respect 
for your own self eventually for  
allowing yourself to be treated in 
this manner. 

Be You 
There will often be disapproval 

from many others when you do the 
things that make you happy. It may 
interfere with another’s own ego, 
personal insecurities, inadequacy, 
or envious personality.  

 
Be successful 

Being successful is not meas-
ured by how much money you 
have in the bank. Being success-
ful is measured by being able to 
do the things you love, and are 
able to do them well. This will make 
you happy and happiness radiates 
from within to make you glow on 
the outside. 

 
Be a natural magnet 

When you are happy and glow, 
it will beam and show, and others 
will want to be around you because 

your happiness will draw them in 
like a magnet. Others will want that 
infectious joy and laughter too. 

 
Don't allow toxicity 

When you are a magnet and 
radiate with joy and laughter, you 
will of course attract others that 
are like minded, but you can also 
attract others that are not. Some 
may be drawn to the joy at the 
beginning, but then find that they 
then want to destroy it with their 
need of controlling behaviour and 
for their personal superiority. 

 
Be a free spirit 

Doing all the above and being 
a non-conformist is often described 
as being a free spirit. In reality it 
simply means you have a mind of 
your own, free will to think and make 
decisions for yourself that make 

you happy. Some people find this 
offensive if they are used to mani-
pulating and controlling others.  

 
Genuine people are not selfish 

and will help each other, they like 
to help others gain also. They are 
happy to share success and hap-
piness, they are perfect people to 
associate and work with, they look 
out, defend and protect each other 
along the way and always. These 
people are not greedy for financial 
gain beyond compassion. Select 
your associates wisely and 'the 
world is your oyster!'  

Be amongst those people that 
lift you up high, as you lift them 
too! 

Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Make a stand against all odds

Cooking with Loulla Astin 
Whole sea bream cooked en papillote

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipe for Whole Sea Bream  
Cooked En Papillote / Ολόκληρη 
Τσιπούρα Μαγειρεμένη σε       
Δεματάκια. 

 
This dish is really easy to 

cook and looks impressive when 
guests open the parcels at the 
table. 

With dense, juicy, white  
flesh, sea bream/τσιπούρα are  
usually sold whole. With a meaty           
texture, a clean taste and a      
delicate flavour, they're a good 
choice. 

 
Ingredients: 

4 whole medium sea bream, 
gutted and cleaned 

2 lemons, juiced  
4 fresh bay leaves  
2 lemons, thinly sliced 
8 whole garlic cloves 
Sprigs of thyme, oregano and 

rosemary  
200ml Cypriot or Greek white 

wine 
Salt and freshly ground black 

pepper  
4-6 tbsp olive oil 
 

Method: 
Heat the oven to 180C / gas 

mark 4.  
Tear 4 large sheets of baking 

paper and fold each in half – 
each piece should be big enough 
to fit a whole fish into. Season 
the fish inside and out with salt 
and pepper. 

Lay some lemon slices inside 
the belly of each fish, followed 
by bay leaves and sprig of 
herbs. 

Put 2-3 slices of lemon and a 
sprig of herbs over the top of 
the fish, add 2 garlic cloves, 
drizzle with olive oil and lemon 
juice and season again with 

salt and pepper. 
Place a fish in the centre of 

each piece of folded baking 
paper, then fold up the sides a 
little to catch the wine.  

Divide the white wine over 
each fish, then scrunch the 
baking paper together to seal 
like a rough parcel.  

Place the parcels on a baking 
tray and bake for 20 minutes. 

Serve each guest a sealed 
parcel, allowing them to break 
open the paper themselves at 
the table, releasing the steam 
and cooking smells into the      
air. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Yianis Christodoulou Foundation charity gala a great success

Yianis Christodoulou Foun-
dation’s charity gala dinner, 
which took place on 8th 

July onboard the Zeus yacht in 
the presence of distinguished 
guests, was a great success. 

The event’s main aim was to 
raise funds for the benefit of the 
children attending all nine special 
needs public schools in Cyprus.  

The glamorous gala was       
attended by grand international 
personalities from the world of 
sports and culture, including 
Marina Vernicos, celebrated 
photographer and entrepreneur, 

David Coulthard, race car 
champion, Christian Moore, son 
of the renowned actor Roger 
Moore and the beloved Cypriot 
singer, Anna Vissi. 

With Gogo Alexandrinou as 
the event’s Master of Ceremony, 
its active itinerary included the 
presentation of the Yianis Chris-
todoulou Foundation, speeches 
by Mr John Christodoulou him-
self, Mr Nicos Megalemou, Pre-
sident of Nicosia School Board, 
Mr Christos Avgoustinos, Presi-
dent of Parents’ Association of 
Children with Special Needs, 

and an auction on a series of 
exclusive items.   

Auctioned items included kart-
ing lessons and dinner for two in 
Monaco with David Coulthard, 
a weekend stay for two in the 
presidential suite of the Canary 
Riverside Plaza Hotel in London, 
a limited edition photograph by 
Marina Vernicos, dinner and night 
out with John Christodoulou and 
Anna Vissi in Monaco, a signed 
poster by Roger Moore as James 
Bond 007, 2 relaxing weekends 
for 2 including spa access and 
treatment at Amara Hotel Limassol 

and Elysium Hotel Paphos, and 
2 seats onboard a private jet 
(Citation X) for a weekend round 
trip from Larnaca to Mykonos 
valid until August 31st. The gala 
dinner’s total amount reached 
€300.000. 

The night concluded with the 
much-anticipated concert by  
the beloved singer Anna Vissi, 
organised at no cost. 

During the event, an additional 
auction took place, the proceeds 
of which will be donated to the 
children whose families were  
affected by the recent catastrophic 
fires in Cyprus, in cooperation with 
the Ministry of Education, Culture, 
Youth and Sports. This auction 
raised €65.000 and items included 
a IWC327010 Pilot’s watch - 
Top Gun Mojave Desert Edition, 
a private visit to IWC factory in 
Germany, a two-day sailing trip 
onboard a Benetau Oceanis 35 
at Oristano Sardinia (length 13 
meters with 3 bedrooms), and 
a private visit to David Coulthard 
Museum in Scotland.  

During his speech, Mr John 
Christodoulou paid his respects 
to all event sponsors and         
highlighted that such initiatives 
and donations are valuable and      
appreciated, as they prove that 
Cypriots can unite towards help-
ing people in need.  

The gala dinner was supported 
and sponsored by various com-
panies and organizations: Alas-
sia NewShips Management Inc., 
Amara Hotel, Bank of Cyprus, 
Canary Riverside Plaza, Christos 
Lazaris Foundation, Cyprus Seeds 
(Collaborators), Digital Tree ltd, 
Elysium Hotel, F.L.C. Modena 

Automobile LTD, H.S. Data Ltd, 
Iron FX, Jetshuttle, KEO, Limassol 
Marina, Marketway Ltd, Medpool, 
NAGA Markets Europe Ltd, ONE 
Light Ltd, Phileleftheros, Preven-
tion at Sea, Quantum, Safe 
Bulkers Inc., Stelios Philanthropic 
Foundation, United Signals και 
Zuri-Invest AG.

€300.000 raised for the nine special needs schools in Cyprus and €65.000 
for the children whose families have been affected by the devastating fires
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Italy crowned Euro champions after shootout win over England
Italy won the European 

Championship for the first 
time since 1968 as Gianluigi 

Donnarumma saved two England 
penalties en route to a 3-2 shoot-
out win after the teams had fought 
out a 1-1 extra-time draw at a 
raucous Wembley on Sunday. 

The giant keeper saved from 
Jadon Sancho and Bukayo Saka 
after Marcus Rashford hit a      
post, as Federico Bernardeschi,  
Leonardo Bonucci and Domenico 
Berardi all scored for the Italians. 

Luke Shaw had given England 
a dream start with a superb goal 
after two minutes but Italy, who 
offered almost nothing in response 
in the first half, gradually took 
command as the hosts sat back 
and levelled through Bonucci 
after 67 minutes. 

It was the first final to be        
decided on penalties since    
Czechoslovakia beat West Ger-
many in 1976 and will be wildly 
celebrated in Italy after they lost 
in the final in 2000 and 2012. 

They made most of the running 

after halftime and in extra time 
and England can have few com-
plaints after their early promise 
faded away. 

It was nevertheless heart-
breaking for most of the 67,000 
Wembley crowd as England 
came up short in their first major 
final since they won the World 
Cup 55 years ago. 

It had all started so well when 
Harry Kane spread the ball wide 
to Kieran Trippier and he instantly 
repaid coach Gareth Southgate’s 
faith in recalling him by sending 
over a curling deep cross that the 
fast-arriving Shaw met on the half 
volley to hammer inside the post 
for his first international goal. 

England had taken an early 
lead in their 2018 World Cup 
semi-final against Croatia before 
eventually being outplayed and 
beaten in extra time, but they did 
not look like giving up the initia-
tive on home soil, playing on the 
front foot, though failing to 
threaten Donnarumma. 

England keeper Jordan Pick-

ford was similarly untroubled as 
Federico Chiesa’s crisp shot went 
just wide and Ciro Immobile’s 
blocked effort were all Italy had 
to show for a disjointed half. 

England’s well-drilled defence, 
which had conceded just one 
goal, via a Danish free kick, in their 
six previous tournament games, 
held them at arm’s length and 
Italian frustration was summed 
up by centre back Bonucci letting 
fly wildly from 35 metres with the 
last kick of the half – much to the 
disgust of his team mates. 

Pickford was called into action 
after 57 minutes, blocking a       
Lorenzo Insigne shot and then 
getting down to palm away from 
Chiesa as Italy began to apply 
pressure, pinning England back. 

It paid dividends when Bonucci 
pounced from close range after 
Pickford had turned Andrea      
Belotti’s header onto a post. 

England could have no com-
plaints, having virtually invited 
their opponents on and offered 
almost nothing in attack, and they 

would have been somewhat      
relieved to go into extra time. 

It was a similar story in the first 
additional 15 minutes, though 

England did briefly force their way 
back into the game in the second 
period, albeit without either side 
creating anything to reward the 

crowd for their waves of noise. 
So it went to penalties, where 

England’s young guns failed and 
Italy took the glory.

England’s black players face racial 
abuse after Euro 2020 defeat

Black players in the        
England soccer team 
have been subjected to 

a storm of online racist abuse 
after their defeat in the final of 
Euro 2020, drawing wide        
condemnation from the squad’s 
manager Gareth Southgate 
along with royalty and politicians. 

Marcus Rashford, 23, Jadon 
Sancho, 21, and Bukayo Saka, 
19, were the targets of the abuse 
after they missed spot-kicks in 
a penalty shootout with Italy 
which settled Sunday’s final after 
the game finished as a 1-1 draw. 

Southgate told a news         
conference: “Some of it has 
come from abroad, we have 
been told this, but some of it is 
from this country. 

The England team have 

earned praise for their stand 
against racism. The team had 
highlighted the issue of racism 
by taking the knee before all 
their matches – a protest made 
by American footballer Colin 
Kaepernick and followed by the 
Black Lives Matter movement 
last year – saying it was a simple 
show of solidarity against racial 
discrimination. 

However, some fans have 
booed the gesture, with critics 
viewing it as a politicization         
of sport and expression of      
sympathy with far-left politics. 

“This England team deserve 
to be lauded as heroes, not     
racially abused on social media,” 
Prime Minister Boris Johnson 
said on Twitter.  

“Those responsible for this 

appalling abuse should be 
ashamed of themselves.” 

Britain’s Prince William,        
who is president of the Football       
Association, said he was 
sickened.  

“It is totally unacceptable      
that players have to endure this 
abhorrent behaviour,” Queen 
Elizabeth’s grandson said on 
Twitter.  

“It must stop now and all 
those involved should be held 
accountable.”  

The Football Association      
said fans who exhibited such 
“disgusting behaviour” were not 
welcome and urged the authori-
ties to hand out “the toughest 
punishments possible”. 

European soccer governing 
body UEFA also condemned 
the abuse and called for the 
strongest possible punishments. 

London Police said officers 
were aware of the offensive and 
racist comments, and would 
take action. 

 A mural of Rashford, who had 
campaigned for poor children to 
be given more support during 
the pandemic, was also covered 
in abuse. 

A Twitter spokesperson said 
they had removed more than 
1,000 tweets and permanently 
suspended a number of accounts, 
saying the “abhorrent racist 
abuse” had no place on the  
platform.

Argentina won their first 
major title in 28 years on 
Saturday and Lionel Messi 

finally won his first medal in a 
blue-and-white shirt when an 
Angel Di Maria goal gave them a 
1-0 win over Brazil and a record-
equalling 15th Copa America. 

Di Maria, starting for just the 
second time in the Copa, justified 
his selection by scoring the opener 
midway through the first half. 

Renan Lodi failed to cut out a 
long ball forward from Rodrigo 
De Paul and Di Maria lobbed the 
stranded Ederson with a lob. 

Brazil piled on the pressure 
in an exciting second half but even 
with five strikers on the field they 
could not get an equaliser against 
an Argentine defence protected 
by the outstanding Rodrigo De 

Paul. 
Argentina’s win was a particular 

triumph for Barcelona striker 
Messi, who picked up his first ever 
title in a blue-and-white shirt 
after more than a decade of club 
and individual honours. 

The Argentine players surroun-
ded their captain at the final 
whistle. Goalkeeper Emilian Mar-
tinez celebrated what he called 
a Maracanazo, a remarkable win 
at the famous Rio stadium. 

“I’m speechless,” he said. “I 
knew my dream would come 
true, and where better than the 
Maracanazo and giving the title 
to the best in the world and       
fulfilling his dream.” 

Messi finished the tournament’s 
joint top goalscorer with four 
goals and was elected joint best 

player along with Neymar. 
When the final whistle went, 

Argentina TV declared Argentina 
Champions. The victory was  
Argentina’s 15th Copa America 
triumph and means they draw 
level with Uruguay as the all-
time leading winners. 

“This is a very big title,” said 
Argentine coach Lionel Scaloni. 
“I hope that Argentines can 
enjoy it. The fans love the team 
unconditionally and I think they 
identify with this side that never 
drops its guard.” 

Their win extended their 
sequence of undefeated matches 
to 20 under Scaloni and handed 
Brazil their first competitive       
defeat since they lost to Belgium 
in the quarter-finals of the 2018 
World Cup.

Argentina beat Brazil 1-0 to win 
Copa America
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Djokovic wins at Wimbledon to 
secure record-equal 20th major
World number one Novak 

Djokovic beat Italian 
seventh seed Matteo 

Berrettini 6-7(4) 6-4 6-4 6-3 on 
Sunday to win his sixth title at 
Wimbledon. 

His third straight triumph at 
the All England Club also earned 
the Serbian a 20th Grand Slam 
title, equalling the men’s record 
haul held by Switzerland’s Roger 
Federer and Rafa Nadal of Spain. 

“It means none of us three  
will stop,” Djokovic said during 
the presentation ceremony when 
asked what the milestone meant 
to him. 

“I have to pay great tribute       
to Rafa and Roger. They are 
legends of our sport and they are 
the two most important players 
that I ever faced in my career. 
They are the reason that I’m 
where I am today.  

“They’ve helped me realise 
what I need to do in order to   
improve and get stronger       
mentally, physically, tactically.  

“The last 10 years have been 
an incredible journey. It’s not 
stopping here.” 

Having also won the Australian 
and French Open titles in 2021, 
Djokovic only needs to win the 
U.S. Open to become the first 
man since Rod Laver in 1969 to 
complete the calendar slam. 

“I could definitely envisage that 
happening. I’m gonna definitely 
give it a shot,” Djokovic added. 

“I’m in great form and obviously 
playing well and playing my 
best tennis at Grand Slams. It 
is the highest priority that I have 

right now at this stage of my  
career. So let’s keep it going.” 

He also completed the third leg 
towards achieving the Golden 
Slam. No man has ever won the 
four slams and an Olympic gold 
in the same year. 

The 34-year-old, who came 
into the title clash having beaten 
Berrettini in both of their previous 
meetings, opened a 5-2 lead in 
the first set with an early break 
but the Italian fought back to 
force a tiebreak which he 
clinched to draw first blood.  

It was only the second set the 
Serbian had lost in this year’s 
championships. He reacted by 
racing to a 4-0 lead in the second 
set before going on to level the 

match. 
A single break of serve in the 

third and two more breaks in the 
fourth were enough for Djokovic 
to close out the contest in front 
of a raucous Centre Court crowd, 
who kept on chanting the Italian 
underdog’s name. 

Djokovic sealed his place in 
the record books on his third 
match point when Berrettini’s 
backhand slice landed in the 
net. 

“That was more than a battle,” 
Djokovic said. 

“Winning Wimbledon was        
always a biggest dream of mine 
when I was a kid….I have to       
remind myself how special this 
is, and not take this for granted.” 

St Panteleimon FC on Greek TV

St Panteleimon FC           
appeared  on Greek TV 
for being in the FA Cup 

preliminary rounds for the first 
time for season 2021/22. 

The club was founded on        
16 May 2015, for the Greek      
Orthodox community in London.  

St. Panteleimon initially      
competed in the KOPA League 

where they won the second     
division league and cup double, 
before joining the Middlesex 
Football League.  

The club entered the FA Vase 
for the first time in 2018–19, 
beating Holmer Green 3–1 in 
their first match in the compe-
tition on 1 September 2018. 

After winning the Premier      

Division of the Middlesex County 
League in 2018–19, the club 
were promoted to Division One 
of the Spartan South Midlands 
League. In 2021 the club were 
promoted to the Premier Division 
North of the Combined Counties 
League based on their results 
in the abandoned 2019–20 and 
2020–21 seasons.

KOPA League are looking for  
new teams for season 2021/22 

KOPA League are looking 
for new teams for season 
2021/22 for their Sunday 

League. Mainly Astro Turf pitches. 
Referees and assistants at all 
games. Cup Finals played at 
top class grounds. Live media 
coverage available. 

Apply by 20th July 2021:       
secretary@kopaleague.com 

Late applications will be      

considered. 
The KOPA league is welcoming 

applications for the roles of 
Chair and General Secretary. 

In respect of the Chair, it is 
considered good practise every 
year to ask members of the 
community to step forward and 
apply for this role, to provide  
everyone with the opportunity 
to play a part in taking forward 
this great league which has 
been at the heart of the Cypriot 
community for 46 years. 

Please apply to secretary@ 
kopaleague.com with full details 
of your background and why you 
believe you have the attributes 
for the role. The application must 
be supported by the secretaries 
of two member clubs within 
KOPA who support the applica-
tion (in line with KOPA rules 

Section 5). Applications are       
required by 22nd July 2021. 

The General Secretary role 
is critical within KOPA and is the 
link between the league & clubs 
and also the London FA (whom 
KOPA are affiliated to). The role 
holder will need to have excellent 
organisational skills, be respon-
sive to club / LFA requests.     
Expenses will be paid where 
applicable. Please apply to  
secretary@kopaleague.com 
and provide full details of your 
background and why you believe 
you have the attributes for the 
role. Applications are required by 
22nd July 2021. Late applications 
will be considered. 

Finally, if you have a passion 
for social media/communica-
tions, KOPA would also be very 
keen to hear from you.

Omonia Youth

Club top goalscorer: Vice-Chairs Myri Demetriou and Kyri Eleftheriou alongside             
KOPA Chairman and former Omonia Youth chairman Kypros Kyprianou  
with the winner of the ‘Andreas Kyprianou Top Goalscorer Award’, Leo Panayiotou

JTC Toumbas Award: Club Vice-chair Myri Demetriou with  
‘Steven Toumbas Achievement Award’ recipient, Jay-Tyler Constantinou

UK Cypriot DJ Tony Perry 
makes it happen at Wembley
Sweet Caroline has        

become the soundtrack 
to England’s march to the 

brink of European Championship 
glory, with even Neil Diamond 
giving it his seal of approval. 

Yet, it can be revealed that 
Sweet Caroline would have gone 
completely unheard during the 
Three Lions’ matches at Wembley 
but for a light-bulb moment from 
the stadium’s DJ, Tony Perry. 

Every song played at Euro 2020 
games requires the approval of 
tournament organisers and the 
1969 Karaoke classic was not on 
the list originally agreed with Mr 
Perry when the competition began. 

But after experiencing the       
atmosphere generated by crowds 
attending England’s group 
matches, the London DJ, 34, felt 
something was missing from his 
set that would get the whole of 
Wembley singing along. 

So he sought approval to        
introduce Sweet Caroline ahead 
of the team’s historic last-16  
win over Germany, something 
that was duly granted. 

After playing it pre-match on 
Tuesday and seeing both sets 
of fans joining in, Mr Perry knew 

he had a hit on his hands. And 
when he gave it a second airing 
after the game, an England       
anthem was born. 

Protocol dictated Three Lions 
had to be played first – that has 
long been designated the team’s 
official victory song – but despite 
having Vindaloo lined up imme-
diately afterwards, the moment 
simply demanded Sweet Caro-
line usurp it. 

UK Cypriot Tony Perry is the 
son of Errol and Sue Perry who 
own Perrys Weddings. His grand-
parents Perry and Androulla 

came from Cyprus. 
“The crowd just went berserk,” 

he said. “Let them have it again. 
The world’s been closed for 18 
months.” 

He said he had already          
rejected the triumphalist 
Another One Bites the Dust      
but did seek clearance to play 
Atomic Kitten’s Whole Again – 
which became a hit among  
supporters at the last World Cup 
who changed the chorus to, 
“Southgate you’re the one, you 
still turn me on, football’s com-
ing home again.” 
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† DEATH ANNOUNCEMENT  
Phroso Prodromou  

(from Yialousa, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  
Φρόσω Προδρόμου 

(από Γιαλούσα, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved Phroso Prodromou who passed away 
peacefully on 19th June 2021, aged 82. She leaves  

behind her husband Charalambos, daugher Elizabeth, 
son Philip, daughter in Law Eva and grandchildren  

Theodora and Nikola. She was a very caring, loving wife 
and mother and will be greatly missed by all who knew 
her. The funeral will take place on Tuesday 20th July at 

12pm, at The Greek Orthodox church of Saints  
Constantine and Helen, 69 A Westow Stree London 

SE19 3RW and the burial will take place at 2pm  
at Beckenham Cemetery and Crematorium, Elmers End 

Road Bekenham, BR3 4TD.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης μας Φρόσως Προδρόμου, η οποία  
απεβίωσε στις 19 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 82 ετών.  

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Χαράλαμπο, την κόρη της 
Ελισάβετ, τον γιο της Φίλιππο, την νύφη της Εύα  

και τα εγγόνια της Θεοδώρα και Νικόλα.  
Η Φρόσω ήταν μια εξαιρετική σύζυγος και μητέρα και θα 

λείψει πολύ από όλους όσοι την γνώριζαν.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 20 Ιουλίου,  

στις 12 το μεσημέρι στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία 
των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69 A Westow Stree, 
SE19 3RW και η ταφή θα γίνει στις 2 μ.μ. στο κοιμητήριο 
του Beckenham Cemetery and Crematorium, Elmers End 

Road Bekenham, BR3 4TD.27.11.1938 – 19.06.2021 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband and father, George, who 
died suddenly on the 26th June 2021.  

He was born on June 11th, 1957, in London, and his parents were from the village of Kythrea in Cyprus.  
He leaves behind his wife Despo and his three sons Andreas, Philip and Tom. 

George was first and foremost a loving family man; we will always love and remember him for his  
ebullience and irrepressible sense of fun. He was also a dedicated GP, caring for his patients and serving 

his community for over thirty years.  
He was a man who embraced life fully; respected for his generosity of spirit, egalitarian beliefs and wisdom. 

We will always be proud of him and we shall miss him with all our hearts.  
The funeral will take place on Saturday 17th July 2021 at 10 am, at St. Katherine’s Greek Orthodox Church, 

Friern Barnet Lane, Barnet, N20 ONL. Due to Covid-19 restrictions there will only be a church 
service.There will be limited capacity within the church during the service.  

There will be ‘παρηγοριά' after the church service in the grounds of the church for those attending.  
There will also be donation boxes in the church for Alzheimer’s Society. Please wear a face mask inside  

the church. Floral tributes from Burgeon Floral Design in Cockfosters (0208 441 6661). 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Dr George Kouloumas  

(from London)
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Evangelos Loizou 
(from Vokolida, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  

Ευάγγελος Λοίζου 

(από Βοκολίδα, Κύπρος)

18.08.1941 - 08.07.2021

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού 
Ευάγγελος Λοίζου, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 08 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 79 ετών. 
Αφήνει πίσω την σύζυγο του Κούλλα, τα παιδιά του, Λοΐζο, Ανδρούλλα, Παναγιώτα, τον 

γαμπρό του Γιώργο, τα εγγόνια του, Βασίλη, Λια, Νικόλα, Κυριάκο, τη σύζυγο του εγγονού του 
Σοφία,  

τα δισέγγονα, Ειρήνη, Γεώργιο και πολλά αδέλφια, συγγενείς και φίλους.  
“Δυστυχώς έφυγες από την ζωή μας αλλά δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, θα είσαι πάντοτε 

μαζί μας”. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 23 Ιουλίου στις 11πμ, στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη 
τον Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή θα γίνει στη 1μμ στο κοιμητήριο  

του Edmonton Cemetery, Church Street. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι.  
Λουλούδια ή εισφορές για το North London Hospice, Enfield είναι ευπρόσδεκτα.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father and 
grandfather Evangelos Loizou, on Thursday 8th July 2021, at the age of 79. 

He leaves behind wife Koulla, children Loizos, Androulla, Panayiota, son-in-law  
Georgios, grandchildren Vasilis, Lia, Nicholas, Kyriacos, grandson’s wife Sophia,  

and great-grandchildren Irini, Georgios Jr and brothers, sisters, family and friends.  
“sadly, you left our lives and will never be forgotten, you will always be with us” 

The funeral will take place on Friday 23rd July 2021 at 11.00am at St. John the Baptist Church,  
Wightman Road, London N8 0LY and the burial at Edmonton  

Cemetery, Church Street, at 1.00pm. The wake will take place at home. 
Flowers and any donations in memory to the North London Hospice, 

Enfield are welcomed. 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Maria Georgiou  
(from London) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  

Μαρία Γεωργίου 
(από Λονδίνο)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Μαρίας Γεωργίου,  

η οποία απεβίωσε μετά από μια σύντομη αλλά γενναία μάχη  
με τον καρκίνο, σε ηλικία 74 ετών. Απεβίωσε στις 25 Ιουνίου 

2021, περιτριγυρισμένη από την οικογένεια της. 
Η Μαρία αφήνει πίσω τον σύζυγο της Ανδρέα, τα 7 παιδιά τους: 
Άνθη, Γιώργο, Δέσποινα, Ντόρα, Νίτα, Αντώνη και Χρυστάλλα, 
τους 3 γαμπρούς της Τζούλιο, Μάριο και Άρη, τη νύφη της 
Αγάθη, 17 εγγόνια και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Η Μαρία ήταν μια στοργική, καλοσυνάτη και αφοσιωμένη  
σύζυγος του Ανδρέα Γεωργίου (από την Καλοψίδα)  

για 58 χρόνια, τον οποίο στήριξε σε όλη της την ζωή για να  
χτίσουν μια καλή ζωή για τον εαυτό τους και την οικογένειά 

τους, μέχρι και την αρχή της ασθένειας της στο τέλος του 2020. 
Η Μαρία ήταν γεμάτη ζωντάνια και ζωή, πάντα απολάμβανε να 
βγαίνει έξω με τα παιδιά της και με φίλους, τραγουδωντας και 

χορεύοντας στα αγαπημένα της μουσικά τραγούδια.  
Ήταν πλήρως αφοσιωμένη στην οικογένεια της, δείχνοντας 

πάντα την αγάπη και υποστήριξη της καθ’όλη την διάρκεια της 
ανατροφής των παιδιών και των εγγονών της. 

Η Μαρία ήταν πολύ αγαπημένη σε όλους όσοι την  
γνώριζαν και η απουσία της θα είναι και θα παραμένει  

πάντοτε αισθητή. 
 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021 στην εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου (Logan Rd, N9 0LP) στις 12.00  

το μεσημέρι και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Edmonton 
(Church St, N9 9HP) στις 1.15μμ. 

Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί εισφορών για δωρεές 
προς το φιλανθρωπικό ίδρυμα ‘’Make-A-Wish” στην εκκλησία. 

Εισφορές μπορούν επίσης να γίνουν στην ηλεκτρονική  
ιστοσελίδα του ιδρύματος “www.make-a-wish.org.uk”  

με αναφορά “Georgiou”.

It is with great sadness that we announce the death  
of Maria Georgiou, a dearly beloved wife, mother, and  

grandmother, who passed away after a short but brave battle 
against cancer, at the age of 74. She passed on the 25th  

of June 2021, surrounded by her family.  
Maria leaves behind her husband Andreas, their 7 children: 

Anthy, George, Thespina, Dora, Nita, Antonakis and  
Chrystalla. Her 3 sons-in-law: Julios, Marios and Aris,  

her daughter-in-law: Agatha.  
Her 17 grandchildren and extended family.  

Maria was a loving and dedicated wife to her husband of 58 
years, Andreas Georgiou (from Kalopsida, Cyprus),  

whom she supported and worked alongside throughout her life, 
up until the onset of her illness in 2020, to build a life for  

themselves and their family.  
Maria was young in mind and spirit, she always enjoyed going 
out with her sons, daughters, and friends, singing and dancing 
along to her favourite songs. Maria was completely devoted to 
her family, always showing her love and support throughout the 

upbringing of her children and grandchildren.  
Maria was much loved by all who knew her, and her  

absence will forever be noticed. 
 

The funeral will be held on Tuesday 20th of July 2021,  
at St. Demetrios Church (Logan Rd, N9 0LP) at 12.00pm  

and she will be laid to rest at Edmonton Cemetery  
(Church St, London N9 9HP) at 1.15pm. 

In lieu of flowers, expressions of sympathy can be made in the 
form of donations to the ‘Make-A-Wish’ foundation, that can be 
received by the collection box present at the Church or made 
via the official website: www.make-a-wish.org.uk – quoting the 

reference ‘Georgiou’. 12.12.1946 - 25.06.2021
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† DEATH ANNOUNCEMENT  
Petros Petrou 

(from Limassol, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  
Πέτρος Πέτρου 
(από Λεμεσός, Κύπρος) 

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

Petros Petrou, who passed away on Saturday 26 June 2021,  

at the age of 74. He was a dear friend to many, father to Jason 

and Sophia, husband to Demetra, brother to Pambos, Evangelia 

and Soula, and uncle to many nieces and nephews.  

He will always be remembered for his kindness, his loyalty and 

love for helping others, and will be greatly missed. 

The funeral service will be held at 11am on Wednesday 21st July 

2021, at St. Katherine’s Church, Friern Barnet Lane, London,  

N20 0NL and the burial service will follow at 1pm at Trent Park  

Cemetery, Cockfosters Road, Barnet, EN4 0DZ.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
Πέτρου Πέτρου, ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021, 
σε ηλικία 74 ετών. Ο Πέτρος ήταν μια αγαπητή φυσιογνωμία και 

φίλος πολλών στην παροικία μας.  
Αφήνει πίσω τον γιο του Ιάσωνα, την κόρη του Σοφία,  

την σύζυγο του Δήμητρα, τα αδέλφια του Πάμπο, Ευαγγελία, 
Σούλα και πολλά ανιψιά. Θα τον θυμόμαστε πάντα για την  

καλοσύνη του, την πίστη του και την αγάπη του να βοηθάει και να 
προσφέρει στους άλλους. Θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον 
γνώριζαν. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11.00πμ την Τετάρτη 
 21 Ιουλίου 2021, στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,  

Friern Barnet Lane, London, N20 0NL και η ταφή θα γίνει στη  
13:00μμ στο Trent Park Cemetery, Cockfosters Road,  

Barnet, EN4 0DZ. 08.11.1946 - 26.06.2021 

20 Ιουλίου 1974 - 20 Ιουλίου 2021: Η «Παροικιακή» δεν ξεχνά τους πεσόντες ήρωες 

Η «Παροικιακή» θυμάται και τιμά τους πεσόντες ήρωες που αντιστάθηκαν εναντίον της τουρκικής εισβολής, 
αλλά και εναντίον του προδοτικού πραξικοπήματος. 

 
Έχουν περάσει 47 χρόνια από τον Ιούλιο του 1974 και την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, γνωστή ως  

«Αττίλας 1». 
 

Για αυτούς που το έζησαν μοιάζει σαν χθες. Είναι ένας εφιάλτης που δεν λέει να περάσει. 
Από τον «Αττίλα 2», τον Αύγουστο του 1974, οι Τούρκοι κατέχουν έως σήμερα το 37% της Κύπρου.  

Χιλιάδες οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι της κυπριακής τραγωδίας.  
 

Η πατρίδα μας παραμένει διαιρεμένη. 
 

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες για επανένωσή της υπό μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία δεν έχουν  
τελεσφορήσει ακόμη, λόγω των απαράδεκτων τουρκικών αξιώσεων. 

 
Χωρίς χάσιμο χρόνου, απαιτείται μια συνολική λύση του Κυπριακού. 

 

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της ελευθερίας και της δημοκρατίας. 
 

Τιμή και δόξα στους αντιστασιακούς αγωνιστές. 
 

«Παροικιακή»
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