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Καταβροχθίζουν το Βαρώσι
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ, ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΦΩΤΙΕΣ…
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
ΡΕΣΙΤΑΛ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Θρήνος για τον Τόλη

Αυτά που ΔΕΝ μας είπαν...

Κάτι από... μεσαίωνα!

Ο πολυαγαπημένος τραγουδιστής Τόλης Βοσκόπουλος άφησε
την τελευταία του πνοή στο 251
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.
Αισθάνθηκε αδυναμία και αναπνευστική δυσχέρεια...
Σελ 7 & 27

Σφοδρές αντιδράσεις από χιλιά-

Η κατάσταση έχει «ξεφύγει» στην Κύπρο σε σχέση με τις αντιδράσεις για τα
εμβόλια, καθώς οι τραμπουκισμοί που
διαδραματίστηκαν στις εγκαταστάσεις
του συγκροτήμας «Δίας» στην Κύπρο
μόνο ντροπή προκαλούν...
Σελ 6

Κάντε κάτι κ. Τζόνσον
για την Κύπρο
Οργανωμένα σύνολα
Κυπρίων του ΗΒ
μνημονεύουν, τιμούν,
διεκδικούν και απαιτούν
παρέμβαση του ΗΒ

σελ 2, 9, 12, 13, 23, 24 & 25

δες Κύπριους, Έλληνες και Βρετανούς που είναι μόνιμοι κάτοικοι
ευρωπαϊκών κρατών έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να μην αναγνωρίζει...
Σελ 11

Μέρα ελευθερίας ή ....;
«ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΣΟΚ ΤΟΥ ΚΑΜΙΝΓΚΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ ΤΟ LOCKDOWN Ο ΤΖΟΝΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΗΒ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ APPG ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Μόρτον: Η Βρετανία στηρίζει ΔΔΟ εντός παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών
Την αντίθεση της βρετανικής κυβέρνησης στις
τουρκικές ενέργειες στα Βαρώσια και τη στήριξη
μίας λύσης του Κυπριακού εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε, ενώπιον
του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Χριστοδουλίδη, Βρετανών βουλευτών από όλα
τα κόμματα και αξιωματούχων και μελών της κυπριακής παροικίας, η Βρετανίδα Υφυπουργός
Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον.
Η αρμόδια για την Ευρωπαϊκή Γειτονία υφυπουργός του Foreign Office συμμετείχε το βράδυ της
περασμένης Δευτέρας στην ετήσια κοινοβουλευτική εκδήλωση που φέτος διοργάνωσαν
διαδικτυακά η Διακομματική Κοινοβουλευτική
Επιτροπή της Βρετανικής Βουλής (APPG) για την
Κύπρο και η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία
Ηνωμένου Βασιλείου, με αφορμή τη μαύρη
επέτειο της τουρκικής εισβολής του 1974.
Η εκδήλωση έδωσε επίσης την ευκαιρία επαναβεβαίωσης της στήριξης μιας δίκαιης λύσης του
Κυπριακού, εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών, από Βρετανούς βουλευτές όλων των
κομμάτων, αλλά και από την κ. Μόρτον.
Στο χαιρετισμό του, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε
αρχικά έναν συνοπτικό απολογισμό των διπλωματικών προσπαθειών για λύση, αποδίδοντας το
άκαρπο της άτυπης συνάντησης της Γενεύης στις
«απαράδεκτες απαιτήσεις και αυθαίρετες
προϋποθέσεις» της Τουρκίας με επιδίωξη τη
«λύση δύο κρατών».
Όπως πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, «χέριχέρι» με αυτή τη θέση του Προέδρου Ερντογάν
έρχεται και η προσπάθειά του να δημιουργήσει
τετελεσμένα επί του κυπριακού εδάφους με τις
κινήσεις του στα Βαρώσια.
Τόνισε την αντίθεση που έχουν εκφράσει προς
τις τουρκικές κινήσεις το Συμβούλιο Ασφαλείας,
τα μόνιμα μέλη του, η ΕΕ αλλά και το Λονδίνο και
είπε πως αυτά τα ξεκάθαρα μηνύματα πρέπει να
συνεχιστούν από όλους.
Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι αν ο Τούρκος
Πρόεδρος ανακοινώσει κάτι αναφορικά με τα Βαρώσια που θα συνεπάγεται αλλαγή στο καθεστώς
της πόλης, τότε «η διεθνής κοινότητα θα πρέπει
να αντιδράσει με αποφασιστικό τρόπο, υπερασπιζόμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διεθνή νομιμότητα».
Υπογράμμισε, εξάλλου, τον κρίσιμο ρόλο που
έχει να παίξει αναφορικά με την Κύπρο το Ηνωμένο Βασίλειο, ζητώντας να σταλεί «ένα ξεκάθαρο, δίχως περιστροφές μήνυμα» προς την
Τουρκία ότι «δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση
της εξωφρενικής θέσης της επί της μορφής λύσης
του Κυπριακού, ότι δεν υπάρχει περιθώριο ή
διάθεση στο Λονδίνο για εποικοδομητική

αμφισημία που θα αποσκοπεί στο να συγκαλύψει
μια λύση που είναι συνομοσπονδιακή στην ουσία
για να φανεί εξωτερικά ως ΔΔΟ».
Σημείωσε, τέλος, ότι τα απτά βρετανικά συμφέροντα στην Κύπρο εξυπηρετούνται καλύτερα με
μια λύση εντός του συμφωνημένου πλαισίου.
«Κάθε άλλο είδος λύσης θα ανοίξει το Κουτί της
Πανδώρας. Περιττό να πω πως αν η λύση δεν
εξασφαλίζει τη συνέχεια της Κυπριακής
Δημοκρατίας, τα συμφέροντα του Ηνωμένου
Βασιλείου στην Κύπρο επίσης θα επηρεαστούν
αρνητικά», κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών.
Στην αντιφώνησή της η Γουέντι Μόρτον διαβεβαίωσε για την «ακλόνητη» βρετανική στήριξη σε
μία συνολική, δίκαιη και με διάρκεια λύση του
Κυπριακού.
«Έχουμε υπάρξει σαφείς ότι αυτή θα πρέπει να
βασίζεται στις υφιστάμενες παραμέτρους μιας
ΔΔΟ με πολιτική ισότητα. Πιστεύουμε ότι αυτές
οι παράμετροι είναι αρκετά ευρείες και αρκετά
ευέλικτες για να ανταποκρίνονται στα συμφέροντα
αμφοτέρων των κοινοτήτων», σημείωσε η

Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών.
Πρόσθεσε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου
στη στήριξη των προσπαθειών για λύση από τον
Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και δήλωσε πεπεισμένη πως «με πολιτική βούληση και
δέσμευση, με ευελιξία και δημιουργικότητα» θα
μπορέσει να βρεθεί κοινό έδαφος.
Η κ. Μόρτον στάθηκε στη συνέχεια ιδιαίτερα στο
θέμα των Βαρωσίων. Είπε ότι η βρετανική
κυβέρνηση συμμερίζεται τις ανησυχίες από τις
τουρκικές κινήσεις και την επίσκεψη του Τούρκου
Προέδρου και θα παρακολουθεί πολύ στενά τα
γεγονότα.
Σημείωσε δε ότι το Λονδίνο έχει καταστήσει σαφές
στην Άγκυρα πως πρέπει να απέχει από
ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν

τις πιθανότητες μιας λύσης. Κατέληξε δε τονίζοντας πως το Ην. Βασίλειο «στηρίζει ενεργά»
τα ψηφίσματα για τα Βαρώσια.
Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Πρόεδρος
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ
Χρίστος Καραολής, ο οποίος είπε πως η παροικία
εξακολουθεί να πιστεύει πως μια επανενωμένη
Κύπρος με ευημερία για όλους τους Κύπριους
είναι «και εφικτή και βιώσιμη».
Σημείωσε πως 472 Βρετανοί βουλευτές, δηλαδή
πάνω από το 73% αυτών, έχουν λάβει email από
χιλιάδες ψηφοφόρους για να καταδικάσουν τα
τουρκικά σχέδια διχοτόμησης και την κατοχή, ενώ
τόνισε πως πρέπει να υπάρξουν «ουσιώδεις
συνέπειες» για την Τουρκία για την παραβίαση
των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
Ο συνδιοργανωτής Πρόεδρος της APPG για την
Κύπρο σερ Ρότζερ Γκέιλ, επί δεκαετίες βουλευτής
των Συντηρητικών, είπε ότι η συμπεριφορά του
Ερντογάν είναι «εντελώς απαράδεκτη» υπό το
διεθνές δίκαιο και πως το άνοιγμα των Βαρωσίων

συνιστά «βήμα προς τα πίσω». Διαβεβαίωσε ότι
οι φιλοκύπριοι Βρετανοί βουλευτές θα παραμείνουν σταθεροί στο πλευρό των Κυπρίων.
Η εκπρόσωπος των Φιλελεύθερων Δημοκρατών
Κριστίν Τζάρντιν εκτίμησε ότι βρισκόμαστε σε
«κρίσιμο» σημείο στην ιστορία της Κύπρου. Είπε
ότι το κόμμα της θέλει να δει συμφωνία μεταξύ
των δύο κοινοτήτων επί μιας ΔΔΟ με πολιτική
ισότητα, κάτι που «δεν είναι απλά ο καλύτερος
τρόπος, αλλά ο μόνος τρόπος» για να γίνουν
σεβαστά τα διεθνή ψηφίσματα, το διεθνές δίκαιο
και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κυπρίων.
Ο σκιώδης Υφυπουργός Ειρήνης και Αφοπλισμού
των Εργατικών Φάμπιαν Χάμιλτον είπε ότι θέση
του κόμματός του είναι η κατάργηση των εγγυήσεων και η αποχώρηση των κατοχικών στρατευ-

μάτων. Σχολίασε δε ότι ελπίζει και προσεύχεται
ο Πρόεδρος Ερντογάν να μην παραβιάσει με
ανακοινώσεις του από τα κατεχόμενα τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, ενώ τόνισε πως η
θέση υπέρ δύο κρατών δεν μπορεί να συνιστά
βάση συζήτησης.
Ο εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του
Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) Άλιν Σμιθ
εξέφρασε ισχυρή στήριξη σε λύση ΔΔΟ και
σχολίασε ότι υπάρχει πρωτόγνωρος βαθμός
σύμπνοιας στη Βουλή των Κοινοτήτων για το
θέμα της Κύπρου.
Η Αντιπρόεδρος της APPG για την Κύπρο Τερέζα
Βίλιερς από το Συντηρητικό Κόμμα εξέφρασε την
ακλόνητη δέσμευσή της στην υποστήριξη των
προσπαθειών των Κύπριων να επανενώσουν το
νησί τους στη βάση μιας ΔΔΟ. Πρόσθεσε ότι με
αυτή τη μορφή μια λύση θα είναι «βιώσιμη,
ισορροπημένη και δίκαιη και θα συνάδει με τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ».
Ζήτησε δε δημόσια στήριξη από τον Βρετανό
Υπουργό Εξωτερικών σε ένα τέλος στο καθεστώτος των εγγυήσεων, αλλά και καταδίκη των ενεργειών της Τουρκίας στα Βαρώσια από τη διεθνή
κοινότητα.
Ο βουλευτής των Εργατικών Πάμπος Χαραλάμπους, έτερος αντιπρόεδρος της APPG, σχολίασε
ότι η Τουρκία είναι «ξεκάθαρα προκλητική» και
για αυτό χρειάζεται να ζητηθεί από τη διεθνή
κοινότητα να κάνει περισσότερα για να καταστήσει
υπόλογο για τις πράξεις του τον Τούρκο
Πρόεδρο.
Τον λόγο έλαβε, τέλος, ο Κύπριος Επίτροπος
Προεδρίας Φώτης Φωτίου, για να τονίσει την
ανθρωπιστική τραγωδία που συνιστούν οι αγνοούμενοι. Σημείωσε ότι η πρόοδος επ’ αυτού του
θέματος τα τελευταία χρόνια είναι «τουλάχιστον
απογοητευτική», προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος
τελειώνει».
Κάλεσε τους φίλους βουλευτές να συμβάλουν με
όποιον τρόπο θεωρούν κατάλληλο στον τερματισμό αυτής της τραγωδίας, κάτι που προϋποθέτει
«ειλικρινή και εποικοδομητική συνεργασία» από
την Τουρκία. Όπως σημείωσε, κάτι τέτοιο θα
δημιουργούσε συνθήκες εμπιστοσύνης και συμφιλίωσης.
Το διαδικτυακό «παρών» στην εκδήλωση έδωσαν
επίσης ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο ΗΒ Ανδρέας Κακουρής, οι Βρετανοί βουλευτές Μάθιου Όφορντ, Μαρκ Τζένκινσον, Κάρολαϊν Νόουκς, Φέριαλ Κλαρκ, Κάρολ
Μόναχαν, Στιβ ΜακΚέιμπ, καθώς και πλήθος μελών της παροικίας, αλλά και ενδιαφερόμενοι από
την Κύπρο και από άλλες χώρες.

Για απίστευτη πρόκληση κάνει Έντονη καταδίκη της ανακοίνω- «Βαθιά ανησυχία» Λονδίνου για τα Βαρώσια και «επείγουσα»
λόγο η Εθνική Κυπριακή
σης για Βαρώσια από το
συζήτηση με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
Ομοσπονδία ΗΒ
Εργατικό Κόμμα
«Μου προκαλεί βαθιά ανησυχία γάν στην Κύπρο, αναφορικά με Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει
Καταδικαστική δήλωση έκανε και ο Πρόεδρος της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου
Βασιλείου Χρίστος Καραολής.
Στη δήλωσή του, κάνει λόγο για «απίστευτα προκλητική» εξαγγελία και κατάφωρη παραβίαση των
σχετικών ψηφισμάτων από την Τουρκία και το
κατοχικό καθεστώς.
«Αν αυτά τα ψηφίσματα σημαίνουν κάτι, πρέπει
να υπάρχουν ουσιώδεις συνέπειες όταν
παραβιάζονται. Ως εκ τούτου, ως βρετανοκυπριακή διασπορά προτρέπουμε την ‘Παγκόσμια
Βρετανία’ ως Εγγυήτρια Δύναμη, ως ένα από τα
πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
και ως χώρα που κρατά την πέννα των
Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ
για την Κύπρο να ηγηθεί της απάντησης της
διεθνούς κοινότητας στις παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας στο Βαρώσι», συμπληρώνει στη
δήλωσή του ο κ. Καραολής.

Ως «κατάφωρη παραβίαση» των ψηφισμάτων
των Ηνωμένων Εθνών απορρίπτει τις ανακοινώσεις Ερντογάν-Τατάρ για τα Βαρώσια ο σκιώδης
Υφυπουργός Ειρήνης και Αφοπλισμού του
βρετανικού Εργατικού Κόμματος Φάμπιαν Χάμιλτον.Όπως σημειώνει σε δήλωσή του, το να γίνεται
μια τέτοια ανακοίνωση στην επέτειο της τουρκικής
εισβολής είναι «αχρείαστα προκλητικό» και θα
καταφέρει μόνο να αυξήσει τη διαίρεση στην
Κύπρο.Τονίζει επίσης την «ιστορική δέσμευση»
που έχει έναντι του κυπριακού λαού το Ηνωμένο
Βασίλειο ως εγγυήτρια δύναμη και ότι είναι
ζωτικής σημασίας το Λονδίνο να αξιοποιήσει τη
θέση επιρροής που έχει ώστε να προτρέψει την
Τουρκία να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις
και να αποσύρει όλη τη στρατιωτική της παρουσία
από την Κύπρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να
επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις προς μία
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία.

η ανακοίνωση του Προέδρου
Ερντογάν για μερικό εκ νέου
άνοιγμα
των
Βαρωσίων,
η οποία είναι αντίθετη με τις
αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ και θέτει
σε κίνδυνο τη διαδικασία λύσης
του Κυπριακού», δήλωσε
ο υπουργός Εξωτερικών της
Βρετανίας Ντόμινικ Ράαμπ.
Παράλληλα, εκπρόσωπος του
Foreign Office τόνισε ότι η
βρετανική κυβέρνηση είναι
«βαθιά ανήσυχη» για την
ανακοίνωση που έγινε κατά την
επίσκεψη του Προέδρου της
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-

το άνοιγμα και την εποίκηση
εκ νέου μιας περιοχής που
συνιστά το 3,4% της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.
«Η ανακοίνωση αντιτίθεται στα
ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και στην Προεδρική
Δήλωση του Συμβουλίου
Ασφαλείας της 8ης Οκτωβρίου
2020 που καλούσε την Τουρκία
να τερματίσει και να αναστρέψει τις ενέργειές της στα
Βαρώσια», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος
του
βρετανικού
Υπουργείου Εξωτερικών.
Συνέχισε τονίζοντας ότι «το

σθεναρά τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας που
καλύπτουν το ζήτημα των
Βαρωσίων και καλεί όλες τις
πλευρές να συμμορφωθούν με
αυτά. Το ΗΒ θα συζητήσει το
θέμα επειγόντως με άλλα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Το ΗΒ καλεί όλες τις πλευρές
να μην προβαίνουν σε
οποιεσδήποτε ενέργειες υπονομεύουν τη διαδικασία λύσης του
Κυπριακού ή αυξάνουν τις
εντάσεις στο νησί».
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Λάβρος ο Κάμινγκς για τον Τζόνσον: O «άχρηστος» που έγινε Πρωθυπουργός
και Τζέρεμι Κόρμπιν για ηγέτη και τον ίδιο να καλείται να διαμορφώσει
πολιτική. Όπως είπε, ο ίδιος σκέφτηκε εν μέρει πως ο Τζόνσον ήταν
«τόσο ανίκανος» και «τόσο άχρηστος» που θα μπορούσε να έχει ο
ίδιος την ευκαιρία να διαμορφώσει τις θετικές κυβερνητικές πολιτικές

Ως έναν πρωθυπουργό χωρίς σχέδιο και χωρίς ατζέντα περιέγραψε
τον Τζόνσον στην πολυαναμενόμενη πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρώην επικεφαλής σύμβουλος της Ντάουνινγκ Στριτ, Ντόμινικ Κάμινγκς. «Μου είπε σε διάφορες περιστάσεις ο ίδιος ότι θα
ήταν γελοίο να γίνει πρωθυπουργός», ισχυρίστηκε ο Κάμινγκς που
μίλησε στην πολιτική αρχισυντάκτρια του BBC Λώρα Κούνσμπεργκ.
Ο αποπεμφθείς το Νοέμβριο αμφιλεγόμενος σύμβουλος, εγκέφαλος της εκστρατείας υπέρ του Brexit, κατηγόρησε τον κ. Τζόνσον ότι
υπέπεσε σε σφάλματα και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση της
πανδημίας, όπως ότι καθυστέρησε το δεύτερο lockdown το φθινόπωρο του 2020 επειδή θεωρούσε πως ο κορωνοϊός σκοτώνει «στην
ουσία τους άνω των 80». Απέδωσε τη διστακτικότητα του πρωθυπουργού στην επιρροή της συντηρητικής πτέρυγας του κόμματός
του και του συντηρητικού Τύπου, ισχυριζόμενος ότι ο Μπόρις Τζόνσον
αναφερόταν στην Daily Telegraph ως «το πραγματικό αφεντικό» του.
«Σίγουρα έθεσε τα δικά του πολιτικά συμφέροντα πάνω από τις
ζωές των ανθρώπων», σχολίασε ο Ντόμινικ Κάμινγκς για τον πρωθυπουργό. Είπε επίσης ότι χρειάστηκε να τον μεταπείσει ο ίδιος από
το να επισκεφθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ, με την προειδοποίηση ότι
θα μπορούσε να την κολλήσει και εκείνη να πεθάνει.
Αλλά τα πυρά του κ. Κάμινγκς αφορούσαν κατά κύριο λόγο τις ικανότητες του Τζόνσον και γενικότερα τον ανεπαρκή τρόπο λειτουργίας
της κυβέρνησης και του ευρύτερου πολιτικού συστήματος.
Ανέφερε ενδεικτικά ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες τους «επέλεξαν»
να στηρίξουν τον κ. Τζόνσον ως το μικρότερο κακό στην εκλογική
μάχη κατά του Τζέρεμι Κόρμπιν το 2019. Σχολίασε ότι είναι απαίσια
κατάσταση για τη χώρα να έχει να επιλέξει μεταξύ Μπόρις Τζόνσον

που ήθελε, αφού ο ίδιος ο πρωθυπουργός γνώριζε ότι δεν μπορούσε
να ανταποκριθεί στο αξίωμα χωρίς βοήθεια.
Είπε μάλιστα ότι μια ομάδα κάποιων δεκάδων συνεργατών, κυρίως
από την εκστρατεία του Brexit, με τον ίδιο στο επίκεντρο ήταν εκείνοι
που πριν από τις εκλογές του 2019 στο παρασκήνιο σχεδίαζαν το
πώς θα καθόριζαν τις πολιτικές της μελλοντικής ηγεσίας της χώρας.
Όταν ο Μπόρις Τζόνσον τού ζήτησε να γίνει σύμβουλός του το
2019, αποδέχθηκε με συγκεκριμένους όρους που έθεσε στον μετέπειτα πρωθυπουργό, δηλαδή την υλοποίηση του Brexit, την απόδοση
έμφασης στην επιστήμη, την αναδιάρθωση του κυβερνητικού μηχα-

νισμού και αλλαγές στην παραγωγική δομή της χώρας.
Απέδωσε επίσης την αποπομπή του τον περασμένο Νοέμβριο
στην επιρροή της τότε «φιλενάδας» και μετέπειτα συζύγου του κ.
Τζόνσον, Κάρι Σίμοντς. Την κατηγόρησε μάλιστα ότι επειδή γνώριζε
ότι ο σύζυγος της δεν είχε κυβερνητικό σχέδιο ήθελε να είναι εκείνη
που θα διαμόρφωνε πολιτική σε ορισμένους τομείς.
Παραδέχθηκε ακόμη ότι ποτέ δε θα μπορούσε να είναι απολύτως
σίγουρος για την ορθότητα της απόφασης, αν και θεωρεί ότι «είναι
καλό που συνέβη». Με μειδίαμα ικανοποίησης παραδέχθηκε ότι το
σύνθημα που είχε αναγραφεί στο λεωφορείο της εκστρατείας του
Brexit ότι η χώρα θα κέρδιζε 350 εκ. λίρες την εβδομάδα από την
έξοδο από την ΕΕ για να χρηματοδοτήσει το σύστημα υγείας NHS
επιλέχθηκε «εσκεμμένα» κατά κύριο λόγο για να εκνευρίσει το αντίπαλο στρατόπεδο. Παραδέχθηκε ότι το σύνθημα ήταν ανακριβές,
καθώς το ποσό δεν περιλάμβανε τα χρήματα που επέστρεφαν στη
Βρετανία μετά τις εισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
Ο κ. Κάμινγκς είπε επίσης, ότι «μόλις ημέρες» μετά από τη μεγάλη
εκλογική νίκη του Μπόρις Τζόνσον το Δεκέμβριο του 2019 ο ίδιος και
οι συνεργάτες του είχαν αρχίσει συζήτηση περί πιθανής αντικατάστασης του πρωθυπουργού λόγω έλλειψης κυβερνητικού σχεδίου
και όλα αυτά λίγο πριν ενσκήψει η πανδημία και παραδέχθηκε ότι
επαληθεύονται όσοι είχαν προειδοποιήσει πως ο Κάμινγκς «θα πληγώσει» τον Τζόνσον.
Απέδωσε την «ανικανότητα» στην κορυφή της πολιτικής στο κομματικό σύστημα και στο δίκτυο εξουσίας, αποκαλύπτοντας ότι μελετά
τρόπους ώστε να υπάρξει ριζική αλλαγή, όπως ένα νέο διαφορετικό
κόμμα που θα «εξαφάνιζε» τα υφιστάμενα.

ΣΟΚΑΡΕ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΑΤΡΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ

Τα είπε και για το lockdown Πιθανή «τρομακτική»
κατάσταση στα νοσοκομεία

Υποχρεωτικό το πιστοποιητικό
εμβολιασμού το Σεπτέμβριο

Ο πρώην κορυφαίος σύμβουλος της Ντάουνινγκ Στριτ Ντόμινικ
Κάμινγκς ισχυρίστηκε σε συνέντευξή του στο BBC (βλ κύριο θέμα)
πως ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον αντιστεκόταν
στην επιβολή δεύτερου lockdown το περσινό φθινόπωρο διότι πίστευε πως όσοι πέθαιναν από κορωνοϊό ήταν «στην ουσία όλοι
άνω των 80».
Ο αμφιλεγόμενος Κάμινγκς, αποκάλυψε επίσης πως ο Πρωθυπουργός του είχε στείλει την ίδια περίοδο μήνυμα λέγοντας: «Δεν
τα τρώω πλέον όλα αυτά τα πράγματα περί καταβεβλημένου (συστήματος υγείας) NHS». Κατά τον πρώην σύμβουλό του, ο Τζόνσον
δεν ήθελε να «σκοτώσει» την οικονομία από τη στιγμή που όπως
θεωρούσε οι θάνατοι από Covid αφορούσαν πολίτες που είχαν
ξεπεράσει το προσδόκιμο ζωής. Στο ίδιο μήνυμά του μάλιστα στις
15 Οκτωβρίου ο κ. Τζόνσον είχε αστειευτεί γράφοντας «κολλήστε
Covid και ζήστε περισσότερο!» Είχε προσθέσει ότι ελάχιστοι κάτω
των 60 έμπαιναν στο νοσοκομείο και αυτοί επιζούσαν. «Υπάρχουν
μάξιμουμ 3 εκ. ηλικίας άνω των 80 σε αυτή τη χώρα. Δείχνει ότι
δεν πάμε σε εθνικό lockdown», είχε γράψει στο μήνυμα.

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου
θα είναι υποχρεωτική η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού για
την είσοδο σε χώρους με συνωστισμό, όπως κλαμπ διασκέδασης.
Έως τότε πιστεύεται θα έχουν προσφερθεί σε όλους τους νέους
οι δύο δόσεις του εμβολίου. Η ανακοίνωση πάντως έγινε την ημέρα
που τα κλαμπ στην Αγγλία επετράπη να ανοίξουν χωρίς υποχρέωση
επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ.
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός απέφυγε να διευκρινίσει σε ποιους
άλλους χώρους θα απαιτούνται πιστοποιητικά εμβολιασμού όταν
ρωτήθηκε αν θα χρειάζονται και στα γήπεδα ποδοσφαίρου.
Συμμετέχοντας σε συνέντευξη Τύπου μέσω διαδικτύου από την
εξοχική κατοικία του Τσέκερς όπου τελεί υπό απομόνωση, ο κ.
Τζόνσον υπερασπίστηκε επίσης την άρση των νομικών περιορισμών κατά της πανδημίας στην Αγγλία. «Αν όχι τώρα, πότε;» ανέφερε ξανά ο Πρωθυπουργός, εξηγώντας πως αν και τα κρούσματα,
οι νοσηλείες και οι θάνατοι αυξάνονται, αυξάνονται εντός των περιθωρίων που είχαν προβλέψει οι επιστήμονες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον κίνδυνο από
την πανδημία του κορωνοϊού, προειδοποίησε ο αρχίατρος για την
Αγγλία καθηγητής Κρις Γουίτι, τονίζοντας ότι οι πολίτες θα πρέπει
να προσεγγίσουν την άρση των νομικών περιορισμών και υποχρεώσεων από την προσεχή Δευτέρα «με προσοχή».
Ο καθηγητής Γουίτι είπε ότι ο αριθμός των νοσηλευόμενων φορέων του κορωνοϊού διπλασιάζεται σχεδόν κάθε τρεις εβδομάδες.
Προειδοποίησε ότι αν αυτή η τάση διατηρηθεί, τότε η χώρα θα μπορούσε να δει «αρκετά τρομακτικούς αριθμούς» ασθενών στα νοσοκομεία για ακόμα μία φορά. «Δε νομίζω ότι θα πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός πως θα μπορούσαμε να βρεθούμε ξανά σε
μπελάδες απροσδόκητα γρήγορα», σημείωσε ο Βρετανός ιατρικός
επικεφαλής της αντιμετώπισης της πανδημίας.
Αν και επισήμανε πως η χώρα βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση
σε σχέση με προηγούμενα κύματα του κορωνοϊού λόγω των εμβολίων και των φαρμάκων κατά του κορωνοϊού, επανέλαβε πως η
πανδημία έχει ακόμα «πολύ δρόμο» να διανύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο «και ακόμα περισσότερο παγκοσμίως».
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ΨΑΧΝΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ

Ελλείψεις προσωπικού σε υγεία
και εστίαση λόγω... ιχνηλάτησης

Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι
ασθενείς Covid στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι ασθενείς Covid στο Ηνωμένο
Βασίλειο είναι ανεμβολίαστοι, διευκρίνισε με διορθωτική ανάρτηση στο Twitter το βράδυ της Δευτέρας ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής Κυβέρνησης σερ Πάτρικ
Βάλανς. Κατά τη συνέντευξη Τύπου που είχε προηγηθεί στην
Ντάουνινγκ Στριτ με αφορμή την άρση των νομικών περιορι-

σμών κατά της πανδημίας, ο σερ Πάτρικ είχε πει πως το 60%
των νοσηλευομένων είναι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες.
Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, έγραψε στο Twitter ότι το
στατιστικό που έδωσε ήταν λάθος και ότι για την ακρίβεια το
60% των νοσηλευομένων φορέων κορωνοϊού είναι ανεμβολίαστοι πολίτες. Ο σερ Πάτρικ είχε πει πάντως ότι με το μεγαλύτερο
κομμάτι του πληθυσμού να είναι πλέον πλήρως εμβολιασμένο
και με τα εμβόλια να μην είναι 100% αποτελεσματικά, ο ιός θα
προσβάλλει αναλογικά όλο και περισσότερους πλήρως εμβολιασμένους πολίτες, αν και η συντριπτική πλειοψηφία θα είναι
προστατευμένη έναντι λοίμωξης και σοβαρής νόσησης.
Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 4.000 φορείς Covid σε νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ όταν
τα κρούσματα αριθμούσαν ξανά περίπου 50.000 την ημέρα,
τον Ιανουάριο, οι νοσηλευόμενοι πλησίαζαν τους 40.000.

ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Τέλος από Αύγουστο η υποχρέωση
απομόνωσης πλήρως εμβολιασμένων
επαφών φορέων Covid
Το 14,3% των μαθητών δημοσίων σχολείων
στην Αγγλία, δηλαδή 1,05 εκατομμύρια, απουσίαζαν από τις τάξεις τους στις 15 Ιουλίου για
λόγους που σχετίζονται με την COVID-19.
Το ποσοστό συνιστά ρεκόρ, όντας αυξημένο
από το 11,2% της προηγούμενης εβδομάδας.
Σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, 47.200 ήταν επιβεβαιωμένα κρούσματα
κορωνοϊού, ακόμα 34.500 είχαν συμπτώματα,
ενώ 934.000 ήταν σε απομόνωση λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα είτε εντός είτε
εκτός σχολείου. Τα υπόλοιπα απουσίαζαν λόγω
ακύρωσης μαθημάτων λόγω Covid.
Για παρόμοιους λόγους απουσίαζαν επίσης
το 6,6% των δασκάλων.
Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι από τις
16 Αυγούστου μόνο οι μαθητές που θα βρίσκονται θετικοί στον κορωνοϊό θα πρέπει να
μπαίνουν σε καραντίνα, μαζί δηλαδή με την
κατάργηση της υποχρέωσης απομόνωσης για
τις επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.
Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση γνωστοποίησε
ότι πριν από τις 16 Αυγούστου οι εργοδότες
θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αν θέλουν να
εξαιρούνται οι υπάλληλοι τους από την υποχρέωση απομόνωσης σε περίπτωση επαφής
με επιβεβαιωμένο κρούσμα πριν από τις 16

Αυγούστου.
Τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Τζόνσον είχε
πει ότι θα εξαιρούνται εργαζόμενοι σε κρίσιμα
επαγγέλματα, ωστόσο σήμερα η κυβέρνηση
είπε ότι θα πρέπει να υποβάλλονται σχετικές
αιτήσεις από τους υπεύθυνους σε κρίσιμους
επαγγελματικούς τομείς, με κάθε αίτηση να
αξιολογείται ξεχωριστά.
Πιθανές εξαιρέσεις προβλέπονται για εργαζόμενους στη βιομηχανία τροφίμων, σε κοινωφελείς επιχειρήσεις και κρίσιμες υποδομές, σε
υπηρεσίες συνόρων και στο σύστημα υγείας
NHS.

Εντείνονται οι φωνές προς τη βρετανική Κυβέρνηση να επιφέρει
αλλαγές στο σύστημα ειδοποίησης και απομόνωσης πολιτών που
έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο φορέα κορωνοϊού. Το επταήμερο έως τις 7 Ιουλίου 530.126 πολίτες σε Αγγλία και Ουαλία έλαβαν
ειδοποίηση για δεκαήμερη απομόνωση λόγω επαφής με κρούσμα,
μέσω της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων του προγράμματος ιχνηλάτησης του συστήματος υγείας NHS. Πρόκειται για αριθμό ρεκόρ από
τότε που άρχισε να λειτουργεί η εφαρμογή στις αρχές του έτους και
για δεκαπλασιασμό επαφών φορέων του ιού μέσα σε έναν μήνα.
Σύμφωνα με διοικητικά στελέχη του NHS, η απουσία μεγάλου αριθμού υγειονομικών από τις θέσεις τους λόγω της υποχρέωσης απομόνωσης έχει «σημαντικό αντίκτυπο» στην παροχή περίθαλψης.

Ο ΚΑΙΡΟΣ... «ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ»

Προειδοποίηση για ακραία ζέστη
εκδόθηκε για πρώτη φορά
στο Ηνωμένο Βασίλειο!

Προειδοποίηση για συνθήκες ακραίας ζέστης σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου
εξέδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του το
Μετεωρολογικό Γραφείο της χώρας.
Η προειδοποίηση ισχύει από τις 19 Ιουλίου
έως και την Πέμπτη 22 Ιουλίου, κυρίως για τα
δυτικά της χώρας και συγκεκριμένα για τη νότια Ουαλία, την κεντροδυτική Αγγλία, τη νοτιοδυτική Αγγλία και λίγο πιο ανατολικά την
κομητεία του Χάμσαϊρ έως και τη Νήσο
Γουάιτ.
Πρόκειται για νέου τύπου προειδοποίηση

που εισήχθη μόλις πριν από ενάμισι μήνα στο
σύστημα ενημέρωσης για ακραία καιρικά φαινόμενα, κατόπιν συζητήσεων του Μετεωρολογικού Γραφείου με τον οργανισμό Δημόσια
Υγεία Αγγλίας και άλλους υγειονομικούς οργανισμούς ώστε να επισημαίνεται ο κίνδυνος
που μπορεί να συνιστά ένας καύσωνας.
Μέσα στο Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν
οι υψηλότερες θερμοκρασίες της χρονιάς και
στις τέσσερις χώρες που απαρτίζουν το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ψηλότερα στο Χίθροου του Λονδίνου,
συγκεκριμένα στους 31,6 βαθμούς Κελσίου.
Στο Μπαλιγουάτικοκ της Βόρειας Ιρλανδίας
η θερμοκρασία έφτασε στους 31,2 βαθμούς
Κελσίου. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ ζέστης
στη Βόρεια Ιρλανδία.
Ακόμα και πιο βόρεια, στο Θριβ της Σκωτίας
σημειώθηκε θερμοκρασία 28,2 βαθμών Κελσίου, που βιώνει, επίσης, πρωτόγνωρες κατατάσεις με τις καιρικές συνθήκες.
Τις επόμενες ημέρες εκτιμάται ότι θα καταγραφούν θερμοκρασίες έως και 33 βαθμούς.
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ΥΠΟ ΤΑ ΑΠΑΘΗ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΔΗΣΥ

Καταβροχθίζουν το Βαρώσι με... σαλαμοποίηση
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Υπό τα απαθή βλέμματα της κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ η
οποία δεν κούνησε προληπτικά ούτε το μικρό της δακτυλάκι, ο νεοσουλτάνος Ταγίπ Ερντογάν ανήμερα της τουρκικής εισβολής, στις
20 Ιουλίου, εισήλθε με τη συνοδεία του στην κατεχόμενη Αμμόχωστο
και με το εδώ φερέφωνο του, τον Τουρκοκύπριο εθνικιστή ηγέτη
Ερσίν Τατάρ εξάγγειλαν το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής του Βαρωσιού.
Όπως εξήγησε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ερσάν Σανέρ, το «υπουργικό συμβούλιο» έλαβε την απόφαση για το Βαρώσι
την περασμένη εβδομάδα. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον
παράνομο «Μπαϊράκ» είπε ότι στο πλαίσιο των αποφάσεων του
ΕΔΑΔ ανοίγει ακόμη ένα κομμάτι 3,5% στο κλειστό Βαρώσι με απόφαση που λήφθηκε από το «υπουργικό» την περασμένη εβδομάδα.
«Θα πάρουμε ακόμα κάποιες πρωτοβουλίες. Είναι γεγονός ότι άνοιξαν για χρήση από τον λαό δημόσιοι χώροι του Βαρωσιού».
Αναφέρθηκε στο άνοιγμα περιοχής που, όπως περιέγραψε, φαίνεται
πως είναι ανατολικά του Β Γυμνασίου Αμμοχώστου και γειτνιάζει με
την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. (ΣΣ: Ανάμεσα στην Αγία Αικατερίνη και την Αγία Ζώνη). Μέσω της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας»,
συνέχισε, οποιοσδήποτε Ε/κ μπορεί να διεκδικήσει επιστροφή, αποζημίωση ή ανταλλαγή. Μετά το άνοιγμα, είπε, οι Ε/κ θα μπορούν να
διεκδικήσουν τις περιουσίες τους μέσω της «επιτροπής», προσθέτοντας ότι γνωρίζουν πως Ε/κ έχουν υποβάλλει αιτήσεις για τις περιουσίες τους στο Βαρώσι.
Το εκπληκτικό είναι πως οι Τούρκοι είχαν από καιρό δημοσιοποιήσει
τις προθέσεις τους αλλά οι κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδας μας
έλεγαν πως πρόκειται για «βεγγαλικά» και δεν είχαν πράξει τίποτα
που θα μπορούσε ν’ ανακόψει την τουρκική επιθετικότητα και τα νέα
τετελεσμένα επί εδάφους τα οποία, είναι στοχευμένα προς την κατεύθυνση της οριστικοποίησης της διχοτόμησης του νησιού.
Με τα δεδομένα αυτά οι δυο κυβερνήσεις προεξαρχόντων του Προέδρου Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κ. Μητσοτάκη, περιορίστηκαν σε… φιλολογικές παραινέσεις προς την Άγκυρα,
επαναφέροντας κατόπιν εορτής στην πολιτική συζήτηση τις αρχές
λύσης της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας, τώρα που πλέον η
τουρκική πλευρά δηλώνει με κάθε ευκαιρία πως δεν συζητά παρά
μόνο λύση δυο κρατών, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη να έχει μάλιστα
καταθέσει τις θέσεις αυτές και επίσημα στη τελευταία συνάντηση με
τον Γ.Γ. του ΟΗΕ!
Βεβαίως σε άλλες εποχές εάν αποτολμούσε κάτι τέτοιο οποιοσδήποτε να καταθέσεις προτάσεις εκτός παραμέτρων του ΟΗΕ, θα εύρισκε απέναντι του τον Γ.Γ. του ΟΗΕ. Αλλά τώρα όταν ο ίδιος ο Αναστασιάδης βολιδοσκοπούσε ξένους ηγέτες (και το Τούρκο υπουργό
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου) για αποκεντρωμένη, άλλως
χαλαρή ομοσπονδία, δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει στις διχοτομικές
κινήσεις της τουρκικής πλευράς.
Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο Ν. Αναστασιάδης, ο οποίος παρότρυνε
τον Τούρκο Πρόεδρο «να περιοριστεί στην ΑΟΖ των κατεχομένων»
και ασφαλώς ο Ταγίπ Ερντογάν όχι μόνο στην ΑΟΖ περιορίστηκε,
αλλά και τη ξηρά των κατεχομένων!
«ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΣΕ ΑΚΥΡΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΛΥΣΗΣ»
Στο Κυπριακό «έχουμε δίκιο. Θα υπερασπιστούμε μέχρι το τέλος
το δίκιο μας. Μέχρι να λειτουργήσουν και οι δικές τους ελευθερίες και
δικαιώματα (των Τουρκοκυπρίων). Κανείς να μην περιμένει από εμάς
από δω και πέρα να επιστρέψουμε πίσω. Δεν έχουμε άλλα 50 χρόνια
να χάσουμε σε μοντέλα που αποδείχθηκε ότι είναι άκυρα», δήλωσε
ο Τούρκος Πρόεδρος.
Εξάλλου, σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Τούρκος Πρόεδρος ανέφερε ότι «το μόνο αίτημα των Τουρκοκυπρίων στο τραπέζι των διεθνών συνομιλιών πρέπει να είναι πλέον η αναγνώριση του στάτους
του κυρίαρχου κράτους τους. Όλες οι άλλες επιλογές πλέον δεν
έχουν ισχύ» ανέφερε μιλώντας για

Τουρκοκυπριακό «κράτος».
Απευθυνόμενος μέσω τηλεδιάσκεψης στις οργανώσεις του ΑΚΡ
πρόσθεσε ότι «θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το
τουρκοκυπριακό κράτος να αποκτήσει ευρεία αναγνώριση το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.
Ο Τούρκος Πρόεδρος επανέλαβε ότι «πλέον δεν υπάρχει αυτό που
λέμε βόρεια Κύπρος – νότια Κύπρος».
Εξάλλου, μιλώντας την Τρίτη σε νέους στο Μπουγιούκ Χαν στην
κατεχόμενή εντός των τειχών Λευκωσία, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε
ότι το Κυπριακό είναι μια υπόθεση που τους έχει ανατεθεί από την
Χαλά Σουλτάν, τον Λαλά Μουσταφά Πασιά, τον Φαζίλ Κιουτσιούκ

και τον Ραούφ Ντενκτάς. «Ιδού, αυτή την ανάθεση εντολής στήριξε η
Τουρκία στις 20 Ιουλίου 1974. Και σήμερα αυτή την ανάθεση εντολής
προσπαθούμε να την διατηρήσουμε στο μέλλον».
Απευθυνόμενος στους νέους, ο κ. Ερντογάν ανέφερε: «Μιλώ ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμιά δύναμη που να μπορεί να σταθεί ενώπιον
αυτής της νεολαίας, που να μπορεί να εμποδίσει αυτόν τον ζήλο και
τον ενθουσιασμό». Θα τους παραδώσουν, πρόσθεσε, την ανάθεση
εντολής και «ίνσιαλλαχ, όπως μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία» θα
φροντίσουν κι εκείνοι για μια μεγάλη και δυνατή «τδβκ», όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος.
Όταν ρωτήθηκε από νεαρό, μέλος της «εθνικής ομάδας ποδηλασίας», όταν ακούει τη λέξη Κύπρος τι του έρχεται στο μυαλό, οι φατίχ
(κατακτητές) ή το χαλούμι, ο Τούρκος Πρόεδρος απάντησε: «Θα ήταν
ντροπή να πω ότι δεν έρχεται το χαλούμι στο μυαλό μου. Το χαλούμι
είναι ένα από τα ισχυρότερα είδη στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως
στο μυαλό μας έρχεται το ’74. Γιατί το 1974, εκείνος ο αγώνας, εκείνος
ο πόλεμος ήταν η πιο έντονη περίοδος των παιδικών μας χρόνων
και δεν μπορεί να ξεχαστεί ο αγώνας που δόθηκε εδώ για νίκη από
τους Φαζίλ Κιουτσιούκ, Ραούφ Ντενκτάς και τον αείμνηστο τότε Πρωθυπουργό Ετζεβίτ και τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό, Ερμπακάν».
Έτσι, πρόσθεσε, γλύτωσαν το νησί από τα χέρια της Ελλάδας. «Αν
με ρωτήσετε ποιο είναι το πιο σημαντικό θέμα που έχει μείνει στο
μυαλό μου από εκείνη την ημέρα, θα σας πω: ο Πενταδάκτυλος. Και
σήμερα, ίνσιαλλαχ όταν γίνει το προεδρικό μέγαρο, θα στηρίζουμε
την πλάτη μας στον Πενταδάκτυλο». Ένα τέτοιο μέρος διάλεξαν για
το νέο «προεδρικό», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Είναι αποφασισμένοι, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος, να προστατεύσουν τόσο τα δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας, όσο και
του ψευδοκράτους. «Επιθυμία μας η περιοχή να αναφέρεται ως περιοχή ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και ευημερίας». Προς την
κατεύθυνση αυτή υπέβαλαν προτάσεις, είπε αναφερόμενος στην
πρότασή του για περιφερειακή Διάσκεψη για την ανατολική Μεσόγειο
και την πρόταση των Τ/κ για συνεργασία για τους υδρογονάνθρακες,
που είναι ακόμα στο τραπέζι, όπως σημείωσε.
Ωστόσο, συνέχισε, οι Ε/κ ανακοίνωσαν ότι το φθινόπωρο θα κάνουν
γεωτρήσεις. «Ποιος κάνει μονομερείς ενέργειες, ποιος αυξάνει την
ένταση, το αφήνω στη συνείδηση της διεθνούς κοινότητας». Τουρκία
και ψευδοκράτος, είπε, θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να προστατεύ-

σουν τα δικαιώματά τους.
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΠΑΪΡΑΜΙ…
Έτσι ακριβώς, μετά τα πανηγύρια στα κατεχόμενα και τη φιέστα
Ερντογάν – Τατάρ στην Αμμόχωστο, εδέησαν να ασχοληθούν οι κυβερνώντες με το Κυπριακό και ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης μετά από συνάντηση του με τον Έλληνα ομόλογο του ανακοίνωσε πως θα γίνει επίσημη προσφυγή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις παράνομες
ενέργειες της Τουρκίας.
Την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε μετά την εξαγγελία της Τουρκίας αξιολόγησε το Εθνικό Συμβούλιο το οποίο συγκάλεσε ο Πρόεδρος την Τετάρτη. «Το Εθνικό Συμβούλιο, δήλωσε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος, συζήτησε τις εξελίξεις σε σχέση με
την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, ενόψει και των απαράδεκτων και παράνομων εξαγγελιών από τουρκικής πλευράς για αλλαγή
του καθεστώτος τμήματος της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου,
με παράλληλη παρότρυνση σε όσους Ελληνοκύπριους επιθυμούν
να προσφύγουν στην λεγόμενη Επιτροπή.
Το Εθνικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον ΠτΔ και τον Υπ. Εξωτερικών για όλα τα διαβήματα στα οποία προβαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ αντηλλάγησαν απόψεις και κατατέθηκαν προτάσεις
από τα κόμματα για τρόπους περαιτέρω αντίδρασης τις οποίες η
Κυβέρνηση θα μελετήσει. Επανέλαβε την κοινή θέση πως η αλλαγή
του καθεστώτος τμήματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου από στρατιωτική σε περιοχή αστικής χρήσης, αποτελεί κατάφορη παραβίαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ειδικά των ψηφισμάτων 550 (1984)
και 789 (1992) τα οποία καλούν για άμεση μεταβίβαση της περιοχής
υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών.
Αυτές οι εξαγγελίες πλήττουν καίρια τις προοπτικές επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων για επίτευξη συνολικής λύσης στη βάση των
περί Κύπρου ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του
Διεθνούς Δικαίου, αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το Εθνικό Συμβούλιο επισημαίνει πως στόχος της Τουρκίας με τις
νέες εξαγγελίες είναι η περαιτέρω προώθηση των σχεδιασμών της
για οριστικοποίηση της διχοτόμησης.
Χωρίς να παραγνωρίζεται η αρχή ότι ο σεβασμός στο ατομικό δικαίωμα στην περιουσία είναι δεδομένος και ουδείς δύναται να εμποδίσει την ενάσκηση του δικαιώματος αυτού, το Εθνικό Συμβούλιο
σημειώνει ότι στο ενδεχόμενο προσφυγής στη λεγόμενη Επιτροπή
εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι σε σχέση με τις στοχεύσεις της Τουρκίας. Η κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει ομοψυχία και ομογνωμία.
Το Εθνικό Συμβούλιο καλεί σε ενότητα στην προσπάθεια αντιμετώπισής των νέων διχοτομικών μεθοδεύσεων της Τουρκίας».
Εξάλλου, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Χριστοδουλίδης, η προσφυγή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον ΟΗΕ έγινε σήμερα (χθες) Τετάρτη. Θα πρέπει σε πρώτη φάση, δήλωσε, να δοθεί
ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Άγκυρα.
Με τον Ν. Δένδια, ανέφερε ο Κύπριος υπουργός, αξιολογήσαμε τα
δεδομένα και ανταλλάξαμε απόψεις για τα επόμενα βήματα, ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τελευταίες
τουρκικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, είπε, να
αντιδράσει άμεσα και αποφασιστικά, και η αντίδρασή της να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Από τον δυναμισμό και την αποφασιστικότητα της αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό η αναζωογόνηση της προοπτικής επανέναρξης των συνομιλιών του Κυπριακού που παραμένει ο πρωταρχικός μας στόχος. Για
να καταστεί όμως αυτό δυνατόν, τα μηνύματα και η αντίδραση της
διεθνούς κοινότητας πρέπει να είναι σαφή και να μην αφήνουν κανένα
περιθώριο στην Άγκυρα για παρερμηνεία, πρόσθεσε.
«Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Από τη δική μας πλευρά, θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε με σοβαρότητα, συνέπεια, αποφασιστικότητα και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε...
συνέχεια σελ 9
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Δύσκολες οι επόμενες μέρες
για το σύστημα υγείας
Πάρα πολύ δύσκολες για το σύστημα υγείας
προδιαγράφονται οι επόμενες ημέρες, με τις
εισαγωγές στα νοσηλευτήρια να αυξάνονται
ραγδαία, ενώ τίθεται σε ισχύ ειδικό σχέδιο για
τη λειτουργία νέων θαλάμων COVID 19 για να
αποσυμφορηθεί η κατάσταση, είπε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Χαράλαμπος
Χαριλάου. «Η κατάσταση είναι ανησυχητική.
Βλέπουμε ότι ημέρα με την ημέρα αυξάνεται ο
αριθμός, οι εισαγωγές είναιπερισσότερες από
τα εξιτήρια, δεν υπάρχει ακόμη εξισορρόπηση
μεταξύ του αριθμού των εισαγωγών και των
εξιτηρίων άρα οι επόμενες ημέρες θα είναι πάρα
πολύ δύσκολες. Και σε συνδυασμό με το ότι
υπάρχει αυξημένη πληρότητα στα νοσοκομεία
από ασθενείς άλλων παθήσεων έχουμε
ξεκινήσει τη διαδικασία παραπομπής ασθενών
στον ιδιωτικό τομέα», είπε ο κ. Χαριλάου.
Παρατηρείται, σημείωσε, μια ραγδαία αύξηση
των νοσηλευόμενων ασθενών στα νοσηλευτήρια
του ΟΚΥπΥ, είχαμε φθάσει τους 231 ασθενείς
εκ των οποίων οι 23 είναι στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας, ενώ τις επόμενες ημέρες σύμφωνα
και με το ποσοστό θετικότητας στην κοινότητα,
αναμένεται ότι ο αριθμός θα αυξηθεί.
«Για αντιμετώπιση της κατάστασης και
σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχουμε, από
χθες το βράδυ αναπτύχθηκε ακόμη ένας
θάλαμος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για
να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες ανάγκες
και σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη θα
ανοίξουν κι άλλοι θάλαμοι στα υπόλοιπα άλλα
νοσοκομεία ούτως ώστε να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε με επάρκεια και να προσφέρουμε την πρέπουσα ιατρική φροντίδα εκεί και
όπου χρειάζεται», ανέφερε.

Η Κύπρος να καταστεί από τα
καλύτερα μέρη του κόσμου,
το οραμα της στρατηγικής για την
οικονομία
Με όραμα μέχρι το 2035 η Κύπρος να καταστεί
από τα καλύτερα μέρη του κόσμου για να ζει
κάποιος, να εργάζεται και να δραστηριοποιείται,
παρουσιάστηκε
την
Τετάρτη,
στην
παρουσία του Υπουργού Οικονομικών Κωνσταντίνου Πετρίδη, η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της κυπριακήςοικονομίας, «Όραμα 2035», στο επίκεντρο της
οποίας είναι η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
της οικονομίας.
Μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση, που διοργάνωσε το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου για την παρουσίαση και
διαβούλευση σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη
Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της
κυπριακής οικονομίας, ο κ. Πετρίδης τόνισε ότι
το μοντέλο ανάπτυξης της κυπριακής
οικονομίας δεν αφορά μόνο το Υπουργείο
Οικονομικών και την Κυβέρνηση, αλλά είναι μια
συλλογική προσπάθεια, που πρέπει να χαρακτηρίζεται
από
διαχρονικότητα
και
συνέπεια.

Διαδηλωτές επιτέθηκαν στο συγκρότημα ΔΙΑΣ - συλλήψεις και
τραυματίες

Δ

άταγμα προσωποκράτησης
οκτώ ημερών σε βάρος άλλων
δύο υπόπτων για τα σοβαρά
επεισόδια που σημειώθηκαν στο
συγκρότημα «Δίας», ενέκρινε την
Τετάρτη το Επαρχιακό Δικαστήριο
Λευκωσίας.
Συγκεκριμένα, οι δύο ύποπτοι
φέρονται να ενεπλάκησαν στα
επεισόδια στο Συγκρότημα «Δίας»
και αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων,
αδικήματα που αφορούν στην
παραβίαση του διατάγματος του
περί Λοιμοκάθαρσεως νόμου, στη
διέγερση προς διάπραξη ποινικού
αδικήματος,
στην
παράνομη
συνάθροιση, στη συνωμοσία προς
διάπραξη πλημμελήματος, στην
συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, σε οχλαγωγία και παράνομη είσοδο. Επιπλέον, ο 2ος
ύποπτος αντιμετωπίζει αδικήματα
που αφορούν στην προξένηση
βλάβης σε κτήρια και μηχανήματα,
σε εμπρησμό, σε κακόβουλη βλάβη
και σε κατοχή και μεταφορά
εκρηκτικών υλών. «Η επίθεση που
δέχτηκε το «Σίγμα», συνιστά πλήγμα κατά της δημοκρατίας και κατά
της νομιμότητας το οποίο δεν γίνεται
ανεκτό», αναφέρει σε ανάρτησή του
στον προσωπικό του λογαριασμό
στο Twitter ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και προσθέτει: «Το κράτος θα
απαντήσει αυστηρά σε όσους αγνοούν τους νόμους. Η υγεία, η ασφάλεια των πολιτών και η δημοκρατία
μας δεν θα αφεθεί στα χέρια ανεύθυνων πολιτών».
Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν,
δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό
Σίγμα ο υπουργός Εσωτερικών της
Κύπρου Νίκος Νουρής, μετά την
επίθεση στο Συγκρότημα ΔΙΑΣ και
τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ από
αρνητές των μέτρων της πανδημίας
του κορονοϊού.

Tην έντονη καταδίκη της για την
επίθεση εναντίον του συγκροτήματος «Δίας» στη Λευκωσία, εξέφρασε
με ανάρτησή της στο τουίτερ,
η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας
Τροφίμων
της
ΕΕ,
Στέλλα
Κυριακίδου τονίζοντας ότι η ελευθερία του τύπου είναι «αδιαπραγμάτευτη στην ευρωπαϊκή οικογένεια»
«Καταδικάζω με τον πιο έντονο
τρόπο την άνανδρη επίθεση κατά
του συγκροτήματος Δίας-SIGMATV.
Η ελευθερία του τύπου είναι ιερή και
αδιαπραγμάτευτη στην Ευρωπαϊκή
μας οικογένεια. Τη μάχη κατά της
πανδημίας COVID-19 οφείλουμε να
τη δώσουμε όλοι μαζί, με βάση

εξελίσσεται σε πορεία διαμαρτυρόμενων στο κτήριο του Συγκροτήματος Δίας, όπου προκάλεσαν ζημιές
τόσο εντός όσο και εκτός του
κτηρίου, σε αυτοκίνητα του Συγκροτήματος και υπαλλήλων, που
βρίσκονταν σταθμευμένα εντός του
περιφραγμένου χώρου του Συγκροτήματος. Σε σχέση με τον 1ο ύποπτο, ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως
μόλις αναγνώρισε τη φωτογραφία
του, μετά από ανάρτηση στα ΜΜΕ,
παρουσιάστηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας,
όπου ανακρίθηκε τόσο προφορικά
όσο και γραπτά και παραδέχθηκε
την παρουσία του έξω από το προεδρικό και ότι εισήλθε παράνομα

πάντα την επιστήμη» υπογράμμισε
η Ευρωπαία Επίτροπος.
Οι καταθέσεις:
Στην κατάθεση ενώπιον του
Επαρχιακού
Δικαστηρίου
Λευκωσίας, ο Αρχιαστυφύλακας του
ΤΑΕ Λευκωσίας, μέλος της
ανακριτικής ομάδας, Γεννάδιος
Ιωάννου, τα αδικήματα διαπράχθηκαν την περασμένη Κυριακή μεταξύ
των ωρών 17:30 – 23:00 έξω από
το Προεδρικό Μέγαρο κατά την
εκδήλωση διαμαρτυρίας μερίδας
πολιτών κατά των μέτρων λόγω της
πανδημίας, με τη διαμαρτυρία να

εντός του περιφραγμένου χώρου
του Συγκροτήματος Δίας.
Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, ο 1ος
ύποπτος αναφέρει ότι οι κινήσεις της
πορείας διαμαρτυρίας ελέγχονταν
από τους διοργανωτές και υποκινητές, για να σημειώσει ότι υπέβαλε
κάποιους ισχυρισμούς για την
παράνομη είσοδο του στον
«Δία» και ισχυρισμούς για την παρουσία του από την έναρξη μέχρι το
τέλος της πορείας διαμαρτυρίας, οι
οποίοι διερευνώνται. Εξάλλου, όπως
ανέφερε ο κ. Ιωάννου «από την
δεδομένων
επιθεώρηση
των

κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης και από τα ανοικτά μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και από
πληροφορίες που έλαβε η ανακριτική ομάδα, μέχρι στιγμής ο 1ος
ύποπτος εντοπίζεται σε πάρα
πολλές χρονικές στιγμές να φοράει
σκούρα ενδυμασία και να έχει στην
πλάτη του την ελληνική σημαία.
Σημειώνει πως από την επιθεώρηση
των δεδομένων των κλειστών
κυκλωμάτων
παρακολούθησης
διαφαίνεται πως ο 1ος ύποπτος
εισέρχεται εντός του περιφραγμένου
χώρους του Συγκροτήματος Δίας
από τη σπασμένη καγκελόπορτα,
ωστόσο, πρόσθεσε πως από τις
μέχρι στιγμής εξετάσεις «δεν
προκύπτει να ενεπλάκη σε οποιεσδήποτε κακόβουλες ζημιές και
εμπρησμούς, αλλά ούτε αποκλείεται
να προέβη στη διάπραξη των συγκεκριμένων αδικημάτων, αφού
ακόμα τα δεδομένα από τα κλειστά
κυκλώματα επιθεωρούνται».
Αναφορικά με τον 2ο ύποπτο, ο κ.
Ιωάννου είπε ότι από πληροφορίες
που λήφθηκαν μέσω πολιτών, οι
οποίοι επιθυμούσαν να παραμείνουν ανώνυμοι, και από την
επιθεώρηση των δεδομένων των
κλειστών κυκλωμάτωνπαρακολούθησης του Συγκροτήματος Δίας,
διακρίνεται να φοράει σκούρο
παντελόνι με σημάδι στο αριστερό
κοντομάνικη
μέρος,
σκούρα
μπλούζα με χαρακτηριστικό σημάδι
στο μπροστινό μέρος, καθώς και
άσπρο καπελάκι μια άσπρα
παπούτσια.
Επιπροσθέτως,
ανέφερε πως ο 2ος ύποπτος
φαίνεται να εισέρχεται εντός του
του
περιφραγμένου
χώρους
Συγκροτήματος Δίας, να κλωτσά το
θυροτηλέφωνο που βρίσκεται στην
σιδερένια καγκελόπορτα και στη
συνέχεια να ρίχνει πέτρες στο
φρουραρχείο.

Ποδηλάτης παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και εγκαταλείφθηκε στη σκηνή

Δ

οδηλάτης ηλικίας 40 ετών,
παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα
στην
παραλιακή
περιοχή
της
Γεροσκήπου, ενώ για την
υπόθεση κρατείται οδηγός
ηλικίας 22 ετών που μετά το
τροχαίο εγκατέλειψε την σκηνή.
Σύμφωνα με γραπτή ανακοίνωση της Αστυνομίας, το
τροχαίο συνέβη χτες βράδυ
στην παραλιακή περιοχή της
Γεροσκήπου.
Συγκεκριμένα χτες στις 19:00 το
απόγευμα άγνωστο πρόσωπο
οδηγούσε το αυτοκίνητο του
στην οδό Ερατούς στην

Γεροσκήπου με ανατολική
κατεύθυνση προς τον κυκλικό
κόμβο Κολώνης .
Σε κάποιο σημείο του δρόμου
καθώς προσπερνούσε από τα
δεξιά τρεις ποδηλάτες, οι οποίοι
ποδηλατούσαν στην τελείως
αριστερή λωρίδα του δρόμου,
ο ένας πίσω από τον άλλο,
ο άγνωστος οδηγός άλλαξε
λωρίδα για να εισέλθει στην
αριστερή πάροδο με αποτέλεσμα να κτυπήσει τον πρώτο
ποδηλάτη ο οποίος είναι
Ελληνοκύπριος 40 χρόνων και
να τον ρίξει στο έδαφος.
Ο 40χρονος μεταφέρθηκε με

Τμήμα
ασθενοφόρο
στο
Ατυχημάτων και Επειγόντων
Περιστατικών του ΓΝ Πάφου και
διαπιστώθηκε
ότι
έφερε
κάταγμα του αγκώνα και
εισήλθε στο χειρουργείο ενώ
κρατήθηκε ακολούθως για
περαιτέρω νοσηλεία. Μέλη της
Τροχαίας Πάφου επισκέφτηκαν
την σκηνή την οποία σχεδιαγράφησαν, ενώ από περαιτέρω
εξετάσεις διαπιστώθηκε, ότι
ο άγνωστος οδηγός ο οποίος
εγκατέλειψε την σκηνή του
δυστυχήματος είναι 22χρονος
αλλοδαπός μόνιμος κάτοικος
Πάφου.
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Φολέγανδρος: Πώς o 30χρονος έφτασε στη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς

Τ

ην ώρα που το πανελλήνιο προσπαθεί να
συνέλθει ακόμα από τη δολοφονία της Καρολάιν από τον σύζυγό της στα Γλυκά
Νερά, μια ακόμη γυναικοκτονία ήρθε να υπενθυμίσει τις επισφαλείς συνθήκες τις οποίες βιώνουν
καθημερινά οι γυναίκες στην Ελλάδα.
Η αιτία του καυγά που οδήγησε στο φονικό –
Τι ομολόγησε ο δράστης
Κατά την ομολογία του, ο 30χρονος δολοφόνος
επικαλέστηκε συχνούς τσακωμούς μεταξύ του
ζευγαριού που βρισκόταν στο νησί για διακοπές.
Σύμφωνα με τη συμπληρωματική κατάθεση του
30χρονου, όλα ξεκίνησαν από έναν τσακωμό που
είχαν επειδή πήραν «λάθος» δρόμο. Το ζευγάρι
ήθελε να πάει σε άλλη τοποθεσία του νησιού
αλλά κάπου έχασε το δρόμο.
Αυτό ήταν η αιτία για να ξεκινήσει ένας μεγάλος
καυγάς μεταξύ του 30χρονου και της 26χρονης
Γαρυφαλλιάς που οδήγησε στον θάνατό της.
Ο 30χρονος φέρεται να την κατηγόρησε την
26χρονη ότι εκείνη έφταιξε που έχασαν το δρόμο
για τον προορισμό τους. Kαθώς τσακώνονταν

μέσα στο αυτοκίνητο, ο 30χρονος έκανε μια
απότομη κίνηση και τράβηξε κατά λάθος το
χειρόφρενο με αποτέλεσμα το ΙΧ να εκτραπεί της
πορείας του και να καταλήξει στα βράχια.
H νεαρή βγήκε θυμωμένη από το αυτοκίνητο.
Τότε ο δολοφόνος την ακολούθησε, φέρεται να
τη χτύπησε με αγριότητα και στη συνέχεια να την
έσπρωξε από ύψος, με αποτέλεσμα αυτή να
πέσει πρώτα στα βράχια και μετά στη θάλασσα.
Κρυβόταν για πάνω από 24 ώρες – Τα έριξε
όλα στην 26χρονη
Από την πρώτη στιγμή, ο καθ’ ομολογία
δολοφόνος δεν δίστασε να το παίξει τρελός, να
καταφύγει σε κλισέ δικαιολογίες και φυσικά να
ρίξει το φταίξιμο στο θύμα του.
Αν και, όπως φάνηκε από την ιατροδικαστική
εξέταση η κοπέλα ήταν ζωντανή όταν έπεσε στη
θάλασσα, ο νεαρός αρχικά βούτηξε στη θάλασσα
και ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να δει αν έχει
τις αισθήσεις της.
Όταν κατάλαβε ότι δεν ανταποκρίνεται, έφυγε από
το σημείο και περιφερόταν σε διάφορα σημεία
του νησιού για σχεδόν 28 ώρες.
Το Σάββατο, η σορός της Γαρυφαλλιάς βρέθηκε,

Τόλης Βοσκόπουλος: Θρήνος για τον
θάνατο του σπουδαίου τραγουδιστή

Ο

πολυαγαπημένος τραγουδιστής
Τόλης Βοσκόπουλος άφησε την
τελευταία του πνοή στο 251
Γενικό
Νοσοκομείο
Αεροπορίας.
Αισθάνθηκε αδυναμία και αναπνευστική
δυσχέρεια. Καθώς ταλαιπωρούνταν από
αναπνευστικά προβλήματα, έφυγε από

το σπίτι του με ασθενοφόρο για το
νοσοκομείο, όπου βρίσκονται οι γιατροί
που τον παακολουθούν. Εκεί έγινε η
εισαγωγή και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.
Παράλληλα έλαβε και την απαραίτητη
αναπνευστική υποστήριξη. Μάλιστα, οι
γιατροί είχαν ενημερώσει την σύζυγό
του, Άντζελα Γκερέκου, πως σήμερα,
που θα έχουν στα χέρια τους τα
αποτελέσματα των εξετάσεων, θα
επέστρεφε σπίτι. Δυστυχώς όμως δεν
πρόλαβε. Τον πρόδωσε η καρδιά του
λίγο πριν πάρει εξιτήριο. Τόσο η σύζυγός
του όσο και η κόρη του, Μαρία, είναι σε
κατάσταση σοκ και δεν μπορούν να
πιστέψουν πως δεν θα τον ξαναδούν.
Χθές πραγματοποιήθηκε η κηδεία
του σπουδαίου τραγουδιστή.

ενώ ο 30χρονος παρέμενε άφαντος.Τελικά,
τα βήματά του τον οδήγησαν πίσω στο σημείο
του εγκλήματος, εκεί όπου τον βρήκαν οι
αστυνομικοί. Ο γυναικοκτόνος απειλούσε να
αυτοκτονήσει και τους πετούσε πέτρες, πριν
τελικά συλληφθεί. Όταν ρωτήθηκε από τους
αστυνομικούς γιατί έσπρωξε την κοπέλα,
απάντησε ότι «ήταν η κακιά η ώρα, μαλώσαμε,
χάλασε η φάση» και πρόσθεσε ότι «δεν ήθελα
να την σκοτώσω και δεν είχα προσχεδιάσει
τίποτα».
Στο νησί όσοι είχαν συναντήσει το ζευγάρι κάνουν
λόγο για αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του
30χρονου δολοφόνου. Όπως αναφέρουν
πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ, έδειχνε να
έχει οξύθυμη και κάπως άγαρμπη συμπεριφορά
απέναντι στην 26χρονη Γαρυφαλλιά. Επιπλέον,
υπάρχουν πληροφορίες ότι ο 30χρονος
βρισκόταν ενδεχομένως σε φαρμακευτική αγωγή
το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Το απόγευμα της Κυριακής, ο 30χρονος
μεταφέρθηκε με σκάφος του Λιμενικού από τη
Φολέγανδρο στη Νάξο για να βρεθεί ενώπιον του
εισαγγελέα.
Τι φοβόταν η Γαρυφαλλιά – Έρχονται αποκαλύψεις
Στο μεταξύ, την πρόθεση της οικογένειας της
26χρονης Γαρυφαλλιάς να προσκομίσει νέα
στοιχεία για τη σχέση της άτυχης κοπέλας με τον
30χρονο φίλο της, αποκάλυψε ο Αλέξης Κούγιας.
Ο συνήγορος της οικογένειας είπε πως η μητέρα
της 26χρονης επικοινώνησε μαζί του και τον
ενημέρωσε πως θα του δώσει νέα στοιχεία για
την «γνωριμία» της Γαρυφαλιάς με τον 30χρονο.
Επίσης ότι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, η
26χρονη είχε την εντύπωση πως ο 30χρονος
παρακολουθούσε τα μηνύματά της.
Ο πατέρας της Γαρυφαλλιάς ζήτησε από τον κ.
Κούγια να τιμωρηθεί ο δολοφόνος με την ανώτερη
δυνατή ποινή.

Γλυκά Νερά: Οι πρώτες αποκαλύψεις από την άρση του τραπεζικού
απορρήτου του συζυγοκτόνου
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«Κόμβος» για την προβολή του
Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο
Μία εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία για την
αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της
Ελληνικής Διασποράς αποτελεί η σύσταση
φορέα με τον τίτλο «Κόμβος: Παγκόσμια Δίκτυα
του Ελληνισμού» (“Νode: Global Hellenic
Networks”).
Εκατό και πλέον διαπρεπείς Έλληνες της
Διασποράς και της Ελλάδας, προσωπικότητες
με διεθνή απήχηση και διάκριση σε ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς, επιχειρηματικούς και
άλλους τομείς, ενώνουν το κύρος και τη
δυναμική τους για τη δημιουργία του νέου
φορέα.
Στη 200ή επέτειο από την κήρυξη της
Επανάστασης για την Ανεξαρτησία, η Ελλάδα
βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές, γεωστρατηγικές και κοινωνικές προκλήσεις,
οι οποίες είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων αλλά
και σοβαρών συγκυριακών προβλημάτων.
Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή εθνική σύμπνοια και
κυρίως η ευρύτερη ενεργοποίηση του
Ελληνισμού.
Ο Κόμβος θα δώσει προτεραιότητα στην
εκκόλαψη προτάσεων που θα υιοθετούν
πρακτικές καινοτομίας για την προώθηση
έργων με έντονο αναπτυξιακό, τεχνολογικό,
κοινωνικό, πολιτιστικό και γεωπολιτικό αποτύπωμα. Αναφέρονται ενδεικτικά οι τομείς της
ναυτιλίας, του πολιτισμού, της υγείας και
βιοτεχνολογίας, της φροντίδας ηλικιωμένων και
του περιβάλλοντος.
Στην κίνηση αυτή, που ξεκίνησε από Έλληνες
πανεπιστημιακούς του εξωτερικού, συμμετέχουν οι πρώην Πρόεδροι της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ.κ. Κάρολος Παπούλιας
και Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρώην πρωθυπουργός κ. Λουκάς Παπαδήμος ως επίτιμοι
πρόεδροι στη σχετική Επιτροπή Πρωτοβουλίας
που συγκροτήθηκε.
Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν πολλοί
πανεπιστημιακοί καθηγητές: η Ελένη ΓλύκατζηΑρβελέρ, τέως πρύτανης της Σορβόννης,
ο Όθων Αναστασάκης, διευθυντής στο Κέντρο
Μελετών ΝΑ Ευρώπης της Οξφόρδης,
ο Νίκανδρος Μπούρας, ομότιμος καθηγητής
Ψυχιατρικής στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του
King's College του Λονδίνου, ο Γιώργος
Βέλμαχος από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ
στις ΗΠΑ, ο Κωνσταντίνος Δασκαλάκης,
καθηγητής στο ΜΙΤ κ.ά.
Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σημαντική
διεθνή παρουσία και απόλυτη ανεξαρτησία από
πολιτικά κόμματα, ο Κόμβος θα λειτουργεί ως
καταλύτης για τη σύνδεση δράσεων από
προσωπικότητες και οργανισμούς, με σκοπό
τον μετασχηματισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ελληνισμού σε αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες υπέρ της Ελλάδας.
Ο Κόμβος επιδιώκει να συνεργαστεί με
υπάρχοντες φορείς, δομές και θεσμούς, ως
φόρουμ συζητήσεων και ζυμώσεων. Αποσκοπεί
επίσης στην απογραφή όσο το δυνατόν
περισσότερων διακεκριμένων Ελλήνων του
εξωτερικού καθώς και στη ενθάρρυνση και
υποβοήθηση της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου υπερκομματικού εθνικού σχεδίου
αξιοποίησης της ομογένειας.
Περισσότερες πληροφορίες και τα βιογραφικά
των μελών της πρωτοβουλίας είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα: www.komvos-node.org
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Η Ελλάδα παρέλαβε το πρώτο
υπερσύγχρονο μαχητικό Rafale

Το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος Rafale παρέλαβε χθες Τετάρτη η Ελλάδα, στο ISTRES
της Νότιας Γαλλίας, στις εγκαταστάσεις της
"Dassault Aviation, παρουσία του υπουργού
Εθνική Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του
αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου
Φλώρου και του αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου
(Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.
Κατά την τελετή παραλαβής του πρώτου από
τα συνολικά 18 σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε: «Σήμερα
έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά, να ευρίσκομαι
σήμερα, εδώ στις εγκαταστάσεις της "Dassault
Aviation”, στην Ίστρ, μία ημέρα ορόσημο για
την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, καθώς
εντάσσονται πλέον στον στόλο της τα υπερσύγχρονα μαχητικά Αεροσκάφη "Rafale”.
Η συνεργασία της Ελλάδας με την εταιρεία
"Dassault” έχει ισχυρά θεμέλια, ήδη από τη δεκαετία του 1970, όταν η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία ήταν η πρώτη που παρέλαβε τα "Mirage” F-1. Παραμένει αγαστή κατά τις
τελευταίες πέντε (5) δεκαετίες με την προμήθεια των "Mirage”-2000 και 2000-5, με επιστέγασμα τη σημερινή παραλαβή των υπερσύγχρονων αεροσκαφών "Rafale”.
Από σήμερα με την απόκτησή τους η δύναμη
πυρός της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας,
αλλά και οι δυνατότητες προβολής ισχύος πολ-

λαπλασιάζεται. Τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτών
των Αεροσκαφών με τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, σε συνδυασμό με τα στρατηγικού χαρακτήρα όπλα τους, τα καθιστούν σημαντικό παράγοντα αεροπορικής υπεροχής.
Η προμήθεια αυτή, θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας
και της αποτρεπτικής ισχύος της Πολεμικής
Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, βασική αποστολή των οποίων είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Πατρίδος μας.
Η επιλογή της αγοράς των γαλλικών μαχητικών "Rafale” υπογραμμίζει το στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνο-γαλλικών σχέσεων και
την αμέριστη στήριξη της Γαλλίας στη χώρα
μας, απέναντι σε προκλήσεις και απειλές.
Επιβεβαιώνει μία μακροχρόνια παράδοση
εξαιρετικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των
χωρών μας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και
στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών.
Επίσης, καταδεικνύει την αποφασιστικότητά
μας να ενδυναμώσουμε περαιτέρω όχι μόνο
τις διμερείς σχέσεις μας, αλλά και την συνεργασία μας για την σταθερότητα και την ευημερία στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου στο πλαίσιο της κοινής συμμετοχής
στις αμυντικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΝΑΤΟ».

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ IMPERIAL COLLEGE

Καλύτερη οχύρωση για ηλικιωμένους
με το εμβόλιο της Pfizer
Οι ηλικιωμένοι στη Βρετανία που έχουν κάνει
δύο δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca
έχουν λιγότερες πιθανότητες ανάπτυξης αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού σε σύγκριση με
εκείνους που έχουν εμβολιαστεί πλήρως με το
σκεύασμα της Pfizer.
Οι υπεύθυνοι της έρευνας REACT-2 του Imperial College μελέτησαν τυχαία δείγματα αίματος από 270.000 εμβολιασθέντες κατοίκους
της Βρετανίας και διαπίστωσαν ότι λιγότεροι
από το 85% των πολιτών άνω των 80 είχαν
ανιχνεύσιμα επίπεδα αντισωμάτων δύο εβδομάδες μετά από τη δεύτερη δόση του εμβολίου
της AstraZeneca.
Στην περίπτωση του εμβολίου της Pfizer οι
δύο δόσεις πρόσφεραν αντισώματα στο 98%
των εμβολιασθέντων στην ίδια ηλικιακή ομάδα.
Σύμφωνα με τον καθηγητή ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ Ίαν Τζόουνς, η μικρή
υστέρηση του εμβολίου της AstraZeneca οφείλεται στο ότι το σκεύασμα βασίζεται σε αποδυναμωμένο ιό κρυολογήματος. Ο οργανισμός
σε κάποιες περιπτώσεις ίσως επιτίθεται σε αυτόν τον ιό αντί στην πρωτεΐνη στην επιφάνεια
του κορωνοϊού.
Οι επιστήμονες σημειώνουν την ίδια ώρα
όμως ότι αμφότερα τα εμβόλια μειώνουν το ρίσκο νοσηλείας από τον κορωνοϊό, ακόμα και
από τη μετάλλαξη Δέλτα, κατά περισσότερο

από 90%.
Στις νεαρότερες ηλικίες οι δύο δόσεις του AstraZeneca είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές.
Στους κάτω των 39 ετών αναπτύσσονται αντισώματα σε ποσοστό 100%, στους 40-49 ετών
σε ποσοστό 99,4%, στους 50-59 σε ποσοστό
93,8% και στους 60-69 σε ποσοστό 92,1%.
Το εμβόλιο της Pfizer αναπτύσσει αντισώματα στο 100% όλων των ηλικιών πλην της
ηλικιακής ομάδας άνω των 80 ετών.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Καθημερινά δρομολόγια της Cyprus
Airways από Λάρνακα σε Heathrow

HERMES AIRPORTS

Σημαντική αύξηση πτήσεων μεταξύ
Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου
Σημαντική αύξηση πτήσεων Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου, παρατηρείται το τελευταίο
διάστημα, ανέφερε η Μαρία Κουρούπη, Ανώτερη Διευθύντρια Αεροπορικής Ανάπτυξης,
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Hermes Airports. Πρόσθεσε πως «μετά την απόφαση της
βρετανικής Κυβέρνησης για κατάργηση της καραντίνας στους εμβολιασμένους επιβάτες που
επιστρέφουν από χώρες της πορτοκαλί κατηγορίας, όπως είναι η Κύπρος, παρατηρούμε
μια σημαντική αύξηση πτήσεων από και προς
το Ηνωμένο Βασίλειο».
Πρόσθεσε πως «την περασμένη βδομάδα
είχαμε 36 πτήσεις προς τη Βρετανία ενώ μέχρι
το τέλος του Ιούλη οι πτήσεις θα φτάσουν σχεδόν τις 85 τη βδομάδα. Επιχειρώντας να κάνουμε μια σύγκριση με το 2019, την καλύτερη
χρονιά σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση στα
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, την αντίστοιχη περίοδο του 2019 είχαμε 250 πτήσεις
τη βδομάδα».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η Μαρία
Κουρούπη είπε πως «έχουμε αρκετό δρόμο
να διανύσουμε, αλλά σίγουρα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα και οι αριθμοί απ’ ότι ήταν
πέρσι, τον πρώτο χρόνο της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Ωστόσο, παρά την αύξηση στις πτήσεις, η
κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή, μιας

και η Ευρώπη διανύει ένα τέταρτο κύμα της
πανδημίας και δεδομένου ότι η Κύπρος βρίσκεται σήμερα στο βαθύ κόκκινο του χάρτη
του ECDC, υπάρχει αβεβαιότητα και ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές ή ακυρώσεις».
Είπε ακόμα ότι «οι υφιστάμενες έξι αεροπορικές εταιρίες πραγματοποιούν πτήσεις από
και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου,
σε 18 αεροδρόμια της Βρετανίας, δηλαδή Belfast, Birmingham, Bournemouth, Bristol, Cardiff, Doncaster, East Midlands, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Leeds Bradford, Liverpool,
Gatwick, Heathrow, Stansted, Luton και Manchester Newcastle».

Η Cyprus Airways εγκαινιάζει νέο δρομολόγιο
από το Αεροδρόμιο Λάρνακας προς το Heathrow στο Λονδίνο το οποίο αναμένεται να αρχίζει στις 10 Σεπτεμβρίου 2021 σε καθημερινή
βάση.
Ανακοίνωση από τη Cyprus Airways αναφέρει ότι «μέσω της ιστοσελίδας της cyprusairways.com, ξεκίνησε την πώληση εισιτηρίων,
για το νέο δρομολόγιο της που συνδέει το αεροδρόμιο της Λάρνακας με το αεροδρόμιο
Heathrow του Λονδίνου (Terminal 2)».
Προσθέτει ότι «οι πτήσεις προγραμματίζονται να ξεκινήσουν από τις 10 Σεπτεμβρίου
2021, με πρωινή αναχώρηση από τη Λάρνακα». Συνιστάται όπως οι ενδιαφερόμενοι
προχωρήσουν στην κράτηση του εισιτηρίου
τους σύντομα «για να επωφεληθούν από τους
ναύλους που ξεκινούν από €119 για τις πτήσεις
από Λάρνακα προς Λονδίνο Heathrow, και από
£92 για τις πτήσεις από Λονδίνο Heathrow
προς Λάρνακα».
Ολοι όσοι κάνουν κράτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου για εισιτήρια κατηγορίας basic, θα
μπορούν να προσθέσουν στο καλάθι τους μία
αποσκευή 10 κιλών (checked luggage) με μόνο
€5 και επιπλέον, η Cyprus Airways ανακοίνωσε
μηδενικό τέλος για αλλαγή πτήσης στα εισιτήρια κατηγορίας basic, και σύμφωνα με τους
όρους του ναύλου.

Ο CEO της Cyprus Airways, Γιώργος Μαυρόκωστας δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι «ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε,
από τον Σεπτέμβρη, τις απευθείας πτήσεις
προς Heathrow και να καλωσορίσουμε στις
πτήσεις μας τους Κύπριους που θα επισκεφτούν το Λονδίνο και τις γύρω περιοχές».
Πρόσθεσε πως «αναμένουμε, ότι οι ισχυροί
δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ των δύω χωρών
θα ενταθούν στο πλαίσιο αυτής της νέας πρωτοβουλίας».
«Το δίκτυο της Cyprus Airways προς την
Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία θα είναι διαθέσιμο σε όσους ταξιδεύουν από το
Λονδίνο και επιθυμούν να συνεχίσουν το ταξίδι
τους πέρα από την Κύπρο», είπε ο κ. Μαυρόκωστας.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «η Cyprus
Airways εξαγοράστηκε από́ τον Ομιλο SJC που
έχει έδρα τη Μάλτα και επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ολόκληρη την Αφρική́ και τη
Μέση Ανατολή́ και δραστηριοποιείται σε διαφόρους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των
εμπορικών πτήσεων με ελικόπτερο και τη συντήρηση ελικοπτέρων σε ειδικά́ υπόστεγα στο
Διεθνές Αεροδρόμιο της Μάλτας.
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«ΘΥΕΛΛΑ» ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ

ΕΚΟ: Κάντε κάτι κ. Τζόνσον Καταβροχθίζουν
Να υποστηρίξει τις θέσεις αρχής και να αξιοποιήσει τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει αναφορικά
με το Κυπριακό προτρέπει με επιστολή του τον
Μπόρις Τζόνσον ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου
Χρίστος Καραολής.
Στην επιστολή με αφορμή την 47η μαύρη επέτειο από την εισβολή και την έναρξη της τουρκικής κατοχής, ο κ. Καραολής τονίζει ότι μια
λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στο
διεθνώς αποδεκτό και συμφωνημένο μοντέλο
της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα, μία κυριαρχία, μία
διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια, όπως ορίζεται από τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις
Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου.
Σημειώνει επίσης ότι πρέπει να
επαναρχίσουν ουσιώδεις διαπραγματεύσεις από το σημείο όπου διακόπηκαν
στο Κραν Μοντανά, με την ΕΕ να επιτρέπεται
να παίξει «ενεργό ρόλο» σε αυτές. Επίσης, ότι
μία επανενωμένη Κύπρος θα πρέπει να είναι
ένα λειτουργικό κράτος και συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι που μεταξύ άλλων
είναι ο μόνος τρόπος για την προστασία των
στρατιωτικών και αμυντικών συμφερόντων του
ΗΒ στο νησί, ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίδραση και αποτροπή προσπαθειών δημιουργίας τετελεσμένων, με πιο επείγον το ζήτημα
των Βαρωσίων και ότι πρέπει να καταργηθούν
οι εγγυήσεις. Επισημαίνει ότι τη στήριξη των
παραπάνω θέσεων έχουν ζητήσει από τους τοπικούς βουλευτές τους χιλιάδες Βρετανοί πολίτες, που τις τελευταίες έξι εβδομάδες έχουν επικοινωνήσει με συνολικά πάνω από το 70% των
μελών της Βουλής των Κοινοτήτων, στο πλαίσιο
της εκστρατείας της Ομοσπονδίας #HandsOffCyprus.
Η επιστολή σημειώνει πως πολλά από τα
μέλη της κυπριακής παροικίας στο Ηνωμένο
Βασίλειο είναι πρόσφυγες ή συγγενείς αγνοουμένων και ότι η παροικία παραμένει σταθερή
στην πεποίθηση ότι «μια επανενωμένη Κύπρος
όπου όλοι οι Κύπριοι ζουν ειρηνικά και ευημερούν μαζί είναι τόσο εφικτή όσο και βιώσιμη».

Επισημαίνεται ότι οι μέχρι τώρα απόπειρες
λύσης δεν έχουν ευδοκιμήσει λόγω των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Τουρκίας να ασκεί
επιρροή στο νησί, εμποδίζοντας το δρόμο προς
την επανένωση.
Ο κ. Καραολής στέκεται ιδιαίτερα στη δήλωση
του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών ότι η προτεινόμενη από την τουρκική πλευρά «λύση δύο κρατών» αντιτίθεται στα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας και είναι εκτός όρων εντολής του,
ενώ βρίσκει αντίθετη και την ΕΕ. Χαιρετίζει επίσης τη συμμετοχή του Βρετανού Υπ. Εξωτερικών στην πρόσφατη άτυπη πενταμερή διάσκεψη της Γενεύης και
αναγνωρίζει τη βρετανική διαβεβαίωση για στήριξη λύσης σύμφωνα
με τα ψηφίσματα του Σ.Α..
Τονίζει δε τον «κρίσιμο» ρόλο που
έχει να παίξει το Ηνωμένο Βασίλειο
στο να πείσει την Τουρκία να εμπλακεί
εποικοδομητικά στην επόμενη άτυπη συνάντηση και να διασφαλίσει ότι οι τουρκικές
προτάσεις θα είναι εντός των συμφωνηθέντων
παραμέτρων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας.
Η επιστολή σημειώνει παράλληλα τη βαθιά
ανησυχία της παροικίας για τις «αυξανόμενα
επιθετικές και αυταρχικές πολιτικές» του Προέδρου Ερντογάν έναντι της Κύπρου και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Χαρακτηρίζεται «ατυχής» η επιλογή του Τουρκοκύπριου
ηγέτη Ερσίν Τατάρ, με την ενεργή στήριξη Ερντογάν, «να αυξήσει τις εντάσεις και να δηλητηριάσει περαιτέρω το κλίμα των διαπραγματεύσεων», μεταξύ άλλων με το παράνομο άνοιγμα
των Βαρωσίων, τις προκλήσεις στην κυπριακή
ΑΟΖ και το απαράδεκτο κάλεσμα σε «λύση δύο
κρατών».
Η επιστολή του Προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό κλείνει με τη σημείωση ότι λόγω της
στενής και πολυπρόσωπης σχέσης της Βρετανίας με την Τουρκία, ο κ. Τζόνσον έχει τη δύναμη
να επιφέρει μια διαφορά διαρκείας σε σχέση με
την Κύπρο. «Σε αυτή την τραγική επέτειο σας
προτρέπω να την ασκήσετε προληπτικά και
απερίφραστα», καταλήγει ο κ. Καραολής

ΔΗΛΩΣΗ Τ. ΒΙΛΙΕΡΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ

«Έφθασε η ώρα να συνηγορήσετε για
κατάργηση των εγγυήσεων στην Κύπρο»

Την ακλόνητη δέσμευσή της στην υποστήριξη
των προσπαθειών των Κύπριων να επανενώσουν το νησί τους, τονίζει σε δήλωσή της την
παραμονή της μαύρης επετείου των 47 ετών
από την τουρκική εισβολή η Τερέζα Βίλιερς. Η
φιλοκύπρια βουλευτής βορείου Λονδίνου των
Συντηρητικών αναφέρει ότι ως Πρόεδρος της
οργάνωσης Συντηρητικοί Φίλοι της Κύπρου θα
συνεχίσει να διατηρεί το Κυπριακό στη βρετανική κοινοβουλευτική ατζέντα.
Εκφράζοντας τη λύπη της για την αδυναμία
εύρεσης λύσης μέχρι τώρα, τονίζει ότι αυτή η
λύση θα πρέπει να είναι «βιώσιμη, ισορροπη-

μένη και δίκαιη, να συνάδει με τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ».
Ως εκ τούτου, προσθέτει ότι η λύση «πρέπει
να αντανακλά» το διεθνώς αποδεκτό μοντέλο
μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με
μία κυριαρχία, μία διεθνή προσωπικότητα και
μία ιθαγένεια.
Η κα Βίλιερς χαιρετίζει τη σταθερή δέσμευση
της βρετανικής κυβέρνησης σε αυτή την αρχή,
όπως διατυπώθηκε προ ημερών σε απαντήσεις
που έλαβε σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις της
και καλεί την κυβέρνηση να ζητήσει επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου
σταμάτησαν το 2017.
«Και πιστεύω ότι είναι ώρα για τον Υπουργό
Εξωτερικών (Ντόμινικ Ράαμπ) να συνηγορήσει
δημοσίως υπέρ ενός τέλους στις εγγυήσεις τρίτων χωρών σε οποιαδήποτε μελλοντική λύση»,
προσθέτει η Βρετανίδα βουλευτής.
Χαρακτηρίζει, τέλος, «εξίσου απαράδεκτες»
τις τουρκικές επιδρομές στην ΑΟΖ της Κύπρου
και την «προκλητική» απόφαση του Προέδρου
Ερντογάν να ανοίξει το παραλιακό μέτωπο των
Βαρωσίων, που παραβιάζει τα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας, καθιστά πιο δύσκολη
μια λύση και θα έπρεπε να καταδικαστεί από
όλη τη διεθνή κοινότητα.

το Βαρώσι...
Συνέχεια απο τη σελ 5

...να ενεργούμε με σοβαρότητα, συνέπεια,
αποφασιστικότητα και σε αυτό το πλαίσιο θα
συνεχίσουμε τις συντονισμένες και στοχευμένες
δράσεις μας με την Ελλάδα και τους λοιπούς
εταίρους μας στη διεθνή κοινότητα», υποστήριξε
ο κ. Χριστοδουλίδης.
Ακριβώς έτσι: Οι δυο κυβερνήσεις συντονίστηκαν… άψογα: Να μην κάνουν τίποτα, να έλθει ο
Ερντογάν χωρίς να τον ενοχλήσει έστω σε διπλωματικό επίπεδο κανένας «εταίρος» ή μη
των κυβερνώντων και εκ των υστέρων οι άθλιοι
επικεφαλείς των διπλωματικών υπηρεσιών Κύπρου και Ελλάδας να μιλούν για… «συντονισμένες και… «στοχευμένες δράσεις μας με την
Ελλάδα και τους λοιπούς εταίρους μας στη διεθνή κοινότητα», κατά τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΑΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Είναι φανερό από τα όσα παρακολουθούμε
την τελευταία τριετία, πως η Τουρκία εκμεταλλεύεται την απουσία διαλόγου για αναζήτηση
λύσης και προωθεί τα διχοτομικά της σχέδια,
γεγονός το οποίο επισημαίνει σε δηλώσει ο Επικεφαλής του Γραφείου Κυπριακού της Κ.Ε. του
ΑΚΕΛ Τουμάζος Τσελεπής.
Η Τουρκία προχωρεί με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης εφόσον δεν υπάρχουν συνομιλίες
και δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, τόνισε σε δηλώσεις του στον ΑΣΤΡΑ, ο Τουμάζος
Τσιελεπής για να προσθέσει:
Η αλλαγή του στάτους κβο στα Βαρώσια, είναι
αντίθετη με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και
υπονομεύει τη συνολική λύση του Κυπριακού.
Κληθείς να σχολιάσει τις κινήσεις που κάνει ο
Υπουργός Εξωτερικών ο Τ. Τσιελεπής είπε ότι
είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως για να
έχουν αποτέλεσμα, είπε, πρέπει να συνοδεύονται και από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.
Σημείωσε παράλληλα ότι η πολιτική που ακολουθείται από το Κραν Μοντανά και μετά έχει
χρεωκοπήσει και δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Σε ότι αφορά το θέμα του διαμοιρασμού των
εσόδων του φυσικού αερίου στο οποίο αναφέρθηκε ο τούρκος Πρόεδρος, ο Τουμάζος Τσιελεπής είπε ότι επ’ αυτών θα πρέπει να προταχθούν οι συγκλίσεις Χριστόφια – Ταλάτ, ενώ για
το θέμα της πολιτικής ισότητας επισήμανε ότι η
Τουρκία θέτει θέμα κυριαρχικής ισότητας εφόσον
δεν γίνεται αποδεκτή η πολιτική ισότητα.
Σε ότι αφορά το τι θα πράξουν οι Βαρωσιώτες,
το μέλος του Π.Γ. του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι υπάρχει
το ενδεχόμενο να διχαστούν, ωστόσο όπως επεσήμανε, επαφίεται στον κάθε Βαρωσιώτη το τι
θα πράξει.
«OXI ΣΤΗΝ ΕΠ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ»
Δύο στόχους θέλει να πετύχει η Τουρκία με
την αποστρατιωτικοποίηση του 3.5% της κλειστής περιοχής των Βαρωσίων, δήλωσε ο τέως
δικαστής στο Δικαστήριο της Ε.Ε Γιώργος Αρέστη.
Όπως είπε ο πρώτος στόχος είναι να δώσουν
στους πρόσφυγες μια εξευτελιστική αποζημίωση
για απαλλοτρίωση της περιουσίας τους.

Ο δεύτερος στόχος είναι να δοκιμάσουν τις
αντοχές των προσφύγων αλλά και τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας.
Ο κ. Αρέστη είπε ότι ο ίδιος έχει περιουσία
στην περίκλειστη περιοχή, όχι όμως σε αυτήν
που θα ανοίξει, αλλά δεν πρόκειται να προσφύγει στην λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων.
Γνωστοποίησε ότι θα προχωρήσει με αγωγή
εναντίον της Τουρκίας και θα διεκδικήσει αποζημιώσεις για την απώλεια χρήσης της περιουσίας τους.
Απευθυνόμενος στους Βαρωσιώτες είπε ότι
δεν πρέπει να προσφύγουν στην λεγόμενη επιτροπή αποζημιώσεων για να αναγνωριστεί η
περιουσία τους, αφού αυτοί είναι που κατέχουν
τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.
Υπενθύμισε επίσης ότι αν κάποιος προσφύγει
σε αυτή την επιτροπή και δεν ικανοποιηθεί από
την απόφαση της, τότε το επόμενο βήμα είναι
να προσφύγει σε δικαστήριο του ψευδοκράτους.
«Η ΑΠΡΑΞΙΑ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ
ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ»
Η απραξία της κυβέρνησης έφερε το Βαρώσι
στο πιάτο της αδιαλλαξίας της Τουρκίας δήλωσε
ο νομικός Αχιλλέας Δημητριάδης.
Μιλώντας στην εκπομπή «Επικαιρότητα Αλλιώς», ο κ. Δημητριάδης επισήμανε πως φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση επειδή δεν έχουμε
λύση.
Σε ότι αφορά το τουρκικό κάλεσμα στους Βαρωσιώτες για αποκατάσταση, ανταλλαγή ή αποζημίωση των περιουσιών τους στην περιοχή
που θα αξιοποιηθεί, ο κ. Δημητριάδης είπε ότι
πρέπει να υπάρξει νομική άμυνα στο ΕΔΑΔ για
τις περιουσίες που διεκδικεί το ΕΒΚΑΦ και πολιτική σύμπλευση με την Ε.Ε. με στόχο την τελική λύση στον ΟΗΕ. Ήδη, είπε, 35 Βαρωσιώτες
έχουν προσφύγει και κερδήθηκαν μερικές τέτοιες
υποθέσεις.
Ωστόσο, σημείωσε, για να γίνουν προσφυγές
στο ΕΔΑΔ πρέπει πρώτα να υπάρξει προσφυγή
στην Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας της Τουρκίας στα κατεχόμενα, διαφορετικά η Τουρκία θα
θεωρήσει ότι δεν υπάρχει διεκδίκηση αυτών των
περιουσιών.
Ο κ. Δημητριάδης κάλεσε τον Γεν. Εισαγγελέα
να πει τι πρέπει να γίνει αντί να καλεί τον κόσμο
να μην προσφύγει στην Επι. Ακίνητης Περιουσίας.
«ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΗΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΟΤΙ Η Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΛΥΣΗ»
Την απουσία του κράτους σε μια ενέργεια που
ξέραμε πριν από δύο χρόνια ότι θα γίνει επισήμανε η ιστορικός Άννα Μαραγκού. Ανέφερε ότι
ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη γνωρίζουν πλέον
ότι η Ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει λύση.
Επίσης, επισήμανε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε δηλώσει πως αν χαθεί η Αμμόχωστος χάνεται το Κυπριακό και διερωτήθηκε τι
έπραξε πέρα από τη διαπίστωση;
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Ημέρα ελευθερίας ή (υγειονομικής) σκλαβιάς;

Η

ελευθερία είναι το ύψιστο αγαθό
στη ζωή του ανθρώπου.
Στο όνομά της, έχουν θυσιαστεί
εκατομμύρια άνθρωποι. Φαντάζει,
λοιπόν, κάπως «ασεβές» να ονοματίζει
ο Μπόρις Τζόνσον την ημερομηνία της
άρσης των περιορισμών κατά της
πανδημίας «Freedom Day», ήτοι…
Ημέρα Ελευθερίας.
Εκτός, όμως, από «ασεβές»,
οι περισσότεροι επιστήμονες προειδοποιούν ότι είναι και επικίνδυνο, με
δεδομένη την ραγδαία εξάπλωση της
μετάλλαξης Δέλτα στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Ορισμένοι ειδικοί αποκαλούν
τη αλάρωση των μέτρων, η οποία τέθηκε σε ισχύ την περασμένη Δευτέρα,
ένα «άνευ προηγουμένου πείραμα για
τη δημόσια υγεία», το οποίο ενδέχεται
να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό εισαγωγών στα νοσοκομεία αλλά και σε
σημαντική αύξηση των θανάτων. Παράλληλα, είναι πιθανό να οδηγήσει
στην εμφάνιση νέων παραλλαγών του
ιού οι οποίες θα είναι ανθεκτικές στα
εμβόλια.
«Τίποτε απολύτως δεν δικαιολογεί τη

χαλάρωση των περιορισμών αυτή τη
στιγμή», σχολίασε ο Πίτερ Ίνγκλις,
πρώην πρόεδρος της Επιτροπής
Δημόσιας Υγείας του Βρετανικού
Ιατρικού Συλλόγου. «Αντιθέτως, τα μέτρα θα έπρεπε να αυστηροποιηθούν,
τουλάχιστον έως ότου αναστραφεί
η αύξηση των κρουσμάτων».
Η άρση των μέτρων συνεπάγεται
κατάργηση των αριθμητικών ορίων
στις συναθροίσεις και επαναλειτουργία
επιχειρήσεων
που
όλων
των
παρέμεναν κλειστές, όπως τα κλαμπ.
Επίσης, καταργείται η υποχρεωτική
χρήση της μάσκας στους εσωτερικούς
χώρους. Παρότι, με απόφαση του
δημάρχου Λονδίνου Σαντίκ Καν,
το μέτρο εξακολουθεί να ισχύει στα
μέσα μεταφοράς, δεν ήταν λίγοι εκείνοι
που «πέταξαν» τις μάσκες τους αυτή
την εβδομάδα.
Κατά τραγική ειρωνεία, η «Ημέρα
Ελευθερίας» βρήκε τον Μπόρις
Τζόνσον σε δεκαήμερη απομόνωση
στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς,
καθώς το περασμένο Σαββατοκύριακο
ειδοποιήθηκε από την εφαρμογή του

προγράμματος ιχνηλάτησης του NHS
ως στενή επαφή του Υπουργού Υγείας
Σάτζιντ Τζάβιντ, ο οποίος διαγνώστηκε
θετικός στον κορωνοϊό.
Ο διάσημος καθηγητής του Imperial
College Νιλ Φέργκιουσον δήλωσε ότι
τα 100.000 κρούσματα σε μία ημέρα
μέσα στον Αύγουστο μοιάζουν
«αναπόφευκτα», ενώ δεν μπορεί να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο για έως και
200.000 την ημέρα. Ο ίδιος ανέφερε
ότι είναι «σχεδόν βέβαιο» ότι θα
σημειώνονται 1.000 νέες εισαγωγές σε
νοσοκομεία την ημέρα, χωρίς να
αποκλείονται και οι 2.000!
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας
παραδέχθηκε ότι είναι αναπόφευκτο
ένα νέο κύμα κρουσμάτων και
θανάτων, αλλά πρόσθεσε ότι η ζημία
από τη συνεχιζόμενη διακοπή της
οικονομικής ζωής της χώρας θα ήταν
χειρότερη, τονίζοντας ότι η επιτυχία του
προγράμματος χορήγησης εμβολίων
στον πληθυσμό έχει μειώσει τον
αριθμό των περιπτώσεων σοβαρής
νόσησης.
Ωστόσο, ο ιός επελαύνει: σε κυλιόμενη
επταήμερη βάση, τα κρούσματα έχουν
αυξηθεί κατά περισσότερο από 43%,
και βρίσκονται, πλέον, στα επίπεδα του
περασμένου Ιανουαρίου. «Η μετάλλαξη Δέλτα άλλαξε την εξίσωση: πλέον
είναι πολύ πιο δύσκολο να βασιστεί
κανείς μόνο στους εμβολιασμούς για
να μειώσει τα κρούσματα», δήλωσε
η καθηγήτρια Επιχειρησιακής Έρευνας
στο UCL Κριστίνα Πέιτζελ.
Η Βρετανία καταγράφει τον έβδομο
υψηλότερο αριθμό θανάτων στον
κόσμο. Ο νέος υπουργός Υγείας
Σάτζιντ Τζάβιντ δήλωσε πρόσφατα ότι
τα κρούσματα θα μπορούσαν να
φτάσουν τα 100.000 την ημέρα, την
ίδια ώρα που περισσότεροι από 1.000
επιστήμονες συνυπέγραφαν επιστολή
στην οποία καταδικάζουν την κυβερ-

νητική στρατηγική ως «αντιεπιστημονική και ανήθικη».
«Το να επιτρέπουμε την έξαρση των
μολύνσεων στη χώρα είναι ένα
επικίνδυνο λάθος. Δεν πιστεύω ότι το
επίπεδο των εμβολιασμών είναι
επαρκές ώστε να συμβεί αυτό
με ασφάλεια», είπε ο Στίβεν Γκρίφιν,
αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστημίου του Λιντς.
Ένας στους 95 κατοίκους της Αγγλίας
πιστεύεται ότι ήταν φορέας του
κορωνοϊού την εβδομάδα έως και τις
10 Ιουλίου, σύμφωνα με τη Στατιστική
Αρχή (ONS).
Ο ανώτατος σύμβουλος της βρετανικής
κυβέρνησης για θέματα υγείας,
Κρις Ουίτι, προειδοποίησε ότι η χώρα
δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον κίνδυνο
από την πανδημία, τονίζοντας
ότι ο αριθμός των νοσηλευόμενων
φορέων διπλασιάζεται σχεδόν κάθε
τρεις εβδομάδες. Αν αυτή η τάση
διατηρηθεί, είπε, η Βρετανία θα μπορούσε να δει «αρκετά τρομακτικούς
αριθμούς» ασθενών στα νοσοκομεία.
Ο συγγραφέας Λιούκ Πίτερς, ο οποίος
έχει κάνει μεταμόσχευση πνεύμονα,
υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «ξέχασε»
τα ευπαθή άτομα. «Η μετάβαση σε
πολυσύχναστους χώρους καθίσταται
σχεδόν απαγορευτική για ανθρώπους
σαν εμένα. Συνεπώς, ενώ κάποιοι
είδαν την 19η Ιουλίου ως ημέρα
ελευθερίας, για πολλούς από εμάς
ήταν περισσότερο μια ημέρα άγχους».
Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, τα δύο τρίτα των κατοίκων της
Βρετανίας πιστεύουν ότι ορισμένοι
περιορισμοί θα έπρεπε να παραμείνουν σε ισχύ και μετά τις 19 Ιουλίου.
Ο Μαρκ Μπαγκλέν, λέκτορας
Μολυσματικών Ασθενειών στο Imperial
College London, του οποίου οι αναλύσεις χρησιμοποιούνται από την
κυβέρνηση, είπε ότι εάν ο κόσμος
αρχίσει ξαφνικά να συγχρωτίζεται και

να δρα όπως παλιά, τα νοσοκομεία
ίσως κατακλυστούν από ασθενείς.
Οι λοιμώξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
βρίσκονται ήδη σε επίπεδα αντίστοιχα
εκείνων του δεύτερου κύματος της
πανδημίας τον περασμένο χειμώνα.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι
η χαλάρωση των μέτρων είναι δικαιολογημένη, δεδομένης της ζημίας που
προκαλείται στην οικονομία, την εκπαίδευση και την ψυχική υγεία των
πολιτών, τονίζοντας ότι οι εμβολιασμοί
έχουν αποδυναμώσει τη σχέση μεταξύ
λοιμώξεων και νοσηλειών ή θανάτων.
Ωστόσο, ακόμη και μεταξύ του
εμβολιασμένου πληθυσμού αναμένεται
να
σημειωθούν
περισσότερες
εισαγωγές σε νοσοκομεία και θάνατοι.
Κανένα από τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται σήμερα δεν προσφέρει
πλήρη προστασία έναντι του ενδεχόμενου νοσηλείας, ιδίως έπειτα από
μόλυνση με την παραλλαγή Δέλτα.
Τα άτομα που είναι ευάλωτα σε σοβαρές ασθένειες, για παράδειγμα όσοι
έχουν εξασθενημένο ανοσοποιητικό
σύστημα, θα εκτεθούν σε σημαντικό
κίνδυνο.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση
στοχεύει στην επίτευξη «ανοσίας της
αγέλης» στον πληθυσμό, ενώ άλλοι
εκφράζουν φόβους ότι θα εμφανιστούν
νέες παραλλαγές του ιού που θα
μπορούσαν να εξαχθούν στον
υπόλοιπο κόσμο. «Νομίζω ότι πολλοί
από εμάς στην επιστημονική κοινότητα
θα προτιμούσαμε να δούμε μια πιο
σταδιακή χαλάρωση. Καλό θα ήταν να
περιμέναμε να δοθεί η δυνατότητα σε
όλους τους ενήλικες να εμβολιαστούν
πλήρως», δήλωσε η Άζρα Γκάνι,
καθηγήτρια στο Imperial College
London.

ΠΩΣ ΑΡΚΕΤΟΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΟΚΤΩ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η «μαύρη αγορά» των εμβολίων
Μ

ια ιδιότυπη «μαύρη αγορά» γύρω από το εμβόλιο για τον
κορωνοϊό ανθεί τις τελευταίες εβδομάδες στο Λονδίνο και
σε άλλες πόλεις της Βρετανίας. Όχι για το αν θα μπορέσει
κάποιος να το κάνει (ήδη προσφέρεται σε όλους τους ενηλίκους),
αλλά για το πότε θα το κάνει. Έως πρόσφατα, έπρεπε να μεσολαβήσουν 12 εβδομάδες μεταξύ των δύο δόσεων, ανεξαρτήτως
εμβολίου – AstraZeneca, Pfizer ή Moderna.
Στα μέσα Ιουνίου, η χρονική απόσταση μειώθηκε στις οκτώ
εβδομάδες για τους άνω των 40, και στις αρχές Ιουλίου το μέτρο
επεκτάθηκε σε όλους τους ενηλίκους. Κανείς δεν επιτρέπεται να
κάνει τη δεύτερη δόση νωρίτερα. Κανείς, εκτός από όσους
ξέρουν το κόλπο…
Ορισμένα «έκτακτα» εμβολιαστικά κέντρα (ποδοσφαιρικά γήπεδα,
σχολεία, φαρμακεία, ακόμη και τζαμιά ή εκκλησίες) τα οποία
χορηγούν το εμβόλιο χωρίς ραντεβού (walk-in) επιτρέπουν, παρατύπως, σε πολίτες να κάνουν τη δεύτερη δόση νωρίτερα από το
προβλεπόμενο - ακόμη και τρεις ή τέσσερις εβδομάδες έπειτα από
την πρώτη δόση -, κάτι που η κυβέρνηση απαγορεύει ρητά.
Για να βρει κάποιος ποια κέντρα αψηφούν την κυβερνητική οδηγία,
αρκεί να ξέρει πού να ψάξει στο ίντερνετ. Στον ιστότοπο Reddit,
για παράδειγμα, ένα θρεντ που συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες
κάθε μέρα, καταλογογραφεί σε… πραγματικό χρόνο τα κέντρα που
σου επιτρέπουν να κάνεις τη δεύτερη δόση νωρίτερα, δίνοντας
συμβουλές ακόμη και για το τι πρέπει να πεις για να σε αφήσουν
να περάσεις (π.χ. ότι ταξιδεύεις για να δεις την άρρωστη μητέρα
σου και θες να εμβολιαστείς για να μην ρισκάρεις να την
κολλήσεις!). Γιατί αυτή η σπουδή να διπλοεμβολιαστεί κάποιος
γρήγορα;
Η απάντηση βρίσκεται στην απόφαση της κυβέρνησης να εξαιρέσει
- από τις 19 Ιουλίου - από τη δεκαήμερη καραντίνα τους πλήρως
εμβολιασμένους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στη Βρετανία από

χώρες οι οποίες βρίσκονται στην «πορτοκαλί» ταξιδιωτική κατηγορία, όπως είναι η Ελλάδα και οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί
προορισμοί. Από την ημέρα που έγινε η επίσημη ανακοίνωση,
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες άρχισαν να ψάχνουν τρόπο να κάνουν
τη δεύτερη δόση προτού φύγουν για διακοπές, προκειμένου να
γλιτώσουν την καραντίνα στην επιστροφή.
Μεταξύ τους βρίσκονται πολλοί Έλληνες και Κύπριοι της Βρετανίας
οι οποίοι έχουν διπλό «όφελος»: οι πλήρως εμβολιασμένοι
ταξιδεύουν στην Κύπρο και την Ελλάδα χωρίς την υποχρέωση να
προσκομίσουν διαγνωστικό τεστ (PCR ή rapid), το οποίο στο
Ηνωμένο Βασίλειο είναι αρκετά ακριβό. Συνεπώς, εάν έχουν κάνει
και τις δύο δόσεις, γλιτώνουν και τα χρήματα και την καραντίνα.
Αρκετοί συμπατριώτες μας καταφεύγουν σε ομάδες στο Facebook
για να βρουν ποια κέντρα επιτρέπουν σιωπηρά τους «γρήγορους»
εμβολιασμούς. «Καλημέρα, ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί κάποιος
να κάνει τη δεύτερη δόση μετά από τέσσερις εβδομάδες και πού;»
πόσταρε η Μ.Σ.
Γρήγορα, οι απαντήσεις άρχισαν να πέφτουν βροχή: «Στο Abbey
Centre στο Westminster κάνουν της Pfizer Τετάρτες 10:00 – 14:00
και Πέμπτες 12:00 – 16:00, αρκεί να έχουν περάσει τρεις εβδομάδες
από την πρώτη δόση. Αρκεί να πας καμία ώρα νωρίτερα για να
έχεις καλή θέση στην ουρά!» τη συμβούλεψε η Κ.Τ. «Για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν την δεύτερη δόση μετά από τρεις βδομάδες,
μόλις την έκανα (Pfizer) στο Central Middlesex Hospital στο Park
Royal, χωρίς ραντεβού. Κάνουν κάθε Σάββατο 09:00 - 19:00 και
Τρίτες και Πέμπτες 14:00 - 19:00» έγραψε ο Λ.Δ. «Επισήμως δεν
μπορούν να πουν ότι δίνουν δεύτερη δόση πριν τις οκτώ εβδομάδες, αλλά μπορείς να βρεις κάθε μέρα πολλά κέντρα που έχουν
δόσεις» εξήγησε η Ν.Ζ.
Η «Παροικιακή» ρώτησε μια νοσηλεύτρια που εργάζεται σε

εμβολιαστικό κέντρο του Λονδίνου γιατί χορηγεί το εμβόλιο νωρίτερα από την επίσημη οδηγία. «Μας είπε ο προϊστάμενός μας να
το κάνουμε, χωρίς να το ‘’διαφημίζουμε’’.
Στο τέλος κάθε ημέρας, αναγκαζόμαστε να πετάμε τις δόσεις που
δεν χορηγήθηκαν. Δεν είναι προτιμότερο να τις δίνουμε σε όσους
τις θέλουν;». Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE) έχει
αποστείλει αυστηρή προειδοποίηση στα εμβολιαστικά κέντρα να
μην παραβιάζουν τον κανόνα των οκτώ εβδομάδων. Παρόλα αυτά,
πολλά εξακολουθούν να το κάνουν. Πολύ συχνά, μάλιστα, «επώνυμα» πρόσωπα, ακόμη και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης,
ενημερώνουν μέσω Twitter για το πού βρίσκονται οι χώροι αυτοί.
Δεν είναι λίγες οι φορές που το προσωπικό των κέντρων τα οποία
δεν παρεκκλίνουν από την οδηγία έχει πέσει θύμα προπηλακισμών
από πολίτες που απαιτούν να κάνουν το εμβόλιο νωρίτερα. Σε ένα
κέντρο στη Νοτιοανατολική Αγγλία χρειάστηκε η επέμβαση της
αστυνομίας, ενώ άλλο στο Λονδίνο αναγκάστηκε να προσλάβει
σεκιούριτι όταν ένας πολίτης έφτυσε έναν εθελοντή στο πρόσωπο…
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕ
Τιμητική διάκριση στον βουλευτή
Αλμπέρτο Κόστα απένειμε ο πρέσβης
της Ελλάδας Ιωάννης Ραπτάκης

Ο

Ανώτερος Ταξιάρχης του
Τάγματος του Φοίνικος
της Ελληνικής Δημοκρατίας απονεμήθηκε, τη Δευτέρα
19 Ιουλίου, στον Βρετανό
βουλευτή των Συντηρητικών
Αλμπέρτο Κόστα, πρόεδρο της
Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Ελλάδα, για
τη συμβολή του στην ενίσχυση
των ελληνοβρετανικών σχέσεων.Την τιμητική διάκριση
απένειμε, εξ ονόματος της
Προέδρου της Δημοκρατίας,
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο

Πρέσβης της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννης Ραπτάκης. Κατά την απονομή στην
Πρεσβευτική Κατοικία, ο κ. Ραπτάκης αναφέρθηκε σε όσα έχει
κάνει ο κ. Κόστα για την
ελληνική κοινότητα, τονίζοντας
ότι είναι και ο ίδιος μέλος της,
καθώς η σύζυγός του είναι
Ελληνίδα. Ο κ. Κόστα (δεξιά στη
φωτογραφία), δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα
μου. Θα κάνω ό,τι μπορώ για
την προώθηση των σχέσεων
μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας».
Ο κ. Κόστα είναι βουλευτής από
το 2015 και σταθερός υπερασπιστής των ελληνικών θέσεων
στη Βουλή των Κοινοτήτων.
Βρίσκεται ανάμεσα στους
25 διακεκριμένους πολιτικούς,
καθηγητές και συγγραφείς που
με επιστολή τους προς την
εφημερίδα The Times κάλεσαν
τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει
την Ελλάδα και την Κύπρο,
καταδικάζοντας τις τουρκικές
ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Είναι ένας από τους έξι διακεκριμένους Βρετανούς φιλέλληνες που η ελληνική πολιτεία τίμησε με Τάγματα Αριστείας στο
πλαίσιο του Επετειακού Έτους
2021. Η απονομή των τιμητικών
διακρίσεων στους υπόλοιπους
πέντε (Paul Cartledge, Robin
Lane Fox, John Kittmer, Kevin
Featherstone και Stephen Fry)
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο.

Μόνο όσοι ταξιδιώτες εμβολιάστηκαν
μέσω NHS γλυτώνουν την καραντίνα

Α

ντιδράσεις από χιλιάδες
Κύπριους,
Έλληνες,
λοιπούς
Ευρωπαίους,
αλλά και Βρετανούς που είναι
μόνιμοι κάτοικοι ευρωπαϊκών
κρατών έχει προκαλέσει η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να εξακολουθεί να υποχρεώνει σε καραντίνα 10 ημερών
όσους επιστρέφουν στη Βρετανία και έχουν κάνει το εμβόλιο
κατά του κορωνοϊού στις χώρες
όπου κατοικούν.
Το Ηνωμένο Βασίλειο απαλλάσσει από την δεκαήμερη απομόνωση μόνον όσους έχουν
εμβολιαστεί από τις δομές του
βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) και διαθέτουν
το λεγόμενο NHS COVID Pass
είτε στην εφαρμογή του κινητού
τους τηλεφώνου, είτε εκτυπωμένο σε έντυπη μορφή.
Με άλλα λόγια, γλυτώνουν την
καραντίνα μόνον εκείνοι οι
οποίοι έχουν εμβολιαστεί στη
Βρετανία. Αν έχουν κάνει
ακριβώς τα ίδια εμβόλια (AstraZeneca, Pfizer, Moderna ή
Johnson & Johnson) στην
ή
Κύπρο,
την
Ελλάδα
οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα
πρέπει να κάνουν καραντίνα
σαν να ήταν ανεμβολίαστοι!
Η εν λόγω πρακτική έχει προκαλέσει σύγχυση σε πολλούς
ταξιδιώτες οι οποίοι δεν γνώριζαν αυτή τη «λεπτομέρεια».
Μια λεπτομέρεια η οποία είναι

ικανή να τινάξει το ταξίδι τους
στον αέρα… Ήδη ορισμένοι
επιχείρησαν να ταξιδέψουν με
πιστοποιητικά εμβολιασμού
από άλλες χώρες και, ενώ
θεωρούσαν ότι δεν θα τεθούν
σε καραντίνα, αναγκάζονται να
μείνουν σε δεκαήμερο περιορισμό κατά την άφιξή τους στη
Βρετανία. Πάρα πολλοί Κύπριοι
και Έλληνες, αλλά και Βρετανοί

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση
του
Βρετανού
υπουργού
Μεταφορών Γκραντ Σαπς, από
την περασμένη Δευτέρα 19
Ιουλίου καταργήθηκε η υποχρέωση δεκαήμερης καραντίνας
κατά την επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο για όσους ταξιδιώτες προέρχονται από «πορτοκαλί» χώρες και είναι πλήρως
εμβολιασμένοι.

που έχουν εμβολιαστεί εκτός
Ηνωμένου Βασιλείου, κατέφυγαν στο Facebook και σε άλλα
κοινωνικά δίκτυα προκειμένου
να διαμαρτυρηθούν για την
«άδικη» και «παράλογη», όπως
υποστηρίζουν, πρακτική. «Έχω
κάνει ακριβώς τα ίδια εμβόλια
που κάνουν και στην Αγγλία,
όμως τιμωρούμαι με καραντίνα
μόνο και μόνο επειδή τα έκανα
στην Ελλάδα», έγραψε ένας
χρήστης.

Κατά την άφιξή τους στη
Βρετανία είναι ελεύθεροι να
κυκλοφορήσουν
αμέσως,
έχοντας μόνο την υποχρέωση
να υποβληθούν σε ένα τεστ
ανίχνευσης Covid-19 κατά τη
δεύτερη ημέρα, το οποίο πρέπει
να αγοράσουν μέσω του
Gov.uk πριν από το ταξίδι τους
(www.gov.uk/find-travel-testprovider). Εξακολουθεί, επίσης,
να ισχύει η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού τεστ πριν

από το ταξίδι της επιστροφής.
Από την υποχρέωση καραντίνας εξαιρούνται και όλοι οι
ανήλικοι. Τόσο η Κύπρος, όσο
και η Ελλάδα υπάγονται στην
«πορτοκαλί» κατηγορία του
λεγόμενου συστήματος «φωτεινού σηματοδότη» (traffic light).
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.
Επί του παρόντος, όμως, το
μέτρο της καραντίνας αίρεται
μόνο
για
όσους
έχουν
εμβολιαστεί από το NHS.
Ο Γκραντ Σαπς δήλωσε στις
9 Ιουλίου ότι η κυβέρνηση του
Λονδίνου προτίθεται «εντός των
προσεχών δύο εβδομάδων» να
ανακοινώσει ότι το μέτρο θα
επεκταθεί και σε όσους έχουν
κάνει το εμβόλιο σε χώρες της
ΕΕ. Επί του παρόντος, όμως,
δεν υπάρχει κανένα νεότερο επ’
αυτού, ούτε είναι γνωστό πότε
θα ισχύσει η απαλλαγή από την
καραντίνα όσων διαθέτουν το
Ευρωπαϊκό
Πιστοποιητικό
Εμβολιασμού.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ 1974 ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ- ΦΡΑΓΚΟΥ

«Μας αξίζει η ολική Κύπρος - Το χρωστάμε σε όσους
έφυγαν, σε όσους μένουν και σε όσους θα έρθουν»
λύση και επανένωση όλοι, κάποιοι
είτε βάζουν προσκόμματα, με
αποτέλεσμα αυτή η λύση είτε να
καθυστερεί είτε να είναι κομμένη και
ραμμένη στους ευσεβοποθισμούς
και στους μαξιμαλισμούς τους.
Είτε να μην επέλθει ποτέ γιατί
ονειρεύονται μεγάλες πατρίδες».

Ε

ν μέσω των συνεχιζόμενων δυσκολιών που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, η
Ένωση
Κυπρίων
Αγγλίας διοργάνωσε την περασμένη
Πέμπτη την ετήσια εκδήλωση για
την μαύρη επέτειο του προδοτικού
πραξικοπήματος και της τουρκικής
εισβολής στην Κύπρο.
Τίτλος της φετινής εκδήλωσης,
η οποία είχε στόχο να τιμήσει τους
ήρωες της Αντίστασης κατά της
προδοσίας και του φασισμού, ήταν
«47η Μαύρη Επέτειος του Πραξικοπήματος και της Εισβολής 15 & 20
Ιουλίου 1974». Κύρια ομιλήτρια ήταν
η δημοσιογράφος Μαρία Παπαλαζάρου-Φράγκου, κόρη του αείμνηστου Παπαλάζαρου, της εμβληματικής φυσιογνωμίας της Αριστεράς,
της ιεροσύνης αλλά και της ίδιας της
κυπριακής τραγωδίας, ο οποίος
έχασε έναν γιο από σφαίρες της
ΕΟΚΑ Β΄ και έναν δεύτερο γιό από
τουρκικές σφαίρες κατά την εισβολή.
«Θέλω, με απόσταγμα το προσωπικό μου βίωμα, να μιλήσω σήμερα
ως πονεμένη, εκφράζοντας τις
χιλιάδες πονεμένων συμπατριωτών
μας - ζώντες και τεθνεώτες - που
βίωσαν στο πετσί τους τον πόνο,
την καταστροφή κι έφυγαν από τη
ζωή αδικαίωτοι για τη θυσία των
προσφιλών τους προσώπων»
τόνισε η κυρία Παπαλαζάρου-Φράγκου, η οποία είναι επίσης Γενική
Γραμματέας
της
Παγκύπριας
Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων
Αντιστασιακών.
«Ο κάθε Ιούλης έρχεται να θυμίσει
σε αυτούς που ξεχνούν, το έγκλημα.
Στους περισσότερους μας το θυμίζει
καθημερινά η εικόνα των δικών
μας που είναι παρούσα σε κάθε
στιγμή της ζωής μας - μικρή και
μεγάλη. Μας το θυμίζουν αυτά που
ζήσαμε, αυτά που πάθαμε. Και
παραμένουμε με το παράπονο της
αδικαίωτης θυσίας των δικών μας.
Όχι μόνο γιατί η Κύπρος παραμένει
μοιρασμένη, αλλά γιατί κάποιοι
συμβιβάζονται με τη διαίρεση»,
τόνισε η γνωστή δημοσιογράφος,
προσθέτοντας: «Αντί να ζητούμε

«Το τίμημα της προδοσίας του
1974-πραξικόπημα εισβολή-είναι
μεγάλο», επισήμανε η κυρία Παπαλαζάρου-Φράγκου, ξεκαθαρίζοντας
ότι «μόνο με την λύση του
Κυπριακού και την επανένωση της
Κύπρου θα μπορέσουμε να
ζήσουμε ξανά σε συνθήκες
ασφάλειας και ευημερίας».
«Απέναντι μας έχουμε μια Τουρκία
και μια τουρκοκυπριακή ηγεσία
αδιάλλακτες, που πασχίζουν να
κάνουν το βόρειο μέρος της
πατρίδας μας, επαρχία της Τουρκίας. Μαζί με τους προοδευτικούς
Τουρκοκύπριους πρέπει να αγωνι-

στούμε για τη λύση. Γιατί κι αυτοί
υποφέρουν από την κατοχή της
Τουρκίας. Η βάση λύσης είναι
συμφωνημένη και κατοχυρώνεται
μέσα από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα διαχρονικά
συμφωνηθέντα ανάμεσα στις δύο
κοινότητες της Κύπρου, με τη σφραγίδα του ΟΗΕ». «Η αδιαλλαξία της
Άγκυρας και της τουρκοκυπριακής
ηγεσίας δεν πρέπει να αποτελεί το
άλλοθί μας», τόνισε η Γενική
Γραμματέας της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Πεσόντων Αντιστασιακών. «Πρέπει να επιμένουμε
και να αποζητούμε την στήριξη του
ΟΗΕ για να επανέλθουμε στις διαπραγματεύσεις. Τα μεγάλα κενά στις
συνομιλίες εγκυμονούν κινδύνους.
Αυτό απέδειξε η ιστορία. Φτάνει να
θυμηθούμε την ανακήρυξη του
ψευδοκράτους το 1983 και τώρα τον
επαπειλούμενο εποικισμό της
Αμμοχώστου».
«Μας αξίζει η ολική Κύπρος. Από
την μια άκρη της ως την άλλη.
Το χρωστάμε σε αυτούς που
έφυγαν, σε αυτούς που μένουν σε

αυτούς που θα έρθουν».
«Είναι εύκολο να φανταστούμε πως
φτάσαμε στις 15 του Ιούλη», τόνισε
η κυρία Παπαλαζάρου-Φράγκου,
αναφερόμενη στη διπλή μαύρη
επέτειο.
«Κάποιοι
το
παρουσιάζουν
‘ως ’διχασμό’’, αφήγημα που εκπορεύεται από το κυβερνών κόμμα,
αρνούμενοι να καταδικάσουν με τον
τρόπο αυτό την προδοσία και να
πουν τα πράγματα με το όνομά
τους», συνέχισε.
«Μια τέτοια μέρα δεν μπορούμε να
ακούμε τους απολογητές της
τραγωδίας. Μια τέτοια μέρα δεν
μπορούμε να ακούμε αυτούς που
δαφνοστεφανώνουν τους πραξικοπηματίες με το άλλοθι της διατεταγμένης αποστολής. Δεν μπορούμε
να ανεχτούμε αυτούς που μιλούν για
απερισκεψία αντί για έγκλημα. Ενώ
είναι στο τρισάγιο και καταθέτουν
δάφνινα στεφάνια για τους ήρωες
αντιστασιακούς, φεύγουν από εκεί

και πάνε στους τάφους των
καταδρομέων που έστρεψαν τα
όπλα κατά της Δημοκρατίας και τους
τιμούν ως ήρωες. Κυβέρνηση,
Εκκλησία, ΔΗΣΥ, ΕΛΑΜ. Αυτό
κάνουν κάθε 15 του Ιούλη.
Εξισώνουν το θύμα με τον θύτη».
«Τον προδότη τον ξεπλύναμε και με
τον κλάδο ελαίας. Με το συγχωροχάρτι που του έδωκε ο Μακάριος,
επιστρέφοντας από την αυτοεξορία
τον Δεκέμβριο του 1974. Καιρό τώρα
έπαψα να δίνω συγχωροχάρτι στον
Μακάριο.
Γιατί ο κλάδος ελαίας δεν πρόσφερε
τίποτε άλλο, παρά ασυδοσία στους
προδότες, άλλοθι σε εκείνους που
έδωσαν το σύνθημα του θανάτου
και καταφύγιο σε αυτούς που
προστάτευσαν το έγκλημα.
Δεν εξισώνω τον Μακάριο με τους
καταστροφείς της Κύπρου. Είναι
αλήθεια όμως πως ο κλάδος ελαίας
του λειτούργησε ως κολυμβήθρα του
Σιλωάμ για τους καταστροφείς της
Κύπρου», υποστήριξε η κυρία

Παπαλαζάρου-Φράγκου.

Παλαζίδου: «Έχουμε ευθύνη
να κρατήσουμε ζωντανή την
πραγματική ιστορία»
«Στα περισσότερα από 10.000
χρόνια της ιστορίας της, η Κύπρος
έχει επιβιώσει πάμπολλες ξένες
εισβολές και καταστροφές, αλλά
ποτέ πριν δεν είχε επιτεθεί τόσο
ύπουλα εκ των έσω, από τους
δικούς της ανθρώπου», επισήμανε,
κατά την ομιλία της, η πρόεδρoς της
EKA δρ Ελένη Παλαζίδου, και
διερωτήθηκε: «Ποιος είναιο δρόμος
προς τα εμπρός για την Κύπρο;».
«Κάποιοι φίλοι Τουρκοκύπριοι
ρώτησαν: ‘’γιατί προωθείτε το ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ; Δεν θα έπρεπε να βάλουμε
το παρελθόν εκεί που θα έπρεπε να
είναι, στο παρελθόν’’; Η απάντηση
είναι ΟΧΙ! δεν πρέπει να ξεχνάμε τι
μας έκαναν και τι κάναμε
ο ένας στον άλλο και δεν μπορούμε
να ξεχάσουμε ότι σχεδόν η μισή μας
γη είναι κάτω από την μπότα της
Τουρκίας. ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ - Όχι για
εκδίκηση, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη
και ότι η γη μας θα επανενωθεί και
δεν θα στραφούμε ποτέ ξανά ο ένας
εναντίον του άλλου».
«Η Τουρκία βασίζεται στο πέρασμα
του χρόνου στη διαστρέβλωση των
γεγονότων του παρελθόντος.
Συνεχίζει με το σχέδιό της του
εκτουρκισμού του κατεχόμενου
τμήματος
της
Κύπρου
με
αυξανόμενο αριθμό εποίκων που
σήμερα ξεπερνούν σημαντικά τον
τουρκοκυπριακό πληθυσμό, συνεχίζει με την καταστροφή της
Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς
και του χαρακτήρα της περιοχής και
έχει ξεκινήσει, επιθετικά με την “gunboat policy”, την πολιτική των
κανονιοφόρων, να επιβάλλει αυτό
που ήταν πάντα το σχέδιό της, μια
λύση δύο κρατών», ανέφερε η
δρ Παλαζίδου.
«Και εμείς τι κάνουμε; Περιμένουμε
τον από μηχανής θεό. Ταυτόχρονα
διαστρεβλώνουμε την ιστορία μας.
Όχι μόνο αθωώνουμε τους ενόχους
δράστες, αλλά τους μετατρέπουμε
και σε ήρωες! Έχουμε ευθύνη να
κρατήσουμε ζωντανή την πραγματική ιστορία τόσο οι Ελληνοκυπριοι
όσο και οι Τουρκοκύπριοι.
Πρέπει να παραμερίσουμε τους
εξτρεμιστές και από τις δύο
κοινότητες εκείνους
που μας
οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία και
τον διχασμό», κατέληξε.

Επιστολή προσφύγων από την Αμμόχωστο προς τον Βρετανό Υπ. Εξωτερικών

Α

α αυξήσει τις προσπάθειές της για την υλοποίηση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που
αφορούν στην Αμμόχωστο, καλούν τη βρετανική
κυβέρνηση με επιστολή τους πρόσφυγες από την
πόλη που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι
ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων.
Σε επιστολή τους προς τον Υπουργό Εξωτερικών
του Ηνωμένου Βασιλείου Ντόμινικ Ράαμπ
τονίζουν ότι «αντί για την υλοποίηση των
ψηφισμάτων των ΗΕ για την επιστροφή των
νομίμων κατοίκων στην πατρογονική γη και εστίες
τους, η Τουρκία και το κατοχικό τουρκοκυπριακό
καθεστώς βιαστικά ξανάνοιξαν την πόλη στα τέλη
του 2020 για τουρίστες να την επισκεφθούν και
να δουν τα εγκαταλελειμμένα σπίτια μας για
περιηγήσεις αξιοθέατων, φωτογραφίσεις και για
τουρκικές επίδειξης μόδας, πικ-νικ και βόλτες με
ποδήλατα».

Όπως επισημαίνουν, «αυτές οι ενέργειες είναι
μια πρόκληση και μια προσβολή προς τους
νομίμους κατοίκους της Αμμοχώστου που
λαχταρούν την επιστροφή στα σπίτια τους μετά
από 47 μακριά χρόνια και δε θα έπρεπε να
γίνονται ανεκτές από τη διεθνή κοινότητα».
Συμπληρώνουν ότι επιπλέον τώρα είναι
αντιμέτωποι με την εκκαθάριση περιοχών της
πόλης και την κατεδάφιση δημοτικών κτιρίων για
την επίσκεψη Ερντογάν στην Αμμόχωστο, από
όπου σχεδιάζει να ανακοινώσει περαιτέρω
επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας.
Την επιστολή προς τον κ. Ράαμπ υπογράφουν
εκ μέρους του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων
οι κ.κ. Αντώνης και Νίκος Σαββίδης, Κίκης
Χριστοφίδης, Γιώργος Γεωργίου, Γιώργος Χατζηπαυλής, Σπύρος Νεοφύτου και Τζον Στεργίδης.

Γωνιά Ποίησης
«Γλυκιά Καρποφορία»
Οι Ρίζες τής Μορφώσεως είναι πικρές,
φαρμάκι,
Όμως καρπός, πολύ γλυκός – ωφέλιμος και
θρεπτικός
σαν δροσερό νεράκι!
Σάν τό σχολείο τής ζωής, διαβάζεις και μαθαίνεις
Διδάσκει μέ προβλήματα - Δύσκολα
Ερωτήματα,
λύνεις, καταλαμβαίνεις!
‘Ο φρόνιμος ο μαθητής, καλομελετημένος,
δεν καταντά δκιακονητής – Ούτε και Βάρος
επί γής
Θα βγαίνει κερδησμένος!
Αφήνει πίσω παρελθόν, μαζεύει εμπειρίες,
Του γίνεται αντιληπτός - Λόγος και δύσκολος
καιρός,
νοεί διδασκαλίες!
Με ηρεμία πάντοτε, και δίχως αντιδράσεις
Ό,τι του στείλει η ζωή – Με σκέψη και υπομονή,
θα γράψει εξετάσεις!
Ο πανικός δεν ωφελεί, αυξάνει την μιζέρια,
Με πίστη και αποδοχή - θα φέρει την ανατροπή,
Άνοιξη, Καλοκαίρια!
Το γήρας του θ’αν εποχή, πλούτου, ευημερίας
θα χαίρεται παραγωγήν- Σαν βλέπει την
συγκομιδή
γλυκιάς καρποφορίας!
Ευχαριστώ τον Δάσκαλο, Μέγα Αριστοτέλη,
που δίδαξε τα γράμματα - Ζωής Σοφά
Διδάγματα,
του Πνεύματος τό Μέλι!
Αιώνιος, Αθάνατος, Παντοτινός θα μείνει,
Λαμπάδα, Φάρος στήν ζωή- Από Δυσμάς σ’
Ανατολή,
Ανάβει και δεν σβήνει!!!

Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Αλησμόνητη πρώτη αγάπη
Η πρώτη και αλησμόνητη αγάπη ποτέ
δεν την ξεχνούμε μα ούτε στον παράδεισο.
ποτέ δεν θα τη βρούμε.
Αλησμόνητη είσαι και θάσαι πάντα και άλλες
αγάπες αν βρεθούν στο δρόμο της ζωής μου
η πρώτη και αλησμόνητη εσύ θα είσαι
πάντοτε βαθιά μες τη ψύχη
Ρεφραίν.
Αλησμόνητη θάσαι εσύ αλησμόνητη σαν
αγκαλιά της
μάνας όταν αγκαλιάζει το πρώτο της παιδί μες
τα δικά της σπλάχνα.
Αλησμόνητη θάσαι εσύ αλησμόνητη σαν
αγκαλιά της
Μάνας όταν αγκαλιάζει το πρώτο της παιδί
μες τα δικά της σπλάχνα.
Και αν πάω τόπους μακρινούς τον κίσμο και
αν γυρίσω εσύ θασαί η πρώτη και
αλησμόνητη
μέχρι να ξεψυχήσω
Αλησμόνητη και παντοτινή θάσαι εσύ μες τα
μυαλά μου
η πρώτη αγάπη ούτε λεπτό ούτε στιγμή
θα φύγεις μακριά μου.
Σαν φυλακτό της μάνας μου πάντα θα σε
προσέχω
και μέσα μου αλησμόνητη παντοτινά θα σε
έχω.
Ανδρέας Γεωργίου Κοντεάτης
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά
που απορρέουν από προσωπικά βιώματα
του ποιήτη.
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Κακουρής: «Η Βρετανία πρέπει να αντιληφθεί ότι η Τουρκία
αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα αποσταθεροποίησης»

Μ

ε μηνύματα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και
«υπενθύμισης» των προκλήσεων της Τουρκίας στη
βρετανική κυβέρνηση και στους λοιπούς διεθνείς
εταίρους της Κύπρου τελέσθηκε την Κυριακή 18 Ιουλίου το
Ετήσιο Εθνικό Μνημόσυνο Πεσόντων και Αγνοουμένων του
1974 στον ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού στο
Βόρειο Λονδίνο.
Την επιμνημόσυνη δέηση για τη διακρίβωση της τύχης των
αγνοουμένων έψαλε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης
Βρετανίας κ.κ. Νικήτας. Στο μνημόσυνο παρέστησαν ο Πρέσβης
της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ιωάννης Ραπτάκης, στελέχη
της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας και της Ελληνικής Πρεσβείας,
μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, της
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ και μέλη της Επιτροπής Συγγενών Αγνοουμένων.
Κύριος ομιλητής ήταν ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ανδρέας Κακουρής (αριστερά στη φωτογραφία). «Με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης,
υποκλίνομαι μαζί σας στη θυσία των ηρωικών πεσόντων κατά την
εισβολή της Τουρκίας το 1974, υπερασπιζόμενοι την ελευθερία
της Κύπρου. Σαράντα επτά χρόνια μετά, ο πόθος για την ελευθερία
παραμένει άσβεστος και ο αγώνας του πολύπαθου κυπριακού
λαού συνεχίζεται», ανέφερε ο κ. Κακουρής.
Και πρόσθεσε: «Ο ξεριζωμός παραμένει μια βίαιη καταπάτηση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας αλλά περισσότερο από όλα
μια βίαιη υφαρπαγή της ζωής που δεν ζήσαμε στη γη που μας
γέννησε. Αλλά η γη είναι εκεί και μας καρτερεί υπομονετικά:
περιμένει εκείνη τη μέρα που οι πρόσφυγες θα επιστρέψουν, που
τα κατοχικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν, που η πατρίδα μας
θα επανενωθεί».
Ο Ύπατος Αρμοστής τόνισε ότι «με μεγάλη αγωνία και ανησυχία
παρακολουθούμε τους τελευταίους μήνες τον Πρόεδρο Ερντογάν,
μέλη της κυβέρνησής του και το κατοχικό καθεστώς και τον
εγκάθετό του στην Κύπρο Ερσίν Τατάρ, να προαναγγέλλουν
δυσάρεστες εξελίξεις. Οι απειλές εντείνονται, με τον κ. Ερντογάν
απτόητο και αμετάκλητο απέναντι στις προειδοποιήσεις του
διεθνούς παράγοντα».
Αναφερόμενος στην επίσκεψη Ερντογάν στην Αμμόχωστο,
προχθές Τρίτη, είπε: «Είμαστε ξεκάθαροι. Είτε πρόκειται για
περαιτέρω άνοιγμα του παραλιακού μετώπου, είτε πρόκειται για
άνοιγμα συγκεκριμένης συνοικίας, πάρκου, γειτονιάς, δεν παύουν
από του να είναι προκλήσεις και κατάφωρες παραβιάσεις των
σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, που προϋποθέτουν παράδοση της περιοχής
στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και επιστροφή στους νόμιμους
κατοίκους της».
Επανέλαβε δε ότι «ενδεχόμενη αλλαγή του καθεστώτος των
Βαρωσίων έχει τη δυνατότητα να δυναμιτίσει κάθε προσπάθεια
για επανάληψη των συνομιλιών, αφού θα επιφέρει ανεπανόρθωτες
συνέπειες στις προσπάθειες εξεύρεσης συνολικής διευθέτησης
στο Κυπριακό».
«Ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, προαναγγέλλει νέες
γεωτρήσεις στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Την ίδια στιγμή,

η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας τόσο στη θάλασσα, όσο και
στον αέρα, με καθημερινές στρατιωτικές ασκήσεις και παραβιάσεις
κανόνων ασφαλούς αεροπλοΐας και ναυσιπλοΐας, υπενθυμίζουν
στον καθένα τις βλέψεις επιβολής και δίψας για ισχύ της γειτονικής
χώρας. Η λειτουργία βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών της
στο κατεχόμενο Λευκόνοικο και χρήση αυτών σε γειτονικές
συγκρούσεις, επαληθεύει τις υποψίες. Τέτοιες κινήσεις της Τουρκίας
δεν αποτελούν μόνο απειλή για την Κύπρο, αλλά σίγουρα
προκαλούν επιπρόσθετες εντάσεις σε μια περιοχή όπου
επηρεάζονται τα συμφέροντα πολλών, περιλαμβανομένου και του
Ηνωμένου Βασιλείου», τόνισε ο κ. Κακουρής.
«Η Τουρκία αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα περιφερειακής αποσταθεροποίησης, όχι πηγή σταθερότητας. Και είναι προφανές
πλέον σε όλους ότι η Τουρκία, προσπαθεί να εδραιώσει την ισχύ
της στην περιοχή. Αρκεί να δει κάποιος ένα χάρτη στον οποίο να
αποτυπώνονται με βάση το διεθνές δίκαιο τα όρια της Κυπριακής
επικράτειας σε αέρα και θάλασσα. Οι δράσεις και παραβιάσεις της
Τουρκίας στο έδαφος, στον αέρα και στη θάλασσα της Κύπρου
αποβλέπουν στην εδραίωσή της με την επιβολή τετελεσμένων.
Αυτό είναι που πρέπει να αντιληφθούν εταίροι μας με δικά τους
συμφέροντα εκεί, περιλαμβανομένου και του Ηνωμένου
Βασιλείου», επισήμανε.
«Πάντοτε ο δρόμος της διαπραγμάτευσης, της ειρήνης και της
σταθερότητας είναι η πρώτη μας επιλογή. Η μόνη μας επιλογή.
Με αταλάντευτη προσήλωση στον στόχο της επανέναρξης
ουσιαστικών συνομιλιών, ώστε να επανενώσουμε την πατρίδα μας
και να εξευρεθεί λύση στις συμφωνημένες παραμέτρους των
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας στη βάση της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως καθορίζεται
από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θα
απολαμβάνει μια κυριαρχία, μια ιθαγένεια και μια διεθνή
προσωπικότητα, στη βάση επίσης των αρχών και αξιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελληνοκυπριακή πλευρά, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, αξιοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή
μας, πολιτικά, νομικά και διπλωματικά, για να επιτύχουμε μια
βιώσιμη λύση που θα διασφαλίζει την ειρήνη, την ασφάλεια, την
πρόοδο και την ευημερία όλων των Κυπρίων, καθώς και των
μελλοντικών γενιών. Μια λύση που θα διασφαλίζει ότι θα
παραμείνει η Κύπρος σύγχρονο και λειτουργικό Κράτος Μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς εγγυήσεις, επεμβατικά δικαιώματα
και ξένα στρατεύματα», είπε ο Ύπατος Αρμοστής.
Και πρόσθεσε: «’’Λύσεις’’ όπως τις επιδιώκει η Τουρκία για
αναγνώριση δήθεν κυριαρχικής ισότητας για το ψευδοκράτος της,
ή δημιουργία δύο κρατών, όπως είδαμε και πρόσφατα στην
ανεπίσημη συνάντηση της Γενεύης που συγκάλεσε ο Γενικός
Γραμματέας του ΟΗΕ, μόνο στόχο έχουν τη μόνιμη διχοτόμηση
του νησιού και τη διασφάλιση της δικής της μόνιμης παρουσίας
στην Ανατολική Μεσόγειο. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε οποιαδήποτε
πρόοδος στη Γενεύη ευθύνεται αποκλειστικά η τουρκική πλευρά».
«Με αγωνία και με έντονο το αίσθημα του καθήκοντος,
μεταφέρουμε αυτά τα μηνύματα στη διεθνή κοινότητα. Δίνουμε
βαρύτητα στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, ιδιαίτερα τα Μόνιμα Μέλη, και ειδικότερα στο
Ηνωμένο Βασίλειο, που ως εγγυήτρια δύναμη, εξακολουθεί να έχει
την υποχρέωση να προστατεύει και να διαφυλάσσει την
ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας το υπενθυμίζουμε αυτό στον πολιτικό
κόσμο εδώ».
Επιπροσθέτως, ο κ. Κακουρής ευχαρίστησε «ιδιαίτερα και
θερμότατα», τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Νικήτα, για την
πρωτοβουλία για κήρυξη εθνικού μνημοσύνου σε όλες τις εκκλησίες
του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς επίσης και για την απόφασή του
να δοθούν οι εισφορές από την λειτουργία όλων των εκκλησιών
σε αυτούς που έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές στην Κύπρο.

«Πρo καιρού πληροφορήθηκα από τον Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας, κ. Καραολή, για την εκστρατεία #handsoffcyprus και
μόλις τώρα όλοι έχουμε ενημερωθεί ότι αυτή η εκστρατεία έχει
φτάσει στο 73% των βρετανών βουλευτών και μάλιστα με απτά
αποτελέσματα. Αυτό αποδεικνύει τη δύναμη που έχει η κοινότητα
εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο», κατέληξε ο Ύπατος Αρμοστής.

Καραολής: «Απαιτούμε από τη βρετανική κυβέρνηση
να τιμήσει τις υποχρεώσεις της προς την Κύπρο»
Φέτος συμπληρώθηκαν 47 χρόνια από τις μαύρες επετείους της
παράνομης τουρκικής εισβολής και του προδοτικού πραξικοπήματος. «Ο χρόνος όμως δεν μας λύγισε. Όλοι μαζί
συνεχίζουμε τον αγώνα για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής,
την ελευθερία της Κύπρου και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ στο Βαρώσι και σε ολόκληρη την Κύπρο» ανέφερε, στην
ομιλία του, ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
Χρίστος Καραολής (δεξιά στη φωτογραφία).
Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται
ακόμα και σήμερα. Ο αλαζονικός και απρόβλεπτος Ερντογάν μας
απειλεί ότι θα δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στο Βαρώσι,
παραβιάζοντας ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταπατώντας ανθρώπινα
δικαιώματα».
«Επιπρόσθετα, ο Ερντογάν και ο εκλεκτός του στα κατεχόμενα,
Ερσίν Τατάρ, επιζητούν τη διχοτόμηση της Κύπρου και τη
δημιουργία δύο κρατών. Αυτό που επιδιώκουν όμως, ευτυχώς δεν
αντιπροσωπεύει τις απόψεις της πλειοψηφίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας, τόσο στο νησί μας όσο και εδώ στο Ηνωμένο
Βασίλειο, που μαζί με τους Ελληνοκύπριους επιθυμούν να δουν
το νησί τους επανενωμένο, σε μια διζωνική, δικοινοτική
ομοσπονδία. Επίσης, δεν αντιπροσωπεύει τη βούληση του ΟΗΕ,
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή της διεθνούς κοινότητας».
Ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας επισήμανε
ότι «η Βρετανία, μετά την έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
επιζητεί νέες εμπορικές σχέσεις και συνεργασίες. Παρά τις νομικές
υποχρεώσεις της προς την Κύπρο και τις βρετανικές βάσεις,
δυστυχώς τηρεί πολιτική ίσων αποστάσεων. Γι’ αυτό, η Ομοσπονδία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, και είναι πάντα έτοιμη
να δράσει».
Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η παροικία,
ο κ. Καραολής τόνισε ότι «επτά εβδομάδες πριν από την μαύρη
επέτειο της Τουρκικής εισβολής, η Ομοσπονδία εγκαινίασε και πάλι
την ηλεκτρονική εκστρατεία μας Hands Off Cyprus. Φέτος, βρήκε
ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση».
Παράλληλα, συνεχάρη και ευχαρίστησε «όλη την ομογένεια και
την Αρχιεπισκοπή, που μας βοήθησαν να επικοινωνήσουμε με
472 βουλευτές (73% των βουλευτών), οι οποίοι έλαβαν επιστολές
από τους ψηφοφόρους τους, για την Κύπρο. Τέτοιες εκστρατείες,
αποδεικνύουν πως όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε
περισσότερα».
«Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ομοσπονδίας ενάντια στην
τουρκική κατοχή, τις προκλήσεις και στις παράνομες πράξεις των
τούρκων στην Κύπρο, συνεχίζεται και αυξάνεται μεθοδικά προς
κάθε κατεύθυνση», είπε ο κ. Καραολής, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία
«στη στενή συνεργασία μας με τον ακούραστο Ύπατο Αρμοστή
μας, Ανδρέα Κακουρή, τιμώντας το σημαντικό έργο που επιτελεί
με την διπλωματική του ομάδα. Με τη βοήθεια τους, όπως και των
πολλών φίλων μας βουλευτών στην διακομματική κοινοβουλευτική
ομάδα (APPG for Cyprus) που έχει τα περισσότερα μέλη που είχε
ποτέ, αναβαθμίζουμε τις διαφωτιστικές προσπάθειες και τις επαφές
μας με τους βουλευτές και άλλους παράγοντες και συνεχίζουμε να
απαιτούμε από τη βρετανική Κυβέρνηση να τιμήσει τις
υποχρεώσεις της προς την Κύπρο».

Πρωτοβουλία Νικήτα για μνημόσυνα σε όλη τη Βρετανία
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ.
Νικήτας ανέλαβε πρωτοβουλία για κήρυξη εθνικού
μνημοσύνου για την τραγική επέτειο της 20ης Ιουλίου του
1974 και κάλεσε, με εγκύκλιό, του όλες τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες της Αρχιεπισκοπής να τελέσουν μνημόσυνα
υπέρ των Πεσόντων και Αγνοουμένων. Παράλληλα, έλαβε
την απόφαση να δοθούν οι εισφορές από τη λειτουργία
όλων των εκκλησιών του Ηνωμένου Βασιλείου, στους
πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Κύπρο.
Φωτογραφία από το μνημόσυνο που τελέστηκε στον ναό
του Αγίου Δημητρίου στο Βόρειο Λονδίνο.
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Του Γιώργου
Α.Σάββα

Αλλαγή νόμου για υποστατικά
στοιχημάτων ζητούν οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι του Enfield

Τ

ην περασμένη εβδομάδα και συγκεκρι-

Κεντρική Κυβέρνηση επιστολές.

μένα την Τετάρτη 14ην Ιουλίου 2021 σε

Ως Cabinet Member for Licensing and

συνάντηση

Δημοτικών

Regulatory Services το έχω προωθήσει εν

Συμβούλων του Enfield, σε μία σπάνια περί-

συνεργασία με άλλους Δημοτικούς Συμβούλους.

όλων

των

πτωση, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν
υπέρ της εισηγήσεως όπως η Κεντρική Κυβέρνηση αναθεωρήσει τον νόμο και με σκοπό να
τον αλλάξει περί παραχωρήσεως άδειας για
καταστήματα στοιχημάτων

όπως bingo,

μηχανάκια, ιπποδρομιών και άλλα παρόμοια.

Ευχάριστο είναι το γεγονός ότι η Αρχηγός της
Αντιπολίτευσης με πλησίασε μετά την εν λόγω
συνάντηση και πρόσφερε να συνυπογράψει
επιστολή που θα σταλεί στο αρμόδιο τμήμα της
Κυβέρνησης.

Πρατήρια τέτοιου είδoυς όλο και αυξάνοντα και

Αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρόκειται να το

παρά την αντίσταση των Τοπικών αρχών

χρησιμοποίηση

κατοίκων τα δημαρχεία είναι αδύνατα να

παράταξη για χάριν πολίτικών κερδών...

επέμβουν λόγω του νόμου.
Αν και οι τοπικές αρχές έχουν το δικαίωμα να
κλείσουν τέτοια πρατήρια εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, όπως κατά την διάρκεια της
λειτουργίας, έχουν παρατηρηθεί να λαμβάνουν

οποιανδήποτε

πολιτική

Το τι ανάφερα στην ομιλία μου μεταξύ άλλων
και τα εξής.
“Είναι ολοφάνερο για όλους που είχαν αμφιβολία
στοότι τα δημαρχεία είναι ανίσχυρα να

μέρος διάφορα επεισόδια όπως καυγάδες ή

σταματήσουν το άνοιγμα υποστατικών αφού το

προώθηση ναρκωτικών η το κοινό είναι σε

Merkur Slots έφερε ένσταση μέσων δικαστηρίων

κίνδυνο και όπως πάντα με την συμβουλή της

να μην διεξάγει το δημαρχείο αναθεώρηση γκρο

Αστυνομίας τότε καλούνται οι ιδιοκτήτες να

από την παραχώρηση άδειας τέτοιας φύσεως.

δώσουν αναφορά και η επιτροπή αποφασίζει

Τόσον τα δημαρχείο όσο και ο λαός πρέπει να

ποιαν γραμμή θα πάρει, σχετικά με το αν θα

αφεθούν ελεύθεροι για να αποφασίσουν για το

συνεχίσει η παραχώρηση άδειας η όχι.
Το θέμα είναι γύρω από την αρχική άδεια που
παραχωρείται από την Κυβέρνηση και όχι από
τις τοπικές αρχές διότι όταν αποταθούν αυτές

μέλλον της περιοχής όπου ζουν και όχι να
αφεθεί η τελική απόφαση στους απρόσωπους
γραφειοκράτες.
στη πολεοδομία

και

οι εταιρίες στοιχημάτων, αυτομάτως παίρνουν

Προγραμματισμός

την άδεια από την Κυβέρνηση σε οποιανδήποτε

αδειοδότηση είναι θέματα που τα δημαρχεία

μέρος και αν είναι.

πρέπει να χειρίζονται χωρίς επεμβάσεις από την

Αν και δοκίμασε το δημαρχείο πριν λίγες

Κυβέρνηση.

εβδομάδες να διεξάγει αναθεώρηση της άδειας

Δεν είναι η προτεραιότητα των δημαρχείων να

για ένα σχετικό νέο πρατήριο, αναγκάσθηκε το

έχουν υποστατικά σε κάθε δρόμος αλλά μάλλον

δημαρχείο να σταματήσει, μετά από ένα legal

καταστήματα.

challenge από την εταιρία που το δημαρχείο θα
έχανε την δίκη και θα στοίχιζε πολλές χιλιάδες
εις βάρος των φορολογουμένων κατοίκων.
Όπως ανάφερα ποιο πάνω ήταν μία σπάνια

Χρειαζόμαστε ένα υγιές μίγμα καταστημάτων
που θα βοηθήσουν την οικονομία και θα επιφέρει
κίνηση στους δρόμους και shopping centres.

περίπτωση να συμφωνήσουν όλοι οι Δημοτικοί

Τα υποστατικά στοιχημάτων είναι κομμάτι μιας

Σύμβουλοι ανεξαιρέτως πολιτικού χρώματος.

πολύ μεγάλης επιχείρησης που φθάνει σε

Η τελευταία φορά που είχαμε όλοι συμφωνήσει

δισεκατομμύρια κέρδη. Μερικά υποστατικά

ήτα κατά το ψήφισμα γύρω από τον ρατσισμό

εφαρμόζουν τεχνάσματα ούτως ώστε να

και που κατέθεσα τον περασμένο Δεκέμβριο

ελκύσουν και να καθίσουν κυριολεκτικά για ώρες.

2020.
Αλλά ας επιστρέψουμε στο θέμα μας. Την στιγμή
που η Κυβέρνηση όπως μας λένε επιθυμεί να
δώσει τέρμα στην λιτότητα την φτώχια και την
πείνα που μαστίζει ένα μεγάλο ποσοστό των

Να τοποθετούν οι πελάτες δεκάλιρα και εικοσάλιρα στις μηχανές στοιχημάτων.
Όπως μου έχουν εξηγήσει μερικοί που πήγαν
να ερευνήσουνε, τι στα αλήθεια γίνεται.

κατοίκων και αν πράγματι λέει η κυβέρνηση και

Τα καθίσματα είναι πολύ αναπαυτικά, η δε

το εννοεί τότε δεν υπάρχει άλλη εκλογή παρά

μουσική που ακούγετε από το μεγάφωνο του

να διεξάγω μια αναθεώρηση εάν υπηρετεί τα

καταστήματος είναι τέτοια που σε ωθεί να

συμφέροντα του λαού, και… όχι των εταιριών

συνέχισης να βάζεις χρήματα.

που ζουν και προφητεύουν ως επί το πλείστο

Τα στοιχήματα είναι καταστροφή για οικογένειες,

ειδικά από άπορες οικογένειες

για την κοινωνία και πολλά παιδιά κυριολεκτικά

Η συζήτηση στο δημαρχείο διήρκεσε για μία ώρα
μέσα στα πλαίσια την κανονικής ώρας που
διαρκούν τέτοιου είδους συναντήσεις.
Μία ώρα συζητήσεως φανερώνει πόσο οι

υποφέρουν λόγω φτώχειας μα και η Κυβέρνηση
πρέπει να το καταλάβει αυτό ότι δεν βοηθά ούτε
κοινότητες μα ούτε και την χώρα ή και τα

Δημοτικοί Σύμβουλοι το έχουν πάρει πολύ

δημαρχεία.

σοβαρά και στενοχωριούνται πολύ γύρω από

Ζητούμε από την Κυβέρνηση αλλαγή νόμου

αυτό το θέμα αφού κατά την διάρκεια των

στις παραχωρήσεις άδειας σε καταστήματα

τελευταίων λίγων εβδομάδων έχουν σταλεί στην

στοιχημάτων προτού είναι τελικά αργά.”

Απολογισμός της φετινής σχολικής χρονιάς
Της Έλισσας
Ξενοφώντος

Φιλολόγου
Άλλη μια σχολική χρονιά
έφτασε στο
τέλος της. Μια
χρονιά που επιλογικά μόνο διδακτική μπορεί να
χαρακτηριστεί από όλους τους εμπλεκόμενους
που δεν είναι άλλοι από τους νηπιαγωγούς,
δασκάλους, καθηγητές και μαθητές. Μια χρονιά
ιδιαιτεροτήτων!
Στο πλαίσιο αυτό της πρωτοπορίας στην
εκπαιδευτική διαδικασία κάναμε την τεχνολογία
όπλο και εργαλείο μας. Μετουσιώσαμε τις
ηλεκτρονικές συσκευές σε κρουνούς μάθησης και
γνώσης και οργανώσαμε το μάθημα σε μια
εικονική αίθουσα διδασκαλίας.
Αρωγοί σε όλη αυτή την τιτάνια προσπάθεια
στάθηκαν οι αξιοθαύμαστοι εκπαιδευτικοί οι
οποίοι επιτελώντας πιστά το λειτούργημά τους
στήριξαν την τηλεκπαίδευση με ζήλο και ζέση
ανάγοντας σε αυτοσκοπό την μόρφωση των
παιδιών μας. Για όλους αυτούς τους λόγους
καθώς και για πολλούς άλλους τους οφείλουμε
ευγνωμοσύνη. Μεγάλες ευχαριστίες από όλους
εμάς τους εκπαιδευτικούς στην κάθε μαθήτρια
και τον κάθε μαθητή σε κάθε γωνιά της Μεγάλης
Βρετανίας για την παροιμιώδη εναρμόνιση με τα
νέα δεδομένα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Σε όλα τα σχολεία, τα
πανεπιστήμια… ακόμα και τα ελληνικά παροικιακά μας σχολεία που άντεξαν. Ευχαριστίες και
στο Υπουργείο Παιδείας Κύπρου για την συμβολική οικονομική συνδρομή προς όλα τα σχολεία.
Φυσικά όλο αυτό το εγχείρημα δεν θα είχε στεφθεί
με επιτυχία χωρίς την διαρκή συνδρομή των
γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι με αυταπάρνηση
και ανιδιοτέλεια πέρασαν πολλές ώρες και μέρες
δίπλα στα παιδιά τους επιστρέφοντας και εκείνοι
για λίγο και πάλι στα θρανία.
Η φετινή σχολική χρονιά λοιπόν μας δίδαξε η
εκπαίδευση νίκησε και θα συνεχίσει να νικά ακόμη
και σε αντίξοες συνθήκες. Όμως ας πούμε ότι
όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, για να
αφήσουμε το κλίμα κάπως ευχάριστο. Και πάντα
ξεχνάμε τις δυσκολίες όταν επιτελείται ο σκοπός.
Η αλήθεια είναι ότι ειδικά φέτος η χρονιά κύλησε
πολύ γρήγορα! Ίσως επειδή και οι αλλαγές ήταν
τεράστιες! Ίσως γιατί υπήρξε μια ακόμη πολύ
σημαντική χρονιά για ακόμη μια ομάδα παιδιών
που θα έδιναν εξετάσεις GCSE και A Level.
Και πάλι η ευθύνη στους καθηγητές, αυτή τη
φορά στα σίγουρα αφού ανακοινώθηκε από
νωρίς ότι θα ίσχυε η περσινή διαδικασία, δηλαδή
η βαθμολόγηση και αξιολόγηση των μαθητών
από τους καθηγητές τους.
Η φετινή σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της
και αφήνει ανάμεικτα αισθήματα. Οι δυσκολίες
από τη μια οι χαρές από την άλλη, οι ανησυχίες
από την μια αλλά και η ικανοποίηση από την
άλλη. Δημιουργίες, απογοητεύσεις, καινούριες
συνεργασίες και ιδέες, νέες προτάσεις και
άγχος…
Ας μείνουμε στις ωραίες αναμνήσεις των στιγμών
της φετινής χρονιάς, αυτών των μοναδικών
στιγμών… στην τάξη, στο διάλειμμα. Και πιο πολύ
στις στιγμές… μέσα από τα παραθυράκια του
Zoom. Kι άντε πάλι οι εντολές: κλείστε τα
μικρόφωνα σας, ανοίξτε τα μικρόφωνά σας,
ανοίξτε την κάμερα, να βλέπω όλους τα
πρόσωπά σας, χαμογελάστε…
Η τάξη μου, οι μαθητές μου, οι αγάπες μου οι
μεγάλες… Κι όλα αρχίζουν τον Σεπτέμβριο, όπως
όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις για μάθηση και
τελειώνουν τον Ιούλιο. Η μάθηση, οι εξετάσεις,
τα πιστοποιητικά, οι συγκινήσεις των αποτελεσμάτων… και η ικανοποίηση πως όλα
λειτούργησαν όπως τα φαντάστηκες ως
εκπαιδευτικός ή διευθυντής ή προϊστάμενος.
Δεν άρχισε η φετινή χρονιά για πολλά σχολεία
όπως την είχαν ονειρευτεί το περσινό καλοκαίρι
αλλά μεγάλη αντοχή απαιτούσε και γερά νεύρα.
Λίγες σκέψεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς
του Ανεξάρτητου ελληνικού σχολείου St Mary’s
για τη φετινή χρονιά:
Δέσποινα Μαυρομάτη - δασκάλα
(Tαχύρρυθμο Tμήμα ελληνικής Γλώσσας)
Το Ταχύρρυθμο Τμήμα Ελληνικών δημιουργήθηκε
αυτή τη χρονιά για παιδιά 9-13 ετών που είτε
είχαν προηγούμενη εμπειρία της ελληνικής
γλώσσας, είτε ξεκινούσαν για πρώτη φορά να
μαθαίνουν ελληνικά. Ήταν μια υπέροχη σχολική

χρονιά, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που
έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Στο δεύτερο τρίμηνο
τα μαθήματα συνεχίστηκαν στο Ζουμ μέχρι το
τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να παίξουν στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
Kahoot, ένα παιχνίδι με στόχο την ανάπτυξη του
λεξιλογίου. Στο τρίτο τρίμηνο ξεκίνησαν να
συγκεντρώνουν «Μονάδες για την καλύτερη
συνεισφορά στην εργασία της τάξης. Νικητής
ήταν ο Άριαν Ντάστης. Επιπλέον συμμετείχαν
στον «Διαγωνισμό ορθογραφίας», όπου νικήτρια
ήταν η Μελίνα Δεδάκη.
Αθηνά Θεοδότου - Φιλόλογος
(Nηπιαγωγείο-Προδημοτική)
Σε αυτή τη σχολική χρονιά αντιμετωπίσαμε
καινούριες προκλήσεις και δυσκολίες. Όμως τις
δυσκολίες τις αντιμετωπίσαμε σαν ομάδα. Παιδιά,
γονείς, δάσκαλοι, διεύθυνση και επιτροπή. Μέσα
από τις δυσκολίες ως εκπαιδευτικοί αλλά και ως
άνθρωποι πιστεύω ότι βγήκαμε κερδισμένοι
γιατί μάθαμε ο ένας να φέρεται καλύτερα στον
άλλο, να είμαστε πιο φιλικοί, να δείχνουμε πιο
πολύ σεβασμό ο ένας στον άλλο. Επίσης τα
παιδιά πιστεύω έχουν μάθει ότι οι δυσκολίες
που μπορεί να παρουσιαστούν στη ζωή μπορούν
να αντιμετωπιστούν. Όλος ο κόσμος έχει
αντιληφθεί ότι η εκπαίδευση και η μόρφωση
μπορεί να βοηθήσει την κοινωνία να προφυλαχτεί
αλλά και να αναπτυχθεί.
Γεωργία Κωσταρά-μαθήτρια, GCSE 2oς
χρόνος
Μόλις τελείωσα την τάξη των GCSE στο ελληνικό
μου σχολείο. Προσωπικά είχα μια εξαιρετικά
ωραία εμπειρία φέτος όταν έκανα μαθήματα για
να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις. Κοντά μου
είχα απίθανους συμμαθητές και συμμαθήτριες
και την καθηγήτρια μου που με βοηθούσε και
καθοδηγούσε συνέχεια. Μπορώ να πω ότι έκανα
μεγάλη πρόοδο και τα ελληνικά μου βελτιώθηκαν
πολύ. Θα ήθελα να παροτρύνω τους μαθητές
που σκέφτονται να κάνουν τα GCSE τους στα
Ελληνικά να το κάνουν. Μπορεί η φετινή χρονιά
να είχε τα πάνω - κάτω της και τα μαθήματα στο
Zoom να είχαν τις δυσκολίες τους στην αρχή
αλλά στο τέλος μπορώ να πω ότι η όλη εμπειρία
ήταν υπέροχη και άξιζε τον κόπο.
Ανδριάνα Δημήτρη -μαθήτρια Pre GCSE
Την επόμενη χρονιά θα είμαι στην τρίτη
Γυμνασίου και θα παρακολουθήσω Ελληνικά σε
επίπεδο GCSE. Στην φετινή χρονιά είχα αλλάξει
σχολείο και μέχρι τα Χριστούγεννα εγκλιματίστηκα
κι έκανα νέους φίλους. Μετά τα Χριστούγεννα
κάναμε τα μαθήματα μας διαδικτυακά μέχρι το
τέλος της χρονιάς. Αν και θα προτιμούσα να
πηγαίναμε πίσω στο σχολείο τα καταφέραμε να
τελειώσουμε την φετινή χρονιά μέσα από
τηλεκπαίδευση. Μου αρέσει πολύ το νέο μου
ελληνικό σχολείο και θα συνεχίσω γιατί θέλω να
περάσω τις εξετάσεις των GCSE στα Ελληνικά.
Γεωργία Ζαπτιέ -μαθήτρια GCSE 2oς χρόνο
Η φοίτησή μου στο ελληνικό σχολείο ήταν μια
πολύ διασκεδαστική εμπειρία. Έκανα πολλούς
νέους φίλους και πέρασα πολύ όμορφα μαθαίνοντας Ελληνικά. Μέσα από την τηλεκπαίδευση
μάθαμε όσα έπρεπε και το κάθε ένα μάθημα
ήταν μοναδικό, διασκεδαστικό και ευχάριστο.
Ένα ακόμη μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους
εκπαιδευτικούς του κόσμου, που απάντησαν
θετικά στη διδασκαλία κάποιων μηνών μέσα από
on line lessons. Αφιέρωσαν τον χρόνo τους και
μοιραστήκαν με τους μαθητές τη χαρά, τις
δυσκολίες και την ικανοποίηση! Ευχαριστώ και
σε όλους με αξίες εκπαιδευτικούς και υπέροχους
ανθρώπους, προς πείσμα όσων τους θέλουν να
είναι απλά διακοσμητικοί μέσα στην εκπαιδευτική
πραγματικότητα. Ευχόμαστε σε όλους ένα
ξεκούραστο
καλοκαίρι! Μέχρι λοιπόν να
φορτίσουμε τις μπαταρίες μας για μια καινούρια
δημιουργική σχολική χρονιά: ΚΑΛΟ – ΟΜΟΡΦΟ
– ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ – ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ – ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ
–ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!!!!!!!!!!!
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Το ΑΚΕΛ μέσα και προς τα έξω
Του Βασίλη
Κωστή

ο ΑΚΕΛ εσωτερικά, μέσα, χρειάζεται να

Τ

πάνω από τον ατομικισμό.

Πλατύτητα και νέοι τρόποι δουλειάς σε όλα τα επίπεδα.

είναι ένα σφιχτοδεμένο, πειθαρχημένο

Κανεί με την κοροϊδία να βάζει υποψήφιους στα ψηφοδέλτια για

Έντιμες συνεργασίες και συμμαχίες για συγκεκριμένα ζητήματα.

κόμμα και την ίδια ώρα πραγματικά δημο-

να φέρνουν ψήφους χωρίς να έχουν πιθανότητες να εκλεγούν.

κρατικό.Κανεί με τις οικογένειες! Αξιοκρατία σε

Θα το ξαναπώ. Δεν συμφωνώ με αυτούς που δεν ψήφισαν ΑΚΕΛ.

Συλλογικοί αγώνες μέσα και έξω από τη Βουλή.

όλα τα επίπεδα. Αρχές, αξίες,ιδεολογία, ξεκάθαροι

Στην πράξη ενίσχυσαν τον ΔΗΣΥ.

ρεαλιστικοί στόχοι (στόχοι που να ανταποκρίνονται

Με την αποχή ή με την ψήφο σε άλλα κόμματα δεν βοηθούμε το

στην πραγματικότητα, τις συνθήκες,τις συντυχίες

ΑΚΕΛ που παρόλη την πανωλεθρία που υπέστη παραμένει η

Ένα μέρος της κυπριακής κοινωνίας δεν πλησιάζει το ΑΚΕΛ επειδή
δεν το θεωρεί σύγχρονο κόμμα, στον λόγο του, στην επικοινωνία
και στις προσεγγίσεις του, στα ανοίγματά του. Έχουν δίκαιο και το

και τον συσχετισμό δυνάμεων, και πάνω απ'όλα το στάδιο του

επιλογή για τον λαό και τον τόπο.

ΑΚΕΛ δεν έχει λόγο να μείνει κλειστό, να μην ανοίξει σ' αυτό το

αγώνα) και με ικανά, καταρτισμένα ιδεολογικό-πολιτικά, αλλά και

Μα ποιος 'ανακάλυψε' ότι ένα αριστερό κόμμα, πειθαρχημένο,

επίπεδο.

άμεμπτα στελέχη (οι κλέφτες και οι κάθε λογής καριερίστες στις

με αρχές και αξίες, δεν μπορεί να δράσει σε συνθήκες μη επανα-

οικίες τους) να αγωνιστεί με συνέπεια για τα ταξικά συμφέροντα

στατικές ή ακόμα σε συνθήκες μεγάλης υποχώρησης, δεν μπορεί

Την ίδια ώρα, ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της κυπριακής κοινω-

των εργαζομένων. Να στηρίξει αυτοεργοδοτούμενους.

να καθορίσει νέους ρεαλιστικούς στόχους, νέες προσεγγίσεις, νέο

Να στηρίξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

λόγο, νέα στρατηγική και τακτική, και πρέπει σώνει και καλά να

Δεν είμαστε σε επαναστατικό στάδιο.

αλλάξει την ιδεολογικό-πολιτική φυσιογνωμία του και την ιστορία

δεν προωθεί τα συμφέροντά τους.

Είμαστε υπό κατοχή.

του για να 'πετύχει' ένα χωρίς νόημα 'εκσυγχρονισμό' μέσα στα

Η προώθηση και η επίλυση των προβλημάτων αυτών των αν-

νίας, χιλιάδες εργαζόμενοι, ιδιαίτερα νέοι, γυρίζουν την πλάτη στο
ΑΚΕΛ, όχι κυρίως επειδή δεν είναι σύγχρονο κόμμα, αλλά επειδή

Ο λαός παλεύει για την καθημερινή επιβίωση. Σίγουρα και για την

πλαίσια και τα όρια του συστήματος, στα μέτρα του συστήματος;

θρώπων πρέπει να είναι ο βασικός στόχος του ΑΚΕΛ. Το ΑΚΕΛ

απελευθέρωση από την Τουρκία και την επανένωση.

Επαναλαμβάνω με έμφαση.

μπορεί και πρέπει να κάνει και τα δύο.

Κανεί με τους "ως δαμέ" και τους άλλους αποπροσανατολιστές,

Το ΑΚΕΛ μέσα- δημοκρατία, αξιοκρατία, πειθαρχία και αυστηρή

μα και τους εθνικιστές και τους ρατσιστές.

εφαρμογή του καταστατικού και των κανονισμών λειτουργίας.

Το ΑΚΕΛ εξωτερικά και ιδιαίτερα σε σχέση με τον αγώνα μέσα

Η ηγεσία, η νέα ηγεσία να καθοδηγήσει τα στελέχη, τα μέλη και

από τη Βουλή και όχι μόνο, πρέπει να κάνει άνοιγμα. Αυτό καθο-

τους φίλους του κόμματος! Ιδεολογικά, πολιτικά, ΗΘΙΚΑ!

Ακόμα το ΑΚΕΛ μπορεί και πρέπει υποστηρίξει αυτοεργοδοτούμε-

ρίζεται και από το στάδιο του αγώνα και τους στόχους. Δεν πάμε

Η λανθασμένη αντίληψη και πρακτική της διατήρησης των ισοζυ-

νους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

για κοινωνική αλλαγή. Για την ώρα αυτό δεν είναι παρά όνειρο

γίων χωρίς αρχές στον κάλαθο των αχρήστων.

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις συνθήκες, τις συντυχίες και τον

θερινής νυκτός.

Η 'ενότητα' για χάριν της 'ενότητας' διαιωνίζει τα κακώς έχοντα,

συσχετισμό των ταξικών δυνάμεων.

Το άνοιγμα και η προώθηση των ταξικών συμφερόντων των
εργαζομένων δεν συγκρούονται.

Άνοιγμα, άνοιγμα, άνοιγμα, για να προσελκύσει, να φέρει κοντά

ιδιαίτερα τις φράξιες, τις κάθε λογής ομάδες και τις προσωπικές

αξιόλογους ανθρώπους από τον χώρο της Αριστεράς, μα και του

ατζέντες.

ευρύτερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου.

Οι κάθε λογής καριερίστες, διεφθαρμένοι και ανήθικοι στα σπίτια

Το ΑΚΕΛ να γίνει πόλος έλξης για προοδευτικούς ανθρώπους.

τους!

Να σταθούμε δίπλα της αυτοκριτικά και η κριτική μας να'ναι

Να γίνει πόλος έλξης για ανθρώπους από όλες τις κοινωνικές

Το ΑΚΕΛ προς τα έξω- μακριά από ανέφικτους στόχους και σεχτα-

εποικοδομητική,

τάξεις, ανθρώπους που θέτουν το συλλογικό συμφέρον του τόπου

ριστικές προσεγγίσεις, συνθήματα και λόγια του αέρα.

αλλά σε καμία περίπτωση με εκπτώσεις σε ζητήματα αρχών.

Τώρα είναι η ώρα να σταθούμε δίπλα στην νέα ηγεσία του ΑΚΕΛ.
Πολύ δύσκολο το έργο της.
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Ζηλεύω τα πουλιά!

Δ

εν συνηθίζω να γράφω
λόγους. Ότι θέλω να πω
πάντα το λέω αυθόρμητα,
και βγαίνει μέσα από την καρδιά
και την ψυχή μου.
Από μικρό παιδί έγραφα πάντα
Του Βασίλη ποιήματα, και τα κρατούσα για
μένα. Μετά την Τουρκική εισβολή
Παναγή
όμως ήθελα να μάθει όλος
ο κόσμος το δράμα της πατρίδας μου και τον
πόνο τον δικό μου και των συνανθρώπων μου.
Άρχισα λοιπόν να γράφω και να δημοσιεύω τα
ποιήματα μου. Οι φίλοι μου με ενεθάρρυναν να
συνεχίσω.Ακολούθησε η έκδοση του πρώτου μου
βιβλίου ΧΑΜΕΝΑ ΟΝΕΙΡΑ, και από τότε δεν
σταμάτησα. Και τούτο είναι μέρος όλης αυτής της
προσπάθειας, να διατηρήσω την μνήμη, και να
μεταφέρω σε όλους τις ανησυχίες και τα όνειρα
μου.
Θέλω να σας πω μια ιστορία, για να δώσω
έμφαση σε όλα όσα είπα, και να στείλω ακόμα
πιο δυνατά μηνύματα σε όλους.
Τότε μικρό παιδί, είχα πάει στην Παλιά Λευκωσία,
είχα πάει σε τούτα τα μέρη, μάλλον… από
περιέργεια. Tώρα μεγάλος με όλα όσα έγιναν στο
μεταξύ, πήγα και πάλι εκεί από περιέργεια.
Ο Μακρύδρομος για πολλά χρόνια ήταν δρόμος
που δύσκολα δεχόταν πολυκοσμία.
Σκεφτόμουν πάντα πως… πίσω από τους τοίχους
εκεί στην πράσινη γραμμή , ίσως να υπάρχει
πολύς κόσμος, και είχα αυτή την περιέργεια.
Να μάθω.
Ζηλεύω τα πουλιά, που είναι πάντα ελεύθερα και
πάνε εκεί που εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε.
Τώρα, … σκεφτικά, να που έστω και από τον
Μακρύδρομο έχουμε την ευκαιρία να περάσουμε
απέναντι.
Μετά από μια μέρα δύσκολη, με όλες αυτές τις
σκέψεις να με βασανίζουν, πήγα για ύπνο μα δεν
ξεκουράστηκα. Όλα αυτά που είχα στο μυαλό
μου, συνέβαλαν στο να περάσω μια νύχτα γεμάτη
εφιάλτες.
Ξύπνησα το πρωί και αγωνιούσα για την ώρα
που θα πήγαινα εκεί. Να περάσω στην άλλη μεριά, να πάω εκεί στην Αγιά Σοφιά. Όλα εκείνα
που ήρθαν στο μυαλό μου. Τα παιδικά μου χρόνια, όλα όσα έζησα πριν να γίνουν όλα τούτα τα
κακά και να κλείσουν οι πόρτες, ήταν στο μυαλό
μου συνέχεια. Αγωνιούσα να πάω εκεί. Να δω
τα παλιά μονοπάτια, και να περπατήσω και πάλι
εκεί. Να ξαναδώ την αγορά, και να μπω στο
‘Χάνι’.. όπου εκεί σταθμεύαμε τότε το αυτοκίνητο.
-Μαζέψαμε δυο πράγματα και φύγαμε. Χαθήκαμε
σε άλλες κατευθύνσεις. Ατέλειωτα τα όνειρα μας
μείνανε, και γίναν’ ένα μάτσο οι αναμνήσεις. Πάει

καιρός τώρα που σκέφτομαι. Ένα ταξίδι γυρισμού
προγραμματίζω. Κοιμάμαι με την σκέψη κι’ ονειρεύομαι, κι’ όταν ξυπνήσω στα παλιά ξαναγυρίζω.
Βρίσκω σ’ του νου μου τα μηνύματα παλιές
πληγές που μας ενώνουν. Τα βάσανα κι’ οι πόνοι
αναρίθμητα. Του γυρισμού οι καημοί που μεγαλώνουν.
Πήρα ένα ζεστό γάλα, και μπήκα στ’ αυτοκίνητο
αφού πρώτα σιγουρεύτηκα ότι κρατούσα το διαβατήριο μου. Σαν να πήγαινα σε άλλη χώρα. Δεν
ήταν έτσι. Απλά θα πήγαινα εκεί ..που τότε.. δεν
με ρωτούσε κανείς που πάω. Όμως σήμερα τα
πράγματα αλλάξαν.
Έφτασα γύρω στις πέντε το απόγευμα, άφησα
το αυτοκίνητο εκεί στο Δημαρχείο, και περπάτησα
μέχρι το τέρμα της οδού Λήδρας.
Είδα αστυνομικούς, πολύ κόσμο, τα αισθήματα
ανάμεικτα. Ξαφνικά κοίταξα απέναντι. Το μισοφέγγαρο. Η σημαία της απέναντι πλευράς.
Άλλαξα γνώμη. Γύρισα πίσω, και είπα να το
ξεχάσω.
Το βράδυ και πάλι εφιάλτες να με βασανίζουν, να
μην μπορώ να κοιμηθώ, να σηκώνουμε κάθε λίγο
και λιγάκι. Μα να που και πάλι ξημέρωσε.
Επόμενη μέρα. Η ίδια και πάλι ιστορία. Έφτασα
και πάλι στο τέλος της οδού Λήδρας. Ο ελληνοκύπριος αστυνομικός, με κοίταξε, χαμογέλασε,
και … “Καλημέρα”…. μου είπε. Του χαμογέλασα
και εγώ. Δίχως να δώσω πολύ σημασία, προχώρησα σιγά- σιγά μέχρι τη νεκρή ζώνη.
Είδα να δείχνουν τα διαβατήρια τους, να γεμίζουν
και τη φόρμα, και να προχωρούν προς τα εκεί.
Σήκωσα το κεφάλι, κοίταξα απέναντι. Η σημαία
με το μισοφέγγαρο....να με κάνει και πάλι να
αλλάζω γνώμη.
Έμεινα λίγο εκεί με όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες,… να με κυριεύουν. Οι εφιάλτες,
η επιθυμία να δω και πάλι όλα όσα
κυριαρχούσαν στο μυαλό μου.
Δεν άντεξα. Κοίταξα πάλι τη σημαία, κοίταξα
γύρω μου τους ανθρώπους. Μου φαινόταν σαν
ένα όνειρο. Νόμιζα πως δεν ζούσα την πραγματικότητα. Έμεινα εκεί για αρκετή ώρα ωσότου στο
μυαλό μου ήρθαν σχεδόν όλα όσα έγιναν το 74.
Το πραξικόπημα, η εισβολή, που άκουγα για
πρώτη φορά την λέξη πρόσφυγας, τα όσα αφήσαμε πίσω, ο πατέρας που έκανε όνειρα να πάμε
και πάλι πίσω, οι προσπάθειες του να φτιάξει ένα
μικρό κήπο με λίγα από τα όσα είχαμε και
χάσαμε…..και μετά… τα όνειρα του που δεν
πραγματοποιήθηκαν.
Τον πατέρα τον χάσαμε έτσι ξαφνικά, μα τα καταφέραμε να τον θάψουμε στο κοιμητήριο …
απέναντι ακριβώς από τον Πενταδάχτυλο. Για να
βλέπει κάθε πρωί το χωριό του και τον τόπο του.
Και η μητέρα……. “Μα είπεν μου εν να με

καρτερά να στραφούμε πίσω μαζίν. Γιατί έφυεν
έτσι άξιππα. Τωρά ήντα μπον να κάμω αμα
στραφώ πίσω μανησιή μου”.
Με όλα αυτά να ταξιδεύουν στο μυαλό μου…
γύρισα και πάλι πίσω.
Είδα να αυξάνεται ο κόσμος όλο και πιο πολύ.
Ξαφνικά συνήλθα…ένιωσα ένα δάκρυ να πέφτει
από τα μάτια μου. Έτσι ξαφνικά άκουσα την φωνή
του χότζα να τραντάζει στ’ αυτιά μου. Με ξύπνησε
μέσα από εκείνο το λήθαργο. Συνειδητοποίησα
που βρισκόμουν. Συνήλθα…και έκανα το πρώτο
βήμα προς τα πίσω. Προχώρησα σιγά – σιγά και
γύρισα και πάλι σπίτι.
Κοιμήθηκα ξανά με εφιάλτες, και ξύπνησα την
επόμενη μέρα και πάλι με την περιέργεια να με
κυριεύει.
Ετοιμάστηκα, πήρα το διαβατήριο μου, ξαναπερπάτησα, από το δημαρχείο, και έφτασα στο τέρμα
της οδού Λήδρας. Στάθηκα εκεί. Δεν σήκωσα το
κεφάλι. Θυμήθηκα τα πουλιά που τα ζηλεύω.. και
ήθελα να ήμουνα και εγώ ένα πουλί. Να πηγαίνω
εκεί που δεν μπορούν οι άνθρωποι να φτάσουν.
Ασυνείδητα έδωσα το διαβατήριο μου, πήρα τη
μικρή φόρμα, έγραψα έτσι βιαστικά αυτά που
έπρεπε να γράψω, μου έδωσαν πίσω το διαβατήριο, και ….προχώρησα προς τα εκεί.
-Ένα ταξίδι πίσω στο παρελθόν. Τα όσα είδα και
έζησα πριν 44 τόσα χρόνια, να βρίσκονται εκεί.
Μπροστά μου. Να προσπαθώ να αναγνωρίσω
τα ίδια μονοπάτια.
Δίχως να το καταλάβω βρέθηκα ξανά έξω από
την Αγιά Σοφιά. Η ίδια εικόνα. “Βγάλτε τα παπούτσια”. Η μικρή πινακίδα με σταμάτησε. Κάθισα
στο παγκάκι. Έτσι για λίγο, είδα να βρίσκονται
πολλοί άνθρωποι εκεί. Οι πιο πολλοί, Έλληνες
Κύπριοι. Όλοι με τη ίδια περιέργεια. Να μάθουν.
Να δουν τι απέμεινε από τότε. Και εγώ…χαμένος,
να ονειρεύομαι και να ταξιδεύω στα παλιά. Ταξίδια
του μυαλού στο παρελθόν.
Σηκώθηκα και προχώρησα και πάλι ασυναίσθητα.
Δίχως να το καταλάβω σήκωσα το κεφάλι και
κοίταξα.
“Κοινοτική Δημοτική Αγορά”. Η επιγραφή στα
ελληνικά με ενημέρωνε ότι βρισκόμουν έξω από
την αγορά της Λευκωσίας στην απέναντι πλευρά.
Ήταν σαν όνειρο. Συνήλθα όμως γρήγορα, και
…ξαναπήρα τον δρόμο προς τα πίσω.
Ήταν γύρω στις έξη και μισή το απόγευμα όταν
βρέθηκα και πάλι στην οδό Λήδρας. Έπιασα τον
δρόμο και πήγα σπίτι.
Το βράδυ κατέληξα στο θέατρο παρακολουθώντας ένα θεατρικό έργο που είχε σαν θέμα του
τον βιασμό μιας νεαρής από Τούρκους στρατιώτες.
-Έκλαψα για τα παθήματα των ανθρώπων, και
αναρωτήθηκα αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να

κλαίμε για αυτά που μας πληγώνουν. Γιατί.. αν
ήταν έτσι, τότε συνέχεια θα κλαίγαμε. Θα κλαίγαμε
γιατί οι πληγές είναι εκεί. Γιατί οι πληγές είναι
πολλές.
Δύσκολο να ξεχάσουμε. Δύσκολο να γιατρευτούμε!
Άραγε να είχαμε καλύτερες μέρες αν φεύγαμε μακριά;
Ίσως.
Ίσως έτσι…έτσι να ήταν καλύτερα. Ποιος ξέρει
όμως.
- Με αυτές τις σκέψεις πήγα και πάλι για ύπνο.
Όμως δεν μπορούσα να ξεχάσω. Τελικά όταν
αποκοιμήθηκα, η νύχτα ήταν και πάλι γεμάτη
εφιάλτες.
Ξύπνησα την επόμενη με χίλια ερωτήματα. Άραγε
θα ήταν καλύτερα να φύγω μακριά; Τελικά, πήρα
την απόφαση. Πήρα το αεροπλάνο και έφυγα,
ελπίζοντας ότι όλα θα αλλάξουν. Στο αεροπλάνο
σκεφτόμουν αν είναι καλύτερα έτσι. Να είμαι ίσως
μακριά. Σήμερα αισθάνομαι λίγο καλύτερα. Αισθάνομαι καλύτερα…σκεπτόμενος πως…έφυγα
και πάλι , με την ελπίδα του γυρισμού. Έτσι είναι.
Όσο υπάρχει η ελπίδα, θα υπάρχουν και τα
όνειρα. Τα όνειρα που καμιά φορά… γίνονται
πραγματικότητα. Κρατάω λοιπόν την ελπίδα,
και…. συνεχίζω να ονειρεύομαι. Γιατί δίχως την
ελπίδα… διαφορετικά θα χαθώ. Καλό είναι να ελπίζω. Ή καλύτερα…να ελπίζουμε. Να ονειρευόμαστε.
Να ονειρευόμαστε…και να ελπίζουμε για το
όνειρο του γυρισμού. Το όνειρο που θα γίνει μια
μέρα αληθινό. Θα γίνει πραγματικότητα.
Μέχρι τότε όμως …εγώ…θα συνεχίσω να ζηλεύω
τα πουλιά. Τα πουλιά που πάνε εκεί ελεύθερα.
Πετάνε όπου θέλουν δίχως να δίνουν λογαριασμό
σε κανέναν. Δίχως διαβατήριο. Και κάνουν τη
φωλιά τους όπου τους αρέσει.
Για τούτο και ζηλεύω τα πουλιά!
Κύπρος Ιούλιος 1974. Ιούλης μήνας πάλι και
θυμάμαι.
Ήρτασιν πάλε οι θύμισες τζιαι κρούζουν την
καρκιάν μου
Τζι΄ο πόνος εν αβάσταχτος μέσα στα σωθικά
μου.
Άντεξε γέριμη καρκιά άντεξε καημένη. Άντεξε τζιαι
κοντέψασιν
Οι μέρες που ποθούμεν, τα σπίθκια τζιαι τους
τόπους μας πάλε να ξαναδούμεν.
Θέλω να κάμω μιαν ευτζιήν στον πλάστην να μ’
ακούσει, για τούτα ούλλα π’ αγαπώ ..ποττέ να
μεν χαθούσιν.
Κύπρος μου όμορφον νησίν τζιαι σου τζιαί ο λαός
σου,
Ούλος ο κόσμος τζι’ αν χαθεί …. εσέναν μη κακόν
σου!
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Σ

ε λιγότερο από ένα μήνα επιστρέφουμε στα σχολεία κι ενώ
πριν κάποιες βδομάδες αναμέναμε καλύτερη επιδημιολογική
εικόνα στη χώρα λόγω των εμβολίων, δυστυχώς η έλευση
της μετάλλαξης Δέλτα του Κορωνοϊού ανέτρεψε όλες τις προβλέψεις
και δεδομένα. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό μεταδοτικότητας που
αφορά κυρίως νεαρότερα άτομα και παιδιά. Με τις τρέχουσες
εξελίξεις και με δεδομένο ότι τα παιδιά του δημοτικού δεν θα
εμβολιαστούν, προμηνύεται μια δύσκολη έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.
Ένα σοβαρό κράτος που επενδύει στην παιδεία, οφείλει μέσα από
έκτακτες συσκέψεις και διάλογο τόσο με τους εκπαιδευτικούς αλλά
και τους οργανωμένους γονείς να προχωρήσει σε προγραμματισμό
και λήψη δραστικών μέτρων για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
O Dr Hans Henri P. Kluge (WHO Regional Director for Europe)
πρόσφατα τόνισε ότι η καλοκαιρινή περίοδος προσφέρει μια πολύτιμη ευκαιρία στις κυβερνήσεις ανά το παγκόσμιο για να λάβουν
και να εφαρμόσουν ουσιαστικά μέτρα που θα βοηθήσουν στον
περιορισμό της μετάδοσης του ιού και θα αποτρέψουν την επαναλαμβανόμενη αναστολή λειτουργίας των σχολείων, η οποία θα
επιφέρει επιβλαβείς επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στην κοινωνική και ψυχική ευημερία των παιδιών και της νεολαίας μας.
Οι τραγικές συνέπειες που άφησε η πανδημία τα τελευταία
δύο χρόνια, δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί, ούτε έχουν επισήμως
καταγραφεί και μια ενδεχόμενη δυσλειτουργία των σχολείων από
τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, θα είχε καταστροφικά αποτελέσματα
στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών αλλά και
στην ακαδημαϊκή τους πορεία και εξέλιξη.
Επιγραμματικά, τα μέτρα που θα έπρεπε να είχαν ήδη
ληφθεί:
-Μείωση αριθμού μαθητών/τριών στις τάξεις: να μειωθεί το
ανώτατο όριο των 25 μαθητών/τριών σε 20 για τα επόμενα δύο

τουλάχιστον χρόνια
-Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών: πρόσληψη και εργοδότηση
συναδέλφων ώστε να μειωθεί το ποσοστό αναλογίας Εκπαιδευτικού-παιδιών ανά τάξη για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια
-Σύνταξη και σχεδιασμός εφαρμόσιμων πρωτοκόλλων υγείας
και ασφάλειας: με πραγματικές αποστάσεις 1m ανά θρανίο και
μαθητή/τρια και συστήματα εξαερισμού στις τάξεις

-Άμεσος εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των σχολικών υποδομών: τα παιδιά πρέπει να βγουν από τις αίθουσες-κοντέινερς
και σε κάθε σχολείο να υπάρχει ξεχωριστός χώρος εργαστηρίων
αλλά και βιβλιοθήκης
-Ουσιαστική, οργανωμένη επιμόρφωση και στήριξη εκπαιδευτικών με σύγχρονες υποστηρικτικές δομές στο σχολείο:
μετά από δύο δύσκολες σχολικές χρονιές κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, δεν έγινε ακόμα λόγος για ενίσχυση της καθημερινής
δουλειάς του/της εκπαιδευτικού στην τάξη

-Επιστημονικός-παιδαγωγικός σχεδιασμός: Αναπροσαρμογή
των αναλυτικών προγραμμάτων και της σχολικής ύλης για όλα τα
γνωστικά αντικείμενα
-Άμεση επαναλειτουργία της «Ενισχυτικής διδασκαλίας»:
Στήριξη παιδιών που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την αναστολή λειτουργίας των σχολείων
-Διορισμοί ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα
σχολεία: προς αντιμετώπιση των τεράστιων κοινωνικοσυναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριές μας
-Ενίσχυση των δομών της Ειδικής Εκπαίδευσης
-Άμεση αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών των
σχολείων
-Αύξηση βοηθητικού/υποστηρικτικού προσωπικού στα
νηπιαγωγεία
-Άμεση πρόσληψη σχολιατρικού προσωπικού και στελέχωση
σχολικών μονάδων
-Αύξηση του χρόνου των διαλειμμάτων προς όφελος των
κοινωνικοσυναισθηματικών αναγκών των παιδιών
-Ενίσχυση του μαθήματος της «Αγωγής Ζωής/Υγείας»: ως
έκτακτο μέτρο αντιμετώπισης των ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών των παιδιών που προέκυψαν τα τελευταία δύο χρόνια
O εκπρόσωπος της UNICEF Dr. Shima ανέφερε ότι «κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, βιώσαμε τη μεγαλύτερη διαταραχή στην
εκπαίδευση που έχει καταγράψει η ιστορία». Σήμερα έχουμε τις
γνώσεις και τα εργαλεία. Με όραμα, θέληση και ουσιαστική λήψη
μέτρων μπορούμε να διασφαλίσουμε απρόσκοπτη σχολική και
ποιοτική φοίτηση για τα παιδιά μας. Μπορούμε.
Θέλουμε;
Της Βιάνας Έρικσσον - Εκπαιδευτικού Δημοτικής
Προέδρου Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λευκωσίας
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«Μέσα στην κόλαση του πυρός της καιομένης καμίνου...»
Του Σάββα Παυλίδη
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Κάθε βράδυ βρυχάται η γη
και οι απόκοσμες κραυγές της
τρομάζουν τις κοιμισμένες αναμνήσεις...
Κάθε βράδυ βρυχάται η γη
και οι απόκοσμες κραυγές της
προσπαθούν να μας ξυπνήσουν
τους εφιάλτες...»
(Στίχοι ποιήτριας Δέσπως Πηλαβάκη από το ποίημά
της «Ξεστρατίσαμε»)
Εφιαλτικές πράγματι είναι οι αναμνήσεις που ξυπνούν
κάθε καλοκαίρι τούτες οι μέρες του Ιούλη και του
Αυγούστου, γιατί αναξέουν τις αιμάσσουσες ακόμα
πληγές μας και ξυπνούν μέσα μας οδυνηρές κι άσβηστες μνήμες. Θύμισες που τρυπούν σαν αιχμές
φαρμακερού δόρατος το νου και την καρδιά μας
αναβιώνοντας τόσες και τόσες απερίγραπτες δοκιμασίες και θλίψεις, που είχαμε την κακή τύχη να βιώσουμε
το 1974 στην αγαπημένη ιδιαίτερη πατρίδα μας Κύπρο.
Μνήμες, που ταξιδεύουν δακρυσμένες στις απότομες
πλαγές και τις απάτητες βουνοκορφές του κατεχόμενου
Πενταδάκτυλου, στην Κερύνεια, την Μόρφου και την
Αμμόχωστο και ανεμίζουν τα μαντήλια του πόνου και
της απόγνωσής μας για να χαιρετίσουν τα σκλαβωμένα
χώματά μας.
Μνήμες, που ξυπνούν μέσα μας τραγικά βιώματα, τη
φωτιά του πολέμου, τον όλεθρο και τον θάνατο, που
γευτήκαμε στα μαρμαρένια αλώνια του άνισου και
προδωμένου αγώνα μας ενάντια στον Τούρκο εισβολέα
και κατακτητή. Πονάει ακόμα αθεράπευτα, βαθειά μέσα
μας, η ανείπωτη θλίψη και ο απερίγραπτος πόνος για
την ηρωική πτώση τόσων και τόσων λαμπρών
παλικαριών, που πολέμησαν δίπλα μας με ασύλληπτο
θάρρος και αυταπάρνηση. Bρέθηκαν μοιραία μέσα στην
κόλαση του πυρός της «καιομένης καμίνου», και
άφησαν εκεί, στο βωμό της θυσίας για την πανώρια
Λευτεριά, την τελευταία τους πνοή! Αποτίουμε σήμερα
τον οφειλόμενο φόρο τιμής στη μνήμη τους!

ή ηρωοποίησης αλλά η απότιση φόρου τιμής στους
πεσόντες συμπολεμιστές μου και η συνειδητοποίηση
του ηθικού χρέους όλων μας να μιμηθούμε το παράδειγμά τους και να συνεχίσουμε τον αγώνα τους.
Θέλω να πιστεύω ότι ο στόχος αυτός μπορεί να
επιτευχθούν, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, τόσο μέσα
από τη σημερινή μας περιδιάβαση όσο και μέσα από
το πρόγραμμα αυτής της αξιέπαινης εκδήλωσης του
Ελληνικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου Kingston.
Αυτός είναι και ο λόγος, που αποδέκτηκα με ευχαρίστηση την πρόσκληση της διευθύντριας του σχολείου
σας κας Γεωργίας Αντωνίου να είμαι ο κύριος ομιλητής
στη σημερινή σχολική εκδήλωση. Την ευχαριστώ δε
θερμά για την ευκαιρία που μού έδωσε να επικοινωνήσω μαζί σας. Συγχαίρω επίσης όλους ανεξαίρετα
τους συντελεστές της εκδήλωσης, ιδιαίτερα τα παιδιά
του σχολείου, τους δασκάλους και τους γονείς τους.

2. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
[Για σκοπούς ενημέρωσης και προς καλύτερη
κατανόηση όσων θα διαβάσετε πιο κάτω, πρέπει να
αναφέρω ότι μετά την λήξη του απελευθερωτικού
αγώνα των Κυπρίων του 1955-59 επιβλήθηκε το
Σύνταγμα Ζυρίχης–Λονδίνου, που έδωσε υπερ-προνόμια και δικαιώματα «βέτο» στην τουρκοκυπριακή
μειονότητα του 18% του πληθυσμού της Κύπρου.
Αυτό οδήγησε σε παράλυση του κράτους, σε έντονες
διακοινοτικές διαφορές και σοβαρές ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων το
1963-64.
΄Εκτοτε, με υποδαύλιση από μέρους της Αγγλίας και
φανερή στήριξη της Τουρκίας αναβίωσε έντονα
η επιδίωξη της διχοτόμησης της Κύπρου, παλαιότερο
αίτημα μιας μικρής μειοψηφίας εθνικιστών Τουρκοκυπρίων.

Θα προσπαθήσω να κάνω μαζί σας νοερά μια πονεμένη περιδιάβαση στις προσωπικές μου τραγικές θύμισες από την βάρβαρη τουρκική εισβολή στην
Κύπρο στις 20 του Ιούλη του 1974, που ακολούθησε,
ως αναπόφευκτη συνέπεια, το προδοτικό πραξικόπημα
της Χούντας των Αθηνών στις 15 του Ιούλη 1974.

Επιπρόσθετα, οι πιο πάνω θλιβερές συνθήκες έγιναν
αφορμή να διαχωρισθούν οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ 195559 και η κυπριακή κοινωνία σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα: Από τη μια στους έντονους επικριτές της
ανθενωτικής λύσης Ζυρίχης - Λοδίνου, όπως την
χαρακτήριζε το αντικυβερνητικό μέτωπο, που κατηγορούσε τον Μακάριο και την τεράστια πλειοψηφία των
υποστηρικτών του ανάμεσα στον κυπριακό λαό, ότι
απεμπόλησαν τον ενωτικό αγώνα της Κύπρου. Και από
την άλλη στους μετριοπαθείς αποδέκτες της εφικτής
λύσης, που είχεν οδηγήσει στην ίδρυση της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα βιώματα εκείνα, που περιγράφονται αναλυτικά στο
βιβλίο μου «49 ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ», αποτυπώθηκαν ανεξίτηλα μέσα μου και -σαν αγιάτρευτο σαράκιμού τρώνε ακατάπαυστα τα σωθικά εδώ και 47
ολόκληρα χρόνια...

΄Εκτοτε είχαν αρχίσει ουσιαστικά οι μεγάλες αντιθέσεις
και οι διχασμοί μεταξύ φιλοκυβερνητικών μακαριακών
δυνάμεων και αντικυβερνητικών γριβικών δυνάμεων,
που αυτοαποκαλούνταν ως ενωτική παράταξη και
κατηγορούσαν τους αντιπάλους τους ως ανθενωτικούς.

Θα αναφερθώ σε μερικά μόνο από τα πολλά τραγικά
γεγονότα, που έζησα το 1974. ΄Οχι σε όλα, γιατί είναι
αδύνατο...

Οι αντιθέσεις αυτές οξύνονταν σταδιακά μέχρι τη λήξη
της δεκαετίας του 1970. Κορυφώθηκαν δε την περίοδο
1971-74. Τότε ήταν που ιδρύθηκε και έδρασε από τη
μια η παράνομη οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄, εκ μέρους των
αντικυβερνητικών δυνάμεων, και συστάθηκε από την
άλλη το Εφεδρικό Σώμα της Αστυνομίας, εκ μέρους

Κύριος στόχος αυτής της περιδιάβασης δεν είναι
σίγουρα η όποια προσπάθεια προσωπικής προβολής

της Κυβέρνησης, προς αντιμετώπιση των παρανομιών
της ΕΟΚΑ Β΄.
Οι αντίπαλες αυτές δυνάμεις είχαν έντονες συγκρούσεις μεταξύ τους, που έφθαναν συχνά σε ακρότητες
και τρομοκρατούσαν τους φιλειρηνικούς πολίτες.
Η ΕΟΚΑ Β΄ ενεργούσε με την καθοδήγηση μερικών
ελλαδιτών αξιωματικών της Κυπριακής Εθνικής
Φρουράς, που ήταν όργανα της Χούντας των Αθηνών.
Οι ίδιοι αξιωματικοί έκαναν καθημερινά πλύση εγκεφάλου στους στρατευμένους εθνοφρουρούς και τους
φανάτιζαν εναντίον του Μακαρίου και των οπαδών του.
Η παράνομη δράση της ΕΟΚΑ Β΄ επεκτάθηκε επικίνδυνα και απειλούσε την εύρυθμη λειτουργία του
κράτους και την ομαλότητα της καθημερινής ζωής.
Προχώρησε στη διενέργεια αδελφοκτόνων δολοφονιών
«εν ψυχρώ» αριθμού δημοκρατικών πολιτών και σε
επιθέσεις εναντίον αστυνομικών, ανατινάξεις
αστυνομικών σταθμών επιδρομές εναντίον στρατοπέδων για την κλοπή όπλων και πυρομαχικών κ. ά..
Επιπλέον, η ΕΟΚΑ Β΄συνέλαβε έναν Υπουργό της
Κυβέρνησης Μακαρίου, τον κ. Βάκη, με σκοπό την
εξασφάλιση ανταλλαγμάτων. Ενέπλεξε επίσης στη
διαμάχη της με την Κυβέρνηση και τους τρεις Μητροπολίτες της Κύπρου. Τους έστρεψε εναντίον του
Μακαρίου. Προκάλεσε έτσι πάρα πολύ έντονες αντιθέσεις μεταξύ των πιστών και αφόρητη εκκλησιαστική
κρίση.
Αποκορύφωμα της παράνομης δράσης της ΕΟΚΑ Β΄
υπήρξαν δυο αποτυχημένες δολοφονικές απόπειρες
εναντίον του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Με αιχμή του δόρατος τους άντρες του Εφεδρικού
Σώματος της Αστυνομίας οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις
καταδίωκαν παντού τους αντικαθεστωτικούς εγκληματίες της ΕΟΚΑ Β΄. Μερικές φορές μάλιστα υπερέβαιναν
τα όρια και ασκούσαν ακόμη και απαράδεκτη βία σε
βάρος συλλαμβανόμενων μελών της, για απόσπαση
πληροφοριών. Κατάφεραν δε τελικά να εντοπίσουν και
να συλλάβουν αρκετά ηγετικά στελέχη, όπως και
σωρεία εγγράφων, που μαρτυρούσαν την στενή
συνεργασία και την καθοδήγηση των ηγετών της ΕΟΚΑ
Β΄ από το πραξικοπηματικό χουντικό καθεστώς της
Αθήνας και τους εγκάθετούς του στην Κύπρο.
Εμπεδόθηκε έτσι κλίμα πλήρους ανασφάλειας και
αφόρητου τρόμου ανάμεσα στους πολίτες. Διευρύνθηκε
επίσης το διχαστικό κλίμα και προέκυψε επικίνδυνη
εμβάθυνση της διχόνοιας μεταξύ του ελληνικού κυπριακού λαού.
Φάνηκε ωστόσο προς τα μέσα του έτους 1974 ότι η
φιλοκυβερνητική πλευρά θα κατάφερνε να επιβάλει τον
νόμο και την τάξη... Τότε όμως ήταν που ανάλαβαν
αποφασιστική δράση η Χούντα των Αθηνών και οι εγκάθετοί της στην Κύπρο, που αντέδρασαν ακραία με τη
διενέργεια του πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου
στις 15 Ιουλίου 1974...
Αυτή, δυστυχώς, ήταν η απογοητευτική διχαστική
εικόνα στο εσωτερικό μέτωπο της κυπριακής κοινωνίας
πριν από την πραγματοποίηση του πραξικοπήματος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Σαν σήμερα απεβίωσε ο Μάνος Ελευθερίου

Ο

Μάνος Ελευθερίου ήταν κορυφαίος Έλληνας
ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Έχει γράψει ποιητικές συλλογές, διηγήματα, μία νουβέλα, δύο μυθιστορήματα και περισσότερα από 400
τραγούδια. Παράλληλα εργάστηκε ως αρθρογράφος,
επιμελητής εκδόσεων, εικονογράφος και ραδιοφωνικός
παραγωγός. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ερμούπολη
της Σύρου. Ο πατέρας του ήταν ναυτικός. Σε ηλικία 14
ετών μετακόμισε με την οικογένειά του από την Σύρο
στην Αθήνα και τα πρώτα επτά χρόνια κατοικούν στο
Χαλάνδρι. Το 1955 γνωρίστηκε με τον Άγγελο Τερζάκη
ο οποίος τον ώθησε να παρακολουθήσει μαθήματα στη
δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου ως ακροατής.
Το 1956 γράφτηκε στο τμήμα θεάτρου της Σχολής
Σταυράκου με καθηγητές τον Χρήστο Βαχλιώτη, τον
Γιώργο Θεοδοσιάδη και τον Γρηγόρη Γρηγορίου.
Το 1960 στα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για να εκτελέσει
την στρατιωτική του θητεία, άρχισε να γράφει θεατρικά

έργα και ποιήματα.
Το 1962, σε ηλικία μόλις 24 ετών, δημοσίευσε την
πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο Συνοικισμός,
με δικά του χρήματα αλλά δεν είχε την αναμενόμενη
επιτυχία. Τον Οκτώβριο του 1963 ξεκίνησε να εργάζεται
στο «Reader's Digest» όπου και παρέμεινε για τα
επόμενα δεκαέξι χρόνια. Το 1964 εμφανίστηκε στην
ελληνική δισκογραφία. Συνεργάστηκε με το συνθέτη
Χρήστο Λεοντή και με τον Μίκη Θεοδωράκη (1967), με
τον οποίο η συνεργασία διακόπηκε εξαιτίας της
Δικτατορίας. Συνεργάστηκε επίσης με τον Δήμο
Μούτση και με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο δίσκο
Θητεία, του οποίου η ηχογράφηση ξεκίνησε τον
Νοέμβριο του 1973, διακόπηκε από τα γεγονότα του
Πολυτεχνείου και τελικά κυκλοφόρησε το 1974 με την
Μεταπολίτευση. Κατά καιρούς συνεργάστηκε σχεδόν
με όλους τους Έλληνες συνθέτες, όπως με τον συνθέτη
Σταύρο Κουγιουμτζή και τον τραγουδιστή Γιώργο
Νταλάρα καθώς και με τον Θανάση Γκαϊφύλλια στην
Ατέλειωτη Εκδρομή, τον Μάνο Χατζιδάκι, τον Γιάννη

Σπανό, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Σταμάτη Κραουνάκη,
τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, τον Γιώργο Χατζηνάσιο, τον
Αντώνη Βαρδή και άλλους. Το 1994 εξέδωσε τη πρώτη
του νουβέλα με τίτλο Το άγγιγμα του χρόνου.
Το 2004 δημοσίευσε το πρώτο του μυθιστόρημα με
τίτλο Ο Καιρός των Χρυσανθέμων, η οποία τιμήθηκε
με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας το 2005.
Το 2013 ο Μάνος Ελευθερίου, βραβεύθηκε για την
συνολική προσφορά του από την Ακαδημία Αθηνών.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ

1980- Ο Στέλιος Μυγιάκης
κατακτά το χρυσό μετάλλιο
στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας.
2018- Απεβίωσε ο Μάνος
Ελευθερίου, έλληνας ποιητής,
στιχουργός και πεζογράφος

23 ΙΟΥΛΙΟΥ

1833- Με βασιλικό διάταγμα,
η Εκκλησία της Ελλάδος
ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη
και υπάγεται στο κράτος.
1952- Στην Αίγυπτο, ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ
Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά
Φαρούκ και αναλαμβάνει τη
διακυβέρνηση της χώρας.

24 ΙΟΥΛΙΟΥ

1909- Ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη
η Σοσιαλιστική Εργατική
Ομοσπονδία, γνωστή και ως
«Φεντερασιόν».
1982- Καταργείται στην
Ελλάδα η ποινική δίωξη της
μοιχείας, με την ψήφιση του
σχετικού νομοσχεδίου.

25 ΙΟΥΛΙΟΥ

1893- Ο πρωθυπουργός
Σωτήριος Σωτηρόπουλος
εγκαινιάζει τη Διώρυγα της
Κορίνθου.
1983- Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης διοργανώνει το περίφημο
«Πάρτυ στην Βουλιαγμένη»,
στο οποίο ανταποκρίνονται
70.000 κόσμου. Εμφανίζονται
οι Διονύσης Σαββόπουλος,
Μαργαρίτα Ζορμπαλά, Βαγγέλης Γερμανός, Γιώργος
Νταλάρας, Αφροδίτη Μάνου
και Μαντώ.

26 ΙΟΥΛΙΟΥ

1908- Ιδρύεται στην Ουάσιγκτον το Ομοσπονδιακό
Γραφείο Ερευνών, γνωστότερο ως FBI.
1996- Ο Πύρος Δήμας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην
κατηγορία των 83ων κιλών
της άρσης βαρών στους
Ολυμπιακούς Αγώνες της
Ατλάντα.

27 ΙΟΥΛΙΟΥ

1992- Απεβίωσε η Τζένη
Καρέζη, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη, ελληνίδα ηθοποιός.
1996- Βόμβα εκρήγνυται στο
Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα, κατά τη διάρκεια των
Ολυμπιακών Αγώνων.

28 ΙΟΥΛΙΟΥ

1914- Η Αυστροουγγαρία
κηρύσσει τον πόλεμο στη
Σερβία. Αρχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
1998- Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει
αποζημίωση στην ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη
δημευμένη περιουσία της
στα Κατεχόμενα.

29 ΙΟΥΛΙΟΥ

1900- Ο βασιλιάς της Ιταλίας
Ουμβέρτος Α’ δολοφονείται
από τον αναρχικό Γκαετάνο
Μπρέσι.
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ – Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μέρος 14ο
Ο Διονύσιος Σολωμός, ο εθνικός ποιητής της Ελλάδας, γεννήθηκε στη Ζάκυνθο
στις 8 του Απρίλη 1798. Τόσο η Ζάκυνθος όσο και τα άλλα νησιά του Ιονίου, βρίσκονταν τότε κάτω από την Βενετία αλλά για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα
κατά τους Ναπολεόντειους πολέμους πέρασαν κάτω από την ηγεμονία της Γαλλίας.
Μετά τη Μάχη του Βατερλό και τη Συνθήκη της Βιέννης το 1815, τα Εφτάνησα πέΤου Δρα Κύπρου ρασαν
κάτω από την Αγγλική «Προστασία».

Τοφαλλή
Τα πρώτα του χρόνια
Ο πατέρας του Διονύσιου ήταν ο άρχοντας Νικόλαος Σολωμός που ήταν μεγαλέμπορας καπνών.
Ήταν παντρεμένος με την Μαρνέτα Κάκνη και μαζί της είχε αποκτήσει δυο παιδιά: τον Ροβέρτο και
την Ελένη. Η γυναίκα του όμως είχε πεθάνει και ο γέρο-Σολωμός είχε ερωτικές σχέσεις με την
16-χρονη υπηρέτρια του, την Αγγελική Νίκλη, με την οποία απέκτησε δυο γιους, τον Διονύσιο και
τον Δημήτριο. Την Αγγελική όμως την παντρεύτηκε λίγο πριν πεθάνει το 1807 οπότε ως τότε, τα δυο
παιδιά θεωρούνταν νόθα, μέχρι που ο γέρο-Σολωμός και η Αγγελική νομιμοποίησαν τις σχέσεις τους.
Με το θάνατο του Σολωμού η Αγγελική παντρεύτηκε τον Λεονταράκη και ο μικρός Διονύσιος, νόμιμα
πια παιδί και ένας από τους κληρονόμους της περιουσίας του πατέρα του, στάληκε το 1808 στην
Ιταλία για να μορφωθεί όπως ήταν και το συνήθειο με το αρχοντολόγι της Ζακύνθου την εποχή
εκείνη, γιατί οι άρχοντες μιλούσαν Ιταλικά και περιφρονούσαν, όπως λέει και ο Κ. Σάθας, «την
ελληνική γλώσσα, τη γλώσσα των ποπολάρων – δηλαδή του λαού». (Βλ. Το εν Ζακύνθω
Αρχοντολόγιον, σελ. 4).
Η παραμονή του Σολωμού στην Ιταλία 1808 - 1818
Ο Διονύσιος Σολωμός έζησε και σπούδασε στην Ιταλία για δέκα χρόνια 1808 – 1818. Οι πρώτοι του
δάσκαλοι ήταν καθολικοί παπάδες και τα ιταλικά τα έμαθε σαν τη μητρική του γλώσσα. Έφυγε από τη
Ζάκυνθο όταν ήταν μόλις δέκα χρόνων. Πήγε πρώτα στη Βενετία, μετά στην Κρεμόνα καταλήγωντας
στο Πανεπιστήμιο της Παβίας όπου σπούδασε και πήρε το δίπλωμα του στα Νομικά. Η παραμονή
του στην Ιταλία τον βοήθησε να διαμορφώσει τον πολιτικό του χαρακτήρα, να κατανοήσει τις φιλελεύθερες ιδέες και τα κινήματα για εθνική απολύτρωση. Είχε επηρεαστεί από το Γαλλικό Διαφωτισμό και
υποστήριζε ότι η παιδεία πρέπει να διδάσκεται στην καθομιλουμένη, στη γλώσσα του λαού.
Το φιλελεύθερο κλίμα της παλλομένης τότε Ιταλίας που διεκδικούσε μια ενωμένη Ιταλία χωρίς τους
Αυστριακούς δυνάστες και την αντιδραστική επιρροή της εκκλησίας ήταν επόμενο να επηρεάσουν
και τον νεαρό Σολωμό. Στο Μιλάνο γνώρισε και τους ιταλούς λογοτέχνες Βιτσέντσο Μόντι, Αλεσάντρο
Μαντσόνι και τον συμπατριώτη του Ούγο Φώσκολο. Ο Σολωμός έγραψε τα πρώτα του ποιήματα στα
ιταλικά.
Η επιστροφή στη Ζάκυνθο 1818
Στη Ζάκυνθο επέστρεψε το 1818 όταν ήταν δηλαδή είκοσι χρόνων και σε μια εποχή που οι ιδέες του
Ρήγα Φερραίου και της Φιλικής Εταιρείας για ένα απελευθερωτικό κίνημα στην Ελλάδα έπαιρναν
θετική μορφή. Ο Διονύσιος έμαθε τα ελληνικά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το 1822 γνωρίστηκε με
τον Σπυρίδωνα Τρικούπη (τον ιστορικό της ελληνικής επανάστασης) που τον βοήθησε να νιώσει
τόσο τη γλώσσα όσο και τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Τον τραβούσε πολύ η δημοτική ποίηση
και η Κρητική λογοτεχνία, ο «Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου, η «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτζη και η
«Βοσκοπούλα» του Ν. Δρυμιντινού. Η γνωριμία του με τον Τρικούπη το 1822 του έδωσε «νέα
φτερά» για να γράφει ποιήματα στην απλή γλώσσα του λαού, τη δημοτική. Άρχισε να γράφει μικρά
ποιήματα όπως την «Ξανθούλα» και λίγους μήνες αργότερα, το 1823 έγραψε τον «Ύμνο εις την
Ελευθερία».
Το ποιητικό του έργο κατά την περίοδο 1818 - 1828
Το ποιητικό του έργο μπορεί να χωριστεί χρονολογικά σε δύο περιόδους. Στην πρώτη περίοδο
ανήκουν όλα τα ποιήματα που έγραψε όσο ζούσε στη Ζάκυνθο 1818 – 1828. Στη δεύτερη περίοδο
ανήκουν τα ποιήματα και τα πεζά που έγραψε όταν ζούσε στην Κέρκυρα 1828 – 1857. Όταν ξέσπασε
η επανάσταση του 1821 ο Σολωμός είχε επηρεαστεί από το φιλελεύθερο κίνημα των σκλαβωμένων
συμπατριωτών του και την άνοιξη του 1823 σύνθεσε τον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν» που πρωτοεκδόθηκε στο Μεσολόγγι το 1824.
Ο «Υμνος εις την Ελευθερία»
Το ποίημα αυτό αποτελείται από 158 τετράστιχες στροφές με οκτασύλλαβους και εννιασύλλαβους
στίχους με σταυρωτές ρίμες. Ο ποιητής είναι επηρεασμένος από τα έργα των ιταλών συγγραφέων
Δάντη, Αρίοστο, Μόντι, Φώσκολο καθώς και από τον άγγλο ποιητή λόρδο Βύρωνα. Καλεί τον
ελληνικό λαό να παλαίψει για τη δίκαια του λευτεριά. Οραματίζεται τη Λευτεριά σαν μιαν αντρειωμένη
γυναίκα που με ξεσκισμένα και αιματωμένα ρούχα ζητούσε βοήθεια από τις τοτινές μεγάλες δυνάμεις:

Με τα ρούχα αιματωμένα / ξέρω ότι έβγαινες κρυφά / να γυρεύεις εις τα ξένα / άλλα χέρια
δυνατά.
Ξεσηκώνει στο διάβα της, όλους τους Έλληνες, καλώντας τους να σπάσουν μαζί τις βαριές αλυσίδες
της σκλαβιάς:
Σε γνωρίζω από την κόψη / Του σπαθιού την τρομερή / Σε γνωρίζω από την όψη / Που με βία
μετράει τη γη. / Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη / Των Ελλήνων τα ιερά / Και σαν πρώτα ανδρειωμένη / Χαίρε, ώ χαίρε, Ελευθεριά.
Στο ίδιο ποίημα περιγράφει τους αγώνες των Ελλήνων, για τη μάχη της Τριπολιτσάς, για την καταστροφή του Δράμαλη στην Κόρινθο, για την πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου και για την ήττα των
Τούρκων στον Αχελώο. Καλεί την ίδια ώρα τους έλληνες αγωνιστές να παραμείνουν μονιασμένοι
γιατί η δολερή διχόνοια οδηγεί σε «δάκρυα θλιβερά» και δίνει το καλύτερο επιχείρημα στους ξένους
να παραμείνουν αδιάφοροι και αδρανείς:
Μην ειπούν στον στοχασμό τους / τα ξένα έθνη αληθινά / εάν μισούνται ανάμεσο τους / δεν
τους πρέπει ελευθεριά.
Ο Σολωμός καταλήγει τον «Ύμνο» με μια ύστατη επίκληση στις «Χριστιανικές Δυνάμεις» της εποχής,
για να βοηθήσουν τους Έλληνες να λευτερωθούν, γιατί είναι ένας χριστιανικός λαός και που αγωνίζεται
ενάντια σε μια μη Χριστιανική δύναμη, την Οθωμανική αυτοκρατορία:
Τούτο ανίσως μελετάτε, / ιδού εμπρός σας τον Σταυρό / Βασιλείς! Ελάτε, ελάτε, / και κτυπήσετε
κι εδώ.
Οι μεγάλες δυνάμεις εκείνη την εποχή (1815) αμέσως μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους ίδρυσαν
πρώτα την Ιερά και αμέσως μετά την Τετραμελή Συμμαχία (Αγγλία, Αυστρία, Ρωσία και Πρωσία).
Η Συμμαχία αυτή συμπεριφερόταν σαν τον «Αστυνόμο της Ευρώπης». Ο Αυστριακός Μέττερνιχ
ήθελε με οποιοδήποτε τρόπο να πνίγει στο αίμα όλα τα φιλελεύθερα κινήματα για να διατηρούνται τα
Ευρωπαϊκά μοναρχικά καθεστώτα.
Ο «Ύμνος» εκδόθηκε στο Μεσολόγγι το 1824 και μεταφράστηκε αμέσως στα Γαλλικά και στα Ιταλικά
και έκανε τον Σολωμό γνωστό και διάσημο ανάμεσα στους πνευματικούς κύκλους της Ευρώπης
(Ουγκώ, Γκαίτε, Βύρωνα, Λαμαρτίνο, Σατωβριάνδο, Μαντσόνι κ.α.). Ο Τρικούπης μόλις διάβασε τον
«Ύμνο» τον εκτίμησε πολύ και έγραψε επαινετικά λόγια. Ανέφερε ανάμεσα σ’ άλλα ότι: «Εις κανέναν
καιρόν και κανένα έθνος η Ελευθερία δεν ηύρε ψάλτην αξιώτερον» (Βλ. Γενική Εφημερίδα,
Ναύπλιον 21. 10. 1825). Ο Τρικούπης έψαχνε και βρήκε στο πρόσωπο του νεαρού Σολωμού τον
«εθνικό ποιητή», το νέο «Δάντη της Ελλάδας». Ο δε Ιάκωβος Πολυλάς γράφει για τον Ύμνο:
«Ο γενικός ενθουσιασμός του έθνους εδέχθη το σοφό και αρμονικότατο άσμα». (Βλ. Δ. Σολωμού:
Άπαντα τα Ευρισκόμενα, σελ. 14).
Ωδή στον Λόρδο Βύρωνα
Όταν πέθανε ο άγγλος φιλέλληνας Λόρδος Βύρωνας το 1824 στο Μεσολόγγι, ο Σολωμός έγραψε
ένα λυρικό ποίημα που αποτελείται από 166 τετράστιχες στροφές. Η «Ωδή στο Λόρδο Βύρωνα»
είναι γραμμένη στο ίδιο ποιητικό στυλ με τον «Ύμνο». Στο ποίημα αυτό ο ποιητής θρηνεί για το
θάνατο του Βύρωνα που εξύμνησε την Ελλάδα στα ποιήματα του και έδωσε την ίδια τη ζωή του για
τη λευτεριά της. Καλεί τον ελληνικό λαό να αποτίσει τον ανάλογο φόρο τιμής:
Λευτεριά για λίγο πάψε / να χτυπάς με το σπάθι / τώρα σίμωσε και κλάψε / εις του Μπάϊρον το
κορμί. / Άκου Μπάϊρον πόσον θρήνον / κάνει ενώ σε χαιρετά / η πατρίδα των Ελληνών /
κλαίγε, κλαίγε, Ελευθεριά.
Το 1825 έγραψε ένα ωραιότατο μικρό επίγραμμα με τίτλο «Η καταστροφή των Ψαρών» όπου
παρουσιάζει τη δόξα και την τραγωδία του νησιού:
Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη / Περπατώντας η Δόξα μονάχη / Μελετά τα λαμπρά
παλικάρια / Και στην κόμη στεφάνι φορεί / Γεναμένο από λίγα χορτάρια / Που είχαν μείνει
στην έρημη γη.
«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»
Στη Ζάκυνθο ο Σολωμός άρχισε να γράφει τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» τον «Λάμπρο»
και τα πεζογραφήματα «Διάλογος» και «Η γυναίκα της Ζάκυνθος». Τα κείμενα αυτά τα επεξαργάστηκε ξανά όταν ζούσε στην Κέρκυρα. Η πολιορκία του Μεσολογγίου τον Απρίλη του 1825, ώθησε
τον Σολωμό να γράψει τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Το ποίημα αυτό σώζεται σε τρία Σχεδιάσματα. Δίνουμε μερικούς στίχους από το πρώτο Σχεδίασμα που το έγραψε στη Ζάκυνθο το 1826:
Παράμερα στέκει / ο άντρας, και κλαίει / αργά το τουφέκι / σηκώνει και λέει / «Σε τούτο το χέρι
/ τι κάνεις εσύ; / Ο εχθρός μου το ξέρει / πως μου είσαι βαρύ».
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ΠΕΜΠΤΗ 24/6
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13.30 Γυναίκα
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)

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

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

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

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:35 Ελληνική Ταινία: Κόκκινη Μαργαρίτα (1990)
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος
Γαλιάσσος
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Θεατρικό: Άρμεγε ευρώ και
κούρευε συντάξεις
23:15 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
20:30 Hellenic Showroom με την
Σεμίνα Τσοκανά
21:00 Ελληνική Ταινία: ΤΤης Τύχης τα
Γραμμένα (1957
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με
τoν Σάββα Ζαβρό
20:50 Ελληνική Ταινία: Εγκατάλειψη
(1965)
22:15 Ελληνική Ταινία: Βρήκε ο Γύφτος
την Γενιά του (1987)
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ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:00
Πως να Σωπάσω (2016).
Ντοκιμαντέρ του Θ. Μαραγκού για την ελληνική κρίση,
με τους Θόδωρο Κολοβό, Θόδωρο Προκοπίου, Άγγελο
Κανδύλη, Γαρυφαλιά Φώτου,
Αρχοντία Μυλωνά. Η Ελλάδα
δέχεται μια τρομακτική επίθεση από τα αρπακτικά της
Ευρωπαϊκής εξουσίας, τους
διεθνείς τοκογλύφους. Ο Ελληνικός λαός, προδομένος και
από την ηγεσία του, αιφνιδιάζεται. Προσπαθούν να ξεριζώσουν ακόμα και την καρδιά
του. Ο Θόδωρος και ο Θόδωρος από τους Αγίους Θεοδώρους, μαζί με άλλους πέντε,
βρίσκουν καταφύγιο σε ένα ξεχασμένο χώρο πολιτισμού,
πάνω στο βουνό, δίπλα σε
γκρεμό. Θα αυτοκτονήσουν ή
θα
επαναστατήσουν;!
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:35
Ο Θείος από τον Καναδά
(1959). Κωμωδία με την Γεωργία Βασιλειάδου, Γιάννη
Γκιωνάκη, Θανάση Βέγγο,
Γιώργο Καμπανέλλη. Τρεις
πονηροί φίλοι στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την εύνοια της σπιτονοικοκυράς
τους, σκαρφίζονται ένα σχέδιο
σύμφωνα με το οποίο θα την
προξενέψουν σε έναν φαντα-

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

σκα, Μαρία Καβογιάννη,
Καίτη Κωνσταντίνου, Γιάννη
Μποσταντζόγλου. Ο Κωνσταντίνος και ο Αλέκος είναι φίλοι
από παλιά. Ο Κωνσταντίνος
κερδίζει ένα ταξίδι bonus στο
Παρίσι από την ασφαλιστική
εταιρεία στην οποία εργάζονται και οι δυο. Χάνει το αεροπλάνο και όταν επιστρέφει
σπίτι του βρίσκει τον καλύτερο
του φίλο στο κρεβάτι με τη γυναίκα του. Από το σημείο αυτό
ξεκινάει η ιστορία που διαδραματίζεται σε πέντε κινηματογραφικές μέρες με απρόοπτα,
ανατροπές και μια απίστευτη
κατάληξη όλης αυτής της ιστορίας. ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ
21:20 Αφήστε με να Ζήσω
(1965). Αισθηματική ταινία με
τους Μαριάννα Κουράκου,
Θάνο Λειβαδίτη, Μέμα Σταθοπούλου, Αθηνά Μιχαηλίδου
και Μαλαίνα Ανουσάκη. Η
απεγνωσμένη κραυγή μιας
αδικημένης προς την άδικη
κοινωνία ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:55
Δουλικό
αμέσου δράσεως (1972).
Κωμωδία με τους Δέσποινα
Στυλιανοπούλου, Σωτήρη Τζεβελέκο, Σμάρω Στεφανίδου,
Γιάννη Βογιατζή, Μίλτο Κοντέα, Μαίρη Φαρμάκη. Μια
νέα ηθοποιός με «πολύ ταλέ-

ντο», η Δέσποινα, που συνήθως παίζει ρόλους υπηρέτριας, συνδέεται μ' έναν
άβγαλτο και άβουλο τύπο, τον
Άγγελο, τον οποίο καταπιέζει
η αυταρχική μητέρα του. Όταν
η τελευταία δεν του επιτρέπει
να παντρευτεί τη Δέσποινα,
επειδή είναι θεατρίνα, εκείνη
του προτείνει να πάει σπίτι του
ως υπηρέτρια και να παίξει
ένα ρόλο που τον ξέρει πολύ
καλά από το θέατρο. Ο Άγγελος δέχεται κι η Δέσποινα πιάνει αμέσως δουλειά, κερδίζοντας τη συμπάθεια της κυρίας
της, η οποία τη γλιτώνει από
έναν απατεώνα που πήγαινε
να της φάει την περιουσία.
Έτσι μετά
φανών και
λαμπάδων,
η Δέσποινα
παντρεύεται τον γιο
της.KYΡIAKH 27 ΙΟΥΝΙΟΥ
22:35 Κόκκινη Μαργαρίτα
(1990). Σάτιρα με τους Κώστα
Βουτσά, Πέμυ Ζούνη, Δήμητρα Σερεμέτη, Ειρήνη Ιγγλέση.
Η φαρμακοβιομηχανία στην
οποία εργάζεται ο Αλέκος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Όταν
μια μέρα γνωρίζει την ηθοποιό

Λίνα, αποφασίζει να αφήσει
την δουλειά του και να την
ακολουθήσει στον θίασο που
δουλεύει κάνοντας τον φροντιστή. ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ
21:05
Άρμεγε Ευρώ και Κούρευε
Συντάξεις (2002). Θεατρική
επιθεώρηση με τους Στάθη
Ψάλτη, Μάρθα Καραγιάννη,
Έλντα Πανοπούλου, Κατερίνα
Γιουλάκη, Πάνο Χατζηκουτσέλη, Νένα Χρονοπούλου.
Μέσα σ΄ ένα χειμώνα δύσκολο, φορτωμένο με θλιβερές ειδήσεις, πέντε σημαντικοί
πρωταγωνιστές, άνθρωποι
που εδώ και χρόνια χαρίζουν
απλόχερα το γέλιο, ενώνουν
τις δυνάμεις τους και σχηματίζουν έναν μεγάλο θίασο επιθεώρησης, με σκοπό να προσφέρουν μια ακόμη φορά
χαρούμενες στιγμές σε όλη
την Ελλάδα, με μια δίωρη παράσταση γεμάτη σάτιρα και
γέλιο.. ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ
21:00
Της
Τύχης
τα
Γραμμένα (1957). Κοινωνική
περιπέτεια με τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Γκέλυ Μαυροπούλου,
Αντιγόνη Βαλάκου, Κώστας
Κακκαβά, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Νίκο Ρίζο, Θανάση
Βέγγο, Σπύρο Καλογήρου,
Αρτέμη Μάτσα. Η φτωχή τρα-

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

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

20:00 #MondayMayhem
ΤΡΙΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big Greek Breakfast
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο
πριν το μεσημέρι 13:00
Laiko Compoloi 16:00
Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 Scandalous
22:00 #TuesdayTunes
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα από τον LGR 10:00
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη
Σούλα Βιολάρη 13:00 Απογευματινή απόλαυση με τον
Πιέρ Πέτρου 16:00 Home-Run
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ΠΕΜΠΤΗ 22/07
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)

13.00 Μαζί/Birlikte
14.00 EU 4U(E)
15.00 ArtCafe
16.00 Ειδήσεις
17.20 Λούνα Πάρκ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/07
05.30 Θεία Λειτουργία
08.00 Καμώματα τζι
Αρώματα(Ε)
09.00 Kάποτε το 80 (Ε)
10.00 Χωρίς Αποσκεύες(Ε)
12.00 Ειδήσεις
13.00 Αποτυπώματα (Ε)
14.30 Σε προσκύνω
Γλώσσα(Ε)
15.30 Χρονογράφημα(Ε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/07
16.00 Ειδήσεις
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
16.15 Αφανείς ‘Ηρωες
07.30 Όμορφη Μέρα
16.55 Μουσικό Ραντεβού(E)
09.00 Είναι θέμα υγείας (Ε) 17.20 Λούνα Πάρκ (Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
18.20 Ειδήσεις
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 19.05 Παραδοσιακή Βραδιά
13.30 Γυναίκα
στο ΡΙΚ(Ε)
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)
16.20 Κοντά έπεσες (Ε)
17.20 Καμώματα τζι
Αρώματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/07
05.45 Road Trip (E)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/07
06.15 Βήματα στην άμμο(E) 04.45 Πρώτη Ενημέρωση
06.45 Στην Άκρη του
07.30 Όμορφη Μέρα
Παράδείισου(Ε)
09.00 Είναι Θέμα Υγείας (Ε)
7.30 Καμώματα τζι Αρώματα 09.30 Από Μέρα σε Μέρα
(E)
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
9.00 Λούνα Πάρκ (Ε)
13:30 Γυναίκα
10.00 Μουσικό Ραντεβού(Ε) 14:30 Happy Hour (Ε)
10.30 Γυναίκα της
16.00 Ειδήσεις και στη
Κυπρου(Ε)
νοηματική
11.30 Σπίτι στη Φύση
17.20 Καμώματα τζι
12.00 Ειδήσεις
Αρώματα (Ε)
12.15 Προσωπογραφίες
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)

ΤΡΙΤΗ 27/07
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε)
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)
16.20 Κοντά Έπεσες (Ε)
17.20 Καμώματα τζι
Αρώματα (Ε)
18.00 Ειδήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/07
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 22 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:20 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 Υγειά και Ευεξία με την
Βασούλα Χριστοδούλου
21:30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ της Βρετανικής Τηλεόρασης 1984
23:10 Ελληνική Ταινία: Τραγούδια της
Φωτιάς
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Χορευτικό Συγκρότημα από
την Κύπρο
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Τελευταίος
Πειρασμός (1964)
22:40 Ελληνική Ταινία: Ταξίδι με τον
Έρωτα (1959)
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
19:40 Με το Φακό του Hellenic TV:
:«Bites of Greece» Εγκαίνια της εκδήλωσης στις 24/6/21 που διοργάνωσαν:
RECO EXPORTS AND MUPHY LONDON COMMUNICATIONS μαζί με την
Enterprise Greece της Πρεσβείας της
Ελλάδας Η.Β.
20:10 Ελληνική Ταινία: Ντάμα Σπαθί
(1966)
21:00 Ελληνική Ταινία: Πλούσιοι Χωρίς Λεφτά (1960)
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
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τουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:35 Ελληνική Ταινία: Ο Κανονιέρης
(2001)
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος
Γαλιάσσος
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Τέσσερις Νύφες Και Ένας Γαμπρός (1958)
22:40 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
20:30 Ελληνική Ταινία: Έρωτας
στους Αμμόλοφους (1958)
22:40 Ελληνική Ταινία: Έρωτας στους
Αμμόλοφους (1958)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
19:50 Με το Φακό του Hellenic TV: Η
Ιφιγένεια Μουμτζή φιλοξενεί τον Νεκτάριο Μπουγδάνη
20:20 Ελληνική Ταινία: Εσένα Μόνο
Αγαπώ (1970)
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ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:30
Cyprus: Britain's Grim Legacy (1984). Ντοκιμαντέρ του
Βρετανικού καναλιού Channel
4 του 1984, όπου γίνεται εκτενής ανάλυσις του Κυπριακού
προβλήματος όπως το είδαν
οι Άγγλοι και μιλά βασικά για
το πως άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας του 1955, για
την απαλλαγή από την Βρετανική κυριαρχία και πως η
ύπουλη Βρετανο-Τουρκική διπλωματία οδήγησε πρώτα
στην διχοτόμηση του Κυπριακού λαού σε Έλληνες και
Τούρκους και πως μια μειονότητα του 18% απέκτησε
υπερ-δικαιώματα και πως η
Τουρκική διπλωματία οδήγησε
τις εξελίξεις εκεί που ήθελε:
προς την διχοτόμηση της Κύπρου και του λαού της. Το
πρόγραμμα είναι στην Αγγλική
γλώσσα.
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 23:10
Τραγούδια της Φωτιάς
(1975). Ένα ντοκιμαντέρ του
Νίκου Κουνδούρου, το οποίο
αποτυπώνει την αντίδραση
του Ελληνικού λαού στη χούντα των συνταγματαρχών, και
τους πανηγυρισμούς μετά την
πτώση του μισητού καθεστώτος. Παρουσιάζονται οι δύο
συναυλίες που έγιναν το 1974

για την υποστήριξη του αγώνα
των Κυπρίων, οι πορείες του
1974 για την επέτειο του Πολυτεχνείου, η αναπαράσταση
των βασανιστηρίων στα οποία
υποβλήθηκε ο αγωνιστής του
ΠΑΜ Χρήστος Ρεκλείτης και η
κηδεία του Κύπριου Δώρου
Λοΐζου, του πρωτοπαλίκαρου
του Βάσου Λυσσαρίδη, ο
οποίος έπεσε νεκρός σε ενέδρα-απόπειρα δολοφονίας
του Βάσου Λυσσαρίδη από
τους πραξικοποιματίες.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00 Ο Τελευταίος Πειρασμός (1964). Μελόδραμα με
τους Τίτο Βανδή, Άννα Φόνσου, Φλωρέτα Ζάννα, Βαγγέλη Σειληνό, Γιώργο Μασχίδη.
Ένας
διάσημος
καθηγητής και επιφανής χειρουργός συνάπτει ερωτικές
σχέσεις με μια θεατρίνα. Το
περιβάλλον του αντιδρά
έντονα σ’ αυτή τη σχέση, αλλά
εκείνος αδιαφορεί και απολαμβάνει τη σχέση του με την κοπέλα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:40 Ταξίδι με τον Έρωτα
(1959). Κωμωδία με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Τζένη
Καρέζη, Κώστα Κακαβά,
Αλέκα Κατσέλη, Δημήτρη Μυράτ, Μιχάλη Καλογιάννη και

Αρτέμη Μάτσα. Η Έλενα μένει
στην Αίγινα και έχει ένα κρυφό
δεσμό με τον Δημήτρη.
Η κόρη της Γιάννα που μένει
στην Αθήνα δεν ξέρει τίποτε.
Η Έλενα αναστατώνεται όταν
η κόρη της αποφασίζει να την
επισκεφθεί στο νησί.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00 Ντάμα Σπαθί (1966).
Ερωτικό ψυχολογικό δράμα
με την Έλενα Ναθαναήλ,
Σπύρο Φωκά, Δέσπω Διαμαντίδου, Θόδωρο Ρουμπάνη.
Η εμφάνιση ενός νέου άντρα
διαταράσσει τις μέχρι τότε ευτυχισμένες διακοπές ενός ζευγαριού και γίνεται κίνδυνος για
την σχέση τους.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:20 Πλούσιοι Χωρίς Λεφτά
(1960). Κωμωδία με τους Κώστα Κακαβά, Σόνια Ζωίδου,
Χριστόφορο Νέζερ, Μάρθα
Καραγιάννη. Δύο ερωτευμένοι αλλά άφραγκοι νέοι βρίσκουν ένα χαρτοφύλακα σε
ένα ταξί και αποφασίζουν να
τον πάρουν για να δουν τι έχει
μέσα.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:35
Ο Κανονιέρης (2001). Κωμωδία με τους Γιάννη Βούρο,
Τέτα Κωνσταντά, Θάνο Παπαδόπουλο, Βέρα Γκούμα. Ο
Αντώνης είναι το μεγάλο κα-

νόνι της ομάδας του Αιγάλεω
που έχει όμως και μεγάλη
αδυναμία στις γυναίκες.
Ο πρόεδρος της ομάδας που
πιστεύει ότι οι γυναίκες έχουν
αρνητική επίδραση στην απόδοση του στο γήπεδο, του
απαγορεύει να έχει επαφή με
γυναίκες και βάζει κάποιον να
τον παρακολουθεί.
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:05
Τέσσερις Νύφες κι Ένας Γαμπρός (1958). Κωμωδία με
τους Βασίλη Αυλωνίτη, Ντίνο
Ηλιόπουλο, Λαυρέντη Διανέλλο, Γιαννη Γκιωνάκη, Σμαρούλα Γιούλη, Νίτσα Τσαγανέα. Ο πατέρας τεσσάρων
κοριτσιών σε ηλικία γάμου
φέρνει στο σπίτι έναν υποψήφιο μνηστήρα. Η μια κόρη δέχεται να τον δει αλλά οι υπόλοιπες προσπαθούν να τη
μεταπείσουν.
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:30
Έρωτας στους Αμμόλοφους
(1958). Ερωτική περιπέτεια με
την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ανδρέα Μπάρκουλη, Γιάννη Αργύρη. Η Άννα ζει με τον πάτερα της σε ένα απόμερο
κτήμα κοντά στη θάλασσα.
Μια μέρα θα εμφανιστεί ένας
άγνωστος. Η Άννα θα τον
ερωτευθεί και θα ζητήσει από
του πατέρα της να επιτρέψει

να μείνει κοντά τους.
ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:40
Ροκάκιας την Ημέρα... το
Βράδυ Καμαριέρα (1984).
Κωμωδία με τους Σωτήρη
Τζεβελέκο, Ντίνο Ηλιόπουλο,
Γιάννη Γκιωνάκη, Γιάννη Βο
γιατζή, Κώστα Τσάκωνα.
Ο Μπάμπης έχοντας ψώνιο
για την Ροκ μουσική δίνει μια
παράσταση με το συγκρότημα
του "Τζέλιγκανς Μπαντ" στους
συγχωριανούς του. Δεν τους
αρέσει όμως η Ντίσκο και τους
κάνουν μαύρους στο ξύλο.
Απογοητευμένος παίρνει τον
δρόμο για την Αθήνα για να
γίνει είδωλο. Γνωρίζει την
Εύα, κόρη ιδιοκτήτη μεγάλου
ξενοδοχείου.
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:20
Εσένα Μόνο Αγαπώ (1970).
Αισθηματική με τους Νίκο
Ξανθόπουλο, Δώρα Σιτζάνη,
Αθηνόδωρο Προύσαλη. Ο Ζαφείρης μετά την προτροπή
του μπάρμπα Μηνά, αφήνει
το νησί και τη ζωή του ψαρά
και πηγαίνει στην Αθήνα να
ασχοληθεί με το τραγούδι. Σύντομα θα γίνει το πρώτο
όνομα στο λαϊκό πεντάγραμμο.

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

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

20:00 #MondayMayhem
ΤΡΙΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big Greek Breakfast
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο
πριν το μεσημέρι 13:00
Laiko Compoloi 16:00
Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 Scandalous
22:00 #TuesdayTunes
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα από τον LGR 10:00
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη
Σούλα Βιολάρη 13:00 Απογευματινή απόλαυση με τον
Πιέρ Πέτρου 16:00 Home-Run
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη
19:00 Alternate #CommunityChest or #WednesdayWisdom 22:00
#WiildDownWednesday
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FROM NOTHING TO EVERYTHING

Τα όνειρα μπορούν να σε οδηγήσουν στην κορυφή: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
κατέκτησε τον τίτλο του ΝΒΑ και αναδείχθηκε MVP των τελικών

Ο

Έλληνας νεαρός παίκτης πανηγυρίζει το πρώτο του πρωτάθλημα στο ΝΒΑ και πλέον επέστρεψε στην Ελλάδα,

για να κάνει διακοπές με τα αδέλφια του. Ο Γιάννης και ο Θανάσης πήγαν στο αεροδρόμιο και επεφύλαξαν
μια υποδοχή, όπως αρμόζει σε έναν πρωταθλητή. Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι ήταν ενθουσιασμένος

με τον αδελφό του και σε βίντεο που τράβηξε φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενος, αποθεώνοντας τον μικρό αδελφό του.
«Ο πρωταθλητής είναι σπίτι! Ίδια οικογένεια, ίδιο σπιτικό. Ο πρώτος MVP. Όλο και βελτιωνόμαστε».
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA με τους Bucks, σκοράροντας 50 πόντους στον τελευταίο
τελικό κι έφερε το πρωτάθλημα στην πόλη του Milwaukee μετά από 50 ολόκληρα χρόνια.
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει το ματς της ζωής του, οι Bucks επικράτησαν με 105-98 των Suns, έκαναν
το 4-2 και αναδείχθηκαν πρωταθλητές του ΝΒΑ για δεύτερη φορά στην ιστορία τους μετά το 1971. Μάλιστα επέστρεψαν
από το 0-2 της σειράς, πετυχαίνοντας τέσσερις συνεχόμενες νίκες.
Ο Γιάννης στον κρισιμότερο αγώνα της καριέρας του είχε 50 πόντους (15/22 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/19 βολές),
14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής. Έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που
σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών. Επιπλέον σημείωσε 20 πόντους
στο τρίτο δωδεκάλεπτο, κάτι που έχει καταφέρει σε τελικούς μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν το 1993.
Από εκεί και πέρα ο Khris Middleton είχε 17 πόντους, ο Portis είχε 16 πόντους, όντας ουσιαστικός παρά
τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του ενώ 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 4 κλεψίματα είχε ο Jrue Holiday.
Για τους ηττημένους Suns, ο Chris Paul είχε 26 πόντους, μένοντας όμως για ακόμη μια χρονιά χωρίς να κατακτήσει
τίτλο, ενώ 19 πρόσθεσε ο Devin Booker, 4 παραπάνω από τον ο Jay Crowder, που όπως και πέρυσι έτσι και φέτος
ηττήθηκε με 4-2 στη σειρά των τελικών. Τα Δωδεκάλεπτα: 29-16, 42-47, 77-77, 105-98.

Εθνική Ελλάδας: Στο ΟΑΚΑ τα εντός έδρας
ματς με Ισπανία και Κόσοβο

Σ

το Ολυμπιακό Στάδιο θα
υποδεχτεί η εθνική Ελλάδας την
Ισπανία και το Κόσοβο για τα
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου
του 2022, όπως έκανε. Το πρώτο της
εντός έδρας παιχνίδι στο πλαίσιο της
προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου
Κυπέλλου του Κατάρ η Εθνική Ελλάδας
το έδωσε στο γήπεδο της Τούμπας
απέναντι στην Γεωργία, σε ένα ματς που
έληξε ισόπαλο με 1-1 στο πλαίσιο της
2ης αγωνιστικής. Σε αντίθεση πάντως
με το ματς απέναντι στους Γεωργιανούς,
τα δύο προσεχή παιχνίδια της
γαλανόλευκης εντός των συνόρων για
την ίδια διοργάνωση θα τα δώσει στο
ΟΑΚΑ, με την εκτελεστική επιτροπή της
ΕΠΟ να γνωστοποιεί πως αυτή θα είναι
η έδρα της γαλανόλευκης για τους
αγώνες με Ισπανία στις 11 Νοεμβρίου
και Κόσοβο στις 14 του ίδιου μήνα.
Αναλυτικά οι αποφάσεις που έλαβε η
εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ κατά τη
σημερινή της συνεδρίαση: Να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εξής ομοσπονδιακών τεχνικών (έως τις 30 Ιουνίου

2022):

Εθνική Γυναικών: Γιώργος

Τσιτσιπάς: Για 5η σερί
εβδομάδα στο Νο4
του ATP Rankings

κάτω των 15 ετών: Άγγελος Χατζόπου-

Π

λος Εθνική Νεανίδων (Κ19): Γιώργος

την ευκαιρία να ξεπεράσει τον Ράφα Ναδάλ, ο οποίος παραμένει

Κυριαζής Εθνική Νέων (Κ19): Αναστάσιος Θέος Εθνική Παίδων (Κ17):
Αλέξανδρος Αλεξιάδης Εθνική Ομάδα

αρά τον πρόωρο αποκλεισμό στο τουρνουά του Αμβούργου από τον μετέπειτα φιναλίστ, Φίλιπ Κραΐνοβιτς,

ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στο Νο4 της παγκόσμιας

κατάταξης έχοντας συνολικά 8.030 βαθμούς, χάνοντας ωστόσο

Παπακώστας Εθνική Κορασίδων (Κ17):

στο Νο3 με 8.270 βαθμούς. Ο 22χρονος Έλληνας ήταν ο μοναδικός

Κατερίνα Φαλίδα Να διεξαχθούν στο

από την πρώτη 10άδα της κατάταξης που αγωνίστηκε την

ΟΑΚΑ οι αγώνες της Εθνικής Ανδρών

εβδομάδα που πέρασε, η οποία παρέμεινε η ίδια χωρίς αλλαγές.

εναντίον της Ισπανίας (11 Νοεμβρίου)

Αντίθετα στο Top 20 τόσο ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, όσο και

και του Κοσόβου (14 Νοεμβρίου), στο

ο Κάσπερ Ρουντ κέρδισαν θέσεις μετά τους τίτλους που κατέκτησαν

πλαίσιο της προκριματικής φάσης του

σε Αμβούργο και Μπάσταντ αντίστοιχα. Ο Ισπανός πλέον βρίσκεται

2022.

στο Νο11 του κόσμου, ανεβαίνοντας δύο θέσεις, ενώ ο Νορβηγός,

Να διεξαχθούν σε γήπεδα της Αθήνας

που κέρδισε επίσης δύο θέσεις είναι στο Νο14. Ο φιναλίστ του

Παγκοσμίου

Κυπέλλου

οι αγώνες της Εθνικής Γυναικών

τουρνουά στο Αμβούργο, Φίλιπ Κραΐνοβιτς κέρδισε 10 θέσεις και

Ελλάδα-Σλοβενία (26 Οκτωβρίου) και

πλέον βρίσκεται στο Νο34 του κόσμου, ενώ την δεύτερη μεγαλύ-

της Εθνικής Ελπίδων Ελλάδα-Λευκορωσία (12 Νοεμβρίου), Ελλάδα-Ισλανδία
(16 Νοεμβρίου). Να οριστεί πρόεδρος
της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης
Οικονομικών Διαφορών ο κ. Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου.

ΑΠΟΕΛ: Επισημοποίησε
τη συνεργασία με τον
Χρίστο Σιέλη

τερη άνοδο στην πρώτη 100άδα είχε ο φιναλίστ του Μπάσταντ,
Φεντερίκο Κόρια με τον Αργεντινό να κερδίζει 15 θέσεις ανεβαίνοντας στο Νο62, κάνοντας new career high. Ωστόσο, τις περισσότερες θέσεις, για την εβδομάδα που μας πέρασε, κέρδισε ο Κέβιν
Άντερσον με τον πρώην Νο5 του κόσμου και νικητή στο τουρνουά
του Νιούπορτ, να κάνει άλμα 39 θέσεων ανεβαίνοντας στο Νο74.

Τ

ην ολοκλήρωση της συνεργασίας του με

τον νεαρό ποδοσφαιριστή Χρίστο Σιέλη
ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ. Ο Κύπριος

κεντρικός αμυντικός ήταν εκτός πλάνω του Σάββα

Πουρσαϊτίδη το τελευταίο διάστημα, ενώ δεν
ταξίδεψε και στη Βουλγαρία, όπου οι γαλαζοκίτρινοι πραγματοποιούν το βασικό στάδιο της
προετοιμασίας τους. Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:
Ηεταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ)
ΛΤΔ ανακοινώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η
συνεργασία της, με τον ποδοσφαιριστή Χρίστο
Σιέλη. Ευχόμαστε στον Χρίστο, καλή επιτυχία για
τη συνέχεια της επαγγελματικής του καριέρας και
ό,τι καλύτερο, στην προσωπική του ζωή.
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Varosha refugees urged
not to apply to IPC

T

he National Council
warned on Wednesday
that possible claims by
Varosha refugees to the immovable properties commission
(IPC) over their properties carried risks because it furthers
Turkey’s goal of partition.
After a four-hour session,
the National Council, chaired by
President Nicos Anastasiades,
said in a statement that it discussed developments after Tuesday’s “unacceptable and illegal
announcements by the Turkish
side to change the status of
part of the enclosed city of
Famagusta, while urging Greek
Cypriots who want to, to turn to
the so-called commission.”
The National Council said in
a statement it was briefed by
Anastasiades and the foreign
minister on all the steps taken
by the Republic. Views were
exchanged, and proposals were
submitted by the parties over
further course of action which the

government will study.
The president’s top advisory
body reiterated its joint position
that the change of status of part
of the fenced area of Famagusta
from military to civilian, is a clear
violation of the relevant UN Security Council resolutions, in particular resolutions 550 (1984) and 789
(1992) which call for the immediate transfer of the area under
United Nations administration.
“These announcements crucially affect the prospects for
the resumption of negotiations
for a comprehensive settlement
based on United Nations resolutions on Cyprus, international
law, principles and values of the
European Union,” it said.
The National Council said
that Turkey’s goal with the new
announcements is to further
advance its plans to finalise the
island’s partition.
Referring to the refugees,
the statement said that “without
ignoring the principle that respect

for the individual right to property
is a given and that no one can
prevent the exercise of this right,
the National Council notes that
the possibility of appealing to the
so-called Commission carries
serious risks in relation to Turkey’s
goals.” It also called for unity in
the effort to address Turkey’s
new partitionist plans.
Anastasiades convened an
extraordinary session of the
National Council after the
announcement that 3.5% of the
fenced area of Varosha would
be demilitarised and property
owners could come forth and
claim their rights through the
IPC, set up by Turkey in the
north as a domestic remedy to
the properties issue.
Present at the National Council were also House President
Annita Demetriou, former President Giorgos Vassiliou and
attorney-general Giorgos Savvides. Negotiator Andreas Mavroyiannis and head of the president’s diplomatic office, Kyriacos
Kouros, also attended.
Foreign Minister Nikos Christodoulides was expected to hold
a telephone conversation later
in the day on this issue with his
US counterpart Antony Blinken.
Addressing an International
Coordinating Committee (PSEKA)
online conference on Tuesday,
Christodoulides said that “if the
world does not react to Turkish
President Recep Tayyip Erdogan’s
new provocative actions, there
can be no doubt that he will be
encouraged to continue, not only
in Cyprus, but also in the region

where Turkey’s destabilizing role
extends, in a manner that also
undermines US interests.”
“Despite calls by the US, EU
and the international community
not to proceed on Varosha, President Erdogan today announced
that they are changing the status
of part of the fenced area of
Varosha, where the secessionist
entity in the occupied areas will
be given control,” the Foreign
Minister noted.
He said that these actions
“are clearly violating the relevant
United National Security Council
Resolutions on Varosha which
clearly state that responsibility
for Varosha lies with Turkey and
that control of the area must be
transferred to the UN Peace
Keeping Force in Cyprus.”
"The Security Council has been
vocal on the matter of Varosha,
and Turkey’s illegal activities,
reiterating that no actions should
be carried out in relation to
Varosha that are not in accordance with UNSC Resolutions
and in this context called for the
reversal of Turkey’s course of
action, stressing the importance
of full respect and implementation of its resolutions," he added.
Christodoulides said that the
international community, the UN,
the US – as a UNSC Permanent
Member, as an actor that understands the importance of stability
in the region of the Eastern Mediterranean - have a responsibility
to react swiftly, decisively, responding to Mr. Erdogan in the only
language he understand, that
of might and decisiveness.

England to demand vaccination proof for clubs and mass events

B

ritish Prime Minister
Boris Johnson said on
Monday that English
nightclubs and other venues
with large crowds will require
patrons to present proof of
full vaccination from the end

of September.
Clubbers flocked on Monday
to the first live music events
without restrictions since the
Covid-19 pandemic began. The
government reopened nightclubs and dropped almost all

coronavirus measures in England
in a bet that mass vaccinations
will prevent another deadly wave
of Covid-19. But hours later,
Johnson announced that people
who were not fully vaccinated,
including those who had not had
both doses of two-shot immunisations, would be barred from
nightclubs.
The decision follows large
outbreaks linked to nightclubs
in other countries such as the
Netherlands and Israel, where
authorities were forced to close
them again.
“I can serve notice now that
by the end of September, when
all over 18s will have had their
chance to be double jabbed,
we’re planning to make full
vaccination the condition of entry

to nightclubs and other venues
where large crowds gather,”
Johnson told a press conference.
“Proof of a negative test will
no longer be enough.”
Britain’s chief scientific adviser,
Patrick Vallance, said nightclubs
and other closed venues could
be “potential super spreading
events” because of crowds in
close contact.
“I would expect that with
opening of nightclubs, we’ll
continue to see an increase in
cases, and we will see outbreaks
related to specific nightclubs as
well,” he said.
Johnson said that the government was not planning similar
requirements for pubs. “I certainly
don’t want to see passports for
pubs,” he said.

UK deeply concerned
by Varosha
announcement

T

he UK is deeply
concerned about the
announcement made
during the visit of Turkish
President Erdogan to Cyprus
regarding the reopening and
resettlement of an area constituting 3.4% of the fencedoff area of Varosha, a Foreign,
Commonwealth and Development Office spokesperson
said on Tuesday evening,
adding that the UK will be
discussing this issue as a
matter of urgency with other
Security Council members.
The spokesperson noted
that the announcement “runs
contrary to UN Security
Council resolutions and to the
Security Council Presidential
Statement of 8 October 2020
which called for Turkey to halt
and reverse its actions in
Varosha.”
Moreover he reiterated that
“the UK strongly supports
the relevant Security Council
Resolutions covering the
issue of Varosha and calls
for all parties to comply with
them.”
“The UK will be discussing
this issue as a matter of
urgency with other Security
Council members. The UK calls
on all parties not to take any
actions which undermine the
Cyprus Settlement process or
increase tensions on the island,”
the spokesperson added.
UK Foreign Secretary,
Dominic Raab, reiterated his
“deep concern” and reflected
the rest of his department’s
statement with a post on
Twitter.
He wrote: ‘Deeply concerned by President Erdogan's
announcement on partial reopening of Varosha. This runs
contrary to UN Security Council
resolutions & risks undermining
the Cyprus Settlement process. We are discussing this

urgently with Security Council
members.’
Labour’s Shadow Minister
for Peace and Disarmament,
Fabian Hamilton said in a
statement: “This move is in
blatant violation of existing UN
Resolutions on Cyprus. To
announce it on the anniversary of the Turkish invasion
of Cyprus is needlessly provocative and will only further
division on the island.
“As a Guarantor Power, the
UK has a historic commitment
to the people of Cyprus. After
the failure to make any progress towards reunification at
the talks in April, it’s vital that
the UK now uses its position
of influence to urge the Turkish
Government to stick to its
obligations under international
law and withdraw all Turkish
military presence from Cyprus,
so that negotiations towards
a bi-zonal, bi-communal federal political settlement can
restart.
Christos Karaolis, President
of the National Federation
of Cypriots in the UK said, “On
today's tragic anniversary of
the Turkish invasion of Cyprus,
the announcement by Turkey
and the occupation regime
to extend the occupation by
opening 3.5% of the fenced
off area of Varosi is illegal,
incredibly provocative and a
blatant violation of UN Security
Council Resolutions.
“If these Resolutions are to
mean anything, there must
be meaningful consequences
when they are violated. So, as
a UK-Cypriot diaspora we urge
‘Global Britain’ as a Guarantor
Power, a P5 Security Council
member and the penholder
on UN Security Council Resolutions for Cyprus to lead
the international community’s
response to Turkey’s illegal
actions in Varosi.”
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Theresa Villiers MP statement on the
Two more arrests
47th anniversary of the Turkish invasion after Sigma attack

T

heresa Villiers MP has
campaigned for many years
for reunification of Cyprus
and her Chipping Barnet constituency is home to many British
Cypriots. She has issued the
following statement to mark the
47th anniversary of the Turkish
invasion of Cyprus:
It was back in 1998 that I
first began to understand the
injustice which occurred in
Cyprus 47 years ago.
As a newly selected candidate
for the European Elections, I
was invited to join Conservative
Friends of Cyprus. I soon learned
much from new friends such as
Ian Twinn, Tony Yerolemou, Haris

Sophoclides, Andreas Papaevripides, Andreas Tambourides
and Doros Partasides on why
reunification of Cyprus is so
important.
It is a matter of sadness that
the negotiated settlement for
which we here have all campaigned for so long continues
to elude us some two decades
later.
It is beyond doubt that the
Turkish invasion led to extensive
violation of human rights. Many
were forced from their homes
and have never been allowed
to return; and more than a
thousand people remain unaccounted for. I want express my

sympathy and support for those
suffered directly as a result of
the events of 1974.
As we contemplate the
sombre anniversary which takes
place on Tuesday, I take this
opportunity to reiterate that for
a solution to be viable, balanced
and fair, it must be consistent
with UN Security Council resolutions.
So it must reflect the internationally accepted model of a
bizonal, bicommunal federal
state with a single sovereignty,
a single international personality
and a single citizenship.
I welcome the UK Government’s continued commitment
to this principle, repeated in
answers to Parliamentary questions which I table regularly.
I also want UK Ministers to
call for recommencement of
negotiations between the two
sides at the point at which
they were suspended at Crans
Montana.
And I believe that it is time
for the Foreign Secretary to
advocate publicly for an end to
third country guarantees in any
future settlement.

Such guarantees (with their
implications for military intervention) are inappropriate for a
modern European democracy,
and this is a point which I have
made on the floor of the House
of Commons.
Equally unacceptable are
Turkish incursions in the Cyprus
Exclusive Economic Zone and
Mr Erdogan’s provocative decision to re-open of the beach
front at Varosha. Flatly contrary
to UN Security Council resolution
550 and others, Ankara’s actions
in relation to Varosha continue
to make a settlement harder to
achieve. They should be condemned by the whole international community.
I am unwavering in my support
for Cypriots in their efforts to
reunite their island. I pledge that
as President of Conservative
Friends of Cyprus, I will continue
to work to keep Cyprus on the
agenda in Parliament, alongside colleagues from all parties.
And I want to express once
again my solidarity with my
British Cypriot constituents in
their struggle for freedom,
justice and unity for Cyprus.

Famagusta refugees send letter to Foreign Secretary
Dominic Raab to mark 1974 invasion of Cyprus

I

n a letter to UK Foreign
Secretary Dominic Raab,
six refugees from Famagusta
who are founding members of
the Council of British Cypriots,
stress that "instead of implementing UN resolutions on the
return of legal residents to their
ancestral land and homes, Turkey
and the occupying Turkish
Cypriot regime hastily reopened
the city at the end of 2020 for
tourists to visit and see our
abandoned homes for sightseeing tours, photo shoots for
Turkish fashion shows, picnics
and bike rides."
As they point out, "these
actions are a challenge and an

insult to the legitimate inhabitants of Famagusta who yearn
for a return to their homes after
47 long years and should not
be tolerated by the international
community."
They add that they are also
now facing the clearing of areas
of the city and the demolition
of municipal buildings for Erdogan's visit to Famagusta, from
where he plans to announce
Turkey's further expansion plans.
The letter to Mr Raab is
signed on behalf of the Council
of British Cypriots by Mr Antonis,
Mr Nikos Savvides, Mr Kikis
Christofides, Mr Giorgos Georgiou, Mr Giorgos Hatzipoulis,

Mr Spyros Neophytou and Mr
John Stergidis.
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T

wo more men, 30 and 38,
were remanded for eight
days on Wednesday in
relation to the Dias attack over
the weekend, raising the number
of suspects under police detention to 14, while more people
are wanted in connection to the
case.
So far 12 other people, aged
from 25 to 64 years old, have
been detained on suspicion of
attacking the Dias media group
building, which houses Sigma
late on Sunday.
Investigations started after a
group of protestors, who were
outside the presidential palace
earlier on Sunday demonstrating
against the SafePass, vandalised
the Dias building.
During the incident, the
suspects attacked staff, set fire
to cars in the parking lot and
trashed the offices, causing
“thousands in damage”, according to SigmaLive.
Five of them were arrested
on Monday and remanded for
four days, while another seven
were remanded for eight days
on Tuesday, police said.
Four of the seven remanded
are suspected of participating
in Sunday’s events at Sigma,
the other three in connection to
the earlier gathering outside
the presidential palace where
trouble ensued when the main
event was over.
One of the people remanded
is epidemiologist Elpidoforos

Soteriades, who has been
generally critical of the government measures in dealing with
the coronavirus situation. He is
suspected of being an organiser
of the protest.
Authorities
have
also
published photos of 18 more
people wanted on suspicion of
breaking and entering into the
Sigma building.
Sigma CEO Chrysanthos
Tsouroullis told CyBC he
was surprised how teenagers
wearing hoods could “threaten
with death their fellow citizens”
for performing their duty to
inform others.
Police sources said that
about 5,000 people participated
in the protest at the presidential
palace.
Demonstrators there had
claimed they wanted an end to
“the intimidation, blackmail, and
threats of dismissal against public and private sector workers
because they refuse to get the
jab.”
According to the police, 12
officers were injured on Sunday,
of whom seven were taken to
hospital and two were in serious
condition.
Nicosia CID have set up
an investigative team which
includes officers from Larnaca
and Limassol CID. The team is
collecting and assessing evidence and eyewitnesses statements to identify more people
from the attack.

23 | Thursday 22 July 2021

Annual parliamentary Cyprus meeting takes place virtually

O

n Monday 19th July 2021,
the National Federation
of Cypriots in the UK
and the All-Party Parliamentary
Group (APPG) for Cyprus held
their annual parliamentary meeting (virtually this year) to mark the
tragic anniversary of Turkey’s
invasion and continued occupation of Cyprus since 1974.
Welcoming the guests and
viewers to the virtual event,
Federation President Christos
Karaolis, said that the 47 years
of occupation "have been long,
dark and painful years for our
diaspora, many of whom are
refugees and are desperate to
return to their family homes."
He said that, "despite the
sadness of this anniversary, our
hope for a reunified island never
dwindles and we believe that a
Cyprus where Cypriots live and
prosper together is both attainable and viable."
He also called for “meaningful
consequences” for Turkey’s
violations of UN Security Council
resolutions on Varosha.
The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Cyprus,
Nikos Christodoulides, began
his remarks by saying that

today's discussion "is timely
and relevant, given that the
Turkish President is currently on
an illegal visit in the occupied
areas of the Republic of Cyprus,
to commemorate, in his usual
provocative manner, the anniversary of the Turkish invasion
of Cyprus, with the promise of
announcing 'surprises to the
world'.”
Mr Christodoulides then gave
a summary of the latest developments towards resuming negotiations on the Cyprus issue. He
explained that an informal 5+UN
meeting took place in Geneva
in April but unfortunately did not
lead to the "resumption of negotiations on the agreed basis of
a bi-zonal bi-communal federation, from where the last process
was suspended in Crans Montana, and in accordance with all
relevant UN Security Council
Resolutions."
The Foreign Minister also
urged the UK Government to
"convey a clear, unequivocal
message to Turkey that there
can be no discussion of Turkey’s
preposterous position on the
form of a solution to the Cyprus
problem."

Moreover, he went on to say
that UK must be clear that "there
is no room, or appetite, in London
for constructive ambiguity that
is intended to conceal a solution
that is two-state or confederal
in substance, but appears on
the outside as a bi-zonal, bicommunal federation."
He also said that the UK as a
UN Security Council permanent
member "must uphold all resolutions both on the Cyprus issue
and on Varosha."
The Minister for European
Neighbourhood and the Americas,
Wendy Morton MP, began her
remarks by expressing her
sympathy to those affected by
the wildfire in Cyprus earlier this
month.
Ms Morton noted that despite
the challenges of the pandemic,
the relations between the UK and
Cyprus have "gone from strength
to strength" and both her and
Foreign Secretary Dominic Raab
have visited Cyprus recently.
She said the visit "served as a
warm reminder of the depth of
our countries' friendship."
Speaking about the UK's
position in the recent informal
5+UN meeting on Cyprus in

Geneva, Ms Morton said that the
Foreign Secretary called for "all
sides to demonstrate flexibility
and compromise to find a
solution to the Cyprus problem."
She said that the UK Government's support for a solution
should be "based on the existing
parameters of a bi-zonal, bicommunal federation, with political equality. We believe these
parameters are broad enough
and flexible enough to accommodate the interests of both
the Greek Cypriot and Turkish
Cypriot communities, for the
peace and security of a united
island."
Referring to the issue possible
actions by Turkey on Varosha,
Ms Morton said, "I know there
is a great deal of concern about
President Erdogan's visit... the
UK shares this concern."
She also said that the UK
"has been clear in its conversations with Ankara that they should
refrain from actions that could
undermine the chances of a
settlement."
She continued, "the UK
actively supports the various
UN Security Council resolutions
covering the issue of Varosha.

47 years of occupation

O

n 20th July 1974, Turkey
launched its pre-planned
illegal invasion of Cyprus.
The first wave of the invasion
began on 20th July and the
second wave came just a few
weeks later on 14th August.
47 years later, Turkey continues to occupy over 36% of
Cyprus, dividing the island and
its people. The invasion came
just days after an illegal coup
d'etat by the military junta of
Greece and EOKA-B on 15th
July.
Cypriots still suffer the tragic
consequences of the invasion,
including:

• 200,000 Cypriots became
refugees, unable to return to
their homes
• 1,000 people are still missing,
with their relatives still denied
the right to know their fate
• Enclaved Cypriots living in
occupied area are denied basic
human rights on a daily basis
On this sad occasion,
Christos Karaolis, President of
the National Federation of
Cypriots in the UK, commented:
"As another tragic year passes,
I assure you that we will never
give up our campaign for a free,
united Cyprus and for the end
of Turkey's occupation. For

47 years, Turkey has violated
international law, countless
United Nations resolutions, the
human rights of Cypriots, and
the sovereignty of the Republic
of Cyprus.
“As we have done for 47
years, the National Federation
of Cypriots in the UK will
continue to lead the UK Cypriot
community's united campaign
for the reunification of Cyprus
and the end of Turkey's occupation."
The Federation has written to
Prime Minister Boris Johnson
on this tragic anniversary urging
the UK Government to support

principled positions in relation to
Cyprus, emphasising the "critical
role" that the UK Government
has to play in persuading Turkey
to engage constructively in the
next informal meeting and to
drop its demands for partition.
In addition, the letter also
asked the Prime Minister to use
Britain's position as a permanent
member of the UN Security
Council to ensure that all resolutions on Varosha are fully
implemented and to ensure that
there is “clear action and consequences from the international
community” for Turkey's violation of these resolutions.

In October last year, in
response to the opening of
the [Varosha] shoreline, the UK
called for a UNSC session
which concluded with a UNSC
Presidential Statement calling
for Turkish actions to cease and
be reversed. We stand ready to
work with Security Council
members to ensure the Council
responds to actions in Varosha
in an appropriate manner."
The Presidential Commissioner
of the Republic of Cyprus, Photis
Photiou, provided an update on
the efforts to determine the fate
of the missing persons.
He said the missing persons
issue "is a tragedy that causes
so much pain and agony to
hundreds of families, who are
still waiting for nearly half a
century to be informed about
the fate of their loved ones,"
Mr Photiou said,
"Turkey should provide the
Committee on Missing Persons
in Cyprus with all information in
its military archives concerning
burial sites."
He stressed that the missing
persons tragedy "is a humanitarian issue rather than a political
one" and said that, whether you
are Greek Cypriot or Turkish
Cypriot with missing relatives,
"pain is the same".
Sir Roger Gale MP, Chair
of the APPG for Cyprus, said
President Erdogan’s behaviour
is "completely unacceptable."
Sir Roger emphasised that
"all sides of the political divide
in Britain are as one when it
comes to the future of Cyprus."
Labour’s Shadow Minister
for Peace and Disarmament,
Fabian Hamilton MP, said his
party supports the abolishment
of guarantees and the withdrawal of the Turkish occupation
army as part of a bizonal,
bicommunal federal solution,
and added that a two-state
outcome is "a non-starter."
Mr Hamilton expressed his
deep concern over developments
in Varosi and said he hoped
President Erdogan "did not break
UNSC Resolution."
In closing he said that Cyprus
"is an island I love, an island
that we want to see once again

reunited. Let's never, ever give
up until that is achieved."
SNP’s
Foreign
Affairs
spokesperson Alyn Smith MP
expressed his party’s support
for a bi-zonal, bi-communal
federation and noted that Cyprus
is a rare issue where there is
common ground across parties
in the House of Commons.
The Liberal Democrats’
Christine Jardine MP said that
a bi-zonal, bi-communal federation with political equality is not
just the best, but the only way
to uphold international resolutions, international law and
human rights in Cyprus.
Conservative MP Theresa
Villiers, Vice-Chair of the APPG,
said it is time for the UK Foreign
Secretary to advocate publicly
for an end to third country guarantees in any future settlement,
and asked for the international
community’s condemnation of
the unacceptable Turkish incursions in the Cyprus Exclusive
Economic Zone and President
Erdogan’s provocative decision
to re-open of the beach front at
Varosha.
Labour Party MP, Bambos
Charalambous, also Vice-Chair
of the APPG, said Turkey has
been “clearly provocative” and
that the international community
has to do more to hold President
Erdogan to account for his
actions.
Closing the event, Mr Karaolis
thanked Cyprus' supporters
in parliament and said "your
actions can make a real and
lasting change to the lives not
only of your constituents and
the 300,000 Britons with Cypriot
origins, but the fate of an entire
population asking for peace,
justice and the restoration of
human rights."
The virtual event was also
attended by the High Commissioner of the Republic of Cyprus
to the UK, Andreas Kakouris;
Caroline Nokes MP (Vice-Chair
of the APPG for Cyprus); Mark
Jenkinson MP, and Matthew
Offord MP (both Officers of
the APPG for Cyprus); Steve
McCabe MP (Birmingham, Selly
Oak); Feryal Clark MP and;
Carol Monaghan MP.
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EKA virtual event to commemorate
1974 black anniversaries

28-year-old UK Cypriot
Mete Coban receives MBE

“We deserve to have
Cyprus in its entirety We owe it to those gone,
and to those who have
yet to come”
The Union of Cypriots in Britain
(EKA) held on Thursday 16 July
its annual event to remember
the 47th Anniversary of the tragic
events of the 15th and 20th July
1974.
The main speaker of the
online event was the journalist
Maria Papalazarou Frangou,
daughter of Father Lazaros
Neophytou, or Papalazaros as
he was widely known. One of
Papalazaros’ sons, Kyriacos,
was shot in 1973 by EOKA B;
another of his sons, Soteris, was
killed during the 1974 invasion.
“I wish my talk today to be based
on my personal experience. As
someone in pain, expressing the
feelings of thousands of suffering
compatriots - alive as well as
departed; people who lived,

from any responsibilities with the
offer of an olive branch. With the
pardon that Makarios gave, upon
his return from this self-exile in
December 1974. I have ceased
to give a pardon to Makarios
himself, for some time now.
Because the olive branch simply
offered nothing but out of control

experienced pain, destruction,
and died without seeing justice
been done,” said Maria Papalazarou Frangou, who is also Secretary General of the Pancyprian
Organisation of Relatives of
Fallen Resistance Fighters.
She went on to say that, “it's
easy to imagine how we arrived
onto the July 15th events. Some
present it as "disunity of the
people", a narrative that is
promoted by the ruling
party, thus refusing to
condemn treason
and to call things
by their name.”
“On a day like
this, we cannot
listen to the
apologists of this
tragedy. On such a
day we cannot listen
to those who honour the
coup participants with the alibi
of acting under orders. On one
hand they attend ceremonies
and lay laurel wreaths for the
resistance heroes, and on the
other hand they go to the graves
of the commandos who turned
their weapons against the
Republic and honour them as
heroes, too. Government, Church,
DISY, ELAM. That's what they
do every July 15th. They equate
the victim with the perpetrator.”
Maria Papalazarou Frangou
noted that “we absolved the traitor

immunity to the traitors. It offered
nothing but an alibi to those who
gave the order of death. And it
gave nothing but refuge to those
who defended the crime. I don't
equate Makarios with those
who destroyed Cyprus. It is true,
however, that his olive branch
acted for them as the purifying
pool of Siloam.”
“Every July comes to remind
those who tend to forget, that
this crime has occurred,”
stressed the Secretary General of
the Pancyprian
Organ i s a t i o n
of Relatives of
Fallen Resistance Fighters.
“Most of us are
reminded on a daily
basis by the image of
our beloved ones that is
present at every moment of
our lives - small and large. They
remind us of what we've experienced and what we've been
through. And we left with the
grievance of the unjust sacrifice
of our beloved ones, both
departed as well as alive.”
“Not only because Cyprus
remains divided, but because
some have come to terms with
the division. And instead of
seeking a solution for reunification, some people are putting up
obstacles, so that this solution

S
is either delayed or tailor made
to suit into their interests and
their maximalist ambitions. Or
they wish that no solution takes
place because they still dream
of ‘greater homelands’.”
According to Papalazarou
Frangou, “the price of the 1974
coup and invasion is high. And
only with the solution of the
Cyprus problem and its reunification will we be able to live
again in conditions of security
and prosperity.”
“We have before us a Turkey
and a T/C leadership that are
intransigent. They are trying to
turn the northern part of our
country, into a province of Turkey.
Together with the progressive
T/Cs we must fight for the solution. Because they too suffer
from the Turkish occupation. The
basis for a solution is agreed
and safeguarded through Security Council resolutions and the
agreed convergences over time
between the two communities
of Cyprus, under the seal of the
UN. The intransigence of Ankara
and the T/C leadership should
not be our alibi. We must insist
and seek UN support to return
to the negotiations. Large gaps
in peace talks pose risks. That's
what history has proven. It is
enough to recall the proclamation of the pseudo-state in 1983
and now the threatened settlement of Famagusta.”
“We deserve to have Cyprus
in its entirety. From one end to
the other. We owe it to those
gone, to those who are here
now and to those who have yet
to come,” Papalazarou Frangou
concluded.

Eleni Palazidou:
“We have a responsibility
to keep the true history
alive.”
“In its more than 10,000 years
journey through history Cyprus
has survived many foreign
invasions and catastrophes, but
never before had it been attacked
so treacherously from within, by
its very own people,” said Eleni
Palazidou, Chair of the Union
of Cypriots in Britain (EKA). And
she asked: “What is the way

forward for Cyprus?”
“Some T/C friends said to
me why do you promote “ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ”, meaning I don’t forget?
Shouldn’t we put the past where
it should be, in the past? The
answer is NO! We should not
forget what they did to us and what
we did to each other and we cannot forget that nearly half of our
land is under Turkish occupation.
Not for revenge but to ensure
that justice is done and our land
is reunited and we never again
turn against each other.”
Palazidou went on to say that,
“Turkey counts on the passage
of time and on distortion of the
purpose of past and current
actions. It continues with its plan
to Turkify Turkisize the occupied
part of Cyprus with increasing
number of settlers now significantly outnumbering the T/C, it
continues with the destruction
of the G/C cultural heritage and
character of the area and has
begun aggressively, with its gunboat policy, to impose what has
always been its plan, a two state
Cyprus.”
“And what do we do? We are
waiting for the Deus ex machinae?
At the same time, we distort
history. Not only do we acquit
the guilty perpetrators but we
also turn them into heroes! We
have a responsibility to keep the
true history alive both Greek
and Turkish Cypriots.”

toke Newington councillor
Mete Coban, 28, received
an MBE from HRH Prince
Charles for services to young
people in the New Year Honours
list.
The Labour rep who was born
in Cyprus and raised in London,
became Hackney’s youngest
ever councillor in 2014 aged 21.
He has been recognised for
the work of his charity My Life
My Say, which supports youth
engagement in politics.
Cllr Coban said he was
“incredibly humbled” to receive
the honour, adding: “I’m proud
of my team’s work this year,
and thankful to everyone for
their support over the years.”
He posted on Twitter: “Yesterday was my award ceremony,
where I received my MBE from
HRH Prince Charles at St James
Palace. My grandad would have
been so proud to see the contributions both his son and grandson have made to the UK and
for those achievements to be
recognised by the future King.”
Cllr Coban was congratulated
on social media by TV presenter
and activist June Sarpong,
herself the new recipient of an
OBE.
Hackney MP Diane Abbott
also tweeted to say she was
“so proud”, to which Cllr Coban
replied: “You’ve inspired a whole
generation of us to go out and
change the world. I’m very
grateful for your guidance and
support over the years.”
Coban won a national

Councillor of the Year award
earlier in the year for his work
chairing a commission examining
skills, growth and the economy
in the borough.
He also previously worked on
London Mayor Sadiq Khan’s
election campaign, and founded
an all-party parliamentary group
on a ‘Better Brexit for Young
People’, which aims to ensure
youth voices are present in
shaping Brexit negotiations.
Paying tribute to Cllr Coban
on his MBE, Mayor of Hackney
Philip Glanville said: “He has
proved an excellent role model
for young people – and was in
2014 the borough’s youngest
ever elected councillor, aged
just 21.
“The Labour Party has long
campaigned for young people to
get the vote from 16 and to have
a greater role in the political
process – which will be shaping
the future for them so they should
have a direct say in their futures.
“In November we were also
pleased that he received the
Local Government Information
Unit’s Councillor of the Year award
for the Finance & Economic
Development category.
“So well deserved recognition
for someone who has already
done so much for his generation
and continues to give voice to
young people not just in Hackney, but everywhere he works.”
Entrants are now being invited
for the Cypriot Who’s Who books
- visit www.cypriotsworldwide.com
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Church memorial service held to remember those who fell
defending Cyprus in 1974

O

n Sunday 18th July 2021,
the Greek Orthodox
Archdiocese of Thyateira
& Great Britain and the National
Federation of Cypriots in the UK
organised a memorial service to
remember those who fell and
sacrificed their lives defending
Cyprus’ freedom in 1974, as well
as to remember in prayer the
missing persons of Cyprus.
His Eminence, Archbishop
Nikitas of Thyateira & Great
Britain officiated the Divine Liturgy, the Official Archiepiscopal

Memorial Service and Supplicatory Prayers.
The Memoriam Address was
given by H.E. the High Commissioner of the Republic of Cyprus
to the UK, Mr Andreas Kakouris,
and the President of the National
Federation of Cypriots in the
UK, Mr Christos Karaolis, also
addressed the congregation.
The service was held at
the St John the Baptist Greek
Orthodox Church in north London
and H.E. the Ambassador of
Greece to the UK, Mr Ioannis

Raptakis, was also present.
There was a collection at the
memorial service, and across
all Greek Orthodox Churches
today, for the relief fund to
support those affected by the
recent forest fires in Cyprus.
In the Memoriam Address,
the High Commissioner of the
Republic of Cyprus to the UK,
Mr Andreas Kakouris, said that
“the struggle of the long-suffering
Cypriot people continues. We
owe it to our heroes and to all the
victims of the Turkish invasion

and occupation, to continue the
struggle until their sacrifice is
justified.”
Mr Kakouris reflected on
Turkey’s long occupation by
saying it has been “47 years of
mourning for those killed during
the invasion and unwavering
anticipation for our missing persons, 47 years of violation of
human rights and fundamental
freedoms, 47 years as refugees.”
He added, the invasion and
its consequences were “not just
a denial of our human rights,

but a violent robbery of the lives
that we did not get to live in the
land of our birth. That land is
still there, and is waiting for us
patiently: waiting for the day that
the refugees will return, when
the occupying troops will leave,
when our homeland will be
reunified.”
Commenting on recent Cyprus
issue developments, the High
Commissioner said, “On 20th
July (anniversary of Turkey’s
invasion), we expect the President of Turkey to arrive in Cyprus

illegally and announce new
actions on Famagusta. We are
clear: Whether it is the further
opening of the (Varosi) coastal
front, or the opening of a local
park, or an entire district, these
are still provocations and blatant
violations of the relevant resolutions of the UN Security Council, which require the surrender
of the region to the United
Nations and its return to its legal
residents.”
He said that both President
Anastasiades and Foreign Minister Nikos Christodoulides had
been working hard to inform the
EU and international community
about Turkey’s intentions and
warned them of the dangers of
Turkey’s attempts to create new
fait accompli.
The High Commissioner also
noted that the international
community has urged Turkey to
avoid escalations.
Mr Kakouris said that, for the
Republic of Cyprus, “the path of
peace, negotiation and stability
is our only choice. We have
an unwavering commitment to
resuming substantive negotiations towards reunifying our
country with a bi-zonal, bi-communal, federal solution with
political equality as outlined by
UN Security Council parameters:
a single sovereignty, a single
citizenship, and a single international personality, that is based
on the principles and values of
the EU.”
He said that President
Anastasiades will use all available
diplomatic, political and legal
means to pursue a solution “that
will ensure the peace, security,
progress and prosperity of
all Cypriots, as well as future
generations of Cypriots. A solution that will ensure Cyprus will
remain a modern and functional
member of the EU, without
guarantees or foreign troops.”
The High Commissioner also
thanked Archbishop Nikitas for
his initiative to mark national
memorial services for the
invasion in all Greek Orthodox
churches across the UK.
The President of the National
Federation of Cypriots in the UK,
Mr Christos Karaolis, gave an
opening address. Mr Karaolis
thanked all who fought courageously for the freedom of
Cyprus against Turkey’s invasion
in 1974. He said that “we all
have a duty and obligation to
remember and honour those
who were killed defending
Cyprus from the invasion of
Turkey and the coup d’état, as
well as praying for the discovery
of fate of the missing persons.”
He added that the invasion
“brought pain, misery, destruction and death” but that we’ll
never forget the “heroic national
guardsman and their self-sacrifice and heroism at Pentemili,
in the Pentadaktylos Mountains
and elsewhere.”
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‘Climbing for Angelina’ to raise awareness of
Lafora Disease and Childhood Dementia

A

family of Greek Cypriots
living in Loughton Essex,
will be ‘Climbing For
Angelina’ to raise awareness of
Lafora Disease and Childhood
Dementia.
Angelina Lati lived a normal
life until she was 14-years-old.
Three years ago, she experienced her first seizure which was
diagnosed as Lafora Disease
9 months later, a rare terminal
genetic disease.
Her Loughton family, Jake,
Maria, Leon (15) and Gia (12),
will be climbing Mount Snowdon
in August 2021 (the highest
mountain in England and Wales)
in the hope of raising awareness
and vital funds that will go towards
treatments and quality of care
for Angelina.
Angelina’s mother, Niki Markou,
has been campaigning to raise
awareness through social media,
TV and radio interviews, and is
pushing for research to be carried
out as soon as possible to trial
new medicine to help Lafora

Disease patients.
Niki’s parents, Andreas and
Vasiliki Markou, are from Eptakomi and Tersefanou respectively. Angelina’s father, Hambi’s
parents, George and Andreanou
(she sadly passed away many
years ago) Lati, hail from Eptakomi and Xylophagou respectively.
In September 2018, Angelina
experienced the first symptoms
(a seizure) of the onset of Lafora
Disease. She was hospitalised
following an initial misdiagnosis
of Juvenile Myoclonic Epilepsy
which is very common with
Lafora Disease patients. After
9 months, Angelina was hospitalised again due to increased
frequency and duration of seizures, and suspected cognitive
decline.
After almost three months in
hospital, undergoing multiple
tests and trialling alternate
medications, in September 2019,
exactly a year later, genetic tests
showed Angelina had a mutated

gene named EMP2A, which is
the cause of Lafora Disease.
Lafora Disease is a terminal
neurological disease characterised by progressive myoclonus
epilepsy, tonic-clonic seizures and
childhood dementia. Currently,
there are only 70 registered
patients globally, with possibly
many more who have been misdiagnosed. Angelina is the only
known case in Australia, and the
only Cypriot person globally.
In a short time, Angelina has
gone from being a high achieving
student who was energetic,
bubbly and loved drama class,
to being completely dependent
on her family. She now needs
around-the-clock care to help
with everything from feeding, to
bathing and dressing, and must
be monitored constantly.
It has been hard for Angelina
to adjust to the huge changes
Lafora Disease continues to
bring. She loved to go to school
and hang out with her friends,
but today she can no longer do
this. Simple tasks like reading,
writing or holding a pen are no
longer possible…..even leaving
the house takes enormous effort
and care. Easy decisions, like what
to wear, have been suddenly
replaced with major struggles
like trying to avoid the unpredictable bright lights in public spaces
that can cause seizures.
Angelina is also extremely
photosensitive to bright and
flashing light, and action sensitive, where she experiences
increased frequency of seizures
the more she physically exerts
herself. It is important for her to
have periods of rest and inactivity
to prevent seizures, so she is
mainly restricted to staying at
home or in a controlled environment for her safety.

Angelina is currently on several
medications for management of
seizures but these will eventually
stop controlling her symptoms.
She is currently having symptoms
daily and it is only a matter of
time before her health declines
even further and she becomes
bedridden. Angelina is at high risk
of Sudden Unexpected Death in
Epilepsy (SUDEP) so every day
is like a ticking time bomb for
her family.
Niki and the whole family have
been strong beyond belief and
tackle every day with love, positivity and determination. Niki is
a strong, inspiring and devoted
mother, never giving up her fight
for Angelina, and despite everything the family is going through
on a daily basis, she has also
dedicated time to raising awareness of Lafora Disease and
Childhood Dementia through TV,
radio and magazine interviews
and broadcasts in Australia and
around the world.
She has also written and recorded a song for Angelina called
‘Just Like A Butterfly’ where she
wishes for her daughter to bounce
back from this illness and overcome the challenges and difficulties they are living through every
day. It is available on multiple
digital music platforms like
Spotify, Apple music and TikTok.
Please help Jake, Maria, Léon
and Gia raise awareness of a
rare terminal illness that not
many people know about and
also raise vital funds to help with
treatments and care for Angelina.
They appreciate each and
every donation, however big or
small, and are eternally grateful
for your support.
Please donate by visiting
www.gofundme.com/f/climbing-for-angelina-lafora-disease

Enjoy the heatwave with
some quick, easy to make
Cypriot products!

T

oo hot to cook all day?
We agree! That's where
Greek Deli 2 U comes in
with the best traditional Greek
frozen produce on offer for you!
You won’t want to miss their
BUY ONE GET ONE FREE offer
on selected Cypriot favourites,
so shop now whilst stocks last!
This is your sign to complete
your next order, filled with the
finest Cypriot products around!
Visit
the
website
at
www.greekdeli2u.co.uk to place
your order now. Local customers
can also Click and Collect, with
orders ready for same day
collection from the Greek Deli
2 U warehouse in Potters Bar.
With over 600 Greek and
Cypriot products to choose from,
we are sure there will be something for everyone. Follow them
on Instagram and Facebook
@greekdeli2u and subscribe to
their mailing list to be the first
to know about special offers
and latest products.
Greek Deli 2 U is an online
deli that supplies affordable,
high quality, traditional Greek

and Cypriot produce directly to
your front door.
The products are continuously
tried and tested by the whole
GD2U team to ensure they always
provide customers with traditional
Greek and Cypriot products of
the highest quality.
Food is one of the most central
aspects of Greek and Cypriot
culture. It is the reason to meet
together as a family on a daily
basis, or to spend time with
friends and relatives. It unites
people in good times, and bad.
Greek and Cypriot food is a
way of life, an important part
of Greek and Cypriot heritage
and culture, with recipes lovingly
passed down from generation
to generation. The methods used
to create Greek and Cypriot food
has not changed over the years,
and as a result, the dishes ooze
history and tradition.
Food, together with the love
for the Greek and Cypriot culture,
is how GD2U and their motto,
‘Your food, Our History’, were
born.
www.greekdeli2u.co.uk

Space travel and Bullet trains: The economic benefits of bold visions
the high speed “bullet trains” in
Japan.
Bullets

“They say the Nile used to
run from East to West”
– The Killers, “Spaceman”
Space travel. Travel to Mars.
High Speed 2. Fibre optic 5G
broadband. Are these worthwhile
expenditures and investments,
or are they a waste of money?
Easy. What was Christopher
Columbus’ business case when

he set sail in 1492? Nobody
asked, nobody cared.
Big, bold programmes very
often offer unintended and
unanticipated benefits that dwarf
the initial investment. We have
seen this again and again, especially where there is good governance, strong project management and a clear plan for
steady-state operations. Take

The Shinkansen ('new main
line'), or bullet train, is a network
of high-speed railway lines. It was
built to connect distant Japanese
regions with Tokyo, to aid economic growth and development.
Over the Shinkansen's 50 year
history, there has been not a
single passenger fatality or injury
on board due to train accidents.
Starting in 1964, the network
has expanded to currently
consist of 2,800 km of lines with
maximum speeds of 320 km/h.
In 2016, it carried 159 million
passengers, and since opening
more than five decades ago, it
has transported 10 billion passengers. At peak times, the line
carries 16 trains per hour in each
direction with 16 cars each (1,323seat capacity) with only three
minutes delay between trains.

Japan was the first country to
build high-speed travel. Back in
1958, when it was approved,
the cost was 400 billion yen.
Technology, Reliability,
Punctuality and Safety
To enable high-speed operation, Shinkansen uses a range of
advanced technology in routing,
signalling and rolling stock,
compared with conventional rail,
achieving not only high speed
but also a high standard of safety
and comfort.
Shinkansen trains are electric
multiple units, offering fast acceleration, deceleration and reduced
damage to the track because of
the use of lighter vehicles compared to locomotives or power
cars. The coaches are air-sealed
to ensure stable air pressure when
entering tunnels at high speed.
The system is reliable thanks
to near-total separation from
slower traffic. In 2016, the Shink-

ansen's average delay from schedule per train was 24 seconds.
This includes delays due to
uncontrollable causes, such as
natural disasters. The record in
1997 was 18 seconds.
Over the Shinkansen's 50-plus
year history, there have been no
passenger fatalities due to train
accidents such as derailments
or collisions, despite frequent
earthquakes and typhoons.
In the event of an earthquake,
an earthquake detection system
can bring the train to a stop very
quickly.
Economics
The Shinkansen has had a
significant beneficial effect on
Japan's business, economy,
society, environment and culture
beyond construction and operations. The results in time savings
alone from switching from a
conventional to a high-speed
network have been estimated at

400 million hours, and the system
has an economic impact of 500
billion yen per year. This means
that the project pays back its
initial cost, every single year.
Traveling from Tokyo to Osaka
produces only around 16% of the
carbon dioxide of the equivalent
journey by car, a saving of 15,000
tons of CO2 per year.
Compared with air transport,
the Shinkansen has several
advantages, including scheduling
frequency and flexibility, punctual
operation, comfortable seats, and
convenient city-centre terminals.
The fares are competitive with
domestic air fares.
So, to Elon Musk, Jeff Bezos
and Richard Branson, I say: all
power to your elbows.
I don’t really want to live in a
world without billionaires. And
I don’t ever listen to anyone
who tells them how they should
spend their money.
James Neophytou
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Andrea Georgiou

Yiannis Ploutarchos
to perform at
Karaiskakio 25th
anniversary event
Greek singer Yiannis Ploutarchos will sing live at Karaiskakio
Foundation’s annual Charity Gala
Dinner for Life, to mark its 25th
anniversary.
The dinner will take place on
Wednesday 8 September 2021
at the residence of Fotini Papadopoulou (wife of former President Tasos Papadopoulos and
an active member of the Cyprus
Red Cross), in Strakka, Nicosia.
The event will be held under
the auspices of Foreign Minister
Nikos Christodoulides.
Yiannis Ploutarchos, one of the
most popular and much loved

Greek laiko singers, will be
providing the entertainment at
the event.
Karaiskakio Foundation is
a non-profit organisation established with the sole purpose
of organising a volunteer Bone
Marrow Donor Registry. Today,
by setting a dynamic vision
“for a world without leukaemia”,
it combines volunteering and
specialized scientific support,
in order to serve the needs of
patients with haematological
malignancies.
The driving force behind
its establishment was the fight
against leukaemia given by
Yiannis Triteos, Anna Georgiou
from London and 5-year-old
Andreas Karaiskakis from Cyprus,
who unfortunately lost his battle
after desperate attempts to find
a matching donor.
https://karaiskakio.org.cy

Four new pros join the
Strictly Come Dancing line-up

Four new professional dancers will be joining the Strictly Come
Dancing line-up when the series returns this autumn.
The dancers stepping into the ballroom come from South
Africa, Ukraine, Poland and the UK and are Kai Widdrington,
Nikita Kuzmin, Cameron Lombard and Jowita Przystal.
Kai, who had previously featured in group numbers and toured
with a number of the current Strictly pros, is World Junior Latin
American Champion 2010 and a former Dancing With The Stars
Ireland professional.
Nikita joins Strictly from Germany’s Let’s Dance and is a
six-time Latin and Ballroom National Champion in Italy.
Cameron, meanwhile, is the reigning South African Latin
Champion and Jowita, who won the BBC’s The Greatest Dancer
last year, was the Polish Open Latin Champion in 2014.
They join the professional dancers already revealed for the
upcoming series: Aljaž Škorjanec, Amy Dowden, Dianne Buswell,
Giovanni Pernice, Gorka Marquez, Graziano Di Prima, Johannes
Radebe, Karen Hauer, Katya Jones, Luba Mushtuk, Nadiya
Bychkova, Nancy Xu, Neil Jones, and Oti Mabuse.
Anton Du Beke will be taking his place on the judging panel
instead of donning his dancing shoes this year, replacing Bruno
Tonioli, who is unable to take part due to travel restrictions.
Janette Manrara will be taking over the reins from Zoe Ball on
It Takes Two, co-hosting with Rylan Clark-Neal.

Despina Vandi and Demis Nikolaidis
divorcing after 18 years of marriage
The news that Greek singer
Despina Vandi and her husband
of 18 years, former footballer
Demis Nikolaidis, have decided
to separate, fell like a bomb from
the air in the Greek showbiz
world.
Although the famous couple
have chosen to follow separate
paths, they emphasise that their
children and their protection
remain a priority.

The announcement was
made by Vandi’s manager and
co-founder of Panik Records,
George Arsenakos, with a simple
statement to the media: “After
18 years, we made the decision
to proceed with the end of our
marriage. Our absolute priority
is the care and protection of our
children and we ask for respect
in our decision and our priority.
D. Vandi – N. Nikolaidis.”

Legendary Greek singer Tolis Voskopoulos
sadly passes away at age 80

T

olis Voskopoulos, a
legendary Greek singer,
composer and actor who
pursued a successful career
in both music and film, died in
Athens on Monday, aged 80.
He had recently been
hospitalized in the intensive
care unit of an Athens hospital
facing a series of health problems where he passed away
of a heart attack, a few days
before his 81st birthday.
Voskopoulos was born on
July 26, 1940 in the Piraeus
suburb of Kokkinia. He was
the twelfth and last child of his
family.
He first appeared in theatre
in 1958, at the age of 18, in a
play directed by Thanos Tragas.
Five years later, in 1963, he
made his film debut. He played
and performed songs in nume-

rous Greek films of the 1960s
and 70s.
Voskopoulos, known for his
passionate and romantic laika
songs, was one of the most
important singers in the history
of Greek music, and by far the
most commercial.
When he first started his
singing career, his fans called
him “the Prince,” because
of his style and the way he
performed and dressed.
One of his most iconic songs
was Agonia, composed by
George Zambetas in 1968. The
song sold more than 300,000
records, which was an astonishing number at the time.
He was adored for hits such
as Anamniseis, Perasmenes
Mou Agapes, Ateleioto Taksidi
(Na Kanoume Ena Erota Olo
Trela), Mia Agapi, Stihimatizo,

and many more - songs which
have been loved for generations
and will continue to be sung for
generations to come.
He has an impressive range
of collaborations, performing
songs by George Zambetas,
Mimis Plessas, Akis Panou,
Thanasis Polykandriotis, Marios
Tokas, Giannis Parios, George
Katsaros, Kostas Virvos,
Phoebus and many others.
Apart from music, Voskopoulos also starred in many
films and performed on stage.
One of his greatest theatrical
hits was E Erastes Tou Oneirou,
which he performed opposite
Zoe Laskari.
He starred in roles alongside
Vassilis Avlonitis, Rena Vlachopoulou, Kostas Chatzichristos
and others.
In 2018, in one of his last
major appearances, he gave
a concert in front of thousands
of people at the Herodes Atticus
Amphitheatre, marking 60 years
of unprecedented success in
the Greek music industry.
Voskopoulos was married
four times; to Stella Stratigou
(1960-1965), singer Marinella
(1973-1981), Julia Papadimitriou (1990-1996) and at the time
of death to Angela Gerekou, a
former actress and minister and
current President of the Greek
National Tourism Organisation.
He leaves behind two children,
Hara (1986) and Maria (2001).
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My Movie Icons
Great Movie Quotes - Take 3
"Here's looking at you, kid."
"Open the pod bay doors, please,
Hal." "I have a feeling we're not in
Kansas anymore."
Everyone has their favourite
movie quote. So much so that we
have collated another 50 of our
favourites (in date order). So…
Lights, camera… action! Take 3.
1: “You ain’t heard nothin’
yet!” The Jazz Singer (1927)
Al Jolson spontaneously.
uttered the line before segueing
into "Toot, Toot, Tootsie."
2: “One morning, I shot an
elephant in my pyjamas. How
he got into my pyjamas, I don't
know.” Animal Crackers (1930)
This was the last film the Marxes
would shoot at Paramount's
Astoria Studios, New York.

Mean Streets (1973)
The first film collaboration of
director Martin Scorsese and
Robert De Niro. They would go
on to make nine films together.
12: “Forget it, Jake, it's
Chinatown.” Chinatown (1974)
Jake Gittes (Jack Nicholson) is
present in every scene of the film.
13: “Jesus, I must be crazy
to be in a loony-bin like this.”
One Flew Over the Cuckoo’s
Nest (1975)
Kirk Douglas planned to star in
it, but by the time they got around
to making the film, he was too old.
His son Michael Douglas produced
the film.

3: “I never drink wi-i-ine.”
Dracula (1931)
Bela Lugosi (Dracula) used his
sinister, self-mocking accent to
advantage.

14: “Is it safe?” Marathon
Man (1976)
Sir Laurence Olivier played the
character Dr. Christian Szell, based
on Dr. Josef Mengele. Head S.S.
Doctor of Auschwitz, who was in
hiding in South America when this
movie was produced.

4: "Toto, I've a feeling we're
not in Kansas anymore." The
Wizard of Oz (1939)
Since Dorothy (Garland) first
uttered it 80 years ago; this line
has popped up in countless TV
shows and movies.

15: “Yo, Adrian! It's me,
Rocky.” Rocky (1976)
After producers Irwin Winkler
and Robert Chartoff became interested in the script, they offered
Sylvester Stallone an unprecedented $350,000 for the rights.

5: "We'll always have Paris."
Casablanca (1942)
Screenwriter Julius Epstein
recalled, "I wrote a note to Hal
Wallis telling him how terrible (the
script for Casablanca) was. He put
it in a drawer. Thereafter, any time
we had an argument about anything, he would open the drawer,
pull out that note and hand it to
(me) to read.”

16: “La-di-da, la-di-da, la la.”
Annie Hall (1977)
Alvy's (Woody Allen) sneezing
into the cocaine was an unscripted
accident.

6: “I don't want them to love
me, I want them to fight for
me.” Patton (1970)
The ivory-handled revolvers
George C. Scott wears in the opening speech were actually George
S. Patton's bona-fide revolvers.
7: "You're a big man, but you're
in bad shape. With me it's a full
time job. Now behave yourself."
Get Carter (1971)
There's humour, but it's so bleak
it causes grimaces more than
laughs.
8: “If she was here I'd probably
be just as crazy now as I was then
in about 5 minutes. Ain't that
ridiculous?... Naw, it ain't really.”
The Last Picture Show (1971)
At 9 minutes and 54 seconds,
Ben Johnson's performance is the
shortest to ever win an Academy
Award for Best Supporting Actor.
9: “I bet you can squeal like
a pig.” Deliverance (1972)
Burt Reynolds' breakthrough role.
10: "Leave the gun. Take the
cannoli." The Godfather (1972)
Richard Castellano, who played
Clemenza, ad-libbed "take the
cannoli," riffing on an earlier scene.
11: “Seen Johnny Boy?”

17: “Stanley, see this? This
is this. This ain't something else.
This is this. From now on, you're
on your own.” The Deer Hunter
(1978)
Various critics objected to the
Russian roulette sequences, suggesting that such activity never
took place in the Vietnam War.
18: “This is Ripley, last
survivor of the Nostromo,
signing off.” Alien (1979)
In casting the role of Ripley, it
ultimately came down to Sigourney
Weaver and Meryl Streep. Weaver
was offered the job because Streep
was mourning the death of her
partner John Cazale.
19: “The horror... the horror...”
Apocalypse Now (1979)
Marlon Brando improvised a lot
of Kurtz's dialogue, including an
18-minute speech, two minutes
of which survived the final cut.
20: “Snakes. Why'd it have
to be snakes?” Raiders of the
Lost Ark (1981)
Harrison Ford actually outran the
boulder in the opening sequence.
Because the scene was shot twice
from five different angles, he had
to outrun it ten times.
21: "All those moments will
be lost in time... like tears in
rain." Blade Runner (1982)
Replicant Rutger Hauer came
up with many inventive ideas for his
characterization, like the moment

where he grabs and fondles a dove.
22: “All I have in this world
is my balls and my word and I
don’t break them for no one.”
Scarface (1983)
Brian De Palma's Scarface is a
loose remake of the 1932 movie
of the same name, also about
the rise and fall of an American
immigrant gangster.
23: “Wait a minute, Doc. Ah...
Are you telling me that you
built a time machine... out of a
DeLorean?” Back to the Future
(1985)
Co-writer Bob Gale realized
he hit gold when he decided a
DeLorean should be the time
machine. But, once filming began,
Universal’s product placement
team got an offer from Ford that
would have paid $75,000 if the
time machine was switched to a
Mustang.
24: "I feel the need...the need
for speed." Top Gun (1986)
In preparation for his role, Tom
Cruise was allowed to take three
rides in the F-14 Tomcat.
25: "Greed, for lack of a better
word, is good." Wall Street (1987)
This is the first feature film to
show a character using a cordless
mobile cellular telephone!
26: “This is my rifle. There are
many others like it, but this one
is mine.” Full Metal Jacket (1987)
Every Marine is, first and foremost, a rifleman. All Marines must
memorize the "Rifleman's Creed,"
which was created in 1942.

audience by looking straight into
the camera as she voices her
thoughts.
31: “As far back as I can remember, I always wanted to be
a gangster.” GoodFellas (1990)
In The Real Goodfella (2006),
Henry Hill claimed that Robert De
Niro would phone him seven to
eight times a day to discuss certain
things about Jimmy's character.
32: “I would’ve stayed for
2,000.” Pretty Woman (1990)
Richard Gere and Julia Roberts
had obvious chemistry upon their
first meeting. However, Gere was
not planning on taking the role.
He was on the phone ready to
turn down the part when Roberts
slid him a Post-it note with the
words "please say yes" written on
it. He accepted the role right then.
33: “Mr. Pink: Why am I Mr.
Pink? Reservoir Dogs (1992)
When Steve Buscemi came in
to read for the role of Mr Pink,
Quentin Tarantino told him that he
really wanted the part for himself,
and that the only way Buscemi
could possibly wrestle it from him
was to do a killer audition. Buscemi
duly complied.
34: “God creates dinosaurs.
God destroys dinosaurs. God
creates man.” Jurassic Park (1993)
Steven Spielberg oversaw the
post-production of this movie via
video link while in Poland filming
Schindler's List (1993). He called
it one of the hardest times in his
life as a filmmaker: the filming of
the Holocaust-themed Schindler's
List took such an emotional toll
on him that his enthusiasm for
this movie had almost waned.

27: “I wish I was big.” Big (1988)
The "Zoltar" machine was a
prop developed for the film. It
harks back to similar fortunetelling machines from the turn of
the 20th century, most of which
contained female gypsy characters. The Zoltar name was trademarked and a line of the machines
is available.

35: “They call it Royale with
cheese.” Pulp Fiction (1994)
If John Travolta’s character had
been hiding out in Italy rather than
France, the line would have been
"They call it a McRoyal DeLuxe."

28: “Welcome to the party,
pal!” Die Hard (1988)
Ironically, Bruce Willis, sneered
at for being an all-American hero
by the head German terrorist, is
actually more German than most
of the villains; he was born in
West Germany to an American
father and a German mother.

36: “Another wedding invitation. And a list. Lovely.” Four
Weddings and a Funeral (1994)
Inspiration for this movie came
when co-executive producer and
writer Richard Curtis was flipping
through some old diaries and
realized that he had been to 72
weddings in ten years.

29: “Men and women can't
be friends because the sex
part always gets in the way.”
When Harry Met Sally (1989)
The orgasm scene was filmed
at Katz's Deli, an actual restaurant
on New York's E. Houston Street.
The table at which the scene was
filmed now has a plaque on it that
reads, "Where Harry met Sally...
hope you have what she had!"

37: "Mama says, 'Stupid is as
stupid does.'" Forrest Gump (1994)
Forrest Gump may have popularized the phrase, but it’s actually
a variant of the old adage, "Handsome is as handsome does.”

30: “It's a good job we're not
having soup, or else I'd put me
head in it and drown myself.”
Shirley Valentine (1989)
Shirley engages the cinema

George.M.Georgiou

38: “That'll do, pig. That'll do.”
Babe (1995)
When actor James Cromwell
first heard about Babe, “I thought
it sounded silly, I was mostly counting the lines to see how much of a
role the farmer had.”
39: "To infinity and beyond!"
Toy Story (1995)
Buzz Lightyear's catchphrase

is a variation of the line "Beyond
the infinite," from Stanley Kubrick's
2001: A Space Odyssey.
40: "Houston, we have a
problem." Apollo 13 (1995)
The film depicts astronauts
Lovell, Jack Swigert, and Fred Haise
aboard Apollo 13 for America's
third Moon landing mission.
41: "Shut up - you had me at
hello." Jerry Maguire (1996)
Writer-director Cameron Crowe.
loved it when Shirley MacLaine
said to Jack Lemmon, 'Shut up and
deal,' in The Apartment, so for
Jerry Maguire, he wanted Renee
to just cut him off and say it.
42: "Show me the money!"
Jerry Maguire (1996)
The celebrated scene made
Cuba Gooding Jr an instant
success and propelled the actor
to a Best Supporting Actor Oscar
win.
43: "I'm the king of the
world!" Titanic (1997)
Despite becoming one of the
cult lines from the movie, it seems
Leonardo DiCaprio (Jack) had to
be persuaded to say it.
44: "I see dead people." The
Sixth Sense (1999)
As Haley Joel Osment says this
line, the camera pans over Bruce
Willis' face. That worried producer
Frank Marshall, who thought it
might give away the movie's twist.
45: “Heaven sent you here to
this place, Dirk Diggler.” Boogie
Nights (1997)
Leonardo DiCaprio suggested
Mark Wahlberg for the role.

46: “FUBAR!” Private Ryan
(1998)
Steven Spielberg cast Matt
Damon as Pvt. Ryan because he
wanted an unknown actor with an
all-American look. He did not know
Damon would win an Oscar for
Good Will Hunting (1997) and
become an overnight star before
the film was released.
47: “I want you to hit me as
hard as you can.” Fight Club
(1999)
To prepare for their roles,
Edward Norton and Brad Pitt took
basic lessons in boxing, taekwondo
and grappling.
48: “What is the Matrix?”
The Matrix (1999)
Will Smith was approached to
play Neo, but turned down the offer.
He later said "Keanu was brilliant
as Neo."
49: "Wilsoooooooon!" Cast
Away (2000)
Nobody else can emote over a
volleyball named Wilson like Tom
Hanks and the slow disappearance
of his sole friend.
50: “Chewie, we’re home.”
Star Wars Episode VII: The
Force Awakens (2015)
Harrison Ford considers director J.J. Abrams a "communications genius" for his decision to
use the line in the movie's trailer.
Source: www.afi.com,
www.hollywoodreporter.com,
www.radiotimes.com,
en.wikipedia.org
www.vulturehound.co.uk
and www.thrillist.com
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Theatre Reviews

Film Reviews
George Savvides
movies from across the world
include A PRAYER BEFORE
DAWN set in Thailand and
CARANDIRU in Brazil. Now the
setting is Ivory Coast and as one
prison officer claims “La Maca is
the only prison in the world run by
inmates.”
A young man arrives on the
scene and soon after he is named
by the Boss as the new “Roman”
and like a modern-day Scheherazade he begins to tell his own
stories inspired by the red moon…

FILM OF THE WEEK
Riders Of Justice
Anders Thomas Jensen’s big
screen entertainment is perfectly
plotted with an amazing cast. Mads
Mikkelsen fresh from his recent
triumph in ANOTHER ROUND
plays Markus, a military man sent
to Afghanistan for yet another
assignment but is forced to return
to Copenhagen following a tragic
train accident where his wife dies.
She was on the train with her
daughter when Otto (Nikolaj Lie
Kaas) a fellow passenger offers
her his seat which as fate would
have it proves to be her demise.
Otto is consumed with guilt and
begins to suspect that the crash
was no accident but an assassination plot to eliminate a key trial
witness. Otto uses his mathematic
expertise, recruits two of his hacker
friends Lennart (Lars Brygmann)
and Emmenthaler (Nicolas Bro)
as well as Markus before he sets
out to prove that a dangerous
crime gang called “Riders of
Justice” is behind it all…
It is an exciting premise for a
thrilling film that demands attention
from its opening sequence until
the final credits. Jensen wisely
spends time in developing his
characters before the nail-biting
tension escalates to an explosive
finale while his eclectic cast led
by the striking Mikkelsen is simply
magnificent. See it before the
inevitable Hollywood remake!

The World
To Come

19th century in the American
Northeast which plays like a female
BROKEBACK MOUNTAIN.
Abigail (Katherine Waterston)
lives on a farm with her husband
Dyer (Casey Affleck) and their
little girl who sadly dies from
diphtheria. Abigail grieves in isolation until a new neighbour arrives
on the scene - the free spirited
Talli (Vanessa Kirby) and her jealous husband Finney (Christopher
Abbot). And it is not too long
before the two women begin to
form a special relationship…
The film works thanks to superb
cinematography and genuine
chemistry between Waterston and
Kirby but curiously it fails to touch
the heart!

Bye Bye, Morons

The film succeeds because it
relies on character rather than
action and Rockefeller sensibly
allows his actors to breath and
develop their roles at a leisurely
pace.

Here We Are

Writer/director and leading man
Albert Dupontel creates a brilliantly
funny and unique universe for this
adorable comedy. He tells the story
of Suzie Trappel (Virginie Efira),
a 43-year-old hairdresser, who
decides to find her son she was
made to give for adoption when
she was a teenager. Time is
running out following her recent
diagnosis, that’s why she decides
to join forces with JB (Dupontel),
a suicidal bureaucrat and Mr Blin
(Nicolas Marie), a blind archivist…
Surrender to this crazy world
and enjoy one of the most original
and unpredictable comedies in a
long time!

Settlers

Not a sci-fi as the title suggests
but a passionate love story set in

more about earth and explore their
whereabouts but that is strictly
forbidden by her parents. But one
day a group of strangers surround
their household and try to break in
- a scene choreographed like a
western in space.

This futuristic sci-fi is the first
feature of writer/director Wyatt
Rockefeller, who tells the story of
family of three now living in a remote
part of Mars. Younger Remmy
(Brooklyn Prince) is curious to know

Nic Bergman’s compelling film
is written from the heart by Dana
Idisis, who takes her inspiration
from her own family. She tells the
story of Aharon, (Shai Avivi), an
Israeli father and his young adult
autistic son Uri (Noam Imber).
They are inseparable and their
relationship is priceless until Uri’s
mother decides that he is better
off in a care home. But Aharon
believes that his vulnerable son
is not ready yet…
The acting is superlative - the
chemistry between Avivi and Imber
is amazing and their special
father/son relationship, like last
week’s NOWHERE SPECIAL, will
deeply touch your heart

Night Of
The Kings
The list of powerful prison
movies is endless - harrowing jail

Once the storytelling begins
Phillippe Lacote’s imaginative
film escapes the genre’s typical
elements and enters magical
realism. Captivating!
BLACK MEDICINE: This tense
thriller marks the feature film debut
of writer/director Colum Eastwood,
who tells the story of Jo (Antonia
Campbell- Hughes), a discredited
anaesthetist now reduced to provide her services for black market
medicine. But in her latest job for
the criminal underworld, she finds
herself protecting a young girl
instead of carrying on her illegal
duties…Campbell-Hughes delivers
an intelligent performance as the
fragile doctor. still mourning for the
loss of her daughter. Newcomer
Eastwood knows how to build up
the tension and suspense in the
most satisfying manner.
PHIL LIGGETT- THE VOICE
OF CYCLING: This Australian
documentary paints a colourful
picture on the life and career
of the inimitable Phil Liggett, the
voice of Tour de France but most
importantly an eloquent and
passionate wildlife lover. His home
is in the middle of South Africa’s
Kruger Park in close proximity to
the elephants and monkeys. Ligeett
is still a prominent figure in the
world of cycling but spends most
of his time campaigning and
raising awareness for the preservation of rhinos. Worth seeing!
1921: This ambitious epic
celebrates the 100th anniversary
of the Communist Party of China
boasting striking set pieces and
strong production values. It is
overlong and tries to cover far
too much material which feels
like propaganda. A myriad of
characters is introduced, including
a young Mao Zedong, but they
are given far too little screen
time to make us care about their
predicament.
Any feedback is welcome:
georgesavvides@hotmail.co.uk

Scary,
scary night...
Barney Efthimiou

T

he year is 1983 and writer
Susan Hill writes a book
which was destined to
become a theatrical phenomenon, opening in Scarborough
in 1987, followed by a West End
production in 1989 (and television film in the same year),
where thirty two years later it
continues to be performed.
Only The Mousetrap, in the
non-musical genre, has run for
longer. The film world sniffed
an opportunity and in 2012,
the movie version was made
starring Daniel Radcliffe. I
am of course describing The
Woman in Black (Yvonne
Arnaud), the stage play adapted by Stephen Mallatratt,
which in my humble opinion is
far better. The plot remains
faithful to Hill's book, but adds
an extra dimension of a play
within a play. This was the third
cast I had seen and each time
there is always that nagging
question of whether they will
match up. I say “they”, there are
just two actors and this touring
production is directed by Robin
Herford, the man who also
directed the original 1987 cast.
What could possibly go wrong?
Read on…
Lawyer Arthur Kipps believes
he and his family have been
cursed by the sceptre of a
woman in black. The doddery
old soul asks for help from a
young actor to help him tell his
story in the hope that he will
finally overcome the fear that
has him frightened for his life.
The format relies quite heavily
on the audience imagining
some of the creepy and slow
build horror that has the man
so fraught and both Robin
Goodale (Kipps) and the young
thespian (Anthony Eden) are
adept in creating that atmosphere. The opening sequence
in which we see Kipps trying
to dramatise his tale is too
drawn out and theatrically tepid
which hinders the momentum
of the piece. The second part
of Act I takes up the mantle of
putting the audience on tenterhooks and preparing us for the
scares to come but the legacy
of that languid opening rests
heavily on its overall impact.
Act II however gets the
horror tone spot on and the

Victorian darkness and dread
to come is felt from curtain up
right until the climactic moment
that will chill you to the bone.
Along the way we see Kipps
desperate to exorcise his soul,
the overwhelming feeling that
he has somehow brought it
upon himself never letting him
rest. The two performers play
all the characters encountered
and on a set full of grey drapes,
ropes and other theatrical
props, it has the feel of a torture
museum, they set off alarm bells
in our heads and then follow
up with scares that made the
two women further along my
row leap out of their seats. I
felt their fear.
Apart from the opening scene
Herford’s direction gets the
balance just right and with the
use of disturbing sound effects
and equally unnerving visuals
this is not a show for the faint
hearted but an enjoyable scary
treat for the more robust
among you.
And Harry Marquinhos is
swept away by the storm…
My first Globe experience
and certainly not my last.
The Tempest is a production
full of drama, musicality and
an atmosphere that makes
Shakespeare accessible and
enjoyable to the uninitiated
like me. The minimalist set
worked well as the music and
costumes gives it strong audio
visual impact. It is dreamy and
colourful and the energy of a
relatively small cast for the
play makes the audience feel
connected and engaged.
The complex plot of shipwrecks and estrangement are
given a whole new meaning
with a cast of characters that
may have been born on the
Portobello Road. The actors
are also talented musicians and
seem to pick up instruments
of all kinds and play them
excellently. Ariel is particularly
spooky but none of the characters fit any ‘norms’ which is
what makes it such a thrilling
adventure.
The Woman in Black –
on tour
The Tempest www.shakespearesglobe.com

32 | Thursday 22 July 2021

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

Samsara

Don’t let the past ruin
your future

M

ost of us have had
struggles in our life,
because that’s the way
life is. Life is a rollercoaster ride
of events with ups and downs.
Some are major downs, like
traumatic events that can lead
to severe scaring in our lives. If
the scaring is so severe that it
holds you back from living and
enjoying the present or future,
isn't that a shame, as you then
miss out on life itself and the
good times that it has to offer.
Rather than hold back completely, is it not better to use the past
experience wisely, as you have
learned from it, and approach
with caution for forthcoming
situations? This then allows for
some highs of ecstatic up
moments in life once again.
Some people seem to get
stuck and think it is only them

that has suffered or suffering,
and that no one has encountered
such awful distress, or even gone
through anything that is so traumatic as what they are or have
gone through. Of course that is
not so, it’s just that some handle
things in a different way. They
just let things go – ‘It is what it is’
- they deal with it and continue.
It is not because they are heartless, but because they use
acceptance of 'what is meant to
be is meant to be.'
If a driver never got back in the
car after an accident, their everyday life would then be restricted
on travelling and limited to other
forms of travel only. If a little air
turbulence on the one occasion
of flight travel, out of all the many
times you had previously travelled
with no turbulence at all, stops
you enjoying future holidays or

seeing family abroad, is that not
sad that you will miss out on all
those fabulous possibilities of
great times and opportunity.
Rather than being fully
defeated, does it not make sense
to just stand up once again like
a boxer, prepare yourself with
caution and guard yourself better
for the next round of whatever is
thrown at you in life. Is that not
the better challenge?
You don't have to forget
what has happened in the past
completely in order to move on
and enjoy the present, but don't
let it hold you back from living
in the moment and enjoying the
here and now. I actually use the
bad experience to its advantage
to help me get through. I look
back and think to myself, does
this current problem exceed my
worse traumatic event I have

been through, and if it doesn't,
then it is minor compared and
not really worth losing sleep over.
If you have had one or many
bad traumatic experiences in life,
or possibly one bad relationship
or even more than one, are you
really going to tar everyone with
the same brush? Every situation,
every day and every person is
different, therefore each should
be treated differently, or you
hinder new found beginnings,
joy or progression.
Take a leap of faith, get back
in that driver’s seat and take
control of your destiny and path,
don't rely on the sat nav all the
time. Sometimes getting a little

lost and diverting your path leads
you to a better route than you
ever hoped for or could possibly
even imagine.
Look at life as a journey!
Don't dwell on the past and or
negative thoughts. Learn from
the experience. Talk about it,
Explore your attachment style.
Feel pain and heal. Forgive
past hurts, accept that it just
happened. Don't play or allow
to be the victim. Don’t expect an
apology. Don't wait for closure.
Accept the truth and be thankful
you know now where you stand.
Reflect realistically, Appreciate
the good times and memories.
Distance yourself for a while.

Step away from the toxicity
behaviour of those that create it
around you. Change the people
around you. Focus inward and
focus on today. Focus on all the
current blessings of now and
those to come with gratitude.
Claim ownership take control of
your own life. Re-evaluate and
venture out with a fresh approach.
Have faith and trust the process.
Prioritize self-care. Don't deny
your own needs. Look back with
no regret, Take a chance!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Pistachio and mastic gum ice cream

P

istachio and mastic gum
ice cream / Παγωτό φιστίκι
και μαστίχα is without a
doubt one of my favourites after
Triantafilo (rose).
In Greece, pistachios are
known as ‘fistikia’ and in Cyprus
as ‘hallepiana.’ Mastic gum is a
resin from a tree grown on the
islands of Chios and Cyprus.
It’s used as a flavouring in many
dishes such as bread, cakes,
ice cream and stews. There are
also mastic flavoured spirits and
liqueurs. It can also be mixed
with wax to make a chewing gum;
my mother used to do this with
candle wax for us!
Ingredients:
1/2 cup unsalted pistachios,
without shells, toasted
3/4 cup caster sugar
2 cups full fat milk
1/2 teaspoon almond extract
4 large egg yolks
1 cup double cream
1 tablespoon ground mastic
gum
2 tablespoons rosewater
Few drops of green food
colouring (optional)
3/4 cup unsalted, toasted
pistachios, coarsely chopped
Method:
Finely grind the 1/2 cup
pistachios in a food processor.
Place milk and ground pistachio powder in a heavy
saucepan, bring to the boil and

then remove from heat.
In a bowl, whisk the egg yolks
and sugar, and gradually whisk
in the hot milk mixture to make
a custard.
Return custard to saucepan.
Cook over a low heat, stirring
constantly until custard thickens
and leaves a path on the back
of a wooden spoon when finger
is drawn across - it will take
about 10 minutes - do not boil.
Mix in the mastic powder and
place in a large bowl. Chill until
cold, about 2-3 hours.
Whisk the cream until lightly
thickened and stir the whipping
cream, chopped pistachios,
almond extract, rosewater and
green food colouring, if using,
into the cold custard.

Process the mixture in an ice
cream maker according to manufacturer's instructions. Transfer
to container with a lid and freeze.
If you don’t have an ice cream
machine, pour into a metal bowl
or tray and freeze for 3 hours until
3/4 set, beat with a hand stick
blender, repeat this a couple of
times. Transfer to container with
a lid and freeze.
NB: Homemade ice cream can
be stored up to 6 months. For
dinner parties, prepare icecream
balls using a scoop in advance
and freeze on trays lined with
greaseproof paper.
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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The Evangelou brothers have finally fully opened their gym

The Fit Factory
@ Cockfosters
Since 17th May, indoor group exercise
classes have been permitted in the UK with The Fit Factory having been open
since 12th April for childrens’ classes and
open gym sessions. The gym also sports
a coffee shop, which has been up and
running from earlier this year. The space
is unrecognisable from it’s previous dry
cleaners unit, which has been fitted with
eight punch bags, weights and other top
of the range exercise equipment, while
the front seating area serves coffees,
health teas, delicious smoothies and
wholesome snacks.

Chris and Andreas Evangelou both became International Masters champions
(digital version - link to http://www.parikiaki.com/2014/12/message-from-theevangelou-brothers/) at the height of
their professional boxing careers back in
2014. Having fought over 80 fights between them, the Evangelous have the perfect experience and knowledge to share
with adults and children alike.
Former undefeated pro boxer Andreas
said: “I have worked in a lot of youth clubs
but many of them have closed in recent
years – what after-school activities are
there for kids now? There is not a lot going
on in Cockfosters and Oakwood. We are
really happy that we can offer Junior and
Teen boxing classes after school and on
weekends. Boxing is an amazing sport
that teaches discipline and instills confidence”.
Former pro boxer, now actor Chris, was
happy to take some time out of his acting
career to build The Fit Factory. Chris said:
“When all film production closed down last
year, due to Covid, I was able to give
100% of my time and energy to building
the gym.”
Chris just came off working on Guy
Ritchie’s The Gentlemen, where he plays
the role of Primetime opposite Colin Farrell. Chris has also just finished filming for
Devils season 2 on Sky Atlantic.
After having to delay the opening when
the UK went back into lockdown at the
end of 2020, and overcoming the economic challenges presented by the pandemic, it’s great to see all Andreas and
Chris’ hard work and passion coming to
fruition.
The Evangelou brothers have shown
that they are fighters in and out of the
ring. We wish them the best of luck.
The Fit Factory is open 7 days a week,
offering Personal Training and over 40
classes. From junior, teen and adult boxing classes, to women's only Sculpt
classes and specialist classes such as
kettlebell, HIIT and Zumba - there truly is
something for everyone!
There is currently a great offer on for
the 10 class package, which is only £100
(£10 per class).
Their introductory membership offers
are expiring soon, so make sure you
check them out and have a trial class for
free before it’s too late.
www.thefitfactory.co.uk
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Successful Festival of Football at Omonia Youth FC Summer Tournament

C

ommunity football club
Omonia Youth FC,
sponsored by Spector,
Constant & Williams, Vas
Barbers and V Jewellers, last
weekend hosted another successful Summer 6-a-side Tournament. The tournament this
year was sponsored by Greek
Deli 2 U (www.gd2u.co.uk)
Over the weekend, the Radiomarathon Centre in Enfield was
transformed into an arena where
young footballers from near and
far competed for Cup and Plate
competitions in the club’s 6-a-side
summer youth football tournament.
After the disrupted season all
grassroots youth football clubs
have had to endure, last Saturday
and Sunday was truly a celebration of football. Coming off the
back of the wonderful Euro 2020
championships, it was fantastic
to see so many smiling and
happy faces playing football in
beautiful weather.
Split over two days to accommodate the popularity of the
event, clubs from four counties
arrived at the Radiomarathon
Centre in Enfield, North London
for what was unanimously described as a well-run, well-organised and fantastic tournament.
There were 11 categories in
all from Under 7 all the way
through to Under 14 including
three all-girl categories to cater
for the explosion in girls’ football
over the last few years. In total
over 115 teams took part encompassing over 1000 young footballers in what was a genuine
festival of football.
The number of spectators over
the two days exceeded 3000
people, which included scouts
from professional clubs Tottenham Hotspur, Crystal Palace,
Chelsea and Arsenal who were
very complimentary of the whole
set-up as well as the quality of
the football they witnessed. What
spectators, coaches, referees
and players experienced over
the two days was a tournament

Vice Chair Myri Demetriou & Chairman Michael Pieri
that was superbly organised and
credit goes to the Omonia Youth
FC Management Committee
and the volunteer helpers who
spent months ensuring that
logistically the two days ran
seamlessly.
The weather certainly helped
as did the opportunity to savour
the various food on offer as
Omonia Youth FC managers,
coaches, parents and friends
made sure visitors were well fed
with traditional Cyprus souvlakia
as well as a variety of burgers
all washed down with a wide
range of drinks. Thanks to the
tournament sponsors Greek Deli
2 U for their donation and hard
work over the weekend.
Every team was given a
‘Coaches ID Badge’ to identify
the only adults permitted in the
coaching area. This was appreciated by visiting coaches and
was regularly commented on as
an example of good practice that
ensured the coaches were given
the time and space to coach and
be with their teams without the
distraction of supporters.
Club Chairman Michael Pieri
had this to say: “After the year
we have had, ending the season
with a successful tournament
like this makes all the hard work
worth it. Very few know what it
takes to put on a successful
tournament; it takes months of
planning, preparation and hard

work. I am very proud of what the
club have put on over the weekend, and it is always nice to
hear positive things about the
club and this year’s event was no
exception as visitors praised the
event – from an organisation point
of view, from the delicious food
that was available to the quality
of the playing surface. The good
weather helped, even if Sunday
was probably too hot for some.
It is events like this that give
our club the opportunity to display
what we are about and celebrate
our values and philosophy by
serving not only the needs of our
own young footballers but the
young footballers and teams of
our communimade the event possible. Thank you to Club Treasurer
Demi Shiamishis who along with
Marina Shiamishis coordinated
the catering team which included
parents and supporters of the
club too. Their operation was a
model of efficiency. Thank you to
Alex Christofi and Chris Koumourou from our event sponsor
Greek Deli 2 U.
“A big thank you also to our
referee team whose conduct
was exemplary. They acquitted
themselves magnificently over
the two days; thank you Alex,
Jaleel, Nicolas, Fintan, Girish and
Harry. Very professional performances from all.
“Finally, a very heartfelt and
special thank you to the mums,

Kebab FC catering team

Under 13 Cup winners Omonia Youth Gold

Under 16 Plate winners and runners-up Omonia Girls
dads, current and former players
and friends of the club who
stepped up and helped over the
two days without whom the food
stall would not have been able

to run! It is this collective effort as
a club that when we pull together,
everything and anything is possible. Community spirit is at the
heart of the club’s ethos. ”

Omonia Youth FC was founded
in 1994, and with 32 teams in
all age groups set to compete
next season, the club has never
been in a stronger position.

A tribute to UK Cypriot Terry Asar

O

In memory of Tarkan (Terry) Asar Kiamil, who tragically
died from Covid-19 in January 2021, aged just 43

n Sunday 18th July, five teams gathered at Trent Park for
a 5-a-side football tournament in memory of Tarkan (Terry)
Asar Kiamil, who tragically died from Covid-19 in January
2021, aged just 43.
Terry Asar, of Cypriot and Italian descent, was well known within
our community. He played in the KOPA league as a goal keeper
and stopper for Famagusta Youth FC, and then went on to play for
Aris FC, where he won 4 championship medals, as well as many
KOPA cup and LFA cup winners medals. After Aris, he played for
Tripimeni, Omonia and Cinar FC. Terry also played in the Turkish
league for Yeni Bogazici.
A number of spectators were present to watch the tournament,
making the most of the hot weather. The high temperature was less
appealing to the players however, but they nonetheless thoroughly
enjoyed participating and remembering their popular and much loved
friend Tarkan.
A hard fought and competitive tournament led to a tense final match
in which fine goalkeeping performances and the energy sapping
heat combined to keep the score-line goalless until the very last
kick of the game, when Stelios Chiotis pounced on a loose ball to
slot the winning goal for his ‘Reds’ team.
Amongst the watching crowd was Tarkan’s wife Nicola, and
young daughter Alessia, who awarded the trophy and medals to
the winning team. In addition to the captain Stelios Chiotis, the
winning team comprised Neo Paphitis (GK), Nick Christoforou, Chris

Winners: Stelios Chiotis, Neo Paphitis, Nick Christoforou,
Chris Georgallis, Alex Georgiou and Mario Ekkeshis
Georgallis, Alex Georgiou, and Mario Ekkeshis, who was named
‘Player of the Tournament’. Huge thanks to Anthony Christofis
and Dino D’Auria for organising such a well-run tournament and
amassing such a group of teams and spectators. The event will
now be held annually to keep Tarkan’s memory alive.
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Three UK Cypriots star in Leyton UK Cypriot football star
Andros Townsend joins Everton
Orient’s draw with Tottenham

A

Leyton Orient stars (l-r) Ruel Sotiriou, Anthony Papadopoulos, Hector Kyprianou

T

hree UK Cypriots Hector
Kyprianou, Anthony Papadopoulos and Ruel Sotiriou
starred for Leyton Orient in their
game versus Tottenham with Ruel
scoring the equaliser against the
Premier League team.
Hector Kyprianou is a U21
Cyprus International and is a
regular in the Leyton Orient first
team; his Father is Cypriot and
his mother English.
Antony Papadopoulos has just
signed as a full professional with
Leyton Orient; his father is of
Cypriot descent.
Ruel Sotiriou is born in the
UK; his father is Cypriot as is
his maternal grandmother. Ruel
is a Cyprus U21 international.
Tottenham had the first chance
of the game as Nile John tested
Orient
keeper,
Lawrence
Vigouroux who got down low
and made an excellent save.
The O’s had their first big
chance of the half as Aaron
Drinan got his head onto a
dangerous cross inside the box,
but he couldn’t control it well
enough and his effort went over
the bar.
Orient started to get on top

with Daniel Nkrumah’s cross
then almost caught out Spurs
keeper Joe Hart as his cross
drifted towards goal, but the
cross went over the bar.
But despite Orient’s positive
start, after thirty-eight minutes
Dane Scarlett opened the
scoring after a slick through ball
by Lucas Moura which gave him
the time to slide the ball under
Vigouroux and into the bottom
corner of the net.
Half Time: Leyton Orient 0-1
Tottenham Hotspur.
It was an even start to the
second half with both Orient
and Spurs both having chances
to score but neither challenging
the goalkeepers until on the hour
mark, Dan Kemp forced a brilliant
save from Alfie Whiteman with
his free-kick from outside the
Spurs’ penalty area.
Both sides then made
changes. Spurs replaced all ten
of their outfield players while
Kenny Jackett brought on Josh
Clarke and Ruel Sotiriou for Paul
Smyth and Aaron Drinan.
Minutes after coming on, it
was Sotiriou who notched the
equaliser for The O’s, and bought

the ground to life.
After picking up a loose ball
just ahead of the half way line,
he drove at goal, before shifting
the ball onto his left foot, before
unleashing a brilliant curling
effort inside the area that had
Whiteman well beat.
Dan Kemp had the chance
to give Orient the lead but his
effort from outside the area
went just wide of the post.
Soon after, Jack Clarke made
an impressive solo run into the
Orient box before his effort
blocked at the last moment by
Craig Clay, who had a fantastic
game at right back against
Premier League attackers.
Despite some late pressure,
Leyton Orient managed to see
out the game and made it
back-to-back friendly’s against
Preiier League sides unbeaten.
And looking poitive.

TEAMS

ndros Townsend is
reunited with Everton
boss Rafael Benitez, who
he played under at Newcastle.
Everton have completed the
signing of free agent Andros
Townsend on a two-year deal.
Andros Townsend, whose
maternal grandparents are
Cypriot - born in Limassol - and
father is from Jamaica, is the
first Greek Cypriot origin player
to be selected for the full
England squad. He made 13
appearances for England.
The 30-year-old winger arrives
on a free transfer having seen
his five-year spell with Crystal
Palace come to an end earlier
this summer, as his contract at
Selhurst Park expired.
Townsend becomes Everton’s
first signing since Rafael Benitez
was appointed manager last
month, with the winger having
previously played under the
Spaniard at Newcastle.
“I think everyone knows what
Everton is. It’s a massive football club, it’s very ambitious, a
club which has been trying to
get back to where it belongs into
Europe and beyond,” Townsend
said.
“I’ll be doing all I can to help
the club do that,” he added.
Townsend continued, “Rafa is
very experienced. He does a lot
of work on the tactical side on
the training pitch, he leaves no
stone unturned. But more importantly, he’s a great man, a great
man-manager, and he’s always
talking to you. I’m sure he will
be very successful here.”

Prior to that, Townsend
came through the youth ranks
at Tottenham and went on
various loans before joining the
first team between 2013 and
2016.
Townsend took to social
media himself to thank Crystal
Palace staff and fans for their
support during his time at the
club.
“After five amazing years and
countless memories, it’s time
to say my goodbyes to everyone
at Crystal Palace,” he wrote.
“I’d like to say particular thank
yous to the chairman for bringing
me to Selhurst and giving me
the opportunity to wear the red
and blue, to Sam (Allardyce) and
Roy (Hodgson) for their belief
in me, and to my teammates for

the special moments we enjoyed
together on the pitch.
“To the Palace fans. The
beating heart of the club. To
each and every one of you…
thank you. Thank you for all your
supports, it’s that support which
makes the club and Selhurst
Park so special.
“It’s a shame we didn’t get to
say goodbye properly, but we’ll
be seeing each other soon
enough and I’m already looking
forward to returning to Selhurst
when we meet again.”
Everton begin their Premier
League campaign at home to
Southampton on the opening
weekend of the season, with
their first match with Palace
coming at Selhurst Park in
December.

England stars Declan Rice and Mason Mount
coming home on John Christodoulou’s boat

Leyton Orient:
Vigouroux, Wood, Happe,
Smyth (Clarke* 68’), Clay, Kemp
(Young 88’), Nkrumah (Tanga
77’), Drinan (Sotiriou 68’), Pratley
©, Ogie, Kyprianou (Papadopoulos 77’).
Subs unused: Phillips, Hodson*,
Cisse, Hobbs*, Sweeney
Goal: Sotiriou 72’
Tottenham Hotspur:
Hart (Whiteman 45’), Dier ©
(White 65’), Winks (Parrott 65’),
Moura (Clarke 65’), Alli (Eyoma
65’), Bergwijn (Fagan-Walcott
65’), Carter-Vickers (Omole 65’),
Scarlett (Bowden 65’), John (LyonsFost 65’), Paskotsi (Mundle 65’),
Cesay (Devine 65’)
Goal: Scarlett 38

UK Cypriot John Christodoulou enjoying playing basketball and swimming with England football
stars Declan Rice and Mason Mount on his boat off Mykonos.
The boys are finding time to chill out after the EURO 2020 football tournament.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Petros Georgiou

Πέτρος Γεωργίου

(from Akheritou, Amoxostos)

(από Αχερίτου, Αμμόχωστος)

It is with great sadness, the Georgiou family regrets

Με μεγάλη λύπη, η οικογένεια Γεωργίου
ανακοινώνει τον θάνατο του πολυαγαπημένου τους
Πέτρου Γεωργίου από το χωρίο Αχερίτου
Αμμοχώστου στην Κύπρο.
Αφήνει πίσω την σύζυγό του Σταυρούλα, τον γιο
του Γιώργο, την κόρη του Θεοδώρα, την νύφη του
Μαρία και τον γαμπρό του Σάμη, 5 εγγόνια,
Αριάνα, Σόφια, Γιασεμί, Kenny και Kyri.
Ήταν ο ιδιοκτήτης του Fore Street Electrical
Wholesalers, γνώριμος στην Κύπρο αλλά και σε
άλλες κοινότητες. Η ξεχωριστή του προσωπικότητα
αγαπήθηκε από όλους όσοι τον γνώριζαν.
Με τη μετριοφροσύνη και τη συχνή γενναιοδωρία
του βοήθησε πολλούς ανθρώπους που έχουν
ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων πολλών
φιλανθρωπικών οργανώσεων, καθώς και φίλων
και μελών της οικογένειας του.
Η θαρραλέα συμπεριφορά του μας έφερε πολύ
γέλιο και χαρούμενες αναμνήσεις που θα
θυμόμαστε για πάντα.
Ζει στις καρδιές μας.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου,
στις 12.30μμ στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου
στο Edmonton και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο
του Edmonton, Church Street στις 2μμ.
Στην εκκλησιά θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών για
οποίον επιθυμεί με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν σε
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

to announce the passing of our beloved
Peter Georgiou from Akheritou, Famagusta, Cyprus.
He leaves behind his wife Stavroulla, his son George,
daughter Theodora, daughter and son-in-law Maria
and Sami, 5 grandchildren Ariana, Sofia, Yasmine,
Kenny and Kyri. The owner of Fore Street Electrical
Wholesalers was well known in the Cypriot and other
communities. His unique personality was loved by
everyone. His modest yet frequent generosity helped
countless people in need, including many charities as
well as friends and family members.
His cheekiness brought so much laughter and happy
memories to us all.
He lives on in our hearts.
The funeral will take place on Friday 30th July,
at 12.30pm, at St Demetrios Church in Edmonton,
and the burial, at 2pm, at Edmonton Cemetery on
Church Street. There will be a donation box at the
church with all proceeds going to charity.

22.03.1951- 07.07.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

Louis Christou
(from Athienou, Cyprus)

It is with great sadness that we announce
the passing of Louis Christou on 19th July
2021. He leaves behind his wife,
two daughters, a son, grandchildren and
great grandchildren, brothers and sister.
The funeral service will be held
on Thursday 29 July 2021, at St Mary’s
Church, Trinity Road, Wood Green,
at 1:00pm, and the burial at New Southgate
17.01.1940 - 19.07.2021

Cemetery, at 2:30pm.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Antonoulla Ioannou (Loulla)

Αντωνούλλα Ιωάννου (Λούλλα)

(from Limassol, Cyprus)

(από Λεμεσός, Κύπρος)

Ιt is with great sadness we announce that the beloved
Antonoulla Ioannou sadly passed away peacefully on Monday
12th July, at the age of 89 years.
She leaves behind her beloved husband of 69 years George,
her daughters Andry and Mary, son John, nine grandchildren,
three great grandchildren and extended family.
Antonoulla will be remembered for being a wonderfully kind,
selfless and generous person to all and will be missed so very
much. Rest in Peace Loulla.
The Funeral will be held at St. John the Baptist Church,
Wightman Rd on the 30th July at 9am, and will be buried
at Edmonton Cemetary, at 11am.
The wake will be held at St. John the Baptist Church Hall.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας Αντωνούλλα
Ιωάννου (Λούλλα) απεβίωσε την Δευτέρα 12 Ιουλίου, σε ηλικία 89 ετών.
Αφήνει πίσω τον επί 69 χρόνια σύζυγο της Γιώργο, τις κόρες της Άντρι και
Μαίρη, τον γιο της Γιάννη, εννέα εγγόνια, τρία δισεγγόνα
και πολλούς συγγενείς. Την Αντωνούλλα θα την θυμόμαστε πάντα ως ένα
υπέροχο, ευγενικό, ανιδιοτελές και γενναιόδωρο πλάσμα.
Θα λείψει πάρα πολύ από όλους όσοι την γνώριζαν.
Αναπαύσου εν ειρήνη Λούλλα.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,
Wightman Rd στις 30 Ιουλίου, στις 9πμ, κα η ταφεί θα γίνει στο κοιμητήριο
του Edmonton στις 11πμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της

20.02.1932 - 12.07.2021

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Michael Zographos

Μιχάλης Ζωγράφος

(from Assia, Cyprus)

(από Άσσια, Κύπρος)

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

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου
μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Μιχάλη
Ζωγράφου, ο οποίος απεβίωσε στις 9 Ιουλίου 2021.
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Χλόη, κόρη Χριστίνα, τα εγγόνια
του Μαρία, Χλόη, Άντζελα, Ρεβέκκα, Δημήτρη και έξι μεγάλα
δισέγγονα. Ο Μιχάλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Άσσια
της Κύπρου. Ήρθε στην Αγγλία το 1959 και μέσα σε λίγα
χρόνια γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγό του Χλόη και μαζί
απέκτησαν 2 κόρες.
Ο Μιχάλης ήταν ο ιδιοκτήτης του Ελληνικού Βιβλιοπωλείου
Zeno στην Denmark Street. Το Zeno Booksellers & Michael
έγινε γνωστό στην κυπριακή και ελληνική κοινότητα.
Κατάφερε μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να γίνει
γνωστός σε κοινοτικούς συλλόγους και στην εκκλησία,
προσπαθώντας πάντα να κάνει το καλύτερο για όλους
έχοντας πάντα στο μυαλό του από πού ξεκίνησε.
Το Zeno Bookshop δεν ήταν μόνο μια επιχείρηση για αυτόν,
αλλά η αγάπη του και το πάθος του για τα βιβλία και τον
λογοτεχνικό κόσμο, όπου μέσα σε αυτά τα 45 χρόνια δεν
έπαψε στιγμή να βρίσκεται εκεί μέχρι την τελευταία ημέρα…
Ωστόσο, η μεγαλύτερη περηφάνια του ήταν η οικογένειά του.
Ήταν πάντα εκεί για όλους μας, ήσυχος, δυνατός και πάντα
δίπλα να διασφαλίζοντας ότι ήμασταν καλά.
Θα μας λείψει πολύ.
Η κηδεία θα τελεσθεί στη 13:00 την Παρασκευή 23 Ιουλίου
2021 στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet
Lane,N20 0NL.
Οι περιορισμοί κατά του Covid-19 έχουν αρθεί και όσοι
επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη του είναι ευπρόσδεκτοι να
παραβρεθούν στις 2.30 μ.μ. στο κοιμητήριο New Southgate,
Brunswick Park Road N11 1JJ, όπου θα γίνει η παρηγοριά.
Για όσους επιθυμούν να κάνουν δωρεά, δημιουργήσαμε μια
σελίδα στο Just Giving καθώς και ένα κουτί δωρεών το οποίο
θα βρίσκεται στην εκκλησία και στο κοιμητήριο.
Όσα χρήματα συγκεντρωθούν θα δοθούν στην εκκλησία της
Αγίας Αικατερίνης, όπου ο Μιχάλης ήταν ενεργό μέλος της
επιτροπής για πολλά χρόνια. Σύνδεσμος για το Just Giving:
www.justgiving.com/crowdfunding/michaelzographos

beloved husband, father, grandfather, & great-grandfather
Michael Zographos on 9th July 2021. He leaves behind his
wife Chloe, daughter Christina, grandchildren Maria, Chloe,
Angela, Rebecca & Dimitri and his 6 great grandchildren.
Michael was born and raised in Assia, Cyprus.
He came to England in 1959 and within a few years met and
married his wife Chloe & had 2 daughters.
Michael ran the well-known Greek Bookshop Zeno in
Denmark Street. Zeno Booksellers & Michael became well
known in the Cypriot and Greek communities.
He became an active figure in community associations and
the Church, always striving to do his best and never
forgetting where his was from. Zeno Bookshop was not only a
business for him but his love for books and the literary world
became a passion, hardly taking a day off in the 45 years he
ran the shop until he retired.
But his greatest pride was with his family. He was always
there for all of us, quiet and strong in the background making
sure we were all ok. He will be greatly missed.
A funeral service will take place at 1pm on Friday 23rd July
2021 at St. Katherine’s Church, Friern Barnet Lane, London
N20 0NL.
As Covid restrictions have only just been lifted, all those
wishing to pay their respects are welcome to join us at
2.30pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road
N11 1JJ, where the wake will take place.
For those wishing to make a donation, we are setting up a
Just Giving page as well as a donation box at the church &
cemetery to raise money for St. Katherine's Church where
Michael was a committee member for many years.
www.justgiving.com/crowdfunding/michaelzographos

19.01.1936 - 09.07.2021

Συλλυπητήρια
Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, η Παροικιακή και
οι οικογένειες Έρικ και Δήμητρα
Χαραλάμπους και Χριστόδουλος
και Νίνα Στυλιανού εκφράζουν τα ειλικρινά
τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του
Ανδρέα Κωνσταντίνου από το Κάτω Βαρώσι
που απεβίωσε στις 24 Ιουνίου 2021.

Αιωνία του η μνήμη.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Glykeria (Glykou) Charalambous

Γλυκερία (Γλυκού) Χαραλάμπους

(from Agios Pavlos Nicosia)

(από Άγιος Παύλος Λευκωσία)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the death
of our beloved wife, mother, grandmother, great grandmother and sister
Glykeria Charalambous also known as Glykou, who passed away on
the 11 July 2021, at the age of 77.
She leaves behind her grieving husband Savva, 5 children and their
spouses, 9 grandchildren, a great grandchild, siblings
in Cyprus, many friends and relatives.
She was a kind-hearted, generous lady that always greeted you with a
big smile, she loved her family, and she will be greatly missed by
everyone who knew her.
Rest in peace, let your memory be eternal.
The funeral will take place on Wednesday 28 July 2021
at the Orthodox church of St. Demetrius, Edmonton, 12.30pm
and the burial at New Southgate cemetery, at 2.00pm.
The wake will also be held at the cemetery.

01.03.1944 – 11.07.2021

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο
της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και
αδερφής Γλυκερία Χαραλάμπους γνωστή και ως Γλυκού,
η οποία απεβίωσε στις 11 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 77 ετών.
Αφήνει πίσω τον σύζυγο της Σάββα, πέντε παιδιά και συζύγους,
εννιά εγγόνια, ένα δισέγγονο, αδέλφια στην Κύπρο, πολλούς φίλους και
συγγενείς. Ήταν μια ευγενική και γενναιόδωρη γυναίκα που
πάντοτε χαιρετούσε με ένα μεγάλο χαμόγελο, αγαπούσε την
οικογένειά της και θα λείψει πολύ από όλους όσοι την γνώριζαν.
Αναπαύσου εν ειρήνη, αιωνία σου η μνήμη.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 στην Ορθόδοξη
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Edmonton, στις 12.30μμ και
η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, στις 2.00μμ.
Η παρηγοριά θα δοθεί επίσης στο κοιμητήριο.

† 6-month Memorial Service

Christine Jagger (Christoulla Chrysaphiades)
The 6-month memorial service for our beloved sister, aunty and grandmother Christine Jagger will take place on Sunday 25th
July 2021, at St John the Baptist in Wightman Road, at 12pm and we invite anyone who honours her memory to attend.
We would like to take the opportunity in thanking all the family and friends that attended the funeral, sent floral tributes as well as
the touching words of support. With thanks from her family: Brother - Antonios & Vasilia Chrysaphiades Nephews, nieces and
grandchildren

† 6μηνο Μνυμόσυνο

Χριστίνα Τζάγκερ (Χριστούλλα Χρυσαφιάδης)
Τελούμε την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 το 6μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας Χριστίνας Τζάγκερ στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή, στις 12 το μεσημέρι και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραβρεθούν.
Επί τη ευκαιρίαν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που παρευρεθήκατε στην κηδεία, όσους έστειλαν λουλούδια, συλλυπητήρια
μηνύματα ή μας συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος.
Οι τεθλιμμένοι: Αδέλφια - Αντώνης & Βασιλεία Χρυσαφιάδης Αδελφότεκνα και εγγόνια

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Georgios Nicola Tsiartas

Γεώργιος Νικολά Τσιάρτας

(from Komi Kebir, Cyprus)

(από Κώμη Κεπήρ, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death of

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και
προπάππου Γεώργιο Νικολά Τσιάρτα, ο οποίος
απεβίωσε σε ηλικία 85 ετών. Αφήνει πίσω την
γυναίκα του Salomi, τα παιδιά του Παναγιώτα και
Κυριακό. Τέσσερα εγγόνια, την Σάλι, την Χριστίνα,
τον Γιώργο και την Έλενα. Δύο δισέγγονα,
τον Λεωνίδα και τον Ζαχαρία. Τον γαμπρό του Andy,
την νύφη του Παναγιώτα. Τον αδελφό του Παυλή,
την αδελφή του Δεσπούλα, συγγενείς και φίλους.
Παντρεύτηκε την σύντροφό του Salomi στην
ηλικία των 18 ετών. Ήταν πρόσφυγας που είχε
εγκαταλείψει την στρατιωτική εισβολή του 1974,
αφήνοντας το χωριό του γνωστό ως Κώμη Κεπήρ.
Έφτασε στην Αγγλία όπου συνέχισε το εμπόριο ως
οικοδόμος (ήταν στην οικοδομική βιομηχανία από την
ηλικία των 12 ετών). Όχι μόνο μεγάλωσε τα παιδιά του
αλλά και τα εγγόνια του και όλοι μας τον
θεωρούσαμε ως μια δεύτερη πατρική φιγούρα.
Του άρεσε να λέει ιστορίες για τον πόλεμο και τη ζωή
του γενικά. Είχε το χάρισμα να σε προσελκύει και
πάντα τραβούσε τα βλέμματα όσων βρισκόντουσαν
γύρω του. Αγαπούσε τα ζώα και είχε κάποια κατά
καιρούς. Αγαπούσε επίσης τα ελαιόδεντρα και την
παρασκευή της ελιάς, τα κλασικά αυτοκίνητά του,
ειδικά το White Mercedes 230E. Αγαπούσε το
μαγείρεμα, ειδικά το κλέφτικο για την οικογένειά του.
Ήταν ένας πολύ γενναιόδωρος, ευγενικός, δυνατός
άνθρωπος.Θα ζει πάντα στις καρδιές μας και η
μνήμη του θα είναι αιώνια. Η κηδεία θα τελεσθεί
στις 23 Ιουλίου στην Αγία Κατερίνα της Δρομολαξιά,
Κύπρος στις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

our beloved husband, father, grandfather and
great-grandfather, Georgios Nicola Tsiartas,
who passed away at the age of 85. He leaves behind
his wife Salomi, children Panayiota and Kyriacos.
Four grandchildren, Sally, Kristina, George and Elena.
And two great grandchildren Leonidas and Zacharias.
Son in law Andy and daughter in law Panayiota.
Brother Pavli and Sister Despoulla and extended family
and friends. He married his lifelong partner, Salomi,
at the age 18. He was a refugee having fled the 1974
military invasion leaving his village known as Komi
Kebir. He arrived in England where he continued his
trade as a builder (he had been in the building industry
since the age of 12). He not only raised his children but
also raised his grandchildren and we all saw him as a
second father figure. He enjoyed telling stories of the
war and his life in general. He had the ability to
instantly draw people in and hold the entire rooms
attention. He loved animals and had a few dogs in his
time, he also loved his olive trees and olive picking,
his classic cars especially his White Mercedes 230E.
He loved cooking, especially kleftico for his family.
He was a very generous, kind-hearted, strong willed
man. He will always live on in our hearts and his
memory will be eternal.
The funeral will take place on 23rd July in at Ayia
Katerina in Dromolaxia, Cyprus at 5pm local time.

23.11.1935 - 10.07.2021
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† 6-month Memorial

Μάριος Σολωμού
(από Λάπηθο)

Marios Solomou

Niki Solomou

05.12.1962 – 28.01.2021

02.02.1936 – 26.06.2020

Τελούμε το 6μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας γιού, αδελφού
και θείου, Μάριου Σολωμού, την Κυριακή 25.7.2021 ώρα 2.15μμ στο
New Southgate Cemetery.
Η Κυριακή 25 Ιουλίου σηματοδοτεί ένα τραγικό ορόσημο για την
οικογένεια και τους φίλους του Μάριου Σολωμού. Δυστυχώς, έχουν
περάσει 6 μήνες από τότε που έφυγε ο αγαπημένος μας γιος, αδερφός
και θείος τόσο ξαφνικά. Φαίνεται σαν χθες όταν περιμέναμε με
ανυπομονησία και ελπίδα να ακούσουμε από τους γιατρούς να μας
πουν κάτι θετικό, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν ήρθε...
Εξίσου δύσκολο να το πιστέψεις είναι το γεγονός ότι έχουν περάσει ήδη
13 μήνες από τότε που χάσαμε την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα,
γιαγιά και θεία, τη Νίκη. Σπάνια είδαμε τον Μάριο να χαμογελάει από
την ημέρα που πέθανε η μητέρα του και παρόλο που μας άφησαν με
ραγισμένη καρδιά, ελπίζουμε ότι είναι ευτυχισμένοι και γαλήνιοι τώρα
που είναι ξανά μαζί. Ο θάνατος του αγαπημένου μου γιου Μάριου και
της γυναίκας μου Νίκης έχει αφήσει ένα κενό και έναν πόνο που δεν
φαίνεται να μπορεί να θεραπευθεί. Μας λείπουν όλο και περισσότερο
κάθε μέρα. Αν και θα ζουν για πάντα στις καρδιές, το μυαλό και τις
ψυχές μας, τόσες πολλές περιστάσεις όπως γενέθλια, Χριστούγεννα,
Πάσχα και καλοκαιρινές διακοπές δεν θα είναι ποτέ οι ίδιες για όσους
από εμάς είχαν την τύχη να περάσουν πολλές μεγάλες στιγμές μαζί
τους. Η έμπνευση και η κληρονομιά τους θα είναι μαζί μας για το
υπόλοιπο της ζωής μας. Αιωνία τους η μνήμη πάντα στις καρδιές και
στις σκέψεις μας.
O σύζυγος Κώστας, παιδιά Ιορδάνη, Ξενήs, Άντρη, γαμπρός Δημήτρη,
νύφη Σούλα, εγγόνια Κωνσταντίνος, Αντρέας, Νικόλας, Κρίστοφερ,
Αλεξάνδρα, Ντόροθη, Κώστας, δισέγγονα, Ξάδελφος Πανίκος
και οικογένεια.

Sunday 25th July marks a tragic milestone for the family and
friends of Marios Solomou. Unfortunately, it has been
6 months since our beloved son, brother, brother-in-law and
uncle was taken from us so suddenly. But it feels like only
yesterday when we were hoping for the doctors to tell us
something positive, but it never came ...
Equally difficult to believe is the fact that it has already been
13 months since we lost our beloved wife, mother,
grand-mother, great grand-mother and auntie, Niki.
We rarely saw Marios smile from the day his mother passed
away and though they left us with a broken heart, we hope that
they are happy and at peace now that they are together once
more. The passing of both Marios and Niki has left a void and
a pain that just won’t seem to heal and we miss them more
each day. Although they will forever live in our hearts, minds
and souls, so many occasions such as birthdays, Christmas,
Easter and summer holidays will never be the same for those
of us that were fortunate enough to spend many great times
with them. Their inspiration and legacy will be with us for the
rest of our lives. Memorial at New Southgate Cemetery on
Sunday 25th July at 2.15pm. May they rest in eternal peace
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