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Πικετοφορία έξω από τη Βουλή των Κοινοτήτων
από τον Σύνδεσμο Αμμοχώστου Μ. Βρετανίας
Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου
Μ. Βρετανίας, με τη συμμετοχή και υποστήριξη της
Εθνικής
Κυπριακής
Ομοσπονδίας, πραγματοποίησε την Τρίτη 20 Ιούλη
στο Λονδίνο, με μεγάλη
επιτυχία, διαμαρτυρία υπό
μορφή
πικετοφορίας
υπέρ της Αμμοχώστου, της
κατεχόμενης Κύπρου και
ενάντια στην συνεχιζόμενη
τουρκική εισβολή και κατοχή
ενός μεγάλου κομματιού της
Κύπρου.
Η διαμαρτυρία έγινε έξω
από τη βρετανική Βουλή
των Κοινοτήτων στο Parliament Square, με αφορμή
την συμπλήρωση 47 ετών
από
την
στρατιωτική
τουρκική εισβολή στην
Κύπρο.

κατεχόμενη Αμμόχωστο για
να γιορτάσει την μαύρη
επέτειο της τουρκικής
εισβολής και κατοχής.
Ο Δρ. Μαύρου ανέφερε ότι
συμπληρώνονται 47 χρόνια
από την τουρκική εισβολή
στην Κύπρο, που οδήγησε

γούν αντιπαράθεση και
ένταση στις σχέσεις των δύο
κοινοτήτων. Αγνοούν ταυτόχρονα
τις
Συμφωνίες
Υψηλού Επιπέδου μεταξύ
Κυπριανού-Ντεκτάς και τα
ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ
550 (1984) και 789 (1992)

κατοικηθεί
οποιοδήποτε
κομμάτι της Αμμοχώστου
κάτω από τουρκική διοίκηση
ενάντια στις αποφάσεις των
ΗΕ αλλά και των συμφωνιών κορυφής των δύο
κοινοτήτων. Και ότι δεν
υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου
Δρ. Βασίλης Μαύρου διατράνωσε την οργή και αγανάκτηση της Επιτροπής και
των μελών του Συνδέσμου
Αμμοχώστου για το γεγονός
ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας
Ερντογάν αντί να παραδώτης
σει
την
πόλη
Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της ως ΜΟΕ
κατέφθασε παράνομα στην

στην παράνομη κατοχή άνω
του ενός τρίτου της, ενώ το
νησί μας συνεχίζει να ζει με
το δράμα των χιλιάδων
αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων.
Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου
ΜΒ καταδικάζει αυτές τις
ενέργειες που δεν συνάδουν
με τις πρόνοιες του ΣΑ του
ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων
οργανισμών και δημιουρ-

που βασικά ζητούν από την
Τουρκία να αποσύρει τα
κατοχικά στρατεύματα κατοχής. Προβλέπουν επίσης ότι
η Αμμόχωστος πρέπει να
δοθεί στα ΗΕ σαν πρώτο
βήμα και ότι οι νόμιμοι
κάτοικοι της θα πρέπει να
επιστρέψουν στα σπίτια και
τις περιουσίες τους.

αυτές οι ενέργειες επιφέρουν καίριο πλήγμα στις
προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών και
υπονομεύουν ταυτόχρονα
την ειρηνική λύση του
Κυπριακού
βάση
των
αποφάσεων των ΗΕ.
Ταυτόχρονα ήταν και μια
διαμαρτυρία εναντίον της
Μεγάλης Βρετανίας που δεν
τήρησε τις υπογραφές της

Αποδοκιμάζει σχέδια να

Επίσκεψη Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στον
καταξιωμένο καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη

Ο Ύπατος Αρμοστής της
Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία
κ. Ανδρέας Κακουρής επισκέφτηκε τη νέα ερευνητική κλινική
του καταξιωμένου Καθηγητή
Εμβρυακής Ιατρικής Κύπρου
Νικολαΐδη την Παρασκευή 16
Ιουλίου. Το Fetal Medicine
Research Institute στο νότιο
Λονδίνο πρόκριτε για ένα
πρότυπο κέντρο παροχής
εξειδικευμένων
υπηρεσιών
εμβρυακής ιατρικής το οποίο
λειτουργεί υπό την διεύθυνση
του Fetal Medicine Foundation,
το φιλανθρωπικό ίδρυμα που
ίδρυσε ο κορυφαίος Κύπριος
Καθηγητής.
Τον Ύπατο Αρμοστή συνόδεψαν ο γνωστός στην παροικία
φωτογράφος και ρεπόρτερ κ.
Δώρος Παρτασίδης και ο Δρ

Νικόλας Γαλάζης, γυναικολόγος
και εκ των προέδρων της
Κυπριακής Ιατρικής Εταιρείας
Μεγάλης Βρετανίας.
Ο Καθηγητής Νικολαΐδης
ξενάγησε τον Ύπατο Αρμοστή
και την συνοδεία του στο Fetal
Medicine Research Institute και
τους ενημέρωσε για τις δραστηριότητες του κέντρου τόσο στον
τομέα της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιων όσο και στο
τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας.
Ο Κύπρος Νικολαΐδης θεωρεί
ότι η εγκυμωσύνη δεν είναι
αρρώστια και έτσι δεν πρέπει
να αντιμετωπίζεται ως τέτοια.
Εξείγησε λοιπόν στους επισκέπτες του τo όραμά του για την
δημιουργεία ενώς ιατρικόυ

κέντρου το οποίο δεν θα θυμίζει
νοσοκομείο αλλά περισσότερο
με γκαλερι ζωγραφικής.
Το Fetal Medicine Research
Institute σχεδιάστηκε με αυτό το
πρότυπο και εξυπηρετεί πάνω
από 20,000 έγκυες γυναίκες
από όλη την Μεγάλη Βρετανία
καθώς και το εξωτερικο
ετησίως. Να σημιωθεί ότι ο Καθηγητής Νικολαΐδης θεωρείτε ο
πατέρας της εμβρυακής ιατρικής και πιστώνεται για δεκάδες
σημαντικές ανακαλύψεις στον
τομέα. Το Fetal Medicine
Foundation που διευθύνει ο
Κύπρος Νικολαΐδης θεωρείται
κέντρο
το
σπουδαιότερο
εμβρυακής ιατρικής παγκοσμίως και έχει εκπαιδεύσει
χιλίαδες γιατρόυς από όλο τον
κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό
καθώς και τρόποι με τους
οποίους οι Κύπριοι της
θα
Μεγάλης
Βρετανίας
μπορούσαν να συνεισφέρουν
θετικά στον αγώνα για μία
δίκαιη λύση στην Κύπρο.

στις συμφωνίες του 1960 ως
εγγυήτρια δύναμη της
Ανεξαρτησίας, της Εδαφικής
Ακεραιότητας και Ασφάλειας
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Συνεχίζοντας ο Δρ. Μαύρου
ανέφερε ότι «για εμάς η 20
Ιούλη είναι η μέρα που
επιτάσσει απότιση φόρου
τιμής στους θαρραλέους
υπερασπιστές των Θερμοπυλών του γένους».
Τελειώνοντας ανέφερε ότι 47
χρόνια μετά την εισβολή η
σκέψη μας είναι στραμμένη
στα αμούστακα παιδιά της
πόλης του Ευαγόρα, της
Αμμοχώστου, που όρθωσαν
το ανάστημά τους, αντέταξαν τα στήθη τους και μπροστά στον ξένο εισβολέα με
το αίμα τους πότισαν το
δέντρο της Λευτεριάς της
Κύπρου μας. Και έδωσαν
ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την
ίδια τους τη Ζωή. «Για αυτό
τους χρωστούμε την αιώνια
μας ευγνωμοσύνη».
Τόνισε επίσης ότι ο
Σύνδεσμος Αμμοχώστου
ΜΒ δεν θα σταματήσει τον
αγώνα για επιστροφή των
Αμμοχωστιανών και όλων
των προσφύγων στις εστίες
τους.

Την υψηλότερη τιμητική διάκριση
της Κύπρου θα λάβει από τον
πρόεδρο Αναστασιάδη
ο Κύπρος Νικολαΐδης

Με τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος Μακαρίου
Γ΄ θα τιμήσει τον καταξιωμένο Καθηγητή
Κύπρο Νικολαΐδη ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.
Πρόκειται για την υψηλότερη τιμητική διάκριση
που απονέμεται από την Κύπρο.
Η τελετή της απονομής θα λάβει χώρα αύριο,
Παρασκευή 30 Ιουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο
στη Λευκωσία.
O διεθνούς φήμης Κύπριος επιστήμονας είναι
καθηγητής στο Τμήμα Εμβρυϊκής Ιατρικής του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου King’s College.
Θεωρείται ο «πατέρας» της αυχενικής διαφάνειας, διαγνωστική τεχνική που συντελεί στον
πρώιμο εντοπισμό των γενετικών μεταλλάξεων
που σχετίζονται με το σύνδρομο Down και είναι
πρωτοπόρος στην έρευνα και τις εφαρμογές
Cell Free DNA testing για τον εντοπισμό
χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο περιφερικό
αίμα της γυναίκας.
Διαβάστε το βιογραφικό του στη σελίδα 19.

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
St John the Baptist Greek Orthodox School,
Wightman Road, London N8 0LY

Ξεκινά η νέα Σχολική Χρονιά στα Ελληνικά
Παροικιακά Σχολεία του Αγίου Ιωάννου του
Βαπτιστού το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου.
Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει ήδη, και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
www.stjohngreekorthodoxchurch.com στη
σελίδα «Σχολείο».
Το σχολείο προσκαλεί όλους, γονείς, παππούδες,
συγγενείς και φίλους να φέρουν τα παιδιά τους
και όσα παιδιά γνωρίζουν στο Ελληνικό Σχολείο.
Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού λειτουργούν με μεγάλη
επιτυχία πάνω από 30 χρόνια. Ως Εξεταστικό Κέντρο GCSE και A Level τόσο των μαθητών των
Σχολείων, όσο και μαθητών άλλων Σχολείων αλλά
και ανεξαρτήτων φορέων, έχει από τις καλύτερες
βαθμολογίες σε όλη την Παροικία. Τα δίδακτρα
είναι εξαιρετικά χαμηλά και έτσι μπορούν όλοι
να συμμετέχουν στη Γνώση και στη
διατήρηση του Ελληνικού Πολιτισμού, της
Θρησκείας μας, των Ηθών και των Εθίμων μας.
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας:
▪ Σάββατο 9.30πμ - 1:30μμ (Νηπιαγωγείο έως
και A Level)
▪ Σάββατο 2:00μμ - 5:00μμ (Τάξεις Ενηλίκων)
▪ Τρίτη & Πέμπτη 5:00μμ - 7:00μμ (Νηπιαγωγείο
έως και A Level)
• Όλες τις ώρες των Σχολείων του Σαββάτου
παραδίδονται μαθήματα Ελληνικής Μουσικής και
Μπουζουκιού από Μουσικοδιδάσκαλο σε όσα
παιδιά το επιθυμούν.
• Όλα τα παιδιά διδάσκονται, επίσης, Παραδοσιακούς Χορούς από Ελλάδα και Κύπρο από
Χοροδιδάσκαλο και συμμετέχουν στις Εορτές των
Σχολείων μας με τραγούδια, ποιήματα και
χορούς.
Δίδακτρα:
1 Παιδί: £120.00 / Σχολική Χρονιά
2 Παιδιά: £150.00 / Σχολική Χρονιά (και τα δύο
μαζί)
3 Παιδιά: £160.00 / Σχολική Χρονιά (όλα μαζί)
Για 3 παιδιά και πάνω σε μία οικογένεια, τα δίδακτρα παραμένουν £160.00 για όλα μαζί.
Τα δίδακτρα παραμένουν τα ίδια και για τις Τάξεις
των Ενηλίκων.
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Νταϊάνα – Κάρολος:
Πωλείται κομμάτι από
τη γαμήλια τούρτα τους

Πανδημία και αύξηση βάρους: Η Βρετανία
καλεί σε υγιεινό τρόπο διατροφής

Σαράντα χρόνια από το γάμο
της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και
του Πρίγκιπα Καρόλου ένα
κομμάτι από τη γαμήλια
τούρτα τους πωλείται σε
πλειστηριασμό στη Βρετανία.
Το δημοσίευμα της Daily Mail
αναφέρει
χαρακτηριστικά:
Το κομμάτι άντεξε περισσότερο από το γάμο τους.
Υπενθυμίζεται πως ο φαντασμαγορικός γάμος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα και του
Πρίγκιπα Καρόλου έγινε το
1981 ωστόσο λίγα χρόνια
αργότερα οι δυο τους πήραν
διαζύγιο. Tο κομμάτι της
τούρτας είχε προσφερθεί τότε
σε μια από τις υπαλλήλους της
Βασιλομήτορος,
ονόματι
Μόιρα Σμιθ. Η οικογένεια το
είχε στη διάθεσή της μέχρι το
2008, όταν πλέον αποκτήθηκε
από συλλέκτη, ο οποίος τώρα
το πουλάει.
Τονίζεται πως το κομμάτι φέρει
τον θυρεό του βασιλικού οίκου
της Αγγλίας.
Το κομμάτι της τούρτα είναι
τυλιγμένο με μεμβράνη εδώ
και 40 χρόνια. Τώρα εικάζεται
ότι θα αποφέρει σχεδόν 600
ευρώ όταν πωληθεί ως πακέτο
μαζί με το πρόγραμμα της
ημέρας του γάμου και το μενού
του βασιλικού πρωινού της
ημέρας του γάμου.

NHS θα προβάλλει τηλεοπτικές διαφημίσεις και θα προσφέρει υγιεινές
ιδέες συνταγών ως μέρος της προσπάθειας να βοηθήσει τους ανθρώπους να αδυνατίσουν.
«Η πανδημία ήταν εξαιρετικά δύσκολη για όλους», δήλωσε η υπουργός δημόσιας υγείας, Τζο Τσόρτσιλ.
«Θέλουμε να διευκολύνουμε τους
ανθρώπους να υιοθετήσουν έναν
πιο υγιεινό τρόπο ζωής που τους ταιριάζει», πρόσθεσε. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δοκιμάσει διαφορετικές
λύσεις για την αντιμετώπιση της αύξησης των επιπέδων παχυσαρκίας.
Τον Μάιο, η κυβέρνηση πρότεινε περιορισμό των διαφημίσεων junk φαγητού στην τηλεόραση και κάλεσε
πολλές αλυσίδες τροφίμων να δημοσιεύουν τις θερμίδες. Νωρίτερα
αυτό το μήνα, ο Τζόνσον είπε ότι
«δεν τον προσελκύει» η ιδέα να θέσει υψηλότερους φόρους στα ανθυγιεινά τρόφιμα, ως τρόπο αλλαγής
των διατροφικών συνηθειών της χώρας. Η Εθνική Στρατηγική Τροφίμων
που έστησε η κυβέρνηση, προέτρεψε τη χώρα να επιβάλει φόρο
στη ζάχαρη και το αλάτι και να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα έσοδα
για να επεκτείνει τα δωρεάν σχολικά
γεύματα και να υποστηρίξει καλύτερες δίαιτες σε μειονεκτούσες κοινότητες. Ο Τζόνσον νοσηλεύτηκε με
Covid-19 το 2020 και κατηγόρησε το
βάρος του για τη σοβαρότητα της
κατάστασής του. «Είχα μια πολύ
κοινή υποκείμενη κατάσταση», είπε
σε ένα συνέδριο εικονικού Συντηρητικού Κόμματος τον Οκτώβριο.
«Ήμουν πολύ παχύς», είπε. Τον
Μάρτιο, ο Τζόνσον δήλωσε ότι είχε
μειώσει το βάρος του μετά την «παραίτηση» από τη σοκολάτα και «το
τυρί αργά το βράδυ» και κάνοντας
περισσότερη άσκηση.

Ξανά μαζί οι Rod Stewart,
Ron Wood και Kenney
Jones για νέες ηχογραφήσεις των Faces
Τα εναπομείναντα μέλη των
The Faces, οι Rod Stewart,
Ron Wood και Kenney Jones,
συγκεντρώθηκαν και πάλι για
να ηχογραφήσουν καινούργια
τραγούδια, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε
στους Τάιμς του Λονδίνου
ο Wood. Το τρίο έχει ξαναενωθεί, τα λίγα τελευταία χρόνια,
για λίγες λάιβ εμφανίσεις αλλά
δεν έχει υπάρξει καινούργιο
άλμπουμ της μπάντας από το
Ooh La La του 1973.
Στη συνέντευξη, ο Wood είπε
επίσης ότι οι Rolling Stones
δουλεύουν για επανέκδοση
του Tatoo You, με αφορμή το
κλείσιμο τεσσαρακονταετίας
από την κυκλοφορία του
άλμπουμ. «Εγώ κι ο Μικ
έχουμε κάνει εννιά τραγούδια»
αποκάλυψε.

Να τρώνε πιο υγιεινά και να γίνουν
πιο δραστήριοι καλεί τους Βρετανούς η κυβέρνηση μετά τη γνωστοποίηση των στοιχείων πολλοί πολίτες πήραν βάρος κατά τη διάρκεια
εκτεταμένων lockdowns. Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με έρευνα που
διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο για
5.000 άτομα από την εταιρεία Opinium μεταξύ 2 Ιουλίου και 8 Ιουλίου,
περίπου το 41% των ενηλίκων του
Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι
από το πρώτο lockdown τον Μάρτιο
του 2020 έχει αυξηθεί το βάρος τους.
Σε απάντηση, η Εθνική Υπηρεσία
Υγείας προσφέρει διάφορες εφαρμογές και σχέδια απώλειας βάρους.
«Οι τελευταίοι 16 μήνες έχουν οδηγήσει πολλούς στο να αλλάξουν τις
συνήθειές τους», δήλωσε η επικεφαλής διατροφολόγος της Δημόσιας
Υγείας της Αγγλίας, Άλισον Τέντστον.
«Δεν αποτελεί έκπληξη να βλέπουμε
τόσους πολλούς ανθρώπους να
αναφέρουν αύξηση βάρους», πρόσθεσε. Οι κύριοι συντελεστές στην
αύξηση βάρους ήταν τα σνακ και το
comfort eating, σύμφωνα με την
έρευνα. Η μέση αύξηση βάρους που
αναφέρθηκε ήταν περίπου 4 κιλά. Το

Αίρεται η καραντίνα στην Αγγλία για
όσους εμβολιάστηκαν σε ΕΕ και ΗΠΑ
Την εξαίρεση από την υποχρέωση δεκαήμερης καραντίνας όσων ταξιδιωτών
έχουν εμβολιαστεί πλήρως
σε χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στις ΗΠΑ
αποφάσισε χθες το απόγευμα η υπουργική συντονιστική επιτροπή για την
πανδημία στη Βρετανία.
Το μέτρο θα ισχύσει από την
προσεχή Δευτέρα 2 Αυγούστου. Από εκείνη την ημέρα,
όσοι φτάνουν στη Βρετανία
από πορτοκαλί χώρες, όπως
η Κύπρος και η Ελλάδα, και
έχουν κάνει το εμβόλιο στις
χώρες τους, δεν θα υποβάλλονται σε καραντίνα. Συνεπώς, ανοίγει ο δρόμος για
εκατομμύρια Κύπριους, Έλληνες, λοιπούς Ευρωπαίους,
Αμερικανούς, αλλά και για
Βρετανούς που μένουν μόνιμα στην ΕΕ και στις ΗΠΑ,
να επισκεφθούν τη Βρετανία
για να δουν τις οικογένειές
τους ή να κάνουν διακοπές
χωρίς δεκαήμερο «αποκλεισμό». Ωστόσο, παραμένει η
υποχρέωση διενέργειας ενός
τεστ κορωνοϊού προ της
αναχώρησης και ενός ακόμη
κατά τη δεύτερη ημέρα μετά
την άφιξη.
Η εξαίρεση από την δεκαήμερη απομόνωση ισχύει ήδη
από τις 19 Ιουλίου για τους
κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι πλήρως εμβολιασμένοι μέσω του βρετανικού Συστήματος Υγείας
(NHS) και ταξιδεύουν από
χώρες της πορτοκαλί λίστας.
Σχολιάζοντας την κυβερνητική ανακοίνωση, ο επικεφαλής της ταξιδιωτικής συμβουPC
λευτικής
εταιρείας
Agency, Πολ Τσαρλς, δήλωσε ότι «θα βοηθήσει στη
διάσωση του υπόλοιπου του

καλοκαιριού». Οι αεροπορικές εταιρείες πίεζαν εδώ και
αρκετές εβδομάδες τη βρετανική κυβέρνηση να αποφασίσει την άρση της υποχρέωσης καραντίνας για
Ευρωπαίους και Αμερικανούς, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα υπέρ μιας τέτοιας κίνησης τάσσονταν
αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης Τζόνσον. Ο υπουργός
Μεταφορών Γκραντ Σαπς
ανακοίνωσε επίσης ότι θα
ξαναρχίσουν οι διεθνείς
κρουαζιέρες.
Εν τω μεταξύ, η Daily Telegraph αποκάλυψε ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει αποφασίσει
πως από τις 16 Αυγούστου
οι πλήρως εμβολιασμένοι
δεν θα χρειάζεται να κάνουν
ούτε διαγνωστικό τεστ όταν
έρχονται σε επαφή με επιβεβαιωμένο φορέα του κορωνοϊού, εκτός αν εκδηλώσουν
συμπτώματα. Εκείνη την
ημερομηνία θα καταργηθεί η
δεκαήμερη απομόνωση για
τους πλήρως εμβολιασμένους που θα ειδοποιούνται
ότι ήρθαν σε επαφή με κρούσμα, αλλά μέχρι τώρα θεωρείτο ότι θα έπρεπε να υποβάλλονται σε καθημερινά
τεστ. Σε δηλώσεις του στο

ραδιόφωνο LBC ο κ. Τζόνσον απέρριψε για ακόμα μία
φορά το αίτημα για επίσπευση της κατάργησης της
απομόνωσης για τις επαφές
κρουσμάτων, εν μέσω αναφορών για ελλείψεις προσωπικού σε καίριους τομείς της
οικονομίας. Η κυβέρνηση
έχει ανακοινώσει εξαιρέσεις
για εργαζόμενους σε κρίσιμους τομείς, αλλά ο Τζόνσον
τόνισε πως για τους υπόλοιπους η 16η Αυγούστου είναι
«καρφωμένη».
Ο Πρωθυπουργός απέφυγε
εξάλλου να επαναλάβει τον
χαρακτηρισμό «εγωιστές»
που χρησιμοποίησε για
όσους δεν εμβολιάζονται ο
Υπουργός
Επικρατείας
Μάικλ Γκόουβ, σχολιάζοντας
πως όποιος εμβολιάζεται κάνει πολύ καλό στον εαυτό
του και στην οικογένειά του.
Σε ερώτημα αν θα πρέπει οι
ανεμβολίαστοι να αποκλείονται από κλαμπ ή γήπεδα,
όπως έχει προαναγγείλει η
κυβέρνηση, ο Τζόνσον είπε
ότι το εμβόλιο σε περιπτώσεις όπως τα ταξίδια και οι
μαζικές εκδηλώσεις«είναι
ένα από αυτά τα πράγματα
που θα σε βοηθήσουν, δεν
θα σε εμποδίσουν».

Times: Οι Τουρκοκύπριοι φοβούνται το βαρύ χέρι του Ερντογάν

Την αντίθεση πολλών Τουρκοκυπρίων με την ανακοίνωση του Ερντογάν για το άνοιγμα τμήματος των
Βαρωσίων μεταφέρει ανταπόκριση της εφημερίδας

Times από την κατεχόμενη Λευκωσία με
τίτλο «Οι Τουρκοκύπριοι φοβούνται το βαρύ
χέρι του Ερντογάν». Η εφημερίδα περιγράφει αρχικά τους «εορτασμούς» για τη
θλιβερή επέτειο της εισβολής κατά την
επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα, αλλά σημειώνει πως η ανακοίνωση
για τα Βαρώσια όχι μόνο επικρίθηκε από τη
διεθνή κοινότητα αλλά αντιμετωπίστηκε με
επιφύλαξη από τους Τουκοκύπριους.
Η εφημερίδα μεταφέρει την αντίδραση του Σερντάρ
Ντενκτάς που επέλεξε να μην παραστεί στις εκδηλώσεις. Ο 62χρονος γιος του Ραούφ Ντενκτάς απορρίπτει

τη λύση δύο κρατών και λέει πως τα Βαρώσια θα
έπρεπε να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας «πολύ μετριοπαθούς πολιτικής με την ελληνική πλευρά», με συνεργασία «στο περιβάλλον, την υγεία, το εμπόριο, με
την πολιτική ισότητα που είχαμε τη δεκαετία του 1960».
Όπως προσθέτει, «αντίθετα, ανοίγουν τα Βαρώσια και
δεν νοιάζονται τι σκέφτεται κανένας άλλος», ενώ προειδοποιεί ότι η κίνηση αυτή «θα μπορούσε να μας φέρει
στα πρόθυρα νέου πολέμου». Το δημοσίευμα σημειώνει
ότι πλέον ο αριθμός των Τούρκων εποίκων στα κατεχόμενα ισούται με τον αριθμό των γηγενών Τουρκοκυπρίων.
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Αβέβαιοι για τους λόγους, αλλά ενθαρρυμένοι από
τη μείωση των κρουσμάτων Covid οι επιστήμονες

Α

βέβαιοι δηλώνουν για
την ώρα οι Βρετανοί επιστήμονες ως προς τους
λόγους της απότομης μείωσης
των κρουσμάτων κορωνοϊού
στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες έξι ημέρες, αν και οι
περισσότεροι παραπέμπουν
στο τέλος του Euro 2020 και
στην επίδραση των εμβολίων.
Τα 24.950 περιστατικά που
αναφέρθηκαν τη Δευτέρα
συνιστούν μείωση του ημερήσιου απολογισμού για έκτη
συνεχή ημέρα, κάτι που είχε να
συμβεί από τον περασμένο
Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια του
δεύτερου εθνικού lockdown.
Σε σχέση μάλιστα με την
προηγούμενη Δευτέρα τα κρούσματα ήταν μειωμένα κατά
σχεδόν 40%, ενώ μόλις πριν
από εννέα ημέρες άγγιζαν τα
55.000. Σε κυλιόμενη επταήμερη βάση είναι μειωμένα κατά
21,5%.
Ωστόσο, Αγγλία και Ουαλία κατέγραψαν τον υψηλότερο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων λόγω
κορωνοϊού στο επταήμερο έως
τις 16 Ιουλίου, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από το Γραφείο
Εθνικής Στατιστικής (ONS). Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 218
θάνατοι, στην τρίτη διαδοχική
εβδομαδιαία αύξηση και στο
χειρότερο απολογισμό από την
εβδομάδα που έληγε στις 23
Απριλίου. Σε σχέση με το προηγούμενο επταήμερο πρόκειται
για αύξηση της τάξης του 19%.
Ο Δρ Κρίστοφερ Τζιούελ,
επιδημιολόγος από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ και μέλος
της επιτροπής Spi-M που
παρουσιάζει στη βρετανική
Κυβέρνηση τα προγνωστικά
μοντέλα για την πορεία της
πανδημίας, δήλωσε στους
Times ότι η ραγδαία μείωση
κρουσμάτων «προκαλεί λίγη
σύγχυση» στους συναδέλφους
του. Ο ίδιος εκτίμησε ότι συνδέεται με τη λήξη της σχολικής
χρονιάς, σημειώνοντας ότι στη

Σκωτία που τα σχολεία έκλεισαν
νωρίτερα από την Αγγλία η
μείωση είναι μεγαλύτερη.
Πολλοί, όπως ο καθηγητής Πολ
Χάντερ από το Πανεπιστήμιο
της East Anglia, εκτιμούν επίσης ότι το τέλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχει παίξει
μεγάλο ρόλο στη μείωση των
κρουσμάτων αφού δεν υπάρ-

χουν πλέον φαινόμενα συνωστισμού σε παμπ και γύρω από
το Γουέμπλεϊ.
Σημείωσε ότι η πιο γρήγορη
πτώση των κρουσμάτων στη
Σκωτία σε σύγκριση με την
Αγγλία ίσως έχει να κάνει με τον
αποκλεισμό της εθνικής ομάδας
της χώρας στη φάση των ομίλων. Ο καθηγητής Χάντερ ανέφερε επίσης χαρακτηριστικά ότι
ίσως τελικά το Euro 2020 «στην
ουσία ανοσοποίησε πολλούς
νεαρότερους πολίτες που δε θα
προσέρχονταν για εμβολιασμό»
κατά του κορωνοϊού.
Τόση είναι η έκπληξη των
επιστημόνων, που ο καθηγητής
Τζιούελ άφησε ανοιχτό και το
ενδεχόμενο να έχει υπάρξει
πρόβλημα στην καταγραφή
ή στην αναφορά των αποτελεσμάτων των τεστ. Ο ίδιος
σημείωσε ότι ίσως κάποιοι
αποφεύγουν να εξεταστούν
θέλοντας να αποφύγουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής στα

σχέδια των θερινών τους
διακοπών. Πάντως ούτε οι
επιστήμονες ούτε η κυβέρνηση
πανηγυρίζουν, έχοντας υπόψη
ότι τα προγνωστικά μοντέλα
μόλις προ εβδομάδων υπολόγιζαν ότι με την άρση των νομικών περιορισμών κατά της πανδημίας την προηγούμενη
Δευτέρα η χώρα θα έφτανε τα
100.000 κρούσματα ημερη-

σίως, έστω και αν αυτή η εκτίμηση θεωρείται πλέον μάλλον
υπερβολική. Ο καθηγητής
ανοσολογίας Πίτερ Οπενχάιμερ,
επίσης εκ των επιστημονικών
συμβούλων της κυβέρνησης
Τζόνσον, δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC «συγκρατημένα
χαρούμενος» από τα νεότερα
στοιχεία, αλλά τόνισε ότι δεν
πρέπει να υπάρξει ενθουσιασμός μέχρι να προκύψουν τα
νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία
για τις λοιμώξεις και τη
διασπορά του ιού από το
Γραφείο Εθνικής Στατιστικής,
δηλαδή αύριο Παρασκευή. Όλοι
οι επιστήμονες σημειώνουν επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει
αναμονή μέχρι περίπου το τέλος της επόμενης εβδομάδας
ώστε να φανεί αν η μείωση των
κρουσμάτων μεταφράζεται σε
μείωση την νοσηλειών. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κιτ Μάλτχαουζ σχολίασε ότι είναι «ένα
καλό ερώτημα» το πού οφείλε-

ται η απότομη μείωση των
κρουσμάτων,
συνιστώντας
υπομονή. Όπως είπε, η κυβέρνηση περιμένει να δει πώς θα
εξελιχθούν τα επιδημιολογικά
δεδομένα τις επόμενες ημέρες.
Πάντως ο καθηγητής του Imperial College Νιλ Φέργκιουσον,
που έχει λάβει το προσωνύμιο
Dr Lockdown λόγω των απαισιόδοξων προβλέψεών του που
καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό
την κυβερνητική πολιτική, δήλωσε στο BBC πως η βελτιωμένη εικόνα οφείλεται στο τέλος
του Euro, στις υψηλές θερμοκρασίες που ευνοούν τις συναντήσεις σε υπαίθριους χώρους
και πρωτίστως στα εμβόλια,
που έχουν «θεμελιωδώς αλλάξει» τη δυναμική της απειλής
που συνιστά η COVID-19.
Εκτίμησε ότι στην Αγγλία «το
μεγαλύτερο
μέρος
της
πανδημίας θα είναι πίσω μας»
έως τον Οκτώβριο, εξηγώντας
ότι τα εμβόλια έχουν μειώσει
κατά τεράστιο ποσό την πιθανότητα νοσηλείας και θανάτου.
«Είμαι αισιόδοξος ότι έως τα
τέλη Σεπτεμβρίου ή τον
Οκτώβριο θα κοιτάμε πίσω για
να δούμε τα χειρότερα της
πανδημίας. Θα έχουμε την
Covid μαζί μας, ακόμα θα
να
έχουμε
ανθρώπους
πεθαίνουν από Covid, αλλά θα
έχουμε αφήσει το μεγαλύτερο
μέρος της πανδημίας πίσω
μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δεν δίστασε επίσης να εκτιμήσει
ότι η τιμή R του ρυθμού αναπαραγωγής του κορωνοϊού έχει
πέσει κάτω από τη μονάδα,
αν και προειδοποίησε ότι θα
μπορούσε να υπάρξουν και
άλλες αυξήσεις των κρουσμάτων λόγω της άρσης των
περιορισμών και της επιστροσχολείων
τον
φής
των
Σεπτέμβριο.

Απτές αποδείξεις για τη σημαντική
επίδραση των εμβολίων
στη μείωση των νοσηλειών

Ο αριθμός των πιο ηλικιωμένων
πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο
που εισάγονται στα νοσοκομεία
λόγω Covid είναι σχεδόν
τέσσερις φορές χαμηλότερος σε
σχέση με όσο θα αναμενόταν
εάν δεν υπήρχαν τα εμβόλια.
Σύμφωνα με ανάλυση στοιχείων
του οργανισμού Δημόσια Υγεία
Αγγλίας (PHE), περίπου 200
φορείς του ιού ηλικίας άνω των
65 ετών εισήχθησαν στο νοσοκομείο στις 10 Ιουλίου.
Σε αντίστοιχη φάση της πανδημίας προ εμβολίων, θα αναμενόταν ότι περίπου 750 φορείς
αυτής της ηλικιακής κατηγορίας
θα είχαν χρειαστεί νοσηλεία.
Ο οργανισμός PHE υπολογίζει
ότι τα εμβόλια έχουν αποτρέψει
52.600 νοσηλείες και σχεδόν
40.000
θανάτους.
Όπως
υπολογίζεται, τόσο το εμβόλιο
της Pfizer όσο και της AstraZeneca που έχουν χορηγηθεί
στη συντριπτική πλειοψηφία
των Βρετανών μειώνουν την
πιθανότητα νοσηλείας κατά
περισσότερο από 90%, ακόμα
και στην περίπτωση της παραλλαγής Δέλτα. Σε ό,τι αφορά τις
αποτραπείσες νοσηλείες, από
τις 52.600 οι 8.800 αφορούν τις
ηλικίες 65-74 ετών, οι 20.300
την ηλικιακή ομάδα 75-84 και οι
23.500 πιο ηλικιωμένους
ασθενείς.
Μιλώντας στην Daily Mail, ο
επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ Δρ Ραγκίμπ
Αλί σχολίασε ότι τα συγκεκριμένα συμπεράσματα για την
αποτελεσματικότητα
των
εμβολίων είναι εξαιρετικά σημαντικά. «Είναι οι πρώτες αποδείξεις από τον πραγματικό κόσμο
και δείχνουν ξεκάθαρα την
επίδραση που έχουν τα εμβόλια

στις εισαγωγές για τους άνω
των 65 ετών, οι περισσότεροι
εκ των οποίων μέχρι τις 10
Ιουλίου είχαν κάνει και τις δύο
δόσεις. Αναμένω ανάλογα αποτελέσματα για όλες τις ηλικιακές
ομάδες», είπε.
Όπως αναφέρουν νοσοκομειακοί γιατροί, ακόμα και όσοι
φορείς χρήζουν νοσηλείας,
πλέον τείνουν να εκδηλώνουν
ηπιότερα συμπτώματα σε
σχέση με τα προηγούμενα κύματα της πανδημίας και να λαμβάνουν πιο γρήγορα εξιτήριο.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 125 ασθενείς σε αναπνευστήρα για κάθε 10.000 νέες λοιμώξεις την ημέρα, ενώ στο
αντίστοιχο σημείο του χειμερινού κύματος της πανδημίας
υπήρχαν 2.312 ασθένειες σε
μηχανική υποστήριξη ανά
10.000 ημερήσιες λοιμώξεις.
Γενικότερα, οι νοσηλευθέντες
είναι νεαρότεροι σε ηλικία από
τα προηγούμενα κύματα της
πανδημίας, με έξι στους δέκα
να είναι κάτω των 54 ετών στην
Αγγλία. Στο χειμερινό κύμα της
πανδημίας οι νοσηλευόμενοι
κάτω των 54 αντιστοιχούσαν
στο 22% του συνόλου. Επίσης,
περίπου έξι στους δέκα νοσηλευόμενους είναι ανεμβολίαστοι.
Σε νοσοκομείο βρίσκονταν την
περασμένη εβδομάδα 5.001
φορείς κορωνοϊού. Την προηγούμενη φορά με αντίστοιχο
αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων, στα μέσα Ιανουαρίου, ο
αριθμός των νοσηλευόμενων
ήταν οκταπλάσιος. Ο PHE
σημειώνει ότι η ανάλυση που
έχει κάνει δεν υπολογίζει καν τα
εκατομμύρια λοιμώξεων που
έχουν αποφευχθεί λόγω της
άμυνας των εμβολίων.
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ΒΡΕΤΑΝΙΑ – ΗΠΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Διπλό παιχνίδι από τους Δυτικούς ιμπεριαλιστές σε βάρος της Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Διπλό παιχνίδι παίζουν οι δυτικοί
ιμπεριαλιστές σε βάρος της Κύπρου,
γεγονός που διαφαίνεται με τον
πλέον παραστατικό τρόπο με τα όσα
διαδραματίζονται στην έδρα των
Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη
για τη διαμόρφωση Ψηφίσματος για
την ανανέωση της θητείας της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο. Οι συμμαχικές των κυβερνώδυνάμεις
ντων
ΝΑΤΟϊκές
εμφανίζονται τάχατες με διαφορετικές θέσεις στις τοποθετήσεις για το
Κυπριακό, με τους Άγγλους να μεθοδεύουν διατυπώσεις που βολεύουν
τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της
Τουρκίας και την ίδια ώρα οι φίλοι
τους Αμερικανοί και Γάλλοι τοποθετούνται στη μέχρι τώρα γραμμή του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για
αναζήτηση λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με τους Άγγλους να μη δείχνουν
διάθεση διαφοροποίησης του αρχικού
λεκτικού στο Σχέδιο Ψηφίσματος που
παραπέμπει σε συνομοσπονδία ή και
λύση δυο κρατών. Από την πρώτη στιγμή η διανομή του σχεδίου Ψηφίσματος
προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση
της Ρωσίας, της Κίνας και της Ινδίας.
Σ’ αυτό το στάδιο η Ουάσιγκτον, όπως
και το Παρίσι δεν είχαν εκδηλώσει καμιά
τοποθέτηση, ωστόσο μετά την σαφή
προειδοποίηση των μονίμων μελών του
Συμβουλίου Ασφαλείας που δεν ανήκουν στη Δυτική Συμμαχία (Ρωσίας και
Κίνας), οι Δυτικο-ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις άλλαξαν τακτική: Οι Άγγλοι συνεχίζουν
στον τούρκικο αμανέ διατυπώσεων που
θα έδινε διπλωματική κάλυψη στην
τουρκική πλευρά να προωθεί τη διχοτομική λύση δυο κρατών χωρίς να κατηγορείται για θέσεις που βρίσκονται
εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων
Εθνών. Σε συζήτηση που έγινε αρχές

της εβδομάδας του δεύτερου προσχεδίου ψηφίσματος για την ανανέωση της
θητείας της OΥΝΦΙΚΠ – που είχε επιδοθεί την Παρασκευή - στο οποίο όμως
επαναλαμβανόταν αναφορές που είχε
ζητήσει η Τουρκία και αλλοίωναν τις
πρόνοιες των Ψηφισμάτων του ΟΗΕόλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
ζήτησαν από τη Βρετανία ξεκάθαρη
αναφορά στη βάση λύσης του Κυπριακού «χωρίς ουρές»… Αιχμή της αντιπαράθεσης είναι η τέταρτη παράγραφος του προοιμίου, στο τέλος της
οποίας η Βρετανία πρόσθεσε στην αναφορά στις «παραμέτρους μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως
ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα» συμπεριλαμβανομένης της 4ης παραγράφου του διατακτικού του 716/1991
φράση που αναφέρει ότι οι παράμετροι
αυτές είναι αρκετά ευρείς για να καλύπτουν μια σειρά πρακτικές και νομικές
ρυθμίσεις. Στις αντιδράσεις της Ρωσίας
και της Κίνας προστέθηκαν οι ΗΠΑ και
η Ιρλανδία υποστηρίζοντας τη θέση για
ξεκάθαρη αναφορά. Είχε προηγηθεί,
αμέσως μετά την ετοιμασία του πρώτου
προσχεδίου Ψηφίσματος, έντονη παρέμβαση / αντίδραση της Μόσχας με
αυστηρή δήλωση της Επίσημης Εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα η οποία χαρακτήρισε ανεπίτρεπτες οποιεσδήποτε
μονομερείς ενέργειες στην υπόθεση του
Κυπριακού και επανέλαβε τη θέση της
Μόσχας ότι το υπάρχον «αρχαϊκό» σύστημα εγγυήσεων εξωτερικής ασφάλειας της Κύπρου πρέπει να αντικατασταθεί από εκείνες του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
«Θεωρούμε ανεπίτρεπτες οποιεσδήποτε μονομερείς ενέργειες, οι οποίες
έρχονται σε αντίθεση με ήδη υιοθετημένα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ, το
550 του 1984, το 789 του 1992, και
δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες για
την επανέναρξη της διαπραγματευτικής
διαδικασίας για το πρόβλημα του Κυπριακού», δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα
απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις
κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση του
ρωσικού και διεθνούς Τύπου.
«Η Ρωσική Ομοσπονδία τάσσεται με
συνέπεια υπέρ της επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος εντός των γνωστών πλαισίων του διεθνούς δικαίου,
τα οποία έχουν τεθεί με τα ψηφίσματα
του ΣΑ του ΟΗΕ και προβλέπουν δημιουργία στην Κύπρο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με ένα διεθνές νομικό πρόσωπο, μία κυριαρχία και

υπηκοότητα», τόνισε η Ρωσίδα εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι η Μόσχα
δεν υποστηρίζει «την ιδέα της μονομερούς διόρθωσης των υπαρχόντων θεμελίων των συνομιλιών ή της επανεξέτασης του μοντέλου της διευθέτησης»,
ανέφερε. «Θεωρούμε ότι η τελική λύση
πρέπει να βρεθεί από τις ίδιες τις κοινότητες χωρίς έξωθεν πίεση, χωρίς επιβολή έτοιμων συνταγών ή κάποιων
χρονοδιαγραμμάτων. Εκφράζουμε αυτή
τη θέση αρχών σε όλους χωρίς εξαίρεση
τους εταίρους μας και από αυτήν αντιστοίχως καθοδηγούμαστε στο πλαίσιο
των εργασιών του ΣΑ του ΟΗΕ», είπε η
Μ. Ζαχάροβα, προσθέτοντας:«Υπολογίζουμε ότι το ήδη διαμορφωθέν πλαίσιο
επίλυσης του Κυπριακού θα αντικατοπτριστεί και στο επικείμενο ψήφισμα για
την παράταση της εντολής των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στην Κύπρο
και στο εξής, το οποίο ήδη τελεί υπό
εξέταση στο ΣΑ. «Η Ρωσία σταθερά
υποστηρίζει τη δραστηριότητα των
στρατιωτικών δυνάμεων του ΟΗΕ για
την υποστήριξη της ειρήνης στην
Κύπρο λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα του ηγετικού ρόλου αυτής της
αποστολής και έτσι την αποτιμούμε»,
υποστήριξε. Στο πλαίσιο του ΟΗΕ, καθώς και στις διμερείς επαφές, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στη γραμμή της
δημιουργίας ευνοϊκών εξωτερικών συνθηκών για την επίτευξη προόδου στο
ζήτημα του Κυπριακού. Θεωρούμε ότι
η τάχιστη επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών για την τελική λύση του
Κυπριακού προβλήματος θα επέτρεπε
να δημιουργηθεί εποικοδομητική ατμόσφαιρα, που θα συνέβαλε στην εξεύρεση συμβιβασμού και στο ζήτημα των
Βαρωσίων. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι
παραμένει αναγκαία η εμπλοκή στη συζήτηση των εξωτερικών απόψεων της
διευθέτησης των πέντε μελών του ΣΑ
του ΟΗΕ και η αντικατάσταση του
υπάρχοντος αρχαϊκού συστήματος των
εξωτερικών εγγυήσεων ασφαλείας της
νήσου από εκείνες του ΟΗΕ», κατέληξε
η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ.
ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΒΡΕΤΤΑΝΟΙ
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ
ΟΥΡΑ…
Παρ’ όλα αυτά, οι Δυτικοί «στρατηγικοί
σύμμαχοι» της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, εμμένουν στις νεοφανείς θέσεις τους που προετοιμάζουν
το έδαφος για διολίσθηση σε διχοτομικής φιλοσοφίας λύση του Κυπριακού
και συνάμα άκρως επικίνδυνων εξελίξεων για το μέλλον της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας. Η στάση της Βρετανίας στο
διπλωματικό παρασκήνιο για το Ψήφισμα ανανέωσης της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία,
όπως θέλουν να παρουσιάζουν το ζήτημα ο Νίκος Αναστασιάδης και ο
υπουργός του των εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης, θέλοντας να κρύψουν
τη διπλωματική ανεπάρκεια τους, εκτός
κι αν είναι όλα στημένα. Θυμίζουμε ότι
στις αρχές του χρόνου ο υπουργός
Εξωτερικών της Βρετανίας όταν επισκέφθηκε την Κύπρο έκανε λόγο για την
ανάγκη να βρεθεί φόρμουλα «μέσης λύσης» μεταξύ της θέσης της Ελληνοκυπριακής πλευράς για ΔΔΟ και της τουρκικής για συνομοσπονδία δυο κρατών.
Τότε υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, κυρίως από το ΑΚΕΛ για να έλθει το Λονδίνο και να επιχειρεί να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις…
Προτού όμως κλείσει ο χρόνος και κατά
τον πλέον επίσημο τρόπο, στις διαβουλεύσεις για το Ψήφισμα του Συμβουλίου
Ασφαλείας, το Βρετανικό υπουργείο
Εξωτερικών επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις
πως ο κ. …. Έκανε βολιδοσκοπήσεις
με την εκτρωματική πρόταση του για
λύση «μέσης απόστασης». Ήθελε προφανώς να σφυγμομετρήσει τις αντιδράσεις, έχοντας βεβαίως υπόψη ότι ο Κύπριος Πρόεδρος ειδικά στο θέμα αυτό
είναι χωρίς «πανοπλία» ως σύγχρονος
«γυμνός βασιλιάς», αφού είναι σε όλους
γνωστό πως δεν πέρασε και πολύς καιρός που περιφερόταν διεθνώς και βολιδοσκοπούσε για λύση αποκεντρωμένης, άλλως χαλαρής ομοσπονδίας που
οδηγεί σε συνομοσπονδιακή λύση δυο
κρατών. Κατά συνέπεια, οι φίλοι του οι
Βρετανοί ενεργούν χωρίς συνεννόηση
με τους συμμάχους τους; Έχουν άδικο
όσοι λένε πως το παιχνίδι είναι στημένο,
από πριν ξεπουλημένο και πως μέσα
στο κόλπο είναι και οι Αμερικανοί και οι
εδώ «δυτικολάγνοι» με αφήγημα του
«ανήκομεν στην Δύσιν», που κοιμούνται
και ξυπνούν δηλώνοντας την προσήλωση τους στα συμφέροντα των Δυτικών συμμάχων τους;
• Σχετικά, σημειώνεται ότι η Βρετανία τους τελευταίους μήνες – ακόμη
και στην άτυπη πενταμερή της Γενεύης – ζητά «ευρεία ερμηνεία» των
ψηφισμάτων, καθώς τα θεωρεί εμπόδιο.
Μάλιστα στις πρόσφατες διαβουλεύσεις
του Σ.Α. προσπάθησε ανεπιτυχώς να
πείσει τις χώρες - μέλη, ότι αυτή η διατύπωσή θα βοηθήσει στη σύγκληση νέα
άτυπης συνάντησης το Φθινόπωρο,

στην οποία η Τουρκία θα έχει εποικοδομητικότερη στάση. Σύμφωνα με
διπλωματική πηγή, περίπου ανάλογες
απόψεις για τα ψηφίσματα είχαν εκφρααπό
στελέχη
της
στεί
και
Γραμματείας.Όλες οι υπόλοιπες χώρες
ζήτησαν η παράγραφος να παραμείνει
ως είχε στο προηγούμενο ψήφισμα. Η
Βρετανία ενημέρωσε ότι θα στείλει το
πρωί νέο προσχέδιο, το οποίο θα τεθεί
σε σιωπηρή διαδικασία και στη συνέχεια
θα λάβει την τελική του μορφή για να
υιοθετηθεί 24 ώρες αργότερα, την Πέμπτη. Να σημειωθεί ότι στην ίδια παράγραφο είχε προστεθεί η αναφορά
στην 4η παράγραφο του διατακτικού
του ψηφίσματος 716, τις παραμονές τις
συνάντησης Γκουτέρες – Αναστασιάδη
και Ακιντζί, στο Βερολίνο, με στόχο να
διευκολυνθεί ό τότε Τουρκοκύπριος ηγέτης να αποδεχθεί τους όρους αναφοράς
και να επαναληφθούν οι διαπραγματεύσεις στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες.
Τελικά οι όροι αναφοράς εγκαταλείφθηκαν από τον ίδιο το ΓΓ του ΟΗΕ, Τουρκία και Τουρκοκύπριοι μιλούν για δύο
κράτη, αλλά η αναφορά στο 716 παρέμεινε και τώρα η Βρετανία ζητά περαιτέρω αλλοίωση των προνοιών των ψηφισμάτων. Το ψήφισμα που θα
υιοθετηθεί αύριο (σήμερα) Πέμπτη, θα
ανανεώνει τη θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για
ένα έτος, ενώ ζητά από τον ΓΓ του ΟΗΕ
κάθε έξι μήνες να υποβάλει έκθεση για
την αποστολή των καλών του υπηρεσιών.
ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΒΕΤΟ ΣΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΕΕ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΛΕΕΙ
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ…
Ανοιχτό άφησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης το ενδεχόμενο άσκησης βέτο στη θετική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την
Τουρκία και την υιοθέτηση νέων κυρώσεων εναντίον της, σε συνέντευξη που
παραχώρησε την Τρίτη στην ελληνική
υπηρεσία του ειδησεογραφικού δικτύου
Euronews. O Πρόεδρος Αναστασιάδης
σημείωσε ότι αναλόγως με το πώς συμπεριφέρεται η Τουρκία «τίποτε δεν
αποκλείεται», αναφερόμενος σε οτιδήποτε θα προκαλεί κόστος, είτε αυτό είναι
βέτο στη θετική ατζέντα, είτε αυτό είναι
μέτρα που θα πρέπει να υιοθετηθούν
από πλευράς της Ευρώπης. Παράλληλα ανέφερε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη
προσοχή «γιατί και στην Ευρώπη
δυστυχώς υπάρχουν υπεράνω των
αρχών και των αξιών τα συμφέροντα».
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Βουλή: Δεν έκανε
δεκτή την αναπομπή
του νόμου για
εκποιήσεις
Η Ολομέλεια της Βουλής μετά
από δίωρη συζήτηση, απέρριψε

την

αναπομπή

του

νόμου, ο οποίος παρατείνει
την αναστολή εκποιήσεων
ακινήτων από την 31η Ιουλίου
μέχρι την 31η Οκτωβρίου
2021 λόγω των εντεινόμενων
κοινωνικών και οικονομικών
επιπτώσεων που επέφερε
η έξαρση της πανδημίας.
Υπέρ

της

αποδοχής

της

αναπομπής ψήφισαν 11 Βουλευτές, εναντίον της αποδοχής
της αναπομπής 23 και 6
Βουλευτές τήρησαν αποχή.
Της συνεδρία προήδρευσε
ο Πρεσβύτερος των Βουλευτών Ζαχαρίας Κουλίας, ο
οποίος ενώ συνεδρίαζε η Ολομέλεια και μετά από συνεχείς
αναφορές

Βουλευτών

σε

επιστολή της ΕΚΤ σχετικά με
την αναστολή των εκποιήσεων, ζήτησε από τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας
να καταθέσει την υπό αναφορά επιστολή στη Βουλή.
Πριν τη λήξη της συνεδρίας, η
επιστολή διαβιβάστηκε στη
Βουλή και διανεμήθηκε στους
Βουλευτές. Τα περισσότερα
κόμματα διατύπωσαν τη θέση
ότι σκοπίμως η επιστολή δεν
διαβιβάστηκε

στη

Βουλή

καθώς η ημερομηνία παραλαβής από την ΕΚΤ ήταν η 20η
Ιουλίου ενώ η αναπομπή του
νόμου έγινε την 23η Ιουλίου.
Η ΔΗΠΑ κάλεσε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας να υπογράψει και δημοσιεύσει τον νόμο,
ενώ το ΑΚΕΛ εξέφρασε την
άποψη ότι ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας θα τον αναφέρει.

Rapid tests: Για ποιους θα είναι δωρεάν και πόσα θα πληρώνουν οι ανεμβολίαστοι

Τ

ι αλλάζει από την 1η Αυγούστου
και έπειτα σε σχέση με τη
διενέργεια των τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου;
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, ημερομηνίας 2 Ιουλίου
2021, από την 1η Αυγούστου καταργείται η δωρεάν διενέργεια τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου για COVID-19 (antigen rapid test).
Πού θα μπορεί να υποβάλλεται ένας
πολίτης σε rapid test για να εξασφαλίσει SafePass;
Για σκοπούς έκδοσης SafePass, οι πολίτες μπορούν να διενεργούν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου μόνο στα
αδειοδοτημένα υποστατικά των κλινικών
εργαστηρίων που είναι οι κατεξοχήν αρμόδιοι φορείς για τη διενέργεια τεστ, καθώς και στα αδειοδοτημένα υποστατικά
των φαρμακείων.
Το Υπουργείο Υγείας έχει θεσπίσει διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των διαδικασιών που θα ακολουθούνται σχετικά
με τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και
τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα
χρησιμοποιείται, αφού μόνο προϊόντα
συγκεκριμένων κατασκευαστών δύναται
να χρησιμοποιούνται για την έκδοση του
Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικό
ως η συμφωνία των κρατών μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφορικά με κλινικά εργαστήρια ή φαρμακεία, τα οποία
δεν θα συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και τις υποδείξεις του Υπουργείου
Υγείας σε θέματα που αφορούν τη διενέργεια και την αναφορά των αποτελεσμάτων των ελέγχων που θα γίνονται,
από αυτά θα αίρεται η έγκριση διενέργειας των ελέγχων και θα υποβάλλονται
σε πρόστιμο.
Διευκρινίζεται ότι άλλα ιατρικά κέντρα
ή/και κλινικά εργαστήρια και φαρμακεία

που θα διενεργούν rapid test με κινητές
μονάδες δεν μπορούν να εκδίδουν SafePass ή/και Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό.
Πόσο θα κοστίζει η διενέργεια τεστ
στα ιδιωτικά κλινικά εργαστήρια και
στα φαρμακεία;
Η ανώτατη τιμή χρέωσης σύμφωνα με
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2021, καθορί-

ζεται στα 10 ευρώ.
Τερματίζεται το πρόγραμμα δωρεάν
ελέγχου με rapid test του Υπουργείου
Υγείας;
Όχι, το πρόγραμμα του Υπουργείου
Υγείας θα συνεχιστεί για τις ομάδες του
πληθυσμού, οι οποίες για συγκεκριμένους λόγους δεν δύνανται να εμβολιαστούν και στις οποίες θα συνεχίσει να
παρέχεται δωρεάν.
Μπορώ να διενεργήσω rapid test με
ιδία έξοδα στις κινητές μονάδες δειγματοληψίας που θα λειτουργούν
μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας;
Όχι, οι κινητές μονάδες δειγματοληψίας
που θα συνεχίσουν μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας θα εξυπηρετούν μόνο τις ομάδες του πληθυσμού
που εξαιρούνται από την επί πληρωμή

διενέργεια των τεστ και δεν έχουν εξουσιοδότηση να λαμβάνουν χρήματα από
πολίτες.
Ποιες ομάδες του πληθυσμού θα δικαιούνται να διενεργούν τεστ στις κινητές μονάδες δειγματοληψίας μέσω
του δωρεάν προγράμματος του
Υπουργείου Υγείας;
▪ Με την απαραίτητη προσκόμιση του

αποδεικτικού στοιχείου για σκοπούς ταυτοποίησης, οι πιο κάτω ομάδες δύνανται
να διενεργούν δωρεάν rapid test μέσω
του προγράμματος του Υπουργείου
Υγείας:
▪ Τα ανήλικα πρόσωπα μέχρι 16 ετών
που στην παρούσα φάση δεν έχουν την
επιλογή του εμβολιασμού κατά της
COVID-19.
▪ Τα ανήλικα άτομα ηλικίας 16 και 17
ετών, νοουμένου ότι οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες τους δεν συναινούν στον εμβολιασμό τους.
▪ Τα άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, τα
οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε
εμβολιασμό με τεκμηρίωση με ιατρικό
πιστοποιητικό. Οι κατηγορίες πολιτών
που δεν δύνανται να εμβολιαστούν λόγω
ιατρικών προβλημάτων θα υιοθετηθούν
μετά από εισήγηση του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και θα εκδοθούν σχετι-

κές οδηγίες προς τους πολίτες και τους
επαγγελματίες υγείας.
▪ Οι εγκυμονούσες με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού από
τον Γυναικολόγους τους που να βεβαιώνει ότι δεν συστήνεται ο εμβολιασμός.
▪ Τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με
την 1η δόση του εμβολίου και για την
περίοδο των τριών εβδομάδων που
οφείλουν να υποβάλλονται σε τεστ ως
προϋπόθεση για την έκδοση SafePass.
Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει να
παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού.
▪ Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το
εμβολιαστικό τους σχήμα, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους
ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζεται η
Κάρτα Εμβολιασμού.
Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας, στο
πλαίσιο της επιτήρησης της επιδημιολογικής κατάστασης της χώρας, θα συνεχίσει του ελέγχους σε κλειστές δομές, σε
οίκους ευγηρίας και σε άλλους χώρους
όπου διαμένουν/φιλοξενούνται άτομα
υψηλού κινδύνου ή/και που ανήκουν στις
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Πόσο συχνά πρέπει να υποβάλλομαι
σε τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου;
Για σκοπούς έκδοσης SafePass και νοουμένου ότι ο πολίτης άνω των 12 ετών
δεν κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού
ή ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19
τις τελευταίες 180 μέρες, οφείλει να υποβάλλεται σε εξέταση PCR ή τεστ ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου ανά 72 ώρες.

Πώς θα εκδώσουν SafePass όσοι Κύπριοι εμβολιάστηκαν ή νόσησαν στο εξωτερικό
Για σκοπούς έκδοσης Ευρωπαϊκού
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19
(EUDCC) και SafePass για τους Κύπριους ή/και νόμιμα διαμένοντες στη
Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί
ή διαγνωσθεί θετικοί στον ιό σε χώρες
άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού
Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και
Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία, το Υπουργείο
Υγείας υπενθυμίζει τα ακόλουθα:
•Πολίτες που έχουν εμβολιαστεί σε τρίτες
χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ ή την Ελβετία και

επιθυμούν να εξασφαλίσουν το EUDCC
ή το SafePass θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα το Έντυπο Α και να
το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση eudcc.vaccination@moh.gov.cy,
επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα
έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό.
•Πολίτες που έχουν διαγνωσθεί θετικοί
στον ιό σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ
ή την Ελβετία και επιθυμούν να εξασφαλίσουν το EUDCC ή το SafePass θα
πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα
το Έντυπο Β και να το αποστείλουν στην

ηλεκτρονική διεύθυνση eudcc.recovery@moh.gov.cy, επισυνάπτοντας όλα
τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό. Τονίζεται ότι για αποφυγή
καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας, οι
αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται
πλήρως συμπληρωμένες με την προσκόμιση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.Υπενθυμίζεται πως πολίτες, οι οποίοι έτυχαν εμβολιασμού ή
βρέθηκαν θετικοί στον ιό σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος
του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορ-

βηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) ή
στην Ελβετία, για σκοπούς έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού
COVID-19, θα πρέπει να αποταθούν
στις Αρχές της χώρας όπου τους χορηγήθηκε ο εμβολιασμός ή όπου έχουν
διαγνωσθεί θετικοί στον ιό. Σε τέτοια
περίπτωση, υπάρχει διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό στον ιστοχώρο https://reopen.europa.eu αναφορικά με τη διαδικασία που ισχύει σε κάθε χώρα για
έκδοση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID.
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Πέτρος Φιλιππίδης: Στη φυλακή
κατηγορούμενος για βιασμό

Έχασε τη «μάχη» με τον κορωνοϊό
ο μητροπολίτης Κινσάσας

Ωστόσο, οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί
του δεν έπεισαν την ανακρίτρια και την
εισαγγελέα, οι οποίες ομόφωνα τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο δείχνοντάς
του το δρόμο της φυλακής.
Οι αντιδράσεις του καλλιτεχνικού κόσμου
Ο Κώστας Αρζόγλου ένιωσε από τη μία
θλίψη για την κατάληξη του Πέτρου
Φιλιππίδη, από τη άλλη περήφανος που
ο κόσμος άρχισε επιτέλους να καταγγέλει
Στη φυλακή βρίσκεται από χθες, Τετάρτη,
ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης,
ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για
έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού.
Ο Πέτρος Φιλιππίδης οδηγήθηκε ως
προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές
της Τρίπολης, καθώς εκεί κρατούνται
κατηγορούμενοι
για
σεξουαλικά
αδικήματα, όπως ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Δημήτρης Λιγνάδης.
Ο ίδιος φαίνεται πως δεν ανέμενε αυτή
την εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες,
τα πρώτα λόγια του όταν άκουσε την
απόφαση την Τρίτη ήταν:
Δεν το πιστεύω, δεν το περίμενα αυτό
που κάνατε, δεν είναι δυνατόν…».
Ο Πέτρος Φιλιππίδης, που μεσουρανούσε τηλεοπτικά και θεατρικά,
απολογήθηκε την Τρίτη κάτω από άκρα
μυστικότητα και αρνήθηκε το σύνολο των
κατηγοριών που του αποδίδονται.

κακοποιητικές συμπεριφορές. «Πιστεύω
ότι δεν είναι μία αρχή, αλλά ένα τέλος.
Είμαι πολύ περήφανος που ο κλάδος
μας άνοιξε το στόμα του. Μακάρι και

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου μεταφέρθηκε με κορωνοϊό ο μητροπολίτης Κινσάσας Νικηφόρος, όπου και κατέληξε,
όπως έκανε γνωστό ο διευθυντής της
ΜΕΘ - Covid, Νικόλαος Καπραβέλος.
Όπως είπε ο κ. Καπραβέλος στον ΑΝΤ1,

Κικίλιας: Σπάμε το φράγμα των 5 εκατομμυρίων
πλήρως εμβολιασμένων
Έτοιμη να φτάσει στους 5

άλλοι χώροι να τον άνοιγαν. Για σκε-

εκατομμύρια πλήρως εμβολια-

φτείτε τι θα συνέβαινε αν άνοιγαν το

σμένους πολίτες είναι η χώρα

στόμα τους οι άνθρωποι της πασαρέλας… Γι’ αυτό και λέω ότι προτιμώ να
είναι ένα τέλος. Ομολογώ ότι η προφυλάκισή του Πέτρου ήταν ένα διπλό

ο μητροπολίτης με το σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο στο Κονγκό, μεταφέρθηκε
με κορωνοϊό και μετά από παρέμβαση
της Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη. «Ήταν
όμως πολύ αργά», όπως είπε, αφού
ο οργανισμός του ήταν ήδη επιβαρυμένος και μετά από καρδιακή επιπλοκή
εκοιμήθη. «Το τείχος ανοσίας δεν πρέπει
να έχει ρωγμές. Θα έχουμε τραγικές
συνέπειες αν η πανδημία πάει στους
ανεμβολιάστους μεγάλους», τόνισε ο
Νικόλαος Καπραβέλος.

μας, όπως έγραψε το πρωί της
Τετάρτης στο Twitter ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.
«Σπάμε

το

φράγμα

των

5.000.000 πλήρως εμβολιασμέ-

χτύπημα για μένα. Από την μία

νων συμπολιτών μας.

έπρεπε να γίνει, από την άλλη αισθάν-

Συνεχίζουμε», έγραψε στην

θηκα μία θλίψη», είπε στο Mega και

ανάρτησή του ο υπουργός.

συμπλήρωσε ότι το κοινό είχε ήδη

Οι ανεμβολίαστοι «φρενάρουν»

ετυμηγορήσει πριν από τη δικαιοσύνη.

το τείχος ανοσίας

Υπουργείο Εργασίας: Αύξηση 2% Νέος ποινικός κώδικας: Ισόβια
του κατώτατου μισθού
στους βιαστές ανηλίκων
Το Υπουργικό
Συμβούλιο
ενέκρινε την
αύξηση
του
κατώτατου
μισθού κατά
2% από 1ης
Ιανουαρίου
2022, από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα, στα 663 ευρώ το μήνα,
ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλλονται 14
μισθοί το χρόνο. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την ολοκλήρωση
της διαβούλευσης στην οποία συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταίροι,
ερευνητικοί- επιστημονικοί φορείς και η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι
συζητήσεις έγιναν με βάση τις αντοχές της οικονομίας και των επιχειρήσεων αλλά και τη διεθνή συγκυρία.

Σημαντικές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα επιδιώκει να φέρει
το υπουργείο με το νέο Σχέδιο
Νόμου, που κατατέθηκε στη
Βουλή. Τι αλλάζει για αδικήματα
σχετικά με την γενετήσια ελευθερία. Την αυστηροποίηση των
ποινών σε ιδιαίτερα ειδεχθή
εγκλήματα, όπως η ανθρωποκτονία και άλλες πράξεις που
σχετίζονται με την γενετήσια
ελευθερία, προχωρά με πρότασή του το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας σήμερα
κατέθεσε στη Βουλή Σχέδιο
Νόμου γύρω από τις αλλαγές
στον ποινικό κώδικα οι οποίες
σχετίζονται τόσο με αδικήματα

γενετήσιας αξιοπρέπειας, όσο
και με την υφ’ όρων απόλυση
καταδικασθέντων
Μεταξύ άλλων, η παραγραφή
για τα εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας όταν

αυτά τελούνται σε βάρος ανηλίκου θα αρχίζει από την ενηλικίωσή του και για ένα έτος, εφόσον η πράξη είναι πλημμέλημα

και για τρία έτη εφόσον είναι κακούργημα, ενώ οι πράξεις της
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και της προσβολή της
γενετήσιας ευπρέπειας για τους
ανηλίκους θα διώκεται πλέον
αυτεπαγγέλτως. Επίσης, σε συγκεκριμένα ειδεχθή εγκλήματα
η επαπειλούμενη ποινή περιορίζεται στην ισόβια κάθειρξη και όχι και στην πρόσκαιρη,
όπως ισχύει μέχρι σήμερα- ενώ
αντίστοιχα προβλέπεται απαγόρευση της κατ’ οίκον έκτισης της
ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση σχετικά με την υφ’όρων
απόλυση.

Έφυγε από την ζωή ο
βραβευμένος ποιητής
Νίκος Φωκάς
Απεβίωσε ο σπουδαίος ποιητής και δοκιμιογράφος σε
ηλικία 94 ετών. Γεννήθηκε
στην Κεφαλονιά το 1927, αλλά
μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου
και σπούδασε Ιστορία και
Αρχαιολογία. Από το 1961 ως
το 1974 έζησε στο Λονδίνο
όπου εργάστηκε για την Ελληνική Υπηρεσία του Βρετανικού
Ιδρύματος Ραδιοφωνίας(BBC).
Μετά την επιστροφή του στην
Ελλάδα εργάστηκε στη μέση
εκπαίδευση και την Ελληνική
Ραδιοφωνία.
Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1954 με την ποιητική
συλλογή «Κυνήγια από σύγχρονα γεγονότα». Ακολούθησαν οι συλλογές:
«Δυό φορές τ’ όνειρο», 1957,
«Μάρτυρας μοναδικός», 1961,
«Προβολή πάνω σε γαλάζιο»,
1972, «Συλλυπητήρια σε μια
μέλισσα», 1976, «Ο μύθος της
καθέτου», 1981, «Προβολέας
στα μάτια», 1985, «Γκρίζο
χρώμα θερμό», 1989, «Ένα
σημείο προσήλωσης», 1993,
«Κοχυβαδάκια», 1995, «Στον
ποταμό Κολύμα», 1997, «Το
μέτρο της κραυγής μας»,
2000. Εκδόθηκε, επίσης, το
έμμετρο αφηγηματικό ποίημα
«Παρτούζα ή Ένα κλείσιμο ματιού», 1991, και το πεζό «Το
κάλεσμα της αλεπούς (ένα παραμύθι)», 1991. Το 2002 εκδόθηκε ο συγκεντρωτικός τόμος
«Ποιητικές συλλογές 19542000» (εκδ. «Ύψιλον»).
Δημοσίευσε, επίσης, δοκίμια
για τη νεοελληνική λογοτεχνία,
και είχε μεταφράσει έργα των:
Προσπέρ Μεριμέ, Καίης Τσιτσέλη, Γιάνους Γκλοβάσκι,
Τόμας ντε Κουίνσυ, Κάρολου
Μποντλέρ, Ιωάννου Μέγεντορφ, Τόμας Χάρντυ, Κώστα
Αξελού, Τζόναθαν Καριάρα,
Αμαλίας Φλέμινγκ, Ρόμπερτ
Φροστ, Σέλμα Λάγκερλεφ,
κ.ά.. Έλαβε μέρος σε διάφορα
ελληνικά και διεθνή συμπόσια
και σεμινάρια για τη λογοτεχνία.Τιμήθηκε με το Κρατικό
Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης το 1995 για τα Δεκαπέντε ποιήματα του Μπωντλαίρ, με το Βραβείο Ποίησης
του περιοδικού «Διαβάζω» το
1998, για τη συλλογή Στον
ποταμό Κολύμα, καθώς και με
το Αριστείον Γραμμάτων και
Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών
το 2005, για τη συνολική του
προσφορά στα γράμματα.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ

Η αρχηγός του Δήμου Haringey Peray Ahmet δεσμεύθηκε
να υποστηρίξει το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο

Τ

ην Τετάρτη 21 Ιουλίου, το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο
(CCC) καλωσόρισε τη νέα
ηγέτη του Δήμου Haringey, Peray
Ahmet. Η κυρία Ahmet συναντήθηκε
με τους ακόλουθους αξιωματούχους
του CCC: την Πρόεδρο, Σούζη Κωνσταντινίδη MBE, τον Ταμία, Πάμπο
Χαραλάμπους, και τη Διευθύντρια,
Χριστάλλα Ευδοκίμου.
Οι αξιωματούχοι του CCC εξήγησαν
στην αρχηγό του Δήμου τη σημασία
του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου
για την κοινότητα. Για παράδειγμα,
της μίλησαν για τις υπηρεσίες που
παρέχει, τις εγκαταστάσεις και τις
καθημερινές δραστηριότητές του,
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
- Υπηρεσία Housing Related Supporting People Service, η οποία παρέχει υποστήριξη και συμβουλές

σχετικά με ζητήματα στέγασης, π.χ.
για χορήγηση παροχών (benefits),
επίλυση ζητημάτων στέγασης κ.λπ.
- Υπηρεσία Meals-on-Wheels
Service προς άτομα που είναι σε
απομόνωση,
ευάλωτους
και
ευπαθείς πολίτες, ηλικιωμένους,
αναπήρους, η οποία συνεχίστηκε
καθ 'όλη τη διάρκεια της πανδημίας.
Το CCC εξακολουθεί να παραδίδει
γεύματα κάθε μέρα.
- Υπηρεσία Day Care & Activities
Service. Το CCC έχει τα δικά του
λεωφορεία προσαρμοσμένα με
ανυψωτικά συστήματα για να επιβιβάζονται ηλικιωμένοι και άτομα με
ειδικές ανάγκες. Τα λεωφορεία πρέπει να αντικατασταθούν επειγόντως.
- Χώρος Drop-In / Lounge / Café,
που παρέχει ασφάλεια και δυνατό-

τητα για δραστηριότητες.
- Εγκαταστάσεις για θεματικές
ομάδες και κοινοτικούς οργανισμούς, π.χ. αυτισμός, ανάδοχες
οικογένειες.
- Δραστηριότητες και τάξεις
μαθημάτων, π.χ. Καράτε, Παιδικός
Χορός, Μπαλέτο.
Η αρχηγός του δήμου είχε την
ευκαιρία να μιλήσει με τους χρήστες
των υπηρεσιών του Κέντρου και
δήλωσε εντυπωσιασμένη από το
φάσμα των υπηρεσιών που
παρέχει. Οι αξιωματούχοι του
Κέντρου τόνισαν ότι τα έσοδα του
CCC προέρχονται κυρίως από μισθώσεις και τροφοδοσία, με σκοπό
να μπορεί να παρέχει όλες αυτές τις
υπηρεσίες και τις υποδομές. Η κυρία

Αχμέτ υποσχέθηκε ότι ο Δήμος θα
υποστηρίξει το Κοινοτικό Κέντρο το
οποίο σκοπεύει να επισκεφθεί
επισήμως ξανά τον Σεπτέμβριο.
Αντιστοίχως, το CCC δεσμεύτηκε να
στηρίξει την κυρία Αχμέτ και τον
Δήμο του Haringey.
Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο
χρειάζεται την υποστήριξη της
κοινότητάς μας για να συνεχίσει
να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Παρακαλούμε συνεισφέρετε σε
αυτόν τον αγαθό σκοπό μέσω της
σελίδας Just Giving: www.just-giving.com/campaign/meals-onwheels
Για περισσότερες λεπτομέρειες και
πληροφορίες, επικοινωνήστε με το
Κέντρο στο 020 8881 2329 ή στείλτε
email στο cycc6363@gmail.com

Χρόνια Πολλά, Αμαλία Νεάρχου

Τον Σεπτέμβριο η πρώτη συναυλία στο Hellenic Centre
επαναλειτουργήσει για ζωντανές εκδηλώσεις
μονούσαμε για τη χαλάρωση των περιορισμών
τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, με το σκεπτικό ότι ο
κορωνοϊός θα συνιστούσε μια σημαντικά
μειωμένη απειλή. Ωστόσο, ο κίνδυνος παραμένει
προς το παρόν αυξημένος, και επομένως για την
ασφάλεια όλων έχουμε αποφασίσει ότι οι ζωντανές εκδηλώσεις μας στο Ελληνικό Κέντρο δεν θα
πραγματοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο»
ανέφερε, σε μήνυμά της, η Διευθύντρια του
Ελληνικού Κέντρου κ. Αγάθη Καλησπέρα.

Πόσα οφείλω; Τί χρωστώ, θέλω λοιπόν να
ξέρω,
Να σέ πληρώσω, να ξοφλώ- γιά νά γλυτώσω
απ’ τον ζυγό,
Να πάψω να υποφέρω!
Πές μου ποσό, το χρέος μου, ποιο τό συμβόλαιό μου,
πάψε να σφίγγεις τό σχοινί - μού κόβεις τήν
αναπνοή,
γύρω άπ’ τόν λαιμό μου!
Πλάστηκα μέ συναλλαγές, όλο πληρώνω
χρέη,
Κουράστηκα, τσακίστηκα – ίδρωσα, βασανίστηκα
και ή καρδιά μου λέει!
Ξύπνησε και πολέμησε, ζήτα το Δίκαιο σου,
πόσο καιρό να δέχεσαι – σάν ζώο να ανέχεσαι,
θηλιά είς τόν λαιμό σου!
Ποιος όρισε να πνίγεσαι, μες στης ζωής τά
χρέη,
το αίμα να σού πίνουνε - Βρυκόλακες σου
γίνουνε
στις φλέβες σου σάν ρέει!
Νά σέ κοροϊδεύουνε, και σύ να λέεις, άστους,
Ξύπνα γιατί χαθήκαμε – πόσο ταπεινωθήκαμε
τρέξε τούς κλέφτες πια’τους!
Μήν τήν φοβάσαι την φωτιά, ούτε της μάχης
σφαίρες
για να νικήσεις την σκλαβιά – Θέλει αντρεία
και καρδιά,
ν’αλλάξεις τές ημέρες!
Αγαθά τοίς κόποις κτώνται, να τούς το εξηγήσεις,
τον λυτρωμό σου για να βρείς- τές αλυσίδες
τής ζωής,
να σπάσεις, να τσακίσεις – Ελεύθερος να
ζήσεις!!!

Το άγχος

Η «Παροικιακή» προσθέτει και τις δικές της ευχές στην
Αμαλία Νεάρχου,
Χρονιά πολλά με υγεία και χαρά!

το Hellenic Centre του Λονδίνου.«Όλοι ανυπο-

‘’Αγαθά τοίς κόποις κτώνται’’

Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Ο γνωστός λογιστής της παροικίας Νέαρχος Νεάρχου
από τον λογιστικό οίκο C. Michael & Co στο West End,
επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο για να παραβρεθεί στα
γενέθλια της αγαπημένης του μητέρας Αμαλίας Νεάρχου,
η οποία γιόρτασε τα 85 χρόνια της. Παρά τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τα διεθνή ταξίδια, ο Ν. Νεάρχου πραγματοποίησε αυτό το ταξίδι προκειμένου να περάσει τα γενέθλια της μητέρας του κοντά της. Στη φωτογραφία
διακρίνεται η εορτάζουσα Αμαλία, ο Πανικός Νεάρχου, ο
Δώρος Παναγιώτου και ο Νέαρχος Νεάρχου.

Στο τέλος του προσεχούς Σεπτεμβρίου θα

Γωνιά Ποίησης

Ως εκ τούτου, η συναυλία που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί,
τελικώς, την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου στις 7
μ.μ. στο Great Hall του Ελληνικού Κέντρου.
Πρόκειται για τη συναυλία με τίτλο «Τα πιο ωραία
λαϊκά» από το συγκρότημα A la Greca.
«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί
και ότι θα αποτελέσει μέρος του ευρύτερου
φθινοπωρινού πολιτιστικού προγράμματος που
προετοιμάζουμε», σημείωσε η κ. Καλησπέρα.

Το άγχος είναι καταστροφή
όταν δεν το προσέξεις, νοσοκομεία και
γιατρούς
ποτέ δεν θα αντέξεις.
Το άγχος φέρνει μας πολλά
μες την ζωή που ζούμε, στεναχώριες και άλλα
πολλά
ας μην τα συζητούμε.
Το άγχος με κατάντησε
πολλές νύκτες να κλαίω, μα μόνο της μάνας
μου
τον πόνο μου της λέω.
Ρεφραίν
Το άγχος πιάνει με συχνά
μου φέρνει και ντιπρέσιον, μα που να πάω να
το πω
μόνον μια μάνα έχω.
Το άγχος δεν το θέλω πια , θέλω να το
αφήσω
να φύγει από πάνω μου, χρόνια πολλά να
ζήσω.
Η μάνα μου έλεγε
Άφηστω άγχος άφηστω
άφηστώ εις την μπάντα, και δεν θα δεις μέρα
καλή
θα φύγεις στα σαράντα.
Θέλω μάνα μου γλυκιά, Να πάμε εις την
εκκλησία
Να δούμε και την Παναγιά
εκεί να προσκυνήσω και το άγχος που έχω
πάνω μου
πίσω μου να το αφήσω.
Θέλω γλυκιά μου Παναγιά να φύγει απ΄το
κορμίν μου
να με αφήσει ελεύθερο να ζήσω την ζωή μου.
Ανδρέας Γεωργίου Κοντεάτης
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά
που απορρέουν από προσωπικά βιώματα
του ποιήτη.
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Άνοδος στις κρατήσεις για Κύπρο και Ελλάδα, αισιόδοξες
προβλέψεις, αλλά και ανησυχία για τον τουρισμό

H

απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να επιτρέπει την
επιστροφή από τις «πορτοκαλί»
χώρες όπως η Κύπρος και η Ελλάδα
χωρίς καραντίνα για τους ταξιδιώτες
που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, αναπτέρωσε της ελπίδες της τουριστικής
βιομηχανίας των δύο χωρών.
Στόχος της Λευκωσίας και της Αθήνας
ήταν να μην «χαθεί» τουριστικά και
ο Αύγουστος, όπως συνέβη με τον
Ιούνιο και τον Ιούλιο. Ωστόσο, κάποιες
πληροφορίες που διακινούνται αναφέρουν ότι η Ελλάδα ενδέχεται να έχει
την τύχη της Γαλλίας, για την οποία
δημιουργήθηκε μια νέα ταξιδιωτική
κατηγορία, η «πορτοκαλί συν» (amber
plus), που επιβάλλει δεκαήμερη
καραντίνα ακόμη και για τους διπλά
εμβολιασμένους. Αντίστοιχοι φόβοι
εκφράστηκαν και για την Κύπρο, αν και
πηγές με γνώση του θέματος θεωρούν
αυτό το ενδεχόμενο «ιδιαιτέρως
απομακρυσμένο». Αιτία της ανησυχίας
είναι η αύξηση των κρουσμάτων
κορωνοϊού στις δύο χώρες, αλλά και
τα σχετικά χαμηλά ποσοστά του
εμβολιασμένου πληθυσμού. Μιλώντας
στη Βουλή των Λόρδων πριν από λίγες
ημέρες, ο Βρετανός υφυπουργός
Υγείας λόρδος Μπέθελ δεν απέκλεισε
το ενδεχόμενο να προστεθεί η Ελλάδα
στην «πορτοκαλί συν» κατηγορία.
«Στην περίπτωση της Γαλλίας, ακολουθήσαμε μια προληπτική προσέγγιση η
οποία νομίζω ότι είναι σωστή, διότι
υπάρχουν πολλά κρούσματα της
μετάλλαξης Βήτα. Ωστόσο, παρακολουθούμε συνεχώς όλα τα κράτη και
θα λάβουμε όποια μέτρα κρίνουμε
απαραίτητα για την προστασία της χώ-

ρας μας», είπε. Η δήλωσή του ήρθε
σε απάντηση ερώτησης του λόρδου
Τέιλορ του Γκος Μουρ ο οποίος ζήτησε
από την κυβέρνηση να εξηγήσει «γιατί
δεν θέτει περαιτέρω περιορισμούς για
την Ελλάδα, όπου τα επίπεδα της
παραλλαγής Βήτα είναι υψηλότερα
από ό,τι στη Γαλλία».
Παράλληλα, βρετανική πηγή είπε στην

ρωνοϊού από την εγκεκριμένη λίστα της
βρετανικής κυβέρνησης.Υπενθυμίζεται
ότι στις αρχές του καλοκαιριού αξιωματούχοι τόσο της Κύπρου όσο και της
Ελλάδας δήλωναν από «αισιόδοξοι»
έως «βέβαιοι» ότι οι χώρες τους θα
εντάσσονταν σύντομα στην «πράσινη»
κατηγορία. Η πραγματικότητα, όμως,
τους διέψευσε, και έτσι σήμερα

νουμε
στην
πορτοκαλί
λίστα.
Ελπίζουμε ότι τα δεδομένα θα υποστηρίξουν την άποψή μας», δήλωσε ο κ.
Θεοχάρης στο Sky News.Ο καθηγητής
Πολ Χάντερ, ειδικός στις μολυσματικές
ασθένειες στο Πανεπιστήμιο East
Anglia, επισήμανε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως «η Γαλλία δεν έχει πρόβλημα με τη μετάλλαξη Βήτα» και ότι η
Ισπανία και η Ελλάδα «φαίνεται να
έχουν περισσότερα κρούσματα από τη
Γαλλία».

Αυξήθηκαν οι κρατήσεις

«Παροικιακή» ότι στην αναθεώρηση
της προσεχούς εβδομάδας, ούτε η
Ελλάδα ούτε η Κύπρος αναμένεται να
ενταχθούν στην «πράσινη» κατηγορία
του λεγόμενου συστήματος «φωτεινού
σηματοδότη» (traffic light), η οποία
απαλλάσσει από την υποχρέωση
καραντίνας τόσο τους εμβολιασμένους
όσο και τους ανεμβολίαστους. Οι δύο
χώρες αναμένεται να παραμείνουν
στην «πορτοκαλί» κατηγορία, εάν
φυσικά δεν υποβαθμιστούν στην
κατηγορία «πορτοκαλί συν», η οποία
προβλέπει καραντίνα 10 ημερών για
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους
και προαγορά δύο τεστ ανίχνεσης κο-

βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δεύτερο
κατά σειρά «χαμένο» καλοκαίρι.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Έλληνας
υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης
έφτασε στο σημείο να απευθύνει
«έκκληση» στη βρετανική κυβέρνηση
να μην κατατάξει την Ελλάδα στην
κατηγορία amber plus.
Εάν αυτό συμβεί, θα ισοδυναμεί με
νέο, ισχυρό πλήγμα για τον ελληνικό
τουρισμό. Πόσοι τουρίστες θα
επιλέξουν την Ελλάδα γνωρίζοντας ότι
θα υποχρεωθούν σε καραντίνα κατά
τηνεπιστροφή τους, ακόμη και αν είναι
εμβολιασμένοι; «Η Ελλάδα είναι
ασφαλής χώρα. Πρέπει να παραμεί-

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Βρετανών
παραθεριστών που ταξιδεύουν σε
άλλες χώρες έφτασε στο υψηλότερο
επίπεδο από την αρχή του έτους,
καθώς οι αποδράσεις στο εξωτερικό
αρχίζουν να επιστρέφουν στα προπανδημικά επίπεδα.
Πάνω από 2.100 πτήσεις που μετέφεραν περίπου 393.000 επιβάτες
πραγματοποιήθηκαν από το Ηνωμένο
Βασίλειο προς μεγάλους ευρωπαϊκούς
προορισμούς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ανάλυση των δρομολογίων
των αεροπορικών εταιρειών δείχνει ότι
συνολικά 352 πτήσεις είχαν προορισμό
την Ελλάδα, ποσοστό μόλις 5%
χαμηλότερο από το αντίστοιχο
Σαββατοκύριακο του 2019.
Η Jet2 ανακοίνωσε ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε προγραμματίστηκαν
170 αναχωρήσεις, σε σύγκριση με
μόνο 70 την περασμένη εβδομάδα, με
την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την
Κροατία και την Ισπανία να είναι οι πιο
δημοφιλείς προορισμοί.Τα αεροδρόμια
του Λονδίνου και του Μάντσεστερ
επιβεβαίωσαν ότι κατέγραψαν το πιο

έντονο από πλευράς κίνησης
Σαββατοκύριακο του έτους.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η
ζήτηση για ταξίδια στο εξωτερικό
αυξήθηκε μετά την απόφαση της
κυβέρνησης να εξαιρέσει πλήρως τους
εμβολιασμένους ταξιδιώτες από την
καραντίνα όταν επιστρέφουν από τους
προορισμούς της «πορτοκαλί» λίστας.
Έρευνα της εταιρείας ανάλυσης
δεδομένων πτήσεων Cirium διαπίστωσε ότι οι πτήσεις προς την Ελλάδα
βρίσκονται πλέον σε προ-πανδημικά
επίπεδα: είναι μόλις 5% λιγότερες σε
σχέση με τον Ιούλιο του 2019.
Την εκτίμηση ότι υπάρχει μια σταθερή,
αυξητική ροή τουριστών από το
εξωτερικό εξέφρασε ο Δήμαρχος Αγίας
Νάπας Χρήστος Ζαννέττου, προσθέτοντας ότι το ποσοστό πληρότητας των
ξενοδοχείων ανέρχεται στο 30 – 40%.
Με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ζαννέττου είπε πως «υπάρχει μια
σταθερή, αυξητική ροή τουριστών
ειδικά από τη ρωσική αγορά και
το Ηνωμένο Βασίλειο, που διοργνώνουν οι μεγάλοι τουριστικοί πράκτορες
της χώρας». Παράλληλα, η Ελλάδα
παραμένει στους κορυφαίους σε
προτιμήσεις προορισμούς. Τα δεδομένα από τη Βρετανία είναι θετικά,
αφού η TUI που έχει αρχίσει το
πρόγραμμά της για Κέρκυρα, Κρήτη,
Ηράκλειο, Ζάκυνθο, Ρόδο και Κω,
τώρα προσθέτει και τη Σκιάθο.
Επιπροσθέτως, τα τελευταία στοιχεία
δείχνουν ότι οι πληρότητες τις πρώτες
εβδομάδες του Ιουλίου ανέβηκαν στο
48%. Πάντως, αυτή την περίοδο ουδείς
είναι σε θέση να κάνει ασφαλείς
προβλέψεις για το τουρισμό.
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Ρωσία: Καταγράφηκαν 22.420 νέα κρούσματα Βόρεια Κορέα: Το «στοιχειωμένο» ξενοδοχείο
που επιπλέει στη θάλασσα
και 798 θάνατοι από κορωνοϊό
Μια απίστευτη ιστορία που ξεκίνησε από την Αυμεταδοτικότητας παραλλαγή Δέλτα και στον αργό
ρυθμό των εμβολιασμών. Η κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης της πανδημίας επιβεβαίωσε
επίσης τον θάνατο 798 ανθρώπων από επιπλοκές της covid-19 κατά το τελευταίο 24ωρο, με τον
συνολικό αριθμό των νεκρών να ανέρχεται σε
156.178. Η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία
Η Ρωσία κατέγραψε σήμερα 22.420 νέα κρούσματα κορονοϊού, ανεβάζοντας τον επίσημο
συνολικό απολογισμό από την έναρξη της πανδημίας σε 6.195.232 εν μέσω αύξησης κρουσμάτων που αποδίδεται κυρίως στην υψηλής

πραγματοποιεί ξεχωριστή καταμέτρηση και έχει
πει ότι η Ρωσία έχει καταγράψει περίπου 290.000
θανάτους λόγω της Covid-19 από τον Απρίλιο
του 2020 έως τον Μάιο του 2021.

στραλία και κατέληξε στα χέρια του... Κιμ Γιονγκ
Ουν! Η ανθρωπότητα είχε πάντα μεγαλεπήβολα
σχέδια από την γέννησή της. Μερικά ευδοκίμησαν, αλλά πάλι όχι. Όπως το πρώτο πλωτό ξενοδοχείο που φτιάχτηκε το 1988 και η ιστορία
του ξεπερνάει ακόμη και κινηματογραφικό σενάριο. Ονομαζόταν «John Brewer Floating Hotel»
και χτίστηκε στην Σιγκαπούρη με στόχο να αποπλεύσει προς την Αυστραλία και τον Μεγάλο
Κοραλιογεννή Ύφαλο. Είχε τον τίτλο του πρώτου
πλωτού ξενοδοχείου. Μια σειρά από απίστευτες
συμπτώσεις και οικονομικές ατυχίες, έφεραν το
«John Brewer Floating Hotel» στο Βιετνάμ και
μετά στην Βόρεια Κορέα.

Ισχυρή έκρηξη σε βιομηχανικό πάρκο στο Λεβερκούζεν Παρίσι: Ληστής με πατίνι άρπαξε λεία 2 εκατ. ευρώ
- Ένας νεκρός, πολλοί τραυματίες
από κοσμηματοπωλείο
Currenta, που διαχειρίζεται τη συγκεκριμένη μονάδα, αγνοούνται. Σύμφωνα με τις αστυνομικές
Αρχές, 31 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ πέντε
νοσηλεύονται στην εντατική. Μέχρι στιγμής τα αίτια που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη παραμένουν ασαφή. «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από το
τραγικό συμβάν και τον θάνατο του υπαλλήλου
μας» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Currenta, ενώ από την πλευρά του ο Λαρς Φρίντριχ,
H έκρηξη που συντάραξε το Λεβερκούζεν ήταν

επικεφαλής του Chempark, ανέφερε: «Ελπίζουμε

ισχυρή. Στη συνέχεια τεράστιο σύννεφο καπνού

ότι θα καταφέρουμε να διασώσουμε τους ανθρώ-

κάλυψε την πόλη, οι κάτοικοι τρομοκρατήθηκαν.

πους, η τύχη των οποίων αγνοείται». Ο δήμαρχος

Τουλάχιστον ένας εργαζόμενος σε μονάδα καύ-

του Λεβερκούζεν έκανε λόγο για μια «τραγική στι-

σης απορριμμάτων στη βιομηχανική περιοχή

γμή» για την πόλη. Σύμφωνα με την Ομοσπον-

Chempark του Λεβερκούζεν έχασε τη ζωή του,

διακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας η έκρηξη

ενώ άλλοι τέσσερις εργαζόμενοι στην εταιρεία

συνοδεύτηκε από «έκλυση υψηλής θερμότητας».

Joey Jordison: Πέθανε ο θρυλικός ντράμερ των Slipknot

Η οικογένεια του Joey Jordison
επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή
της, τον θάνατο του 46χρονου.
Θρήνος στον χώρο της μουσικής σκόρπισε η είδηση της
απώλειας του Joey Jordison.
Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένεια του θρυλικού ντάμερ των
Slipknot, των οποίων αποτέλεσε και ιδρυτικό μέλος, με ανακοίνωσή της, στο περιοδικό Rolling Stone. Η ανακοίνωση
«Συντετριμμένοι μοιραζόμαστε
μαζί σας τα νέα πως ο Joey Jordison, δημιουργικός ντράμερ,

μουσικός και καλλιτέχνης, πέθανε ειρηνικ στον ύπνο του στις
6 Ιουλίου 2021. Ήταν 46 ετών.
Ο θάνατος του Joey μας άδειασε τις καρδιές και ο πόνος μας
είναι απερίγραπτος. Όσοι γνώριζαν τον Joey, καταλάβαιναν
την ευφυΐα του, την ευγενική
προσωπικότητά του, την τεράστια καρδιά του και την αγάπη
του για την οικογένεια και τη
μουσική. Η οικογένεια του Joey
ζητά από φίλους, φανς και ΜΜΕ
να σεβαστούν την ανάγκη για
ιδιωτικότητα και ηρεμία σε αυτή

την ασύλληπτα δύσκολη στιγμή.
Η οικογένεια θα κάνει την κηδεία
σε κλειστό κύκλο και ζητά από
τα μέσα και το κοινό να σεβαστούν την επιθυμία των συγγενών». Οι πρώτες πληροφορίες
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει
το TMZ, ο 46χρονος βρέθηκε
από διασώστες στο σπίτι που
έμενε, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες
που κατέβαλαν, δεν κατάφεραν
να τον βοηθήσουν να επανέλθει.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η ληστεία σε γνωστό
κοσμηματοπωλείο της γαλλικής πρωτεύουσας.
Ένα κατάστημα κοσμημάτων Chaumet που βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων,

στο κέντρο του Παρισιού, έγινε στόχος ένοπλης
ληστείας την Τρίτη, ανακοίνωσε η εισαγγελία του
Παρισιού, με τα κλοπιμαία να φτάνουν σε αξία
σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Η εφημερίδα Le Parisien γράφει ότι ένας άνδρας
έφτασε στο κατάστημα με ένα πατίνι και έβγαλε
ένα όπλο μέσα στο κατάστημα, πριν φύγει από
το σημείο χρησιμοποιώντας ξανά το δίτροχο.
Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων, το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε
ότι ξεκίνησε έρευνα. Δεν επιβεβαίωσε τις αρχικές
εκτιμήσεις για το ύψος της λείας. Η Chaumet είναι
μία από τις παλαιότερες μάρκες κοσμημάτων της
Γαλλίας και ανήκει στον όμιλο ειδών πολυτελείας
LVMH. Δεν κατέστη άμεσα εφικτή η επικοινωνία
με τον Όμιλο για να σχολιάσει το συμβάν.

Το Μαυροβούνιο είναι η χώρα με τον υψηλότερο δείκτη
μολύνσεων στα Δυτικά Βαλκάνια
Το Μαυροβούνιο καταγράφει
τον υψηλότερο δείκτη μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό κατ’
αναλογία προς τον πληθυσμό
στην περιφέρεια των Δυτικών
Βαλκανίων τις τελευταίες 14
ημέρες Το Μαυροβούνιο καταγράφει τον υψηλότερο αριθμό
κρουσμάτων του νέου κορονοϊού κατ’ αναλογία προς τον
πληθυσμό μεταξύ των χωρών
των Δυτικών
Βαλκανίων τις
τελευταίες δύο
εβδομάδες,
μετέδωσε η
δημόσια τηλεόραση της χώρας. Ο δείκτης
έφθασε τα 122
κρούσματα
του
SARSCoV-2
ανά
100.000 κατοίκους στο Μαυροβούνιο· ακολουθούν η Κροατία
(47 κρούσματα ανά 100.000
κατοίκους), η Σλοβενία (42), η
Σερβία (41), η Βόρεια Μακεδονία (15), η Αλβανία (11) και
η Βοσνία και Ερζεγοβίνη (9),
σύμφωνα με το ρεπορτάζ της
δημόσιας τηλεόρασης. Ως προς
τα θύματα της πανδημίας, το

Μαυροβούνιο
κατατάχθηκε
τρίτο στην περιφέρεια το ίδιο
διάστημα, καθώς ο υψηλότερος
αριθμός θανάτων κατ’ αναλογία
προς τον πληθυσμό καταγράφηκε στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, όπου έφθασε τους 268 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους·
ακολούθησαν Βόρεια Μακεδονία (264) και Μαυροβούνιο
(258).

Στην περιφέρεια των Δυτικών
Βαλκανίων το Μαυροβούνιο κατατάσσεται επίσης πρώτο σε
ό,τι αφορά τον δείκτη επίπτωσης από την εκδήλωση της
πανδημίας, με 16.088 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους,
ακολουθούμενο από τη Σλοβενία (12.501) και τη Σερβία
(10.321).

Η εκστρατεία μαζικής ανοσοποίησης άρχισε την 4η Μαΐου στο
Μαυροβούνιο. Ως εδώ το 36%
του ενήλικου πληθυσμού
(171.400 πολίτες) έχει λάβει
τουλάχιστον την πρώτη δόση
εμβολίου, το 32% (151.300) και
τη δεύτερη. Η κυβέρνηση του
Μαυροβουνίου αναγκάστηκε να
ζητήσει την κατεπείγουσα αποστολή υγειονομικής βοήθειας
από τις χώρες
μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και
του
NATO
εξαιτίας του
κορεσμού του
συστήματος
υγείας.
Η μικρή χώρα
των περίπου
600.000 κατοίκων έχει καταγράψει ως αυτό το
στάδιο 1.627 θανάτους εξαιτίας
της COVID-19 επί συνόλου
101.300 και πλέον κρουσμάτων
του SARS-CoV-2, με άλλα λόγια
αριθμούς που αναλογικά με τον
πληθυσμό συγκαταλέγονται
στους χειρότερους σε ολόκληρη
τη Γηραιά Ήπειρο.
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Του Γιώργου
Α.Σάββα

Τα δάση χρειάζονται μεγαλύτερη
προστασία, και αμεροληψία
ολόγυρα του χρόνου

“Φυτέψτε δένδρα στην πλαγιά
εκεί να πρασινίσει όλη η γη,
νέα πλάση νέα ζωή, δύναμη
στην πλάση παντού ζωή.
Φυτέψτε δένδρα στην πλαγιά
εκεί, να βρουν φωλίτσες τα
πουλιά….” Αυτό ήταν το
τραγούδι που τραγουδούσαμε
όταν οι καθηγητές μας έδιδα
σε όλους από μία γλάστρα,
που είχε είτε κέδρο, πεύκο
η κυπαρίσσι και βαστώντας τα
κατευθυνόμαστε προς την
πλαγιά, να τα φυτεύσουμε σε
μια οργανωμένη έφοδο, στη
προσπάθεια όλων να δούμε το
βουνό μια μέρα πράσινο.
Δεν ήταν η μόνη φορά αλλά
πολλές φορές οπότε η Κυβέρνηση ‘έστελνε τα φυτά.
Αυτό ήταν και ένα κομμάτι της
εκπαιδεύσεως μας.
Πολλές ήταν οι διαλέξεις γύρω
από τα δάση και τι προσφέρουν στον άνθρωπο και την
ατμόσφαιρα, στο κλίμα του
τόπου και τόσα άλλα. Νομίζω
όλοι γνωρίζουμε τι έχει να
προσφέρει ένα δάσος. Το τι
ίσως δεν γνωρίζουν κάποιοι είναι πως να προστατευθεί καλύτερα το δάσος και τι μέτρα
χρειάζονται να ληφθούν για την
προστασία ολόγυρα του χρόνου. Όταν όλα τα κανάλια ανακοινώνουν ότι ο κίνδυνος για
δασικές πυρκαγιές είναι εξαιρετικά μεγάλος σε όλες τις δασικέ
περιοχές, τότε τι έξτρα μέτρα
λαμβάνονται και τι επιπρόσθετη προσοχή δίδετε στην
πρόληψη δασικών περιοχών.
Όταν άρχισε να καψαλίζει
κάποιος χωράφια και τα άφησε
να πάει στον καφενέ, χωρίς να
αφήσει άλλον να παρακολουθεί
την όλη διαδικασία τότε τι
άλλον μπορεί να περιμένει
κανείς.Γιατί και απλώς ρωτάω,
γιατί η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν έχει διαθέσιμες αντλίες
έτοιμες για κάθε περιστατικό,
αλλά αντί αυτού δύο άτομα
χωρίς να έχουν ούτε μία αντλία
να παρακολουθούν αν έρχεται
καπνός από κάπου να πληροφορήσουν τoν πλησιέστερο
πυροσβεστικό σταθμό. Μέχρις
όμως ότου φθάσει από τη
πλησιέστερη πόλιν, η φωτιά
προχωρεί. Ειδικά σε απόμερα
δασικά μέρη η και στα χωριά,
πρέπει να υπάρχει έστω και μία
πυροσβεστική αντλία και όχι
πολλά μακριά η μία από την
άλλην
ειδικά σε δασικές
περιοχές.
Φυσικά χρειάζονται οι αντλίες
και στις πόλεις, μα τι γίνετε σε
άλλα μέρη που τις χρειάζονται
εξίσου. Τα αποτελέσματα λόγω
ελλείψεως κανονικών μέτρων,

είναι ολοφάνερα για όλους μας,
για να μαρτυρήσουμε βιβλικές
καταστροφές σε περιοχές που
γνώρισα από μικρός.
Πριν μερικά χρόνια είχε εκραγεί
και μία άλλη δασική φωτιά στην
άλλη πλευρά της περιοχής
αυτής όπου θυμάμαι όπως μας
είπε η Καλογραία, η φωτιά είχε
σταματήσει ακριβώς έξω από
το Μοναστήρι του Αγίου Μηνά.
Στη Οδού όπου η πρόσφατη
πυρκαγιά
κατάστρεψε το
δάσος και τα περβόλια και
έπληξε και τα γειτονικά χωριά
που στοίχισε σε όλους μας
πολύ ακριβά.
Το δάσος εξαφανίστηκε σε μία
μέρα, που πήρε δεκάδες
χρόνια να πάρει την μορφή
ενός πανέμορφου τοπίου,
έκαψε σπίτια χάθηκαν ζωές,
κάηκαν ζώα, χάθηκαν δουλειές,
και η όλη καθημερινότητα εξαφανίστηκε και η ομαλή ζωή
επηρεάσθηκε τρομερά.
Στη προσπάθεια να ελκύσουν
νέους για να ριζώσουν στον
τόπο τους, και στην Οδού
κάπως τα είχαν καταφέρει στη
γεωργία, με τη καλλιέργεια
ντοματών πασίγνωστες για την
ποιότητα τους. Ο Γεωργικός
Σύνδεσμος “Βαιλική Γη” τα κατάφερε να αποδείξει στους νέους ότι υπάρχει τρόπος να επιβιώσει κανείς στη ύπαιθρο.
Η σκληρή δουλεία που πήρε
χρόνια να φθάσει εκεί που
έφθασε η Οδού και τα άλλα
χωριά της στο σημείο που ήταν
πριν τις βιβλικές καταστροφές
Προμήθευε σχεδόν όλες τις
ελεύθερες περιοχές με τα
γεωργικά προϊόντα.
Αν και κατά την διάρκεια της
ημέρας η θερμοκρασία είναι
υψηλή όπως σχεδόν το
υπόλοιπο της Κύπρου, εν
τούτοις την νύκτα χρειάζεται
κανείς να φοράει χειμωνιάτικα
λόγω της πολύ χαμηλής
θερμοκρασίας κατά
την
διάρκεια των θερινής περιόδου.
Αυτό το φαινόμενο βοηθά να
καθυστερήσουν την ωριμότητα
των ντοματών και έτσι δεν
ωριμάζουν όλες οι ντομάτες τον
ίδιο καρό αλλά και τις καθιστά
εύγεστες με της μεγάλης
αλλαγής θερμοκρασίας. Πολλοί
επισκέπτονται το χωριό να αγοράσουν “σπόρο ντοματών της
Οδού.” Μάλιστα οι ντομάτες
της Οδού είναι νόστιμες αλλά
μερικοί θα είναι απογοητευμένοι να γνωρίσουν ότι ο σπόρος
είναι Ιταλικός. Για ευνόητους
λόγους δεν δύναμαι να αναφέρω τις ποικιλίες. Έχει λίγα
χρόνια τώρα να επισκεφθώ και
δεν θα βιασθώ να επισκεφθώ

αλλά όλα τα χωριά από Λεύκαρα, Βατσινιά Κάτω Δρυ,
Μοναστήρι Αγίου Μηνά, Η
Παναγία της Αγάπης, Βάβλα,
Ορά Ακαπνού, Λάγεια, Οδού
Αρακαπάς όπου η Ορεινή
Λάρνακας υποφέρει μέχρις
ότου ξανακτισθεί το τι έχει μέχρι
τώρα γκρεμισθεί. Συγχαρητήρια στις όλες τις προσπάθειες
όλων των φορέων που πήραν
την πρωτοβουλία να διεξαχθεί
έρανος για βοήθεια τους
πυρόπληκτους.Ευχάριστα νέα
ότι άρχισαν μερικά δένδρα εκεί
όπου υπάρχει νερό να δείχνουν σημεία ζωής όπως καρυδιές αμυγδαλιές και οτιδήποτε
άλλη
φυτεία είναι
πλησίον νερού Οι πρώτες που
έδειξαν το πράσινο τους ήταν
οι καλαμιώνες. Οι Κύπριοι θα
τα καταφέρουν και με την βοήθεια μας. Ας προσέξουμε όλοι
μας όπου και αν βρισκόμαστε.
Είναι κάποτε μερικές λεπτομέρειες που τις αγνοούμε και μας
στοιχίζει. Τις προάλλες ήμουν
σε συνάντηση στο γραφείο
διευθύντριας μεγάλου Αγγλικού Σχολείου στο Enfield.
Πρόσεξα ότι οι ηλεκτρικές
πρίζες ήταν στο πάτωμα ακριβώς πλησίον του τραπεζιού
όπου καθόταν o ηλεκτρικός
βραστήρας, που αν κοχλάσει
το νερό θα χυνόταν στις πρίζες
που ήταν στο πάτωμα ακριβώς
από κάτω Έπρεπε να τις το
αναφέρω Υπάρχουν πολύ
καλοί ηλεκτρολόγοι αλλά ακούς
για εργασίες που δεν προσαρμόζονται στους κανονισμούς,
που ακούω τόσα πολλά που
μη γένοιτο να οδηγήσουν στη
απώλεια ανθρώπινων ζωών.
Πόσες νοικοκυρές αφήνουν την
ηλεκτρική πλύστρα ρούχων να
εργάζεται και πηγαίνουν για
ψώνια μόνο για να επιστρέψουν να δουν το σπίτι τους
κάτω στις τέφρες.Το φόρτισμα
φορητών τηλεφώνων πρέπει
να τοποθετούνται σε ένα μέρος
και ίσως μέσα σε ένα άδειό
βαθύ τηγάνι σε περίπτωση
φωτιάς που παίρνουν πολλά
φορητά τηλέφωνα κατά την
διάρκεια φορτίσματος.
Δεν πίστευα στα αυτιά μου
όταν άκουσα σε κανάλι της
Κύπρου να ρωτά αν μπορεί να
ανάψει κάρβουνα για σουβλάκια (και δεν αστειευόταν) στο
δάσος και μετά από την όλη
καταστροφή τότε ας μου
λείπουν τα σουβλάκια..

H αξία του χρόνου
Της Έλισσας
Ξενοφώντος

Φιλολόγου

Κ

άπου έχω διαβάσει ότι, όταν ρωτήθηκε ο
Βούδας «Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος
που κάνουν οι άνθρωποι;» Αυτός
απάντησε: «Το μεγαλύτερο λάθος είναι ότι
πιστεύουν πως έχουν χρόνο».
Ο χρόνος είναι δωρεάν, αλλά είναι ανεκτίμητος.
Δεν είναι κτήμα σου αλλά μπορείς να τον
χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις
αλλά μπορείς να τον ξοδέψεις. Και όταν χαθεί
δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω…
Ο μέσος άνθρωπος ζει 78 χρόνια. Σαν άνθρωποι
περνάμε 28.3 χρόνια της ζωής μας στον ύπνο,
που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο της ζωής μας,
αλλά 30% από εμάς παλεύουν για να κοιμηθούν
καλά.
Ξοδεύουμε 10.5 χρόνια της ζωής μας δουλεύοντας, όμως πάνω από 50% από εμάς θέλουν να
φύγουν από την τωρινή τους δουλειά.
Ο χρόνος είναι πιο πολύτιμος από τα χρήματα.
Μπορείς να βγάλεις περισσότερα χρήματα αλλά
δεν μπορείς να αγοράσεις περισσότερο χρόνο.
▪ Ξοδεύουμε 9 χρόνια στην τηλεόραση και στα
κοινωνικά δίκτυα.
▪ Ξοδεύουμε 6 χρόνια κάνοντας δουλειές στο
σπίτι.
▪ Ξοδεύουμε 4 χρόνια τρώγοντας και πίνοντας.
▪ Ξοδεύουμε 3.5 χρόνια στην εκπαίδευση και
δυόμισι για κουρέματα.
▪ Ξοδεύουμε δυόμισι χρόνια για ψώνια και
ενάμισι χρόνο στην φροντίδα των παιδιών.
▪ Ξοδεύουμε 1.3 χρόνια στις μεταφορές μας.
Αυτά μας αφήνουν 9 χρόνια. Πώς περνάμε αυτόν
τον χρόνο;
O Steve Jobs έλεγε: «Ο χρόνος σου είναι περιορισμένος, οπότε μην τον σπαταλάς κάνοντας τη
ζωή κάποιου άλλου». Οπότε υπάρχουν καλά και
κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι ο χρόνος πετάει,
τα καλά νέα είναι ότι εσύ είσαι ο πιλότος.
Φαντάσου ότι κάθε μέρα που ξυπνάς έχεις 86.400
λίρες στον λογαριασμό σου. Και στο τέλος της
ημέρας όλα χάνονται, είτε τα ξόδεψες είτε όχι.
Και την επόμενη μέρα παίρνεις άλλες 86.400
λίρες. Τι θα τα κάνεις;
Κάθε μέρα 86.400 δευτερόλεπτα καταχωρούνται
στο λογαριασμό της ζωής σου. Στο τέλος της
ημέρας όταν όλα καταναλωθούν παίρνεις άλλα
86.400 δευτερόλεπτα. Δεν θα τα σπαταλούσαμε
αν ήταν χρήματα, τότε γιατί τα σπαταλάμε όταν
είναι χρόνος; Αυτά τα δευτερόλεπτα είναι πολύ
πιο σημαντικά από τα χρήματα. Γιατί μπορείς να
αποκτήσεις περισσότερα χρήματα αλλά δεν
μπορεί να αποκτήσεις περισσότερο χρόνο.
Για να αντιληφθείς την αξία ενός χρόνου ρώτα
ένα μαθητή που απέτυχε σε μια τάξη και πρέπει
να την επαναλάβει. Για να αντιληφθείς την αξία
ενός μήνα ρώτα μια μητέρα που έχασε το μωρό
της τον τελευταίο μήνα. Για να αντιληφθείς την
αξία μιας εβδομάδας ρώτα ένα εκδότη περιοδικού. Για να αντιληφθείς την αξία μιας ώρας ρώτα
ένα ζευγάρι που έχουν σχέση εξ αποστάσεως.
Για να αντιληφθείς την αξία ενός λεπτού ρώτα
ένα άτομο που έχασε το λεωφορείο, το τρένο
ή το αεροπλάνο. Για να αντιληφθείς την αξία ενός
δευτερολέπτου ρώτα ένα άτομο που είχε ένα
ατύχημα. Και για την αξία χιλιοστού του
δευτερολέπτου ρώτα ένα άτομο που ήρθε δεύτερο στους Ολυμπιακούς. Πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι μας, σπαταλούν χρόνο στην πραγματικότητα όμως εμείς τους δίνουμε την άδεια να το
κάνουν…και στην πραγματικότητα αυτοί οι δύο
άνθρωποι ζουν μέσα μας. Μην αφήνεις κάποιον
να γίνεται προτεραιότητα όταν το μόνο που είσαι
για αυτόν είναι μια επιλογή. Κάποιοι από εμάς
χάνουμε τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί
για εμάς επειδή δεν εκτιμάμε τον χρόνο τους. Κάποιοι από εμά δεν αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικοί είναι για εμάς μέχρι που τους χάνουμε.
Μέσα μας υπάρχουν δύο φωνές. Μια φωνή που
θέλει να ανυψωθούμε και μια που θέλει να

επεκταθούμε. Μια φωνή που θέλει να μεγαλώσουμε… Και μετά είναι η άλλη φωνή.
Η φωνή που μας κρατάει πίσω. Η φωνή που μας
κάνει να τεμπέληδες. Η φωνή που μας κάνει να
ικανοποιούμε μόνο τις ορέξεις μας. Η φωνή που
μας εμποδίζει από τις δυνατότητές μας.
Κάθε μέρα από τη στιγμή που σηκωνόμαστε,
μέχρι τη στιγμή που θα πάμε για ύπνο μέσα μας
γίνεται μια μάχη μεταξύ των δύο αυτών φωνών.
Και μαντέψτε ποια φωνή κερδίζει. Αυτή που
ακούμε περισσότερο. Αυτήν που τρέφουμε.
Αυτήν που ενισχύουμε. Είναι δική μας η επιλογή,
το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο μας.
Η ζωή και ο χρόνος είναι οι δύο καλύτεροι
δάσκαλοι. Η ζωή μας μαθαίνει να κάνουμε καλή
χρήση του χρόνου. Και ο χρόνος μας μαθαίνει
την αξία της ζωής. Και όπως είπε ο William
Shakespeare «Ο χρόνος είναι πολύ αργός για
αυτούς που θέλουν, πολύ γρήγορος για αυτούς
που φοβούνται, πολύ μακρύς για αυτούς που
είναι λυπημένοι, πολύ μικρός για αυτούς που
γιορτάζουν… Μα για αυτούς που αγαπούν
ο χρόνος είναι αιώνιος».
Ύστερα από αυτήν την ωμή παρουσίαση των
γεγονότων και των στοιχείων τι άλλο πραγματικά
απομένει για να συζητήσουμε. Μόνο σκέψεις και
συλλογισμοί απομένουν για να δούμε πώς από
εδώ και μπρος συνεχίζουμε τη ζωή μας μέσα από
αυτήν πραγματικότητα. Είναι γεγονός ότι πολλοί
από μας σπαταλάμε τον χρόνο μας και ο λόγος
είναι ότι δεν έχουμε μάθει να τον επενδύουμε
σωστά έχοντας παράλληλα μια λανθασμένη
αντίληψη για αυτόν. Στην πραγματικότητα,
προλαβαίνουμε να πετύχουμε περισσότερα από
όσα νομίζουμε, αν διαχειριστούμε προνοητικά τον
χρόνο μας από εδώ και στο εξής.
Ας παραδεχτούμε ότι ήταν χάσιμο χρόνου όταν
νιώθαμε πλήξη και δεν κάναμε τίποτα για αυτό.
Όταν καθόμασταν αδρανείς όντας «χαμένοι»
στην βολή της απραξίας ή στη θάλασσα της
αποχαύνωσης του διαδικτύου. Όταν αναβάλλαμε
τις υποχρεώσεις μας ή όσα ξέρουμε ότι θα
έπρεπε να κάνουμε, αλλά δεν κάναμε.
Όταν αφήναμε την ζωή να ξεγλιστρά από τα χέρια
μας. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί πόσο καιρό έχουμε
αφήσει ανεκμετάλλευτο; Αν μπορούσαμε να
έχουμε μπροστά μας εκτεθειμένες- αθροιστικά
– όλες τις ώρες που «σαπίζαμε», νομίζετε ότι θα
ήταν μικρός ο αριθμός του χαμένου χρόνου μας;
Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε χάσει με το να
στενοχωριόμαστε ή να αγχωνόμαστε άσκοπα για
ο,τιδήποτε; Σάμπως υπάρχει κάποια άφθονη και
ανεξάντλητη
παρακαταθήκη χρόνου και
«πετάμε» έτσι χαλαρά τον χρόνο μας στον
κάλαθο των αχρήστων; Ή μήπως κανείς από μας
έχει την εγγύηση ότι θα ζήσει πολλά χρόνια
ακόμη, ή ότι η ζωή του θα εξελιχθεί όπως την
σχεδιάζει;
Ας μη σπαταλάμε πλέον το χρόνο μας, ας τον
διαχειριστούμε με σύνεση. Το ότι ο χρόνος δεν
έχει υλική υπόσταση, δεν σημαίνει ότι δεν
υπάρχει ή ότι είναι ασήμαντος.
Ο χρόνος χάνεται σιωπηλά. Από την άλλη, όσο
χρόνο χάσαμε
στο παρελθόν, χάσαμε.
Δεν πρόκειται κανείς να μας τον αποκαταστήσει.
Απλά σκεφτείτε από εδώ κι εμπρός πώς θα το
διαχειριστούμε ώστε να είναι εποικοδομητικός
τόσο για τον εαυτό μας όσο και για αυτούς που
ζουν δίπλα μας. Αξίζει να το δοκιμάσουμε.
Όσα μπορούμε να κάνουμε σήμερα να μην τα
αφήνουμε για αύριο γιατί μπορεί να είναι αργά.
Ας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που
μας βοήθησαν στα δύσκολα, μια αγκαλιά στους
κολλητούς μας και πολλά φιλιά στα παιδιά μας!
Και όλα μας τα όμορφα συναισθήματα σε αυτούς
που έχουμε στη ζωή μας!
Αυτά τα προλαβαίνουμε. Ξεκινάμε από αύριο!
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Π

ριν ξεκνήσ
ω το
άρθρο να πω
ότι έχουν συμπληρωθεί 47
Του Βασίλη
χρόνια από το
Κωστή
προδοτικό
πραξικόπημα που άνοιξε την
πόρτα για παράνομη τουρκική
εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή και οι θύμησες παραμένουν ζωντανές μαζί με τον πόθο
για απελευθέρωση και επανένωση του λαού και του τόπου
μας. Τώρα στο θέμα, ξανά για
COVID-19, ξανά για πανδημία
κορωνοϊού.
Η κατάσταση με την πανδημία
του κορωνοϊού συνεχίζει να
είναι κρίσιμη, εξαιτίας της
παραλλαγής Δέλτα, της ινδικής
μετάλλαξης του αρχικού
κορωνοϊού, η οποία μεταδίδεται
πιο εύκολα και πιο γρήγορα
από τις υπόλοιπες υπάρχουσες
μεταλλάξεις του. Εξακολουθούμε να ζούμε σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Η κυβέρνηση
Αναστασιάδη δεν έχει σταθερή
πολιτική και ενίοτε ενεργεί
αντιφατικά και συγχύζει τον
κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι
δεν έκανε τίποτα. Έλαβε και
λαμβάνει μέτρα. Έδωσε και
δίνει οικονομική βοήθεια και όχι
μόνο σ’ ένα σημαντικό μέρος
του πληθυσμού. Ανεξάρτητα
από τα λάθη που έγιναν για την
εξασφάλιση του αναγκαίου
αριθμού εμβολίων για μια μικρή
χώρα όπως είναι η Κύπρος,
η
κυβέρνηση
εφαρμόζει
πολιτική μαζικών εμβολιασμών.
Εντάξει σε αρκετά φταίει,
επιδημιολογική ομάδα, τεστ,
πρόστιμα κ.ά. παρόλο που
ο συγκεκριμένος ιός, COVID19(κορωνοϊός 2019) με τις
διάφορες και ποικίλες μεταλλάξεις του ανήκει σε αχαρτογράφητα νερά.
νερά
Σε
αχαρτογράφητα
ανήκαν και προηγούμενοι ιοί,
που αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά με τα εμβόλια και όχι
μόνο, και σήμερα δεν ανήκουν
νερά.
πλέον
σε
τέτοια

Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις.
Σίγουρα, το κοινωνικό οικονομικό σύστημα από την φύση
του δεν είναι σε θέση να
ισορροπήσει ορθά, δίκαια προς
το συμφέρον του συνόλου,
υγεία, οικονομία και ανθρώπινα
δικαιώματα και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πανδημία του κορωνοϊού.
Για το ατομικό κέρδος έγιναν
εκπτώσεις στην
υγεία του
λαού, εκπτώσεις στο σύστημα
υγείας. Το σύστημα υγείας δεν
ήταν στις προτεραιότητες και
δεν βρέθηκε εντελώς έτοιμο
μπροστά στην πανδημία του
κορωνοϊού.Δυστυχώς, παρόλο
που σήμερα όσο ποτέ άλλοτε
προέχει η
συλλογικότητα,
βασικός νόμος παραμένει το
ατομικό κέρδος... Οι φαρμακευτικοί κολοσσοί δεν έχουν έλεος.
Εκμεταλλευόμενοι τα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης
που είναι αποτέλεσμα έρευνας
δεκαετιών, που χωρίς την κρατική επιχορήγηση δεν θα ήταν
δυνατή, θησαυρίζουν την ώρα
που εκατομμύρια άνθρωποι
παλεύουν για την επιβίωση.
Όμως, εμείς δεν χάνουμε το
δρόμο μας. Πρώτον, η πρόοδος στην επιστήμη δεν
σταματά επειδή το σύστημα
είναι καπιταλιστικό. Οι επιστημονικές κατακτήσεις δεν είναι
προσωπική περιουσία κανενός.
Είναι μέρος του παγκόσμιου
πολιτισμού.
Δεύτερον, αυτοπειθαρχούμε,
υπεύθυνα, ευσυνείδητα, δημοκρατικά. Νομοταγείς ναι. Αλλά,
δεν μένουμε μόνο σ’ αυτό. Είμαστε ενάντια σε αχρείαστα
απαγορευτικά
περιοριστικά
μέτρα,είμαστε ενάντια στα δύο
μέτρα και στα δύο σταθμά που
αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση συμφερόντων μεγάλων
ημετέρων. Αγωνιζόμαστε και
απαιτούμε κρατική και άλλη
οικονομική βοήθεια. Να μην
πεινάσει ο κόσμος. Να μη
χαθούν και άλλες μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα είμαστε ξεκάθαροι για τα πιο
βασικά. Δεν είμαστε αφελείς,
ευκολόπιστοι, ανυποψίαστοι.
Είμαστε υποψιασμένοι.
Ξέρουμε ότι λέγονται και
ψέματα για να καλύπτονται, να
αποκρύβονται αδυναμίες και

συμφέροντα. Ωστόσο, αυτό δεν
μας εμποδίζει να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με ψυχραιμία και νηφαλιότητα. Έχουμε
εμπιστοσύνη στην ιατρική
επιστήμη. Πού αλλού να έχουμε
εμπιστοσύνη; Ο κορωνοϊός
που είναι αποτέλεσμα φυσικής
εξέλιξης προέλευσης ,και όχι
τεχνητό, ανθρώπινο κατασκεύασμα για υποταγή και
έλεγχο της φύσης, μεταδόθηκε
από μικρά ζώα στον άνθρωπο.
Δίπλα στα απαγορευτικά περιοριστικά μέτρα, αυτά που πραγματικά χρειάζονται και όχι αυτά
που έχουν άλλους στόχους, και
περισσότερο στην αυτοπειθαρχία του κόσμου, ο εμβολιασμός
είναι το φάρμακο για την καταπολέμηση του κορωνοϊού
Όπως προαναφέρθηκε, τα εμβόλια για τηνκαταπολέμηση
ιών είναι το αποτέλεσμα έρευνας δεκαετιών. Δεν είναι κάτι
που ανακαλύφθηκε την τελευταία στιγμή, στο παρά πέντε.
Τα συγκεκριμένα εμβόλια κατά
του κορωνοϊού, είναι μεγάλο
επίτευγμα της επιστήμης της
ανοσιολογίας και της δυνατότητας των εργαστηρίων. Ανήκουν
στην ανθρωπότητα άσχετα αν
κάποιοι τα εκμεταλλεύονται για
προσωπικό όφελος. Εμείς τα
έχουμε ανάγκη τώρα και δεν
έχουμε τις αμφιβολίες που
έχουν όλοι αυτοί που ζουν σε
απ’
άλλο κόσμο. Αρκετοί
αυτούς δεν πιστεύουν στην
ύπαρξη κορωνοϊού ή στην καλύτερη περίπτωση πιστεύουν
ότι ο κορωνοϊός είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα.
Η κρισιμότητα της κατάστασης
με πανδημία κορωνοϊού και τα
καθήκοντά μας είναι η προτεραιότητά μας και αφορά τον
κάθε ένα από μας ξεχωριστά,
ατομικά, αλλά και όλους μαζί
σαν σύνολο. Είναι θέμα
κοινής
ατομικής μα και
φυσικής επιβίωσης,φυσικής
επιβίωσης της κοινωνίας μας
όπως την ξέρουμε. Να μην το
αφήσουμε να γίνει θέμα
φυσικής επιλογής όπως το είπε
και το εξήγησε ο Άγγλος
ιδρυτής της υλιστικής βιολογίας
και της υλιστικής θεωρίας της
καταγωγής και της εξέλιξης των
ειδών,Κάρολος Δαρβίνος. Δύο
υστερόγραφα σε σχέση με απο-

λογητές θεωριών συνωμοσιολογίας. Το πρώτο υστερόγραφο
είναι μια λεπτομέρεια. Να την
διαβάσουν και οι κάθε λογής
αντιεμβολιαστές. Η ισπανική
γρίπη το 1918 ήταν πανδημία
γρίπης. Περίπου 500 εκατομμύρια μολύνσεις και 50 εκατομμύρια θάνατοι. Δεν νομίζω ότι
κάποιοι
ισχυροί
σκόπιμα
μείωσαν τον πληθυσμό της γης
που είχε ήδη μειωθεί από τον
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που
ο απολογισμός του ήταν 20
εκατομμύρια νεκροί και 21
εκατομμύρια τραυματίες!
Έλεος! Το δεύτερο υστερόγραφο που ακολουθεί είναι
πολύ μεγάλο, μα αξίζει χώρο
και χρόνο για πολλούς λόγους.
Πολλά φρούτα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, σόσιαλ
μίντια. Είδα ανάρτηση στο
Φέισμπουκ. Ο Γάλλος νομπελίστας Λυκ Μοντανιέ ανακηρύχθηκε ως ο μεγαλύτερος
ιολόγος στον κόσμο από
κάποιο, που είναι και ανορθόγραφος (έγραψε οιολόγος
αντί ιολόγος που είναι το ορθό)
και ακολούθησαν αμέτρητα
λάικς και καρδίες!Ο Λυκ Μοντανιέ είναι όντως ο μεγαλύτερος
ιολόγος στον κόσμο; Ουδέν
αναληθέστερον. Κυκλοφορεί
πολύ ψέμα στα σόσιαλ μίντια
και γενικά στο διαδίκτυο.
Εισηγούμαι
σε
κάποιους,
αν δεν είναι σίγουροι για κάτι
να μην μιλούν. Ακόμα, αν η
κρίση τους επηρεάζεται από
καταστάσεις,
παράγοντες,
εμπειρίες και άλλα που δεν
έχουν σχέση με το υπό
θέμα
εξέταση,
συζήτηση
καλύτερα να μην διαβάζουν.
Να ξεκουράζονται. Και να
πιστεύουν χωρίς να ερευνούν
ή καλύτερα να δέχονται αυτά
που τους ικανοποιούν χωρίς
συζήτηση και να μη θέλουν ν’
ακούσουν την άλλη άποψη.
Αφού είναι και δημοκράτες και
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γνώθι σαυτόν και μηδέν
άγαν. Επιτέλους σεβασμό
στους ανθρώπους. Με επιστημονικά επιχειρήματα, ειδικοί
έχουν ξεσκονίσει, έχουν σαρίσει τον Λυκ Μοντανιέ!
Δανείζομαι από γαλλικό Τύπο,
εκτενή αναφορά στον Λυκ
Μοντανιέ.Αντιδράσεις για Γάλλο

νομπελίστα που επιμένει ότι ο
κορωνοϊός δημιουργήθηκε σε
εργαστήριο.Αντιδράσεις για τις
δηλώσεις του αμφιλεγόμενου
νομπελίστα Λυκ Μοντανιέ που
υποστήριξε ότι ο κορωνοϊός
«δραπέτευσε» από εργαστήριο. Αντιδράσεις για Γάλλο νομπελίστα που επιμένει ότι ο
κορωνοϊός δημιουργήθηκε σε
εργαστήριο.Την άποψη ότι ο
κορωνοϊός δημιουργήθηκε σε
εργαστήριο στην Κίνα υποστήριξε ο Γάλλος νομπελίστας Λυκ
Μοντανιέ.
Συγκεκριμένα, μιλώντας πριν
από λίγες ημέρες σε εκπομπή
του γαλλικού CNews υποστήριξε ότι ο ιός «ξέφυγε», από
εργαστήριο στην πόλη Ουχάν
της Κίνας, κατά λάθος.
Σύμφωνα με τον ίδιο το κινεζικό
εργαστήριο εξειδικεύεται σε
αυτού του τύπου τους κορωνοϊούς από την αρχή της νέας χιστο
λιετίας.
«Καταλήξαμε
συμπέρασμα ότι αυτός ο ιός
δημιουργήθηκε», είπε κατηγορώντας τους μοριακούς βιολόγους ότι εισήγαγαν αλληλουχίες
DNA του HIV σε κορωνοϊούς
πιθανότατα προσπαθώντας να
ανακαλύψουν εμβόλιο για το
AIDS. O Μοντανιέ υπήρξε ένας
από τους επιστήμονες που
ανακάλυψαν τον ιό HIV το
1983.Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν
είναι σαφές το πώς ο ιός «δραπέτευσε» από το εργαστήριο
και εξαπέλυσε πυρά κατά των
επιστημόνων που «κάνουν
τους μαθητευόμενους μάγους».
Σύμφωνα πάντα με τον
Μοντανιέ «μια ομάδα φημισμένων
Ινδών
ερευνητών»
προσπάθησε επίσης να δημοσιεύσει μελέτη με ανάλογα
συμπεράσματα. Όταν ρωτήθηκε για το αν ο κορωνοϊός θα
μπορούσε να προέλθει από
έναν ασθενή με HIV, ο Μοντανιέ
απάντησε κατηγορηματικά πως
για να εισαχθεί η ακολουθία του
HIV σε αυτό το γονιδίωμα, χρειάστηκαν μοριακά εργαλεία υπογραμμίζοντας ότι «αυτό μπορεί
να γίνει μόνο σε εργαστήριο».
Η υπόθεση ότι o ιός δημιουργήθηκε σε εργαστήριο στο Γουχάν
αποτελεί μία συνομωσιολογία
που απέχει από την πραγματική επιστήμη, δήλωσε ο JeanFrancois Delfraissy επικεφαλής

του επιστημονικού συμβουλίου
της γαλλικής κυβέρνησης για
τον κορωνοϊό, σε συνέντευξη
στο γαλλικό κανάλι BFM TV.
Η θεωρία που σχετίζει τον κορωνοϊό με τον ιό HIV «δεν έχει
νόημα», ανέφερε ο ιολόγος
Étienne Simon-Lorière του του
Ινστιτούτου Παστέρ στο AFP
κάνοντας λόγο για ακολουθίες
που αποτελούν «πολύ μικρά
στοιχεία που βρίσκονται σε άλλους ιούς της ίδιας οικογένειας»
και «κομμάτια του γονιδιώματος
που μοιάζουν με πολλές αλληλουχίες στο γενετικό υλικό των
βακτηρίων, των ιών και των
φυτών».Παρότι ο Λυκ Μοντανιέ
τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το
2008 για την δουλειά του στον
ΗΙV τα τελευταία χρόνια αποτελεί αμφιλεγόμενη προσωπικότητα
στην
επιστημονική
κοινότητα ενώ έχει υιοθετήσει
και αντιεμβολιαστικές θέσεις...
Στις ανυπόστατες, ατεκμηρίωτες θέσεις του Λυκ Μοντανιέ
αντέδρασαν με επιστολή τους
106 ακαδημαϊκοί κατηγορώντας
.τον ότι χρησιμοποιεί το βραβείο Νόμπελ για να διαδώσει
επικίνδυνα μηνύματα για την
υγεία. Ακόμα τον συμβούλευσαν να μην μιλά για θέματα που
είναι πέραν των γνώσεων του.
Επιπλέον, κορυφαίοι επιστήμονες, ειδικοί της ιατρικής
επιστήμης, ειδικοί σε θέματα
ιολογίας και επιδημιολογίας,
τον έχουν καλέσει σε τάξη αλλά
ο άνθρωπος αυτός δεν έχει τον
θεό του!Τις προάλλες είπε ότι
όσοι έχουν εμβολιαστεί, σε δύο
χρόνια θα πεθάνουν από
καρκίνο! Είναι αποδεδειγμένο
με αδιάσειστα στοιχεία, με
σίγουρους αριθμούς και όχι με
θεωρίες, ότι τα εμβόλια που
υπάρχουν εδώ και δεκαετίες
έχουν σώσει εκατομμύρια ζωές.
Στην Βρετανία,κάθε χρόνο το
εμβόλιο κατά της εποχικής
γρίπης(flu jab)σώζει δεκάδες
χιλιάδες ζωές. Κλείνω. Ο μεγάλος Γερμανός διαλεκτικός
υλιστής, Φρίντριχ Ένγκελς είχε
πει ότι δεν είναι ελευθερία να
για
εκφράζεις
άποψη
πράγματα, την αναγκαιότητα
των οποίων δεν γνωρίζεις.
Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν:
γνώθι σαυτόν.

Δώσε το χέρι για να φτάσουμε το φως!

Δ

ιανύουμε στιγμές δύσκολες. Η ανθρωπότητα
δοκιμάζεται
και
οι
παθόντες όλο και πληθαίνουν.
Οι κλιματικές αλλαγές είναι
Του Βασίλη εμφανείς και τις ζούμε καθημεΠαναγή
ρινά σε όλο τον πλανήτη. Από
τη μια οι καταστροφικές πυρκγιές, και από την άλλη οι πλημύρες που
δυστυχώς αφήνουν πίσω τόσα θύματα που ο
πόνος των ανθρώπων είναι αβάστακτος, και τα
προβλήματα
ανεξέλεγκτα.
Ποιο
τίμημα
πληρώνουμε αλήθεια? Στο πέρασμα του ο
άνθρωπος έγινε θηρίο και κατασπάραξε τον ίδιο
τον άνθρωπο. Κάποιοι συνάνθρωποι μας δυστυχώς λόγω απροσεξίας δημιουργούν προϋποθέσεις που τα αποτελέσματα τους είναι τραγικά.
Θα μπορούσαν να αποφευχθούν τραγικά αποτελέσματα αν κάποιοι ενεργούσαν σκεπτόμενοι
πριν ενεργήσουν βάζοντας πάνω από όλα τους
ανθρώπους γύρω τους.
Κάποιοι κάνουν πράξεις που το αποτέλεσμα τους

εξαφανίζουν το φυσικό περιβάλλον και καταστρέφουν τους πόρους άντλησης των αγαθών εκείνων
που θα τους έδιναν τα φώτα προς την αιωνιότητα.
Και όλα τούτα για να επιδείξουν την ανωτερότητα
τους, και να ικανοποιήσουν τον εγωιστικό τους
χαρακτήρα. Και ξαφνικά ο ένας και μοναδικός
ο Μεγαλοδύναμος Θεός, ξεσπάει και κάνει το
θαύμα του.Η φύση αντιστέκεται! Κανείς θνητός
δεν μπορεί να σταματήσει τη δύναμη της
φύσης.Η Θεϊκή δύναμη, είναι η ίδια η φύση.
Φέρνει τα άνω κάτω. Κτυπάει τον άνθρωπο και
τον κατακομματιάζει! Και τρέχουμε όλοι να
κάνουμε προσευχές. Απλά πιαστήκαμε στον
ύπνο. Ονειρευτήκαμε ένα κόσμο αλλιώτικο.
Μα τα όνειρα μας φορτωθήκανε προβλήματα.
Προβλήματα που δημιούργησε ο ίδιος
ο άνθρωπος. Γιατί πίστευε ότι είναι παντοδύναμος
ο ίδιος! Μα τη φύση κανείς δεν την πολέμησε
ποτέ. Ο άνθρωπος έφτασε μόνο μέχρι το δικό
του ύψος! Πολέμησε μόνο τον συνάνθρωπο του.
Τίποτα περισσότερο δεν έκανε.
Τώρα παραμένει να κάνει ξανά τις προσευχές

του, με την ελπίδα να γίνει και πάλι ένα θαύμα.
Ο παντοδύναμος Θεός που είναι ο ίδιος η φύση,
να βάλει το χέρι του. Να ηρεμήσει η φύση και να
διώξει δια παντός τα δαιμόνια που βασανίζουν
τα παιδιά Του! Κύριε ελέησον τους δούλους σου.
Ελέησον τους ασθενείς και απάλλαξε τους από
την τυραννία τους. Ελέησον μας κύριε και φέρε
την γαλήνη στην ανθρωπότητα σου!
Ελέησον τους καταπιεσμένους και φέρε την
ομαλότητα στο νου και στην ψυχή τους.
Βοήθησε μας κύριε να βρούμε και πάλι τον δρόμο
προς εσένα. Εσύ άνθρωπε πάρε σοβαρά τούτο
το πάθημα σου.Το πάθημα σου τούτο ας γίνει
μάθημα σου.Έμαθες τώρα για τη δύναμη της
φύσης, που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί.
Από τη μια η φύση και από την άλλη τούτο το
μικρόβιο που έφερε την πανδημία. Ας προσαρμοστούμε με τα όσα μας οδηγούν προς το
καλύτερο αποτέλεσμα. Ας ακολουθήσουμε τις
οδηγίες των ειδικών για να έρθουν καλύτερες
μέρες. Κάνε άνθρωπε ένα βήμα μπροστά.
Δώσε το χέρι να διαβούμε την δύσκολη τούτη

διαδρομή. Δώσε το χέρι για να φτάσουμε το φως!
Τω φως που θα μας πάρει στη λεωφόρο των
ονείρων! Το φως που θα μας φωτίσει και θα μας
οδηγήσει σε δρόμους σωτηρίας.
Κάνε καλές πράξεις άνθρωπε. Κάνε πράξεις που
θα σου δώσουν ευκαιρίες για να πάρεις συγχώρεση. Πες μια καλημέρα στον γείτονα σου που
δεν είπες ποτέ πιο πριν. Δώσε στον ζητιάνο που
απλώνει το χέρι λίγο από το περίσσευμα σου.
Κάλεσε ένα ξεχασμένο φίλο και μίλησε μαζί του.
Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις αγωνίες σας, και
ανταλλάξετε ευχές.
Γιατί τούτες οι δύσκολες μέρες αντέχονται μόνο
αν μοιραζόμαστε τις δυσκολίες, τις αγωνίες και
τις σκέψεις μας με τους φίλους, τους συγγενείς
μας, και με άλλους συνανθρώπους μας.
Μαζί με τις καλές πράξεις, ας κάνουμε ακόμα μία
παράκληση και ακόμα μία προσευχή.
Κύριε βοήθησε μας. Βοήθησε την ανθρωπότητα
σου. Απάλλαξε την από τούτο το κακό της
πανδημίας. Σώσε μας κύριε των δυνάμεων!
Σώσε κύριε τον λαό σου!
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ 1982: Η Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα
Μέρος 3
Τo βράδυ της
19ης
τoυ
Ioύλη
τoυ
1974
ξάΤου Σάββα
πλωσα vα κoιΠαυλίδη
μηθώ με χίλιες
δυo σκέψεις στο μυαλό μου για
τo αύριo. ΄Εντονα αντικρουόμενα συναισθήματα με βασάνιζαν συνεχώς και δεν με άφηναν
να κλείσω μάτι!
Ζούσαμε ήδη την 5η μέρα από
την εκδήλωση του προδοτικού
πραξικοπήματος της 15ης
Ιουλίου, που πραγματοποίησε
η ελληνική Χούντα του Ιωαννίδη
με εκτελεστικό όργανο την
Κυπριακή Εθνική Φρουρά, που
ήταν ελεγχόμενη από τους
ελλαδίτες χουντικούς αξιωματικούς, και σε συνεργασία με την
παράνομη οργάνωση ΕΟΚΑ Β΄.
Κύριος στόχος του πραξικοπήματος ήταν η ανατροπή του
Μακαρίου, που αντιστεκόταν
σθεναρά στη συμφωνία μεταξύ
ξένων δυτικών δυνάμεων και
της Χούντας των Αθηνών να
διαμοιρασθεί η Κύπρος κατά
μεταξύ
ένα
ποσοστό
Ελλάδας και Τουρκίας με παραχώρηση στρατιωτικών βάσεων
στο ΝΑΤΟ, ώστε οι δυο
σύμμαχοι να συνεργαστούν
αναπόσπαστοι με θέματα της
συμμαχίας!
Οι δυσάρεστες αυτές εξελίξεις

με προβλημάτιζαν όλο και
περισσότερο.
Από τη μια φοβόμουνα πολύ για
τις παράλογες ενέργειες των
πραξικοπηματιών και των
συνοδοιπόρων τους. Είχαν ήδη
προχωρήσει σε δολοφονίες
αρκετών αντιπάλων τους.
Δυστυχώς δε, ο βαθύς διχασμός της κυπριακής κοινωνίας
κατέληξε σε έναν αιματηρό
εμφύλιο σπαραγμό με θύματα
ανάμεσα και στις δυο αντίπαλες
παρατάξεις...
Προσωπικά, από τη δεύτερη
μέρα του πραξικοπήματος είχα
ζήσει σε όλο της το μεγαλείο
αυτή τη μανία, αν και δεν είχα
καμμιά απολύτως ανάμειξη στα
θλιβερά γεγονότα, που είχαν
προηγηθεί του πραξικοπήματος... Είχα επιλέξει ενσυνείδητα
πλήρη αποχή από την αδελφοκτόνα
εκείνη
διαμάχη...
Εντούτοις αντιμετώπισα το
τεράστιο και εντελώς αδικαιολόγητο μίσος των πραξικοπηματιών!
Είχα περιληφθεί, πρώτος εγώ,
στον κατάλογο, που περιλάμβανε τα ονόματα όλων των
συγχωριανών μου δημοκρατικών πολιτών, που θα εκτελούνταν «εν ψυχρώ», επειδή δεν
συνεργάστηκαν για την επικράτηση και την επιβολή του
πραξικοπήματος στην Κύπρο!
Και όντως είχα οδηγηθεί για
εκτέλεση «εν ψυχρώ» στον
ποταμό, νότια του χωριού και

του σπιτιού μου, περικυκλωμένος από σαράντα περίπου
άγνωστους ένοπλους πραξικοπηματίες, μέλη της ΕΟΚΑ Β΄!
Με έσωσε, ευτυχώς, την τελευταία στιγμή ο συγχωριανός μου
Λευτέρης Χριστοδούλου, που
ήταν μάλιστα ο επικεφαλής των
πραξικοπηματιών στην περιοχή
μας.
Από την άλλη έτρεμα για τυχόν
υλοποίηση του προβλεπτού πια
ενδεχόμενου πραγματοποίησης
Τουρκικής εισβολής στην
Κύπρο και αναμετρούσα τις
φοβερές
συνέπειές της...
Οι σχετικές δυσάρεστες ειδήσεις
από ξένους τηλεοπτικούς και
ραδιοφωνικούς
σταθμούς
προεξοφλούσαν ότι η Τουρκία
ετοιμαζόταν να επέμβει! Οι
μόνοι που αδιαφορούσαν
πλήρως γι αυτό το ενδεχόμενο
ήταν οι αναλαβόντες πραξικοπηματικά την εξουσία στο νησί!
Γιατί άραγε;
[Με τέτοιες μαύρες σκέψεις στο
κεφάλι μου και τόσα έντονα
συναισθήματα να πλημμυρίζουν
τον ψυχικό μου κόσμο πώς ήταν
δυνατό να κοιμηθώ εκείνο το
βράδυ της 19ης Ιουλίου 1974;
Παρέμεινα
άγρυπνος
και
ανέμενα τις εξελίξεις...]
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα

Μ

μετακινούμενος σε διάφορες πόλεις της
Ελλάδας: Μυτιλήνη (1925-1928), Σύρο
και Αθήνα (1929), Ιωάννινα (1930-1932)
Αργοστόλι (1933-1936), Πάτρα (19371938), Πύργο (1938-1939) και Τρίπολη
(1939-1943).
Πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είχε
ανακαλύψει την αγάπη του για τη
μουσική κι έγραψε τις πρώτες του
συνθέσεις, ενώ το 1942 εξέδωσε τα
πρώτα του ποιήματα, με το ψευδώνυμο
Ντίνος Μάης. Το 1943 εγκαθίσταται
οριστικά στην Αθήνα και συνεχίζει τις
μουσικές του σπουδές, με δάσκαλο τον
Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Παράλληλα,
αναπτύσσει αντιστασιακή δράση, μέσα
από τις τάξεις της ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ.

Θα συλληφθεί από τους Ιταλούς και στη
φυλακή θα γνωρίσει το έργο του Μαρξ.
Κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου
(1946-1949) θα εξοριστεί πρώτα στην
Ικαρία και στη συνέχεια στη Μακρόνησο.
Οι πολιτικές του διώξεις δεν ανακόπτουν
το δημιουργικό του έργο. Συνθέτει έργα
«κλασσικής» μουσικής και στις 5 Μαρτίου 1950 παρουσιάζεται στο θέατρο
«Ορφέας» της Αθήνας το πρώτο του
έργο, «Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς»
(1946), από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με μαέστρο τον δάσκαλό του
Φιλοκτήτη Οικονομίδη.
Το 1953 θα νυμφευθεί τη γιατρό Μυρτώ
Αλτίνογλου (το ζευγάρι απέκτησε δύο
παιδιά, τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα) και
θα συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές
στο Παρίσι, με δασκάλους τον Ολιβιέ
Μεσιάν και τον Εζέν Μπιγκό. Συνεχίζει
να συνθέτει και το 1959 του απονέμεται
το βραβείο «Κόπλεϋ» για τον καλύτερο
Ευρωπαίο συνθέτη της χρονιάς.
Ένα βράδυ του 1958, ενώ περιμένει τη
γυναίκα του στο αυτοκίνητο, διαβάζει τον
«Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου κι επί
τόπου μελοποιεί τα πρώτα οκτώ
ποιήματα. Το 1960 θα ηχογραφηθούν
για πρώτη φορά με τη φωνή του
Γρηγόρη Μπιθικώτση. Είναι η εποχή,
που ο Θεοδωράκης περνάει στο χώρο
του τραγουδιού και «παντρεύει» τους
λαϊκούς ρυθμούς, τα λαϊκά όργανα, τους
λαϊκούς τραγουδιστές και την ποίηση των
κορυφαίων εκπροσώπων της γενιάς του
'30 (Σεφέρης, Ελύτης, Ρίτσος κ.ά.). Από
τα έργα του εκείνης της περιόδου ξεχωρίζουν τα: «Αρχιπέλαγος», «Πολιτεία Α’
και Β’», «Επιφάνεια», «Μαουτχάουζεν»,
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1900- Ο βασιλιάς της Ιταλίας
Ουμβέρτος Α’ δολοφονείται
από τον αναρχικό Γκαετάνο
Μπρέσι.
1938- Εξέγερση ξεσπά στα
Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά. Θα καταρρεύσει
την επόμενη μέρα.
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Μελίνα Μερκούρη είχε
χαράξει την πολιτική της
στο υπουργείο εξαρχής
και την ακολούθησε απαρέγκλιτα, φροντίζοντας για την
των
σταδιακή
υλοποίηση
πολλών και μεγάλων οραμάτων
της. Ένα από τα σημαντικότερα,
υπήρξε η επιστροφή στην
Ελλάδα των Γλυπτών του Παρθενώνα, που σύλησε και απέπροηγούμενο
σπασε
τον
αιώνα ο λόρδος Έλγιν και που
βρίσκονται στο Βρετανικό
Μουσείο.
Έθεσε το θέμα επίσημα για
πρώτη φορά ως Υπουργός
Πολιτισμού τον Ιούλιο του 1982
στο Μεξικό, στη Διεθνή
Διάσκεψη Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO και δεν
σταμάτησε να αγωνίζεται γι'
αυτό μέχρι το θάνατό της.
"Πρέπει να καταλάβετε τι

σημαίνουν τα Μάρμαρα του
Παρθενώνα για μας", έλεγε.
"Είναι το καμάρι μας. Είναι οι
θυσίες μας. Είναι το υπέρτατο
σύμβολο ευγένειας. Είναι φόρος
τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι η φιλοδοξία και το
όνομά μας. Είναι η ουσία της
ελληνικότητάς μας".
Και " Αν με ρωτήσετε εάν θα ζω
όταν
τα
Μάρμαρα
του
Παρθενώνα επιστρέψουν στην
Ελλάδα, σας λεω πως ναι, θα
ζω. Αλλά κι αν ακόμη δεν ζω
πια, θα ξαναγεννηθώ".
.
"Είναι επιτακτική ανάγκη, έλεγε,
είναι χρέος της Ελλάδας να
διασώσει την καρδιά της
ιστορίας της, την καρδιά της
Αθήνας, το ιστορικό της κέντρο,
μ' ένα έργο που θα αλλάξει
παντελώς την εικόνα και τη ζωή
στο κέντρο της πόλης".

Σαν σήμερα το 1925 γεννιέται ο Μίκης Θεοδωράκης
ιχαήλ (Μίκης) Θεοδωράκης
γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου 1925, από πατέρα Κρητικό
και μητέρα Μικρασιάτισσα.
Λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας του
πατέρα του (ανώτερος δημόσιος υπάλληλος) πέρασε τα παιδικά του χρόνια

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

«Άξιον Εστί».
Επίσης, θα γράψει μουσική για την ταινία
του Μιχάλη Κακογιάννη «Ζορμπάς»
(1964) και για δύο θεατρικές παραστάσεις που σημάδεψαν τη δεκαετία του '60,
τη «Μαγική Πόλη» και τη «Η γειτονιά των
Αγγέλων». Το 1963, μετά τη δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη, ιδρύεται η
«Νεολαία Λαμπράκη», της οποίας
εκλέγεται Πρόεδρος. Την ίδια εποχή
εκλέγεται βουλευτής της ΕΔΑ.
Με την επιβολή της δικτατορίας της 21ης
Απριλίου 1967 θα αρχίσει ένας νέος
κύκλος διώξεων και εξοριών για τον
συνθέτη, που θα τελειώσει το 1970 με
την αμνηστία που θα του χορηγηθεί,
ύστερα από διεθνή κατακραυγή και προσπάθειες προσωπικοτήτων, όπως ο

Ντμίτρι Σοστακόβιτς, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Χάρι Μπελαφόντε, ο Άρθουρ
Μίλερ και ο Χανς Άισλερ. Θα φύγει στο
εξωτερικό και θα δώσει δεκάδες συναυλίες εναντίον των συνταγματαρχών, που
θα τον κάνουν παντού γνωστό ως

σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα.
Την περίοδο της Μεταπολίτευσης θα
γνωρίσει ευρεία αποδοχή και η μουσική
του, που θα ακουστεί πάλι ελεύθερα.
Θα γίνει σημείο αναφοράς μιας νέας
περιόδου για την Ελλάδα και
ταυτόχρονα θα παραμείνει σύμβολο για
τους αγωνιστές πολλών χωρών ενάντια
σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Πολλά από
τα έργα που έγραψε κατά τη διάρκεια
της επταετίας θα εκδοθούν τα πρώτα
χρόνια της μεταπολίτευσης («Ο ήλιος και
ο χρόνος», «Τα Λαϊκά», «Τα τραγούδια
του Ανδρέα», «Λιανοτράγουδα», «Κάντο
Χενεράλ», «Επιφάνεια Αβέρωφ» και
πολλά άλλα), ενώ σταδιακά θα αρχίσει
η ηχογράφηση και η έκδοση των
συμφωνικών του έργων.
Ο Μίκης Θεοδωράκης ασχολήθηκε
ενεργά με την πολιτική κατά τη διάρκεια
της Μεταπολίτευσης. Έθεσε το περίφημο
δίλημμα «Καραμανλής ή τανκς», εκλέχθηκε βουλευτής (2 φορές με το ΚΚΕ
και δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία) κι
έγινε υπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παράλληλα, ξεκίνησε με τον
Τούρκο μουσικό Ζουλφί Λιβανελί μία
προσπάθεια προσέγγισης ανάμεσα
στους λαούς της Ελλάδας και της
Τουρκίας.
Στην εξηντάχρονη καριέρα του, ο Μίκης
Θεοδωράκης έχει γράψει πάνω από
1.000 τραγούδια, πολλά συμφωνικά
έργα, καντάτες και ορατόρια, μουσική για
δεκάδες θεατρικά έργα και τραγωδίες,
όπερες και μουσική για τον κινηματογράφο.

1920- Σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του
Ελευθέριου Βενιζέλου στο
Παρίσι από δύο απότακτους
αξιωματικούς, την ώρα που ο
ελληνισμός γιορτάζει την
υπογραφή της Συνθήκης των
Σεβρών.

31 ΙΟΥΛΙΟΥ
1801- Ο λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από
τα Μάρμαρα του Παρθενώνα
στο Λονδίνο.
1976- Ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας,
Κωνσταντίνος
Καραμανλής, με επιστολή του
προς τον πρόεδρο της
Διεθνούς
Ολυμπιακής
Επιτροπής, λόρδο Κιλάνιν,
προτείνει τη μόνιμη τέλεση
των Ολυμπιακών Αγώνων
στην Ελλάδα

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1931- Ιδρύεται η Ανώνυμος
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών
Ελλάδος (ΑΕΤΕ), πρόδρομος
του ΟΤΕ.
1973- Νίκος Ζαχαριάδης,
έλληνας
κομμουνιστής
πολιτικός, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ της περίοδο
1935-1956, μία από τις πιο
πολυσυζητημένες και αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της
σύγχρονης
ελληνικής
ιστορίας

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1913- Ο Χρήστος Κάκαλος,
ο Φρεντερίκ Μπουασονά και
ο Ντανιέλ Μπο-Μποβί πατούν για πρώτη φορά στον
Μύτικα,
την
ψηλότερη
κορυφή του Ολύμπου

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1844- Διεξάγονται οι πρώτες
εκλογές στην Ελλάδα επί
Όθωνα.
1923- Ιδρύεται στην Αθήνα το
Νοσοκομείο
Προσφύγων
Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1865- Ο «Ύμνος εις την
Ελευθερίαν» του Διονύσιου
Σολωμού καθιερώνεται ως
εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1936- Ο Ιωάννης Μεταξάς
επιβάλλει δικτατορία στην
Ελλάδα, που θα μείνει στην
ιστορία ως «Καθεστώς της
4ης Αυγούστου».

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1986- Ο Ιωάννης Μεταξάς
επιβάλλει δικτατορία στην
Ελλάδα, που θα μείνει στην
ιστορία ως «Καθεστώς της
4ης Αυγούστου».
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ – Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Β΄)
Μέρος 15oν
Τα πεζά έργα του Σολωμού
Εκτός από την ποίηση ο Σολωμός
ασχολήθηκε και με τον πεζό λόγο.
Του Δρα
Στη Ζάκυνθο έγραψε και το
Κύπρου
«Διάλογο» ένα δοκίμιο με το
Τοφαλλή
οποίο υπερασπίζεται τη δημοτική
γλώσσα. Σ’ αυτό αναφέρει τη γνωστή φράση:
«μήγαρις (μήπως) έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα;» Το 1826 έγραψε
το πεζογράφημα του «Η Γυναίκα της Ζάκυνθος»
μια σάτιρα που καυτηριάζει την αδιαφορία ορισμένων πλουσίων γυναικών της Ζακύνθου μπροστά
στη
δυστυχία
των
άλλων,
ιδιαίτερα των προσφύγων γυναικών του
Μεσολογγίου. Στην αρχή παρουσιάζεται σαν
καλόγερος που μονολογεί ακουμπισμένος στο
στόμιο ενός πηγαδιού. Μετά δίνει μια σπαρακτική
εικόνα της τοτινής κατάστασης και ψυχολογίας
των γυναικών του Μεσολογγίου συγκρίνοντας τες
με τις αρχόντισσες της Εφτανήσου.
Ο Σολωμός στην Κέρκυρα
Ο Σολωμός έφυγε από τη Ζάκυνθο και πήγε στην
Κέρκυρα το 1828 γιατί έψαχνε να βρει «ψυχική
γαλήνη». Στην Κέρκυρα που πήγε οι πνευματικοί
άνθρωποι της εποχής εκείνης τον εκτίμησαν και
τον αναγνώρισαν σαν εξαίρετο τεχνίτη του λόγου.
Εκεί μελετά έργα των Γερμανών φιλοσόφων
Σίλερ και Χέγκελ καθώς και την Κρητική ποίηση.
Το ποίημα «Ο Λάμπρος»
Στην Κέρκυρα άρχισε να ξαναγράφει τον
«Λάμπρο». Η υπόθεση του «Λάμπρου» είναι
βασισμένη σε ένα πραγματικό περιστατικό.
Ο Λάμπρος ήταν ένας άστατος χαρακτήρας,
απάτησε μια 15-χρονη κοπέλα, τη Μαρία και
απέκτησε μαζί της τρία αγόρια και ένα κορίτσι.
Τα παιδιά τα έστελνε στο ορφανοτροφείο. Έζησε
μαζί με τη Μαρία για 15 χρόνια χωρίς να την
παντρευτεί. Ύστερα από χρόνια γνωρίζεται με
μια άλλη κοπέλα, που η ομορφιά της του
εμπνέουν σφοδρότατον έρωτα και με τη
μαγευτική χάρη της ομιλίας του κατορθώνει να
την κάνει ερωμένη του. Όταν όμως πρόσεξε πως
στο δεξί της χέρι είχε «αιματώδη σταυρό» το ίδιο
γνώρισμα που έκανε η Μαρία στη μικρή τους
κορούλα πριν την αποχωριστούν, ο Λάμπρος
βουβάθηκε. Ήταν ο πατέρας ο Λάμπρος και η
νεαρή κοπέλα ήταν η κόρη του, που χωρίς να το
ξέρουν ήρθαν σε συνουσία.
Ο ποιητής περιγράφει τη σκηνή της αναγνώρισης
όταν οι δυο ερωμένοι (πατέρας και κόρη) βρίσκο-

νταν σε μια βάρκα στη λίμνη. Η κόρη ένιωσε τόση
ντροπή και απέχθεια που αποφάσισε να τερματίσει τη ζωή της και ρίχτηκε στη λίμνη. Ο Λάμπρος
βρέθηκε σε μεγάλο φοβερό δίλημμα: Να τη βγάλει
από τη λίμνη ή να την αφήσει να πνιγεί. Παίρνει
τη δεύτερη απόφαση και γυρίζει στη Μαρία όπου
της διηγείται τι είχε συμβεί. Με συντριμμένη την
καρδιά ακούει η χαροκαμένη μάνα το πνίξιμο της
κόρης της και τον απαίσιο ρόλο του ερωμένου
της. Άφωνοι μένουν και οι δυό. Τους ετάραξε, λέει
ο ποιητής, ο ήχος της καμπάνας, γιατί χάραζε η
μέρα της Λαμπρής, και τότε σίμωσαν τα χείλη να
δώσουν το φιλί του Πάσχα, και δεν το έδωσαν:
Χριστός ανέστη! Νέοι, γέροι, και κόρες / Όλοι,
μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστήτε / μέσα στις εκκλησιές τες δαφνοφόρες / με το φως της χαράς συμμαζωχτήτε / ανοίξετε αγκαλιές ειρηνοφόρες, / ομπροστά στους αγίους και
φιληθήτε / φιληθήτε γλυκά, χείλη με χείλη, /
πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.
Ο Κρητικός
Το 1833 - 34 ο Σολωμός, επηρεασμένος από τη
μελέτη της Κρητικής ποίησης και ιδιαίτερα από
τον «Ερωτόκριτο», έγραψε το ποίημα «Ο Κρητικός». Παρόλο που το ποίημα
παρέμεινε
αποσπασματικό, γλωσσικά είναι ένα από τα πιο
τελειοποιημένα του ποιήματα. Μετά από τους
οκτασύλλαβους στίχους του «Ύμνου», το
δεκασύλλαβο της «Φαρμακωμένης» και τον
ενδεκασύλλαβο του «Λάμπρου» ο ποιητής
χρησιμοποιεί δεκαπεντασύλλαβους στίχους.
Στο ποίημα αυτό μας λέει πως ένας νεαρός
Κρητικός δραπετεύει με την αρραβωνιαστικιά του
σε μια μικρή βάρκα ύστερα από το σφαγιασμό
της οικογένειας του στο νησί. Στη θάλασσα ο
νεαρός Κρητικός διηγείται τα βάσανά του και τη
ματόβρεχτη ιστορία της Κρήτης. Η φεγγαροντυμένη συμβολίζει και ζωντανεύει την ομορφιά της
ζωής και της φύσης:
Τ’ αδέλφια μου τα δυνατά οι Τούρκοι μου τ’
αδράξαν, / Την αδελφή μου ατίμασαν, κι αμέσως την εσφάξαν, / Τον γέροντα τον κύριν
μου εκάψανε το βράδυ, / Και την αυγή μου
‘ρίξανε τη μάνα στο πηγάδι.
Ο Μάρκος Αυγέρης θεωρεί τον «Κρητικό» σαν
«ένα από τα τελειότερα και μουσικότερα
δημιουργήματα του Σολωμού, εμπνέεται κι αυτό
από εθνικούς αγώνες» (Βλ. Εφημ. «Αυγή»
3.3.1957).
Ο Σολωμός παίρνει τη μητέρα του στο δικαστήριο

Όταν ο ετεροθαλής αδελφός του Διονύσιου,
ο Ιωάννης, διεκδικούσε μέρος της περιουσίας
του γέρο-Σολωμού, γιατί ισχυριζόταν ότι ήταν γιος
του, ο Διονύσιος και ο αδελφός του Δημήτριος
πήραν την Αγγελική τη μητέρα τους στο
δικαστήριο. Ισχυρίζονταν ότι ο Ιωάννης δεν ήταν
γιος του Σολωμού, του πατέρα τους, αλλά του
Λεονταράκη με τον οποίο παντρεύτηκε
αργότερα, η μητέρα τους. Η Αγγελική ισχυρίστηκε
ότι έμεινε έγκυος από τον γέροντα Σολωμό.
Οι δικαστικοί αγώνες κράτησαν πέντε χρόνια
(1833-38) και τελικά ο Διονύσιος και ο Δημήτριος
κέρδισαν τη δίκη. Η όλη υπόθεση όμως τ
ραυμάτισε ψυχολογικά τον ποιητή.
«Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι»
Τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» τους
επεξεργαζόταν μέχρι το 1849. Το Μεσολόγγι
έπεσε την Άνοιξη. Η ομορφιά της φύσης που
περιτριγυρίζει τους εχθρούς, τους κάνει πιο
ανυπόμονους να πάρουν τη χαριτωμένη γη και
δείχνει τον πόνο των πολιορκημένων γιατί θα τη
χάσουν. Τόσο στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» όσο και στον «Πόρφυρα» ο Σολωμός είναι
επηρεασμένος από τον Γερμανό ποιητή
Φρειδερίκο Σίλερ. Στο Δεύτερο Σχεδίασμα ο ποιητής γράφει:
Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει
/ Λαλεί πουλί, παίρνει σπειρί, κι η μάνα το
ζηλεύει. / Τα μάτια η πείνα εμαύρισε, στα μάτια
η μάνα μνέει / Στέκει ο Σουλιώτης ο καλός
παράμερα, και κλαίει / «Έρμο τουφέκι
σκοτεινό, τι σ’ έχω ‘γω στο χέρι; / Οπού συ
μου’ γινες βαρύ, κι ο Αγαρηνός το ξέρει.
Δίνουμε και μερικούς στίχους από το Τρίτο
Σχεδίασμα:
Έστησ’ ο Έρωτας χορό με τον ξανθόν Απρίλη,
/ Κ’ η φύσις ηύρε την καλή και τη γλυκειά της
ώρα, / Και μες τη σκια, που φούντωσε και κλει
δροσιές και μόσχους.
«Ο Πόρφυρας»
Το 1847 ένας νεαρός Άγγλος στρατιώτης που
κολυμπούσε στα νερά της Κέρκυρας τον
κατασπάραξε ένας πόρφυρας – καρχαρίας.
Συγκινημένος από αυτή την τραγωδία του νέου,
ο Σολωμός έγραψε το ποίημα «Ο Πόρφυρας».
Την πάλη του νεαρού στρατιώτη ενάντια στο
θαλάσσιο τέρας, τον καρχαρία, ο ποιητής την
παρουσιάζει σαν «πάλη του καλού ενάντια στο
κακό». Δίνουμε μερικούς στίχους:
Η κόλαση παντ’ άγρυπνη του στήθηκε

τριγύρου / αλλά δεν έχει δύναμη πάρεξ
μακρυά και πέρα / μακρυά ‘πο την παράδεισο, και συ σ’ εσέ ‘χεις μέρος / μέσα στα
στήθεια σου τ’ ακούς. Καλέ να λαχταρίζη;
Ο Σολωμός δεν επισκέφτηκε την ελεύθερη Ελλάδα
Στην Κέρκυρα γνωρίστηκε με το μουσικοδιδάσκαλο Νικόλαο Μάντζαρο ο οποίος μελοποίησε
τον «Ύμνο εις την Ελευθερία», την «Φαρμακωμένη», την «Ξανθούλα» κ.α. Παρόλο που
ο Σολωμός εξύμνησε τον αγώνα των Ελλήνων
για τη λευτεριά, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του
στην ελεύθερη Ελλάδα. Ο λόγος φαίνεται να είναι
πως ίσως να είχε πικραθεί γιατί στην ελεύθερη
Ελλάδα λίγοι ήταν οι θαυμαστές του και μόλις
το 1847 τον παρασημοφόρησαν. Όταν κάποτε
ο Βάμβας του είπε «Υμνήσατε την Ελλάδα
δούλην, πηγαίνετε να τη ασπασθήτε και ελευθέραν», ο Σολωμός απάντησε ότι δεν ήθελε να
«αφανίσει την ιδανικήν εποπτείαν ην διατελώ στο
άγιο βήμα της ψυχής μου».
Ο Γ. Κορδάτος λέει πως στην ελεύθερη Ελλάδα,
«ο Σολωμός εξόν από τον Τρικούπη και μερικούς
άλλους δεν είχε θαυμαστές. Μόνον οι πρώτοι
στίχοι του «Ύμνου εις την Ελευθερία» ήταν
γνωστοί στους δασκάλους κυρίως. Κι αυτοί παπαγαλίζονταν. Οι Σούτσηδες, οι Ραγκαβήδες και
οι άλλοι διανοούμενοι αγνοούσαν τον Σολωμό».
(Βλ. Γ. Κορδάτου: Ιστορία Νεοελ. Λογοτ. σ. 203).
Ο Κώστας Βάρναλης γράφοντας για τον
Σολωμό λέει πως έγινε μεγάλος ποιητής ύστερα
από την Επανάσταση.
Από το 1849 η υγεία του άρχισε να χειροτερεύει.
Το κρασί του είχε γίνει ο πιστός του σύντροφος.
Ο Κορδάτος λέει ότι «η νευρασθένεια του δεν τον
αφήνει ήρεμο για μεγαλόπνοες δημιουργίες.
Το πάθος του πιοτού τον κάνει αγνώριστο».
Ο Σολωμός θεωρείται ο ιδρυτής της Εφτανησιακής Σχολής. Υπήρξε πρωτοπόρος στο γλωσσικό
ζήτημα γιατί στάθηκε ένας από τους πιο θερμούς
υποστηρικτές της Δημοτικής και θεμελιωτής της
νεότερης λογοτεχνίας μας γιατί έβαλε τις βάσεις
της νεοελληνικής ποιητικής γλώσσας και της
στιχουργική αρμονίας. Όπως ο Δάντης εξύψωσε
την Ιταλική λογοτεχνία το ίδιο μπορεί να ειπωθεί
και για το Σολωμό. Πέθανε στις 21 Φεβρουαρίου
1857.
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ΠΕΜΠΤΗ 29/07
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 1/08
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 30/07
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 31/07
05.45 Road Trip (E)
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/08
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 3/08
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 4/08
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 29 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 Ελληνική Ταινία: Καημοί Στην
Φτωχογειτονιά (1965)
22:50 Ελληνική Ταινία: Η Καφετζού
(1956)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 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: Πρέπει να
Ζήσεις Αγάπη μου (1964)
22:25 Ελληνική Ταινία: Παλικαράκια
της Παντρειάς (1963)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 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:
: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
21:15 Ελληνική Ταινία: Μαγική Πόλη
(1954)
21:30 Ελληνική Ταινία: Συζυγικά Βραχυκυκλώματα (1990)
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας 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: Λυσιστράτη
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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 Θέατρο ΝΑΝ (2015)
22:50 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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: Οι Άνδρες Ξέρουν να Αγαπούν (1971)
21:55 Ελληνική Ταινία: Πράσινα,
Μπλε και Κόκκινα Καρύδια (1987)
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
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
20:15 Ελληνική Ταινία: Δίψα Για Ζωή
22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Αρχιψεύταρος

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 21:30
Καημοί Στην Φτωχογειτονιά
(1965). Κοινωνικό δράμα με
τους Μίμη Φωτόπουλο,
Κώστα Ρηγόπουλο. Η ιδιοκτήτρια της αυλής Μετρητή,
πείθεται να μην πετάξει στους
δρόμους τον Ορφέα, την
γυναίκα του Καλλιόπη και τα
παιδιά τους, αλλά να τους
μεταφέρει σε ένα δωμάτιο του
ισογείου. Στο διαμέρισμα
εγκαθίσταται ο Ανδρέας,
ο οποίος γνωρίζεται με την
Αγνή, την κόρη του Αίσωπου.
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 22:50
Η Καφετζού (1956). Κωμωδία
με την Γεωργία Βασιλειάδου,
Μίμη Φωτόπουλο. Σε μια φτωχογειτονιά στην Αθήνα, ο
Σπύρος σερβίρει καφέδες στο
καφενείο που ενώνεται με το
σπίτι μιας πλύστρας, της
Καλλιόπης. Σ’αυτό το μικρό
σπιτάκι με την παραδοσιακή
αυλή, όπου μαζεύονται οι
γυναίκες και μαθαίνονται όλα
τα δρώμενα της γειτονιάς,
η Καλλιόπη αποφασίζει να κάνει την καφετζού με τη βοήθεια
του Σπύρου, ο οποίος θα
μαζεύει πληροφορίες για τους
πλούσιους πελάτες της.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
21:00 Πρέπει να Ζήσεις

Αγάπη μου (1964). Μελόδραμα με την Γκέλη Μαυροπούλου, Στέφανο Στρατηγό,
Έφη Οικονόμου, Λαυρέντη
Διανέλλο, Ανδρέα Φιλιππίδη.
Μετά από έναν αγώνα κατς, η
Στέλλα προσκαλεί τον νικητή
Πάνο, και μια παρέα φίλων
του κατς στο πάρτι που δίνει
στο σπίτι της. Σύντομα θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένα
αίσθημα ανάμεσα στον Πάνο
και στη Στέλλα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:25 Προστάτης Παλικαράκια της Παντρειάς (1963).
Κωμωδία με τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Μίμη Φωτόπουλο,
Κατερίνα Γώγου και Βαγγέλη
Πρωτόπαππα. Δύο γεροντοπαλίκαρα καθώς και αχώριστοι φίλοι, προσπαθούν να
παντρέψουν τις αδελφές τους
με κάθε τρόπο, για να
αποκατασταθούν και οι ίδιοι..
.ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
21:15 Μαγική Πόλη (1954).
Κοινωνική περιπέτεια με τους
Γιώργο Φούντα, Θανάση
Βέγγο,
Μάνο
Κατράκη,
Μαργαρίτα Παπαγεωργίου.
Ένας νεαρός οδηγός φορτηγού θέλει να ξεφύγει από μια
λαϊκή συνοικία της Αθήνας, το
Δαργούτι για ν' αλλάξει τη ζωή

του. ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
22:30 Συζυγικά Βραχυκυκλώματα (1990). Κωμωδία με
τους Παύλο Χαϊκάλη, Σπύρο
Καλογήρου, Τώνη Ιακωβάκη.
Η φιλία είναι μεγάλη υπόθεση.
Αλλά άν έχεις φίλο ένα
ρομπότ, μπορεί να σε βάλει
σε μεγάλες περιπέτειες. Όταν
μάλιστα ο Λάκης – γιατί έτσι
λένε το ρομπότ – ανακατεύεται και στα ερωτικά σου. Αυτό
έπαθε ο ήρωάς μας ο
Αγάπιος, που ο Λάκης τον
βραχυκύκλωσε και έμπλεξε τη
γυναίκα του με… το αίσθημά
του ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:35 Λυσιστράτη
(1972). Κωμωδία με την Τζένη
Καρέζη, Κώστα Καζάκο, Άννα
Φόνσου, Διονύση Παπαγιαννόπουλο και Άννα Ματζουράνη. Ενώ ο Πελοποννησιακός Πόλεμος βρίσκεται στο
ζενίθ του, η Λυσιστράτη, μια
Αθηναία,
ξεσηκώσει τις
συμπατριώτισσες της Αθηναίες, καθώς και τις Σπαρτιάτισσες από το αντίπαλο
στρατόπεδο, με σκοπό να
αναγκάσουν τους πολεμοχαρείς άντρες τους εκατέρωθεν,
να συμφωνήσουν για ειρήνη
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
21:05 ΝΑΝ (2015). Θέατρο

της Δευτέρας. Κωμωδία με
την Κάτια Δανδουλάκη, Νικήτα
Τσακίρογλου,
Χρυσούλα
Διαβάτη, Τάσο Κωστή, Φρέζη
Μαχαίρα. Η ΝΑΝ 300F είναι
μια οικιακή βοηθός –ρομπότ.
Είναι στην υπηρεσία του κ.
Γουότκινς ο οποίος είναι
χωρισμένος και ζεί στο Λονδίνο, κάπου στο μέλλον.
Η ΝΑΝ έχει ανάγκη από επιδιόρθωση αφού δεν λειτουργεί
κανονικά και συγκρούεται συχνά με τα έπιπλα και τους τοίχους. Ενώ ο κ Γουότκινς προσπαθεί να επιδιορθώσει την
ΝΑΝ, φτάνει η Γκλόρια Μιλλ
από το γραφείο συνοδών
Γκιλλέσπι.
ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:30
ΟΙ Άνδρες Ξέρουν να Αγαπούν (1971). Κοινωνικό
δράμα με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Κατερίνα Βασιλάκου.
Ο Φάνης είναι φοιτητής της
Ιατρικής και για να μπορέσει
να σπουδάσει δουλεύει
οδηγός μαζί με τον Φίλιππα,
μεταφέροντας κρέατα για
λογαριασμό του κυρ-Αποστόλου. Μια μέρα θα πάρει με
ωτοστόπ την Άννα στην
Αθήνα, όπου πάει για να
σπουδάσει, αφήνοντας πίσω
τα τρία αδελφάκια της. ΤΡΙΤΗ

21:55
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πράσινα, Μπλε και Κόκκινα
Καρύδια (1987). Κωμωδία με
τους Θέμη Μάνεση, Γιώργο
Βασιλείου, Γιώργο Ρήγα. Δύο
αδέλφια, που πολιτικά ο ένας
είναι αριστερός και ο άλλος
δεξιός έχουν καθημερινή σύγκρουση
μεταξύ
τους.
Η ένταση είναι μεγαλύτερη
όταν και οι δύο κυνηγούν έναν
ιδεολόγο εφευρέτη που η
εφεύρεσή του θα σώσει τον
κόσμο από την ρύπανση του
περιβάλλοντος.
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20:15 Δίψα Για Ζωή (1964).
Κοινωνική ταινία με την Άννα
Φόνσου, Νίκο Κούρκουλο,
Θάνο Κωτσόπουλο, Βαγγέλη
Σειληνό και Ίλυα Λιβυκού.
Η Κατερίνα είναι ένα κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο που
περνά τον καιρό της παίζοντας με τους άντρες που την
περιτριγυρίζουν. Μόνο η ίδια
και οι γονείς της ξέρουν ότι
είναι ετοιμοθάνατη και πως η
πρώτη δυνατή συγκίνηση θα
είναι μοιραία. Ξέρει ότι η
πρώτη φορά που θα αγαπήσει θα είναι και η τελευταία
κι έτσι δεν δίνεται σε κανέναν,
έως την στιγμή που θα
γνωρίσει τον Στέφανο.

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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ΑΠΟΕΛ: «Προσωρινή αναστολή λειτουργίας, έρευνα «Έκλεισε» Σάρλιγια ο Παναθηναϊκός
για διαρροή προσωπικών δεδομένων»
ναι η τρίτη μετεγγραφή του η ΤΣΣΚΑ Μόσχας τον απέκτησε
Παναθηναϊκού. Ο 25χρονος

δανεικό το 2019. Στη συνέχεια

Κροάτης αποχώρησε από την

έπαιξε

Ανκαραγκουτσού και αποτελεί

Κασίμπασα και πέρσι το καλο-

επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

καίρι τον απέκτησε η ομάδα της

σχέση με δημοσίευμα που αναφέρει ότι ενδεχο-

Αν και δεξιοπόδαρος, μπορεί να

Άγκυρας για 350.000 ευρώ.

μένως να προκύπτει διαρροή προσωπικών

αγωνιστεί και ως αριστερός

Την τελευταία σεζόν είχε 33

μας, ότι οποιαδήποτε προσωρινή αναστολή
λειτουργίας στο σύστημα προπώλησης εισιτηρίων
διαρκείας, οφείλεται σε έρευνα που διεξάγεται σε

δεδομένων.

Τον 25χρονο στόπερ Ζβόνιμιρ

στόπερ. Ο Σάρλιγια άρχισε την

συμμετοχές σε όλες τις διοργα-

Άμεση έρευνα έχει διεξαχθεί και από την επίτροπο

Σάρλιγια αποκτά ο Παναθηναϊ-

καριέρα του από τη Σλάβεν

νώσεις παίρνοντας και 14 κίτρι-

προσωπικών δεδομένων. Μέχρι στιγμής καμία

κός. Ο Ζβόνιμιρ Σάρλιγια θα εί-

Μπελούπο, από την οποία

νες κάρτες.

ένδειξη δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Ξεκαθαρί-

Ολυμπιακοί Αγώνες: Τη συμμετοχή τους εξασφάλισαν
Μάντης – Καγιαλής και Σπανάκη – Τσουλφά

ζουμε ότι από πλευράς της Hellenic Technical
Για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας στο
σύστημα προπώλησης εισιτηρίων διαρκείας
ενημέρωσε ο ΑΠΟΕΛ, η οποία οφείλεται σε
έρευνα που διεξάγεται σε σχέση με δημοσίευμα
που αναφέρει ότι ενδεχομένως να προκύπτει
διαρροή προσωπικών δεδομένων. Μέχρι στιγμής,
όπως αναφέρεται, καμία ένδειξη δεν αποδεικνεύει
κάτι τέτοιο. Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:
Ενημερώνουμε τον φίλαθλο κόσμο της ομάδας

Enterprises, της εταιρείας που συνεργαζόμαστε
πέραν των 8 ετών για τη διάθεση εισιτηρίων για
ποδοσφαιρικούς αγώνες, υπάρχει διαβεβαίωση
ότι οι πληροφορίες που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας είναι ψευδείς και ανυπόστατες.
Γι’ αυτό και όπως μας έχει ενημερώσει, θα προχωρήσει σε αγωγές κατά του καταγγέλλοντα.

Ολυμπιακοί Αγώνες:
Άδοξος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά
6-2 για τον Έλληνα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε τη μάχη του αλλά
αποκλείστηκε με 2-1 σετ από τον Γάλλο Ούγκο
Ουμπέρ στον 3ο γύρο στο Τόκιο όντας επηρεασμένος από τον τραυματισμό του στο γόνατο στο
2ο σετ.
Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο4 κόσμου
αποκλείστηκε με 2-6, 7-6 (4), 6-2 από τον Γάλλο
Ούγκο Ουμπέρ (Νο28) ο οποίος θα παίξει την
Πέμπτη στον προημιτελικό με τον Ρώσο Κάρεν
Κατσάνοφ (6-1,2-6,6-1 τον Σβάρτσμαν) για μια
θέση στους "4". Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε
πάρτι στο 1ο σετ, έχασε στο τάι μπρέικ το 2ο
αλλά στον τελευταίο πόντο έπεσε στο έδαφος
αφού τραυματίστηκε στο γόνατο, επηρεάστηκε
και έχασε το τελευταίο σετ.
Μπρέικ και άσοι έδωσαν το 1ο σετ!
Στο 1ο σετ ο Ούγκο Ουμπέρ αρχίζει με love
service game (1-0) και "απαντά" με love και ο
Στέφανος Τσιτσιπάς για το 1-1. Ο Έλληνας θα
έχει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ, ο Γάλλος θα το
σβήσει αλλά με την 2η ευκαιρία θα φτάσει σε
μπρέικ και στο 2-1. Ο Ουμπέρ θα έχει διπλό
μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Τσιτσιπάς θα
το σβήσει και θα φτάσει με το σερβίς του στο 3-1.
Νέο μπρέικ για το 4-1 για τον Έλληνα τενίστα
που θα φτάσει και στο 5-1.
Θα κλείσει το σετ σε 32' στο 6-2. Οι άσοι είναι

στην

δανεικός

Ισοφάριση στο τάι μπρέικ!
Στο 2ο σετ, ο Ούγκο Ουμπέρ με love sevice game
θα πάει στο 2-1 αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς
με "μπαράζ" άσων θα ισοφαρίσει σε 2-2.
Το 3-2 είναι για τον Ουμπέρ ο οποίος θα φτάσει
και στο 4-3 έχοντας περιορίσει τα λάθη του σε
σχέση με το 1ο σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα
ισοφαρίσει σε 4-4 αλλά θα απωλέσει το 9ο χωρίς
να κερδίσει πόντο (5-4). Με άνεση ο Ουμπέρ θα
προηγηθεί με 6-5 και ο Τσιτσιπάς θα οδηγήσει το
σετ στο τάι μπρέικ.
Με μίνι μπρέικ ο Ουμπέρ θα πάει στο 4-3 και θα
κλείσει το σετ στο 7-6 (4).
Ο τραυματισμός του Στέφανου
Στον τελευταίο πόντο του τάι μπρέικ ο Στέφανος
Τσιτσιπάς θα πέσει άτσαλα στο έδαφος και θα
χτυπήσει το δεξί του γόνατο. Θα πάρει ιατρικό
τάιμ άουτ και μετά από 10' θα επιστρέψει στο
κορτ για να συνεχίσει την μάχη. Δίπλα του πάντα
και ο πατέρας του Απόστολος ο οποίος κατέβηκε
στο κορτ για να μάθει τι συμβαίνει. Έσβησε 3 mp
αλλά... Στο 3ο σετ ο Ούγκο Ουμπέρ θα ξεκινήσει
με μπρέικ (2-1) και θα σβήσει μπρέικ πόιντ του
Στέφανου Τσιτσιπά στο 4ο για το 3-1.
Ο Γάλλος θα φτάσει ξανά σε τριπλό μπρέικ πόιντ
και με την 3η ευκαιρία θα πετύχει μπρέικ για το
4-1! Στο 5-2 ο Τσιτσιπάς θα σβήσει ματς πόιντ
αλλά ο Γάλλος θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ! Ο Ουμπέρ θα έχει και 2ο ματς πόιντ αλλά θα το σβήσει
ο Τσιτσιπάς όπως θα σβήσει και το 3ο! Με το 4ο
όμως θα κλείσει στο 6-2. Ο αγώνας είχε διάρκεια
2.20.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 10-8 άσους και ο
Ούγκο Ουμπέρ 5-2 διπλά σφάλματα.
Τα μπρέικ πόιντ ήταν 2/7 για τον Γάλλο και 2/8
για τον Έλληνα.

Μάντης – Καγιαλής και Σπανάκη – Τσουλφά
εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Δύο μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις ολοκληρώθηκαν χθες, Σάββατο, στη Βιλαμούρα της Πορτογαλίας: το παγκόσμιο πρωτάθλημα 470 ανδρών
– γυναικών, που ήταν και αγώνας εσωτερικής

πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα RSX.Στα 470
ανδρών και τα δύο ελληνικά σκάφη τερμάτισαν
στην πρώτη δεκάδα σε σύνολο 29 σκαφών.
Ύστερα από 12 ιστιοδρομίες οι Παναγιώτης
Μάντης – Παύλος Καγιαλής πήραν την 6η θέση
με 99 βαθμούς και ταυτόχρονα εξασφάλισαν τη
συμμετοχή τους στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού
του πλανήτη. Οι Βασίλης Παπουτσόγλου – Ιωάννης Ορφανός τερμάτισαν 10οι με 118 βαθμούς
Στις γυναίκες ύστερα από 11 κούρσες οι Αριάδνη
Παρασκευή Σπανάκη – Αιμιλία Τσουλφά κατέλαβαν τη 18η θέση με 139 βαθμούς και πήραν την
πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο. Οι Μαρία Μπόζη – Ραφηλίνα Κλωναρίδου
τερμάτισαν 20ές με 142 βαθμούς.
Στα RSX ανδρών έγιναν 10 κούρσες και ο Βύρωνας Κοκκαλάνης τερμάτισε 14ος με 118 βαθμούς
σε σύνολο 39 σκαφών. Στις γυναίκες η Κατερίνα
Δίβαρη πήρε τη 15η θέση με 121 βαθμούς μεταξύ
22 σκαφών. Τόσο ο Κοκκαλάνης όσο και η Δίβαρη
έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στους
Ολυμπιακούς Αγώνες.

Μ. Κυρίδου/Χ. Μπούρμπου: «Ακόμα δεν μπορούμε να το
συνειδητοποιήσουμε»

Οι Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα
Μπούρμπου εξασφάλισαν την
παρουσία τους στον τελικό της
δικώπου, στην Ολυμπιακή ρεγκάτα κωπηλασίας του Τόκιο,
κάνοντας μία συγκλονιστική
κούρσα στην 1η ημιτελική σειρά
και ένα απίστευτο φίνις για να
περάσουν από τέταρτες... πρώ-

τες στα τελευταία
μέτρα.
Οι Ελληνίδες
πρωταθλήτριες
έκαναν μάλιστα
και παγκόσμιο
ρεκόρ
με
6:48.70,
το
οποίο
όμως
κατέρριψαν
λίγα λεπτά α
γότερα οι πρώτες της δεύτερης
ημιτελικής σειράς Γκρέις Πρέντεργγκαστ και Κέρι Γκόουλερ
από τη Νέα Ζηλανδια, με
δεν
6:47.41.
«Ακόμη
μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε! Όσο βλέπαμε ότι
πλησιάζουμε τις βάρκες που
προπορεύονταν, τόσο βγάζαμε

ενέργεια,» δήλωσαν ασθμαίνοντας ακόμη από την προσπάθεια οι Μαρίδα Κυρίδου και
Χριστίνα

Μπούρμπου

στη

Μεικτή Ζώνης. Οι Ελληνίδες
πρωταθλήτριες θα αγωνιστούν
στον τελικό της δικώπου τα
ξημερώματα

της

Πέμπτης

(29/7) στις 3:30 ώρα Ελλάδας,
με στόχο το βάθρο, το δεύτερο
Ολυμπιακό

μετάλλιο

στην

Ιστορία της ελληνικής γυναικείας κωπηλασίας, μετά από
αυτό των Αλεξάνδρα Τσιάβου
και Χριστίνα Γιαζιτζίδου στο
διπλό σκιφ ελαφρών βαρών το
2012 στο |Λονδίνο.
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Quarantine scrapped for fully
vaccinated US and EU arrivals

F

ully vaccinated travellers
from the EU and the US
will not have to quarantine when arriving in England
from an amber list country,
the government has confirmed.
Transport Secretary Grant
Shapps said the change regarding US and EU arrivals will come
into force from 4am on 2 August.
Applicable passengers must
have received two jabs with
vaccines authorised by the
European Medicines Agency
(EMA) or in the US with vaccines
authorised by the Food and
Drug Administration (FDA).
They will still be required to
complete a pre-departure test
before arriving in England alongside a PCR test on or before day
two after they have landed.
Mr Shapps also announced
the resumption of international

cruises.
The announcement came after
a Covid Operations meeting,
which was attended by senior
cabinet ministers.
The Department for Transport
confirmed separate rules will
continue to apply for those
arriving from France and that
the measures announced on
Wednesday "will be kept under
review and be guided by the
latest data."
They also reiterated that while
some restrictions remain in place,
travellers "should expect their
experience to be different and
may face longer wait times than
they are used to."
The news is a huge and longawaited boost for airlines and
travel companies and will help
drum up more business after 16
months of restrictions left many
of them under severe financial

strain.
Shares in British Airways were
up 3% while easyJet rose 4%
and Wizz Air jumped 5%.
For the whole of 2021,
Heathrow Airport forecast 21.5
million passengers would travel
through its terminals, a big jump
from 4 million in the first six months
of the year as travel returns, but
a long way off the 81 million who
used its facilities in 2019.
Quarantine for fully vaccinated
Britons returning to the UK from
medium risk countries was
scrapped on July 19, helping to
kickstart a travel recovery, but
frequent rule changes over the
last two months mean travel is
still plagued by uncertainty.
Moreover, the U.S. remains
shut to British visitors so for the
transatlantic carriers like British
Airways and Virgin Atlantic,
planes will primarily be carrying
U.S. citizens to England.
The White House said it
would “maintain existing travel
restrictions” due to the increasing
spread of the virus and rising
case rates across the continent.
British Prime Minister Boris
Johnson said on LBC Radio
earlier on Wednesday that he
wants U.S. citizens to come to
England “freely” and is discussing
a travel corridor with the United
States, which would mean the
restart of two-way traffic with
the U.S.
Mr Johnson stopped short of

confirming plans to increase
travel with the use of vaccine
passports when speaking yesterday morning but he did say
hopeful holiday makers will
benefit from being vaccinated.
"I think it’s a very positive
thing to do to go and get a
vaccine," he said.
"People can obviously see,
when you look at things like
travel, like mass events, that it’s
going to be one of those things
that will help you, not hinder
you."
Health Secretary Sajid Javid
added that the quarantine rule
change is "safe from a public
health point of view."
"Our vaccination programme
is building a wall of defence
against this virus so we can
safely enjoy our freedoms again,
with 7 in 10 adults in the UK
now double jabbed," he said.
"By reopening quarantine-free
travel for travellers who have
been fully vaccinated in European
countries and the USA, we're
taking another step on the road
to normality which will reunite
friends and families and give
UK businesses a boost."
Earlier on Wednesday, deputy
leader of the Labour Party Angela
Rayner described the thenproposed policy as "reckless."
She added she was "very
concerned" at the prospect of
easing quarantine restrictions
for more travellers.

UN Security Council members want clear reference to
basis for Cyprus solution

A

ll members of the UN
Security Council asked
Britain for a clear reference to the basis for a Cyprus
solution during discussions
on Tuesday on the second
draft of the resolution renewing Unficyp’s mandate.

The draft was delivered on
Friday but it included references
which Turkey had asked for and
altered the resolution’s provisions.
The point of contention was
the fourth paragraph of the
preamble, at the end of which

Britain added a reference to
the “parameters of a bizonal, bicommunal federation as defined
by the relevant resolutions”
including the fourth paragraph
of resolution 716/1991, which
notes that these parameters
were wide enough to cover a
series of practical and legal
adjustments.
The US, China, India and
Ireland supported the position
for a clear reference. Britain,
however, in recent months,
even at the informal meeting
in Geneva, last April, has been
asking for a wider interpretation
of the resolutions which it
considers obstacles.
It also unsuccessfully tried to
persuade Security Council members lately that a new wording
would help in convening a new

informal meeting in autumn at
which Turkey would have a more
constructive stance. Relevant
views on the resolutions were
also outlined by members of
the Secretariat, according to
diplomatic sources.
The remaining countries
asked for the paragraph to
remain in the resolution unaltered. Britain said it would
send a new draft by morning
which will be put before members
in a silence procedure and then
take its final form to be adopted
in 24 hours, the latest by Thursday.
The resolution that will be
adopted on Thursday renews
Unficyp’s mandate and calls on
the UNSG every six months
to submit a report on his good
offices mission.

EU warns will take
actions against
Turkey over Varosha

T

he EU on Tuesday
warned that the bloc’s
foreign ministers will
consider actions against
Turkey at their next meeting
if Ankara does not reverse
actions in Varosha, which
are contrary to UN Security
Council Resolutions.
In a written statement on
behalf of the EU, High Representative Josep Borrell said
the European Union “strongly
condemns Turkey’s unilateral
steps and the unacceptable
announcements made by the
Turkish President and the
leader of the Turkish Cypriot
community on 20 July 2021
on the further reopening of the
fenced-off town of Varosha.”
Borrell said the EU welcomes
the statement made by the
President of the UN Security
Council on behalf of the Council last week, and in particular
the condemnation and expression of deep regret about the
unilateral actions in Varosha
that run contrary to the Security
Council’s previous resolutions
and statements.
“The EU equally calls for the
immediate reversal of these
actions and the reversal of all
steps taken on Varosha since
October 2020,” Borrell said.
He added that the EU “continues to hold the government
of Turkey responsible for the
situation in Varosha.”
The announcement last week
by Turkish Cypriot leader Ersin
Tatar on the demilitarisation
and opening of 3.5 per cent of
the fenced area of Varosha for
settlement was presented as
a decision of ‘cabinet’ in the north
with Turkish President Recep
Tayyip Erdogan welcoming the
move. The fenced area of
Varosha, however, is under the
control of the Turkish military.
Borrell said the EU continues
to be guided by the relevant
Security Council resolutions,
550 (1984) and 789 (1992),
which consider attempts to
settle any part of Varosha by
people other than its inhabitants

as inadmissible, and which call
for the transfer of that area to
the administration of the UN.
“No actions should be carried
out in relation to Varosha that
are not in accordance with
those resolutions,” Borrell said,
adding that full respect for and
implementation of Security
Council resolutions also require
an immediate end to restrictions
imposed on the freedom of
movement of the United Nations
Peacekeeping Force in Cyprus
(Unficyp) in the Varosha area.
He reiterated the EU’s
position on the need to avoid
unilateral actions in breach of
international law and renewed
provocations, which could raise
tensions on the island and compromise the ongoing efforts to
seek common ground between
the parties towards a lasting
settlement of the Cyprus issue
in line with relevant Security
Council resolutions.
The EU, he said, remains
fully committed to a comprehensive settlement of the Cyprus
problem on the basis of a bizonal, bi-communal federation
with political equality while it
is crucial that Turkey commits
and contributes constructively to
the resumption of negotiations.
Borrell said (foreign) ministers
will consider actions at their next
meeting, “in case of non-reversal of Turkey’s actions contrary
to UN Security Council Resolutions 550/84 and 789/92”
following the statement of the
members of the European
Council of March 25, 2021, which
reaffirmed the determination of
the EU, in case of renewed
provocations and unilateral
actions in breach of international
law, to use the instruments and
options at its disposal to defend
its interests and those of its
member states, as well as to
uphold regional stability.
The EU foreign ministers are
set to hold an informal meeting
(Gymnich) on September 2 and
3 in Kranj, Slovenia. The next
Foreign Affairs Council is
scheduled for October 18.
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End in sight of coronavirus pandemic Board of British Cypriots
meets to discuss latest
in Britain epidemiologist says

T

he end of the COVID-19
pandemic in Britain could
be just months away as
vaccines have so dramatically
reduced the risk of severe
disease and death, Imperial
College epidemiologist Neil
Ferguson said on Tuesday.
But, he said, a recent fall in
daily cases still needed to be
watched carefully.

Prime Minister Boris Johnson
is betting that he can get one of
Europe’s largest economies
firing again because so many
people are now vaccinated, a
decision that marks a new
chapter in the global response
to the novel coronavirus.
The number of new daily
COVID-19 cases has fallen
each day for the last six days,

though Johnson has stressed
the pandemic is not over.
“We’re not completely out of
the woods but the equation
has fundamentally changed,”
Ferguson, whose early 2020
modelling of the virus’ likely
spread alarmed governments
around the world at the outset
of the pandemic, told the BBC.
“The effect of vaccines has
been huge in reducing the risk
of hospitalisation and death
and, I think, I’m positive that by
late September, October time
we will be looking back at most
of the pandemic.”
British COVID-19 data shows
a spike of infections earlier in
July has so far not led to a vast
increase in deaths, which fell to
just 14 on Monday, though the
number of COVID-19 patients
in British hospitals has risen to
5,238.
The closure of schools for the
summer holidays, the end of the

Euro 2020 soccer championships and warmer weather are
among the factors epidemiologists say might have reduced
social mixing indoors and therefore cases, even as England’s
economy has fully reopened.
Johnson’s decision lifted rules
in England on July 19 in favour
of restarting an economy
damaged by a series of on-off
lockdowns since March 2020.
If it pays off, Britain’s example
could offer a way out of the
pandemic, though Johnson’s
gamble could be derailed by the
possible emergence of a variant
capable of resisting vaccines –
or if ill people overwhelm the
health service.
Britain has one of the
highest official death tolls in
the world, 129,460, though new
daily cases, which in the current
wave peaked at 54,674 on July
17, have fallen to 23,511 on
Tuesday.

tests was set by cabinet at €10.
The health ministry’s free rapid
test programme will continue for
those who cannot be vaccinated.
The ministry added that members of the general public will
not be able to visit mobile units
and pay for a test, stressing that
the units will serve only those
groups of the population who
are entitled to free tests:
- minors aged up to 16.
- children aged 16 and 17
whose parents/guardians do not
consent to them being vaccinated.
- everyone aged 16 and over
who cannot be vaccinated for
medical reasons.

- Pregnant women on presentation of a medical certificate from
their gynaecologist confirming that
vaccination is not recommended.
- People who have received
the first dose of the vaccine and
for the three weeks require a
test to secure a SafePass.
- People who have completed
their vaccination but wish to
take the test.
In order to obtain a SafePass,
everyone aged 12 and over who
does not have a vaccination
certificate or proof of having
recovered from Covid-19 in the
past 180 days must do a rapid
or PCR test every 72 hours.

Cyprus to scrap free antigen
rapid tests from August 1

T

he Cyprus health ministry
will scrap free antigen
rapid tests for the general
population from August 1,
although those under 16 and
some other population groups
will still be entitled to them, it
announced on Monday, while
setting the maximum price for
the tests in the private sector at
€10.
In a Q&A on the issue released
on Monday, the ministry said
that in line with the July 2
cabinet decision, free rapid tests
for coronavirus will be scrapped.
Members of the public wishing
to take the test to obtain a SafePass can do so only at licensed
clinical labs and pharmacies.
While the move had previously
been announced and was widely
expected, it remains controversial.
Main opposition party AKEL
issued an announcement on

Monday calling on the government to reverse its decision,
saying that the World Health
Organisation (WHO) and the
European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC)
both call for free access for tests.
“In light of the above, we
again call on the government to
reverse and review its decision
to scrap free rapid tests and
harmonise its policy with that of
the WHO and ECDC advice,”
AKEL’s announcement read.
In terms of the new procedures,
the health ministry said it has
adopted measures to check and
monitor the knowledge required
and the medical equipment used
since only products of specific
manufacturers can be used to
obtain the European Digital
Certificate under an agreement
among EU member states.
The maximum price for the

developments in Cyprus

T

he Executive Committee
of the Board of British
Cypriots met on 21 July
2021 to evaluate the latest
developments in Cyprus, to
reaffirm the Board’s commitment to the ceaseless fighting
for the promotion of the human
rights of the displaced Cypriots
and to plan the future actions
in furtherance of the Board’s
objectives.
Executive Committee member
Antonis Savvides expressed,
on behalf of the Board, the
unequivocal condemnation of
Erdogan’s illegal visit to occupied
Cyprus and Turkey’s intentions
to break UN Security Council
resolutions on the status of
occupied Famagusta.
As the meeting took place
on anniversary of the Turkish
invasion, which is very painful
memory for all Cypriots, the
Executive Committee observed
a minute’s silence in memory
of all the victims of Turkish
invasion.
Acting Chairman Doros
Partasides summarised the
many activities of the Board in
the last six months, and especially the engagement of the
Board with members of the UK
Parliament, the British Government, and European Officials.
Elissa Ellinas reported the
recognition of the Board’s
work by the Chairwoman of the
Cyprus Parliament, a welcome
confirmation of the Board’s
growing relevance.
Executive
Committee
members Stella Protopapa,

Marie Nicholsby and Spyros
Neophytou expanded on the
Board’s mission for a more
dynamic, effective, progressive,
and inclusive movement for
the British Cypriots and the
encouraging responses they
have received from the younger
generation to this vision.
Historian Leonidas Leonidou
gave an account of the recent
illegal actions by Turkey in
occupied Famagusta. He analysed the historical context and
the diplomatic efforts currently
underway to curb further Turkish
violations of international law
and the creation of new hurdles
in the efforts of the of the
international community for
the termination of the occupation.
After fruitful deliberations
on the development of the
strategic priorities of the Board,
Dr Galazis and Dr Hadjiphilipou
shared their experiences of the
successful registration of the
UK Cyprus Medical Association.
Prize-winning Times journalist
Eleni Kourea provided valuable
insights on how to engage with
the British press. The Executive
members unanimously agreed
both the short and long-term
plans of actions.
Acting Chairman Doros
Partasides concluded the meeting by expressing his gratitude
to all the members for their hard
work and restating his optimism
that with the involvement of so
many successful young British
Cypriots on the Board, the future
of our movement is bright.
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Professor Kypros Nicolaides to be
awarded the Grand Cross of Makarios III

P

aphos-born professor
Kypros Nicolaides, who
is worldwide renowned
as ‘Father of Fetal Medicine’,
will be awarded the Grand Cross
of Makarios III.
Professor Nicolaides will be
presented with the award, which
is Cyprus’ highest civilian honour,
by the President of the Republic
of Cyprus Nicos Anastasiades.
The ceremony will take place
on Friday 30 July 2021 at the
Presidential Palace in Nicosia.
Professor Nicolaides has
received international recognition
for his work improving the care
of pregnant women worldwide
with pioneering rigorous and
creative approaches, and making
seminal contributions to prenatal
diagnosis and every major
obstetrical disorder.
Born 9th April 1953 in Paphos,
Cyprus, Kypros Herodotou
Nicolaides studied medicine at
King’s College London (qualifications include: 1974 - Biochemistry
and Physiology BSc (1st class
honours), King's College, London
University; 1978 - Medicine,
MBBS, King's College Hospital,
London University; 1984 - Obstetrics and Gynaecology, MRCOG;
2014 - Obstetrics and Gynaecology, FRCOG), and then become
Director of the Harris Birthright
Research Centre for Foetal
Medicine, the first foetal medicine
unit in the UK.
Whilst there, he created a

research and educational programme that saw King’s College
Hospital become a global hub
in the field of foetal medicine,
with thousands of doctors visiting
from across the world. He was
recently elected to the US National
Academy of Medicine, one of
the highest honours in the fields
of health and medicine.
Professor Nicolaides’ awards
include:
1. Ian Donald Gold Award
for Highest Contribution in
Ultrasound, International Society
Ultrasound in Obstetrics &
Gynecology, 1999
2. Eric Saling Award for
Highest Scientific Contribution
in Perinatal Medicine, World
Association of Perinatal Medicine, 2001
3. Excellence in Letters,
Culture and Science, Government of Cyprus, 2004
4. Honorary Fellowship of the
American Institute of Ultrasound
in Medicine, USA 2004
5. Membership of the International Academy of Perinatal
Medicine, Barcelona, Spain 2005.
6. Spinoza Chair, University
of Amsterdam, The Netherlands
2010
7. European Maternity Prize
for distinction in professional
career and dedication to the field
of Perinatal Medicine, European
Association of Perinatal Medicine,
2014
8. Eardley Holland Gold Medal

for outstanding contribution to
the science, practice and/or teaching of Obstetrics and Gynaecology, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2015
9. Naguib Pasha Mahfouz
Award, Cairo University, Egypt,
2018
10. Medal of exceptional
services to the Republic of
Cyprus, 2018
11. Member of the USA
National Academy of Medicine
in recognition for outstanding
professional achievement and
commitment to health and
medicine, USA 2020
12. Honorary Doctorates in
Medicine
• National and Kapodistrian
University of Athens, Greece
2005
• University of Warsaw,
Poland 2009
• University of Bucharest,
Romania 2009
• University of Jinan, China
2010
• Palacky University of
Olomouc, Czeck Republic 2011
• University of Ioannina,
Greece 2012
• European University of
Cyprus, Cyprus 2013
• University of Thessaly,
Greece 2016
• Aristotelion University of
Thessaloniki, Greece 2017
• Medical University of
Preven, Bulgaria 2017
• University of Cyprus, Cyprus

2017
• University of Leuven, Belgium
2019
• University of Pao Paolo,
Argentina 2019
Scientific Activities:
• Developed (i) methods of
screening and prevention of
preperm birth and preeclampsia,
which are the leading causes of
perinatal death and handicap,
(ii) methods of early screening
for chromosomal and other
abnormalities as well as spina
bifida which are now used
throughout the UK and many
countries of the world, (iii)
methods of fetal therapy including fetal blood transfusions for red
cell isoimmunized pregnancies,
pleuro-amniotic shunting for fetal
pleural effusions, endoscopic
laser separation of communicating
placental vessels in monochorionic
twins with severe twin transfusion
syndrome or selective growth
restriction and endoscopic placement of a balloon in the fetal
trachea in fetuses with diaphragmatic hernia.
• Published 1,500 peer-review
papers in Scientific Journals.
His h-index is 175 (highest of all
obstetricians and gynaecologists
in the world) and his work has
been cited more than 130 thousand times.
• Supervised 66 doctors to
undertake research leading to

Leader of Haringey Council Peray Ahmet
visits Cypriot Community Centre

postgraduate qualifications and
has provided training in Fetal
Medicine to 700 doctors from
50 countries.
Professional Activities:
1. Director of the Research
Centre for Fetal Medicine, King’s
College Hospital
This centre, which was opened
in 1984 by Princess Diana, was
the first Fetal Medicine Centre
in Britain and is the biggest one
in the world. More than 20,000
patients are examined each year
and many of these patients are
referred from other hospitals
in Britain and other countries
because of serious complications
of pregnancy. In addition, more
than 200 doctors from all over
the world visit the centre to
observe and receive training.
2. Founder and Chairman of

Buy one get one free on quick
ready to eat Cypriot favourites

F

O

n Wednesday 21st July,
the Cypriot Community
Centre (CCC) welcomed
the new Leader of Haringey
Council, Councillor Peray Ahmet.
She met with the following
Officers of the CCC:- Chair,
Susie Constantinides MBE;
Treasurer, Bambos Charalambous; Manager, Christalla
Evdokimou
The importance of the CCC
to the community was explained
to Cllr. Ahmet, for example, its
Services, Facilities and Activities
including the following throughout the week and year:-

- Housing Related Supporting
People Service providing people
with advice and advocacy,
e.g. to acquire benefits, solve
housing issues, etc.;
- Meals-on-Wheels Service to
the isolated vulnerable Elderly/
Disabled, which continued
throughout the pandemic and
the CCC is still delivering every
day;.
- Day Care & Activities Service.
The CCC has its own minibuses
adapted with tail-lifts to bring in
the Elderly/Disabled. The buses
need replacing urgently;
- Drop-In/Lounge/Café Area,

providing safety and facilities.
- Facilities for Thematic Groups
and Community organizations,
e.g. Autism, Fostering.
- Activities and Classes, e.g.
Karate, Children’s Dance, Ballet.
The Leader was able to talk
to users and was impressed
with the range of services
provided by the CCC.
The Officers added that the
CCC self-generates its income,
mainly from lettings and catering,
to provide all these services and
facilities.
Cllr. Ahmet promised the
Council’s support and plans to

visit the CCC again officially in
September.
The CCC also committed
support for Cllr. Ahmet and
Haringey Council.
The Cypriot Community
Centre requires the support of
our community to continue the
services it offers. Please donate
to this good cause via their
Just Giving Page: www.justgiving.com/campaign/mealson-wheels
For further details and
information, please contact the
Centre on 020 8881 2329 or
email cycc6363@gmail.com

the Fetal Medicine Foundation
This charity was set up in 1995.
The main source of income is a
private clinic which donates all
its profits to the charity. The
aims are to promote research
and training in Fetal Medicine
throughout the World. More than
£45,000,000 have been donated
to finance the training of many
doctors from all over the world
and to carry out major multicentre studies on screening and
prevention of preterm delivery
and preeclampsia, which are
the leading causes of perinatal
mortality. The Fetal Medicine
Foundation also organises the
yearly World Congress in Fetal
Medicine, which is attended by
more than 2,000 participants
and has implemented a series
of internet-based educational
courses for doctors and patients
which are available free of
charge.

ast, easy meal and snack
options are not only a life
saver during the holidays
but they're also Buy One Get
One Free with Greek Deli 2 U,
what more could you ask for?!
Get shopping now via their
website and enjoy your Cypriot
favourites delivered straight to
your door this week!
Visit their 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.
www.greekdeli2u.co.uk
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The Cyprus Institute - a research hub for the
Eastern Mediterranean region

T

he
Cyprus
Institute
(www.cyi.ac.cy) is a worldclass, non-profit, research
and educational institution with
a strong scientific and technological orientation. It is a multidisciplinary and multinational
regional Center of Excellence,
addressing issues of regional
interest but of global significance,
with an emphasis on crossdisciplinary research and international collaborations.
Recognising the unique geopolitical location of Cyprus as
the southern and eastern-most
state of the European Union, The
Cyprus Institute is being developed as a gateway between the
European Union and the Eastern
Mediterranean - Middle East
(EMME) region, and as an important resource to help transform
Cyprus into a knowledge-based
economy and to advance the
welfare of the island and the
region. The Cyprus Institute is
based in Nicosia and uses
English as its official language
for communication.
Having launched its first
research center in 2007 and with
only a few years in operation,
The Cyprus Institute has demonstrated its keen ability to successfully conduct cutting edge
scientific research and to attract
scientists of international repute.
Today, The Cyprus Institute has
over 280 staff from 26 countries,
and over the years has secured
competitive funding in excess of
75 million euros from national and
international sources, many of
them prestigious projects funded
by the European Union such
as a TEAMING project for the
establishment of a new Research
Center, an Advanced Grant from
the European Research Council
(ERC), two European Research

Area Chairs (ERA Chairs), and
two Marie Skłodowska-Curie
European Joint Doctorates (EJD).
The Cyprus Institute is also
an accredited, degree-granting
institution of higher education
that offers unique, high-quality
Master’s and PhD programs to
select students from around the
world. The Institute provides
training for our future researchers
and scholars, and currently has
over 80 Graduate Students,
including 15 Master’s and 67
PhD students.
The Cyprus Institute is comprised of four specialized multidisciplinary research centers,
developed in partnership with
leading international institutions
in their respective thematic areas.
The Energy, Environment
and Water Research Center
(EEWRC), founded in partnership
with the Massachusetts Institute
of Technology (MIT), EEWRC
became operational in September
2007 as the first research center
of The Cyprus Institute.
The scientific activities of the
Center, pursued through collaboration with major institutions
in Europe and North America,
address issues of major societal
importance for Cyprus and the
region. These include Energy
(renewable energies primarily
solar); Water and Marine
Sciences, to improve the management of water and land for the
sustainable provision of ecosystem services under conditions
of societal change and global
climate change; Built Environment for Developing solutions
supporting the transition towards
a resilient and sustainable built
environment optimized for human
health, comfort, productivity,
and prosperity;

The Science and Technology
in Archaeology and Culture
Research Center (STARC) founded in partnership with the Centre
de recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF).
STARC aims to contribute to
the study of Archaeology and
Cultural Heritage through the
development of rigorous, broad
research inquiries that foster
cross-disciplinary collaborations
between the social sciences
and the humanities with the
natural, material and computational sciences.
Main research thrusts address
issues of major scientific importance for Cyprus and the region
such as Bioarchaeology, Art
Characterization, Digital Cultural
Heritage, Cultural Landscapes
and Built Heritage
The Computation-based
Science and Technology
Research Center (CaSToRC)
founded in partnership with the
University of Illinois at Urbana–
Champaign and its National
Center for Supercomputing
Applications (NCSA), fosters
the introduction, development
and application of intense
computational methods (e.g.
modeling, simulation, visualization) to advance science and
technology.
In addition to research and
educational activities, the Center
provides High Performance
Computing (HPC) services and
user support to the scientific
communities of Cyprus and the
region through the operation
of related resources (e.g. data
visualization). Currently the
main research thrusts at the
Center are: Development of
HPC algorithms for large-scale
computer - and data-intensive

applications, Earth System
Modelling, Visualization of scientific and cultural heritage data,
and Computational particle and
nuclear and medical physics
The Climate & Atmosphere
Research Centre (CARE-C)
founded in partnership with the
Max Planck Institute for Chemistry in Germany, the French
Alternative Energies and Atomic
Energy Commission and the
University of Helsinki. CARE-C
is a Center of Excellence for
Climate
and Atmosphere
Research with a special focus
on the Eastern Mediterranean
and Middle East (EMME)
region.
Working closely with its
Advanced Partners and its
network of regional collaborators, CARE-C has set out to
address the risks associated
with air pollution and climate
change in the EMME. Accordingly, CARE-C is engaged in
four key research thrusts,
enabled by the Center’s stateof-the-art research facilities:
Environmental Observations,
Environmental
Predictions,
Impact & Policy and Innovation.
Facilities and Infrastructure
The Cyprus Institute has
pioneering research infrastructures, many of which are unique
in Cyprus and the region, such
as CYCLONE, the largest
academic supercomputer in
the Eastern Mediterranean, the
Unmanned Systems Laboratory
(USRL), the PROTEAS Solar
Laboratory in Pentakomo, the
Cyprus Atmospheric Observatory, the "Dr. Andreas Pittas” Art
Characterization Laboratory,
and others.

The Sun never rises: Rupert Murdoch and the dustbin of history

The Football Association:
“Allow journalists from The Sun newspaper in
your press briefings, or no England games will
be played at Anfield.”
Liverpool Football Club:
“Alright then. No England games it is.”
Red wall
Media billionaire Rupert Murdoch recently

decided that his once-prized possession, The
Sun newspaper, is financially worthless. Murdoch
announced that he had written down the value of
The Sun newspaper to zero, acknowledging that
the paper that created his fortune was now worth
absolutely nothing.
Newspapers are struggling all over the world,
but The Sun’s fall has been spectacular. Losing
its readers, advertisers and its political raison
d’être. Murdoch turned 90 this year. It is only a
matter of time before the paper, a huge loss-maker,
also loses the only person keeping it alive.
The Sun used to sell four million copies a day
and made around £4 million a week. Today, the
paper’s circulation figures are not published, and
losses are heading towards £200 million.
A decent chunk of the losses spring from the
News of the World phone hacking pay-outs. That
whole saga cost the group around £80m in legal
costs, including £52m of fees and damages paid
to civil claimants.
The estimate of The Sun’s asset value was
based on the assumption that it would not return
to positive growth.
After 42 years as the UK’s best-selling newspaper, The Sun lost its title to the Daily Mail
last year. The Sun’s brands do however reach

36m adults in the UK through its print titles and
website.
The Sun has experimented with various digital
business models to try to make up for the decline
of its core business, including an online paywall
that it introduced for two years and then dropped.
News UK, Murdoch’s UK business, has tried to
expand the brand into audio, betting and gaming.
It is next to impossible now to buy The Sun on
Merseyside. This has been the result of decadeslong campaigning against the paper’s malicious
and slanderous lies surrounding the football
disaster at Hillsborough stadium in 1989, where
96 fans lost their lives.
The paper accused fans of causing the disaster,
of being drunk, of disrespecting the dead. It was
a catalogue of misrepresentation, all founded
on an agenda of division: South v North, Tory v
Labour, and much else that fuelled the world of
tabloid sleaze. Which is bizarre, as you couldn’t
get more working class than Liverpool. The paper’s
core readership was male, white and working
class.
Green top
The strangest change of direction is the paper’s

sudden concern for climate change. The tabloid
Sun has been published for 52 years and until last
week it couldn’t give a damn about the planet’s
rising temperature.
It is a ludicrous attempt to attract the young.
Can you imagine anybody under 40 reading the
Sun?
The paper has launched a ‘Green Team’
advising readers on cutting their carbon footprint.
It asks them to ‘join our campaign and save the
planet’ by dropping used face masks into bins at
Morrison’s where they’ll be recycled and ‘turned
into benches and building materials.’
According to former Sun editor, Kelvin MacKenzie, “Nowadays, Murdoch has more pills than
he has readers.”
I always found it insulting when people said
that The Sun was “harmless fun.” It was neither
harmless, nor funny. It was philistine and vulgar,
and peddled low-brow journalism to the masses.
None shall mourn its passing.
As Martin Luther King put it, “The arc of the moral
universe is long, but it bends towards justice”.
(Sources: Financial Times; The Spectator)
James Neophytou
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Andrea Georgiou

Unseen images of
Amy Winehouse go
on display to mark
10th anniversary of
singer’s death
Amy Winehouse is being
remembered in a new exhibition
featuring previously unseen
images of the star who died
10 years ago.
Photographer Phil Griffin was
one of Amy’s closest collaborators. His friendship with the
singer began in 2006 during the
recording of her legendary Back
to Black album.
Amy in The Light features
re-imagined photos of the late
singer-songwriter taken by Griffin
during that time that have, until

now, not been shown before.
The exhibition opened on
Monday 26 July at London's
Brownsword Hepworth gallery
and is available to view online.
Friday (23 July) marked 10 years
since Amy, best known for songs
including Back To Black and
Rehab, died of alcohol poisoning
at her home in Camden, north
London, at the age of 27.
Across her celebrated career,
she won several prestigious
awards, including a number of
Grammys, a Brit, a Mobo and
three Ivor Novellos.
Amy was immortalised with
a life-size bronze statue –
complete with her trademark
beehive hairdo – in Camden on
what would have been her 31st
birthday in 2014.
For further information on
the exhibition, please visit
www.brownswordhepworth.co.uk

Jennifer Lopez and Ben Affleck make
their romance Instagram official

Jennifer Lopez has finally confirmed that she's back with her
old boyfriend, actor Ben Affleck. The singer and actress posted
photos from her birthday in St Tropez on Saturday, including
one of her kissing Ben, though she did not tag him in the post.
"5 2 ... what it do ..." she captioned the Instagram pics.
The couple, who first dated 19 years ago and were famously
known as Bennifer, were also spotted by paparazzi on their
luxury mega-yacht.
Jennifer and Ben sparked speculation in May after reports they
had cosied-up again were splashed on tabloids, accompanied
by photographs of the actor leaving JLo's house.
The pair had first met on the set of the rom-com Gigli, where
they played criminals stuck on a job together and struck up a
real-life friendship. Not wanting to hide their relationship, Ben
famously appeared getting close to the singer on a yacht in her
2002 music video for Jenny From The Block.
The two nearly got married and split in 2004 after being
together for over a year.
Their rekindled romance comes hot off the heels of Jennifer’s
split from former major league baseball star Alex Rodriguez
earlier in the year, who she was engaged to.

George Michael’s Careless Whisper
a cappella version is spine-tingling
Five years after his death,
George Michael’s incredible
vocals are put on display in an
unearthed stunning rendition of
Careless Whisper.
The video has no backing
music, so George’s voice sounds
more enchanting than ever.
The single was the legend’s
first solo single, but he actually
co-wrote it with his former Wham!
bandmate Andrew Ridgeley. The

lyrics were said to be inspired by
George's early romantic moments.
While it is now one of the
greatest love songs ever written,
George wasn’t happy with the
original version which was produced by Wexler, and decided
to re-record and produce the
song himself. The single was
then released in August 1984,
and reached number one in the
UK and in 25 other countries.

Gordon Ramsey, Gino D’Acampo and
Fred Sirieix Go Greek in new ITV road trip

G

ordon Ramsay, Gino
D'Acampo and Fred
Sirieix will be back on
ITV this autumn with a brand
new road trip.
With a BAFTA-nomination
and a TV Choice Award under
their belts, the trio will return
with their trusty RV.
This time around they will
be hitting the beautiful Greek
islands and historical city of
Athens, for a big fat Greek
adventure, together again
behind the wheel on an epic
odyssey like no other.
ITV tease: "From island
hopping on a catamaran, to
jet ski racing and shipwreck
diving, there will be bromance
and bickering in equal measure.
Thanks to an abundance of

fantastic food, including the
freshest lobster, chefs Gordon
and Gino will be looking to
prove that Greece’s culinary
credentials are up there with
the very best of Europe.
"The guys will begin their
adventure in Crete, Greece’s
largest island, before navigating
their way to stunning Santorini,
making their way to the party
island of Mykonos and finishing
their trip in the Greek capital
Athens and the monasteries of
Meteora.
"Travelling together in the
birthplace of civilisation, what
could possibly go wrong...?"
Gordon, Gino & Fred Go
Greek will air on ITV this
autumn with an exact start
date to be confirmed.

ITV previously announced
three more years of road trips
from the trio, with series already
confirmed for both 2022 and
2023.
There will also be new
Christmas specials, with
Gordon saying: "Who knew
when we headed out to Italy
in the summer of 2018, I would
find friends for life in Gino and
Fred?"
Gino added: "I am absolutely
delighted that I will be making
more fantastic shows together
with my friends, as this programme starts to go seriously
global."
And Fred enthused: "I can’t
wait to get back on the road
with my two amigos. The party
will never end!"
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Insurance making sense...

The estate agents with honesty at their core

Protect your home
post lockdown

The housing market post the
end of the stamp duty holiday
George Sifonios

Andy Patikis

E

xperts at the charity
Crimestoppers are predicting a boom in burglaries as lockdown ends. With
many people set to return to
the office, and our social lives
resuming on evenings and
weekends, are our homes about
to become a potential target for
thieves?
There are fears thieves could
make up for lost ‘income’ this
year after burglary rates fell
during 2020.
You may have splashed out
on some luxury items such
as gym equipment, garden
accessories, new tablets and
televisions – to help make your
time at home more enjoyable.
However, as we ease out of
lockdown, this might make many
homes even more appealing
for break-ins.
So, what can you do to make
sure your property is as secure
as possible and less likely to
be burgled?
- Security starts outside.
Protecting your home doesn’t
just begin with locking your
front door. The outside of your
property and the surrounding
perimeter are also highly
important.
- Tools, ladders and anything that could be useful for
breaking into a home should
be locked safely away. Don’t
make it easy, high fences and
walls, thorny hedges, and
lockable front gates are all good
deterrents to stop unwanted
visitors from entering the
grounds of your property.
- Garages and sheds should
have strong locks on windows
and access doors – preferably
those labelled as meeting the
British Standard BS3621 criteria,
the industry benchmark for
quality products.
- Alarms and CCTV. Alarm

systems not only help to deter
burglars, but they can also help
lower your home insurance
premiums – a win-win for most
householders. Top-end systems
usually require a monthly fee
and come with 24-hour monitoring and automatic police
notification.
CCTV is also an effective
deterrent, as its unlikely thieves
will risk getting caught on
camera.
- Locks on windows and
doors. Burglars are known to
look for doors and windows
with poor locking systems. At a
minimum, external-facing doors
should have a mortice deadlock. Burglars love doors which
only have night latches as they
offer relatively little resistance
to force.
Good quality locks are crucial
to home security, so it’s a good
idea to get a locksmith around
if you’re not sure what’s best
for your home. As referred to
above, you should have locks
fitted that ideally are British
Standard BS3621.
- Keep valuables out of
sight. Many burglaries are
opportunistic. A thief peers
through a window and sees
something they like, then tries

to get in. By keeping as many
valuables out of sight as possible, you reduce the potential of
your home becoming a target.
- House and car keys.
Keeping our car house and car
keys within reaching distance
might be convenient, but it also
provides opportunity. Many
break-ins happen when thieves
fish for keys through letterboxes.
So ideally, keep your keys out
of sight and take them upstairs
with you at night. It’s worth
remembering that some insurers
will not pay out if there is no
sign of forced entry.
- Motion sensor lights. Lights
that come on when movement
is detected are reasonably
priced. These can be especially
effective outside, helping to put
burglars off before they’ve
even tried to get in.
- Timer devices. Devices
which automatically turn on
radios, TVs and lights aren’t
very expensive and help create
the illusion someone is at home
when they’re not. Thieves are
less likely to force entry if they
know someone is home and
awake.
If you require a household
insurance quotation please get
in touch.

I

n the past year the housing
market in England has been
stimulated by stamp duty
holiday which was introduced
by the government to boost the
market in the pandemic.
Since June 2020, home buyers
didn't have to pay any stamp
duty on the first £500,000 of their
purchase price, which fueled the
activity in the housing market.
George Sifonios, Managing
Director at David Astburys
Estate Agents in Crouch End
said, “June was the most successful month for completions
in David Astburys history. We
experienced a 318% increase
in banked business year on year
in Q2 and 99% of properties
sold in June achieved asking
price or over. We ended the
busiest month so far this year
with 17 sales agreed, the team
went on 39 property valuations,
we were instructed on 33 properties, 38 happy buyers exchanged
on properties in time to take
advantage of the stamp duty
holiday savings and 34 happy
clients completed on their new
homes.”
Yianni Aresti Lettings Director

at David Astburys added, “It was
also a record month for our
Lettings division. We let two of
the most sought-after houses in
Crouch End, the team went on
843 viewings in June, we agreed
75 new lets, agreed 14 new
managements and we secured
19 long term tenancies and were
instructed on 34 new properties.
“We were also instructed on
a new development called Bhail
Mansions, which is on one of
the most sought-after roads in
Muswell Hill, Creighton Avenue.
We are the exclusive agent for
this development with 9 luxury
two-and three-bedroom apartments to rent and are excited
that we continue to extend our
reach in N10 and beyond.
“This development is particularly special because it is in
catchment of some of the best
schools in Muswell Hill.”
The property market is likely
to remain strong in the coming
months as there is a demand
from buyers who were able
to increase their savings during
COVID and very attractive
mortgage rates. The demand
for houses remains strong as

people continue to look to upsize
and buyers are still seeking
garden flats and the extra
space for a home office.
If you are considering
buying, selling or renting a
property, get in touch with
the team at David Astburys
Estate Agents, they can give
you an honest and accurate
market valuation.
Call 020 3000 6787 or go to
davidastburys.com.

Address:
15 Park Road
Crouch End
London N8 8TE
Email:
crouchend@davidastburys.com
Website:
www.davidastburys.com
Tel: 020 3000 6787
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Theatre Reviews

Film Reviews
George Savvides
Swinton’s protagonists buys an
axe before she moves into her
luxurious apartment for the fatal
phone call.
It is classy and stylish with a
scarlet looking Swinton delivering
a sharp performance but curiously
lacking in vulnerability! (MUBI)

Old

FILM OF THE WEEK
The Suicide
Squad in IMAX
The worst super villains are
back following their first prison
outing under David Ayer’s direction for SUICIDE SQUAD in 2016.
Viola Davis returns as Amanda
Waller, the government official
who assigns the criminals to a
deadly mission in exchange for a
reduction to their sentence at Belle
Reve, the prison with the highest
mortality rate in the U.S. Margot
Robbie is also back as Harley
Quinn, the psychotic villain who
fell in love with Joker in the
last movie. She is still as mad as
ever and is thrilled to join a new
assignment on the remote island
of Corto Maltese with a new team
that includes Bloodsport (Idris
Elba), Peacemaker (John Cena)
and King Shark (voice by Sylvester
Stallone)…
Writer/director James Gunn
adapts the comic book with style
and flair and delivers highly
impressive action sequences that
look splendid on the giant IMAX
screen. Robbie continues her
scene stealing performance with
much gusto and brio while Elba
is a strong presence as ever. It is
certainly a huge improvement on
the muddled plot of the original
and here THE GUARDIAN OF
THE GALAXY director brings
humour and lots of energy to the
proceedings that will give a lot of
pleasure to the plethora of fans
of the genre. Perfect summer
blockbuster entertainment!

Jungle Cruise
This is inspired by a Disneyland
theme park ride, In similar fashion
to THE PIRATES OF THE
CARIBBEAN - a crazy adventure
which begins in Victorian London
before it moves to the Amazon.
Dr Lily Houghton (Emily Blunt)
travels to the Amazon jungle in

search of an ancient tree with
amazing healing powers. Lily’s
nerdy brother (Jack Whitehall)
comes along for the ride, and it is
not too long before they recruit the
services of mischievous skipper
Frank Wolff (Dwayne Johnson)
and his rundown boat for the
downriver journey on La Quila…

Blunt is delicious as the feisty
heroine and shares an appealing
chemistry with Johnson - an
unusual pairing that recalls
films like THE AFRICAN QUEEN
or perhaps ROMANCING THE
STONE. The set pieces are impressive with clever use of CGI,
and I wouldn’t be surprised if this
is a beginning of a new franchise.

Limbo

A powerful, urgent piece of
filmmaking from Ben Sharrock,
who photographs the beautiful
yet harsh Scottish landscape as
if it is one of his protagonists. His
eloquent screenplay follows the
story of Omar (Amir El-Masry), a
young Syrian musician seeking
asylum but is stuck on a remote
Scottish island amongst a group
of other young hopefuls from other
countries eagerly waiting news
about their fate…
There have been several films
throughout the years focusing
on the plight of asylum seekers
like LEAVE TO REMAIN and
most recently THE FLOOD, but
here promising filmmaker Sharrock
offers a much more poetic and
lyrical look at these poor people’s

unfortunate predicament. Worth
discovering! (MUBI)

First Cow

Kelly Reichard’s illustrious career
first came to prominence with OLD
JOY in 2006 and has been going
from strength to strength with many
outstanding features like MEEK’S
CUTTOFF and CERTAIN WOMEN
along the way. Now, in this western,
she examines a priceless friendship between a cook (John Magaro)
and a Chinese immigrant (Orion
Lee) both seeking the American
Dream. These two loners join forces
in Oregon Territory with a smart
enterprise to make quick money
before they move down to San
Francisco…
Reichard is a true visionary and
photographs the magnificent landscape like no other filmmaker.
Every frame is a work of art in
one of the most compelling and
essential films of the year! (MUBI)

The Human Voice

Spanish maestro Pedro Almodóvar adapts freely Jean Cocteau’s
short stage play for the screen,
the source also for his WOMEN
ON THE VERGE OF A NERVOUS
BREAKDOWN. During the solo
play a distressed woman is on the
phone to her lover who is about
to leave her for another woman
and here in his first English
speaking film Almodóvar opens
the action in a shop where Tilda

M. Night Shyamalan’s intriguing
new film is based on Pierre Oscar
Levy’s graphic novel “Sandcastle”
which follows the story of an
American family on a tropical
holiday in an idyllic location. They
can’t believe their luck especially
after they are selected to join a
small group to a secluded beach
which at first seems like the ideal
place to relax, but soon enough
they realise that “there’s something
wrong with this beach”…
Gael Garcia Bernal and Vicky
Krieps struggle to make their banal
dialogue work as the parents
before they finally give in to Shymalan’s approximate direction and
uninspired screenplay. Still, it will
keep you hooked and mesmerised
until the preposterous climax!
THE OFFERING: A fascinating
psychological drama from Spain’s
Ventura Durall, who tells the story
of Jan, a man still haunted by past
events that led him lose the love
of his life, but now he concocts a
complex plan to win back Violetta’s
heart…The action blended with
flashback sequences, when the
two protagonists were young,
is suitably intriguing thanks to
elegant performances and Durall’s
sensitive direction.
HOW TO DETER A ROBBER:
This enjoyable dark comedy
follows the story of Madison and
her boyfriend Jimmy- two amateur
detectives determined to outsmart
the robbers that terrorise their
neighbourhood…It is good natured
and fun with watchable performances but overall, it lacks tension
and suspense.
I NEVER CRY: This compelling Polish Irish coproduction is
written and directed by Piotr
Damalewski, who tells the story
of Ola (Zofia Stafiej), a fearless
teenager from Poland on a
mission to bring back home her
father’s body from Ireland…It is
a fine study of a young woman’s
determination to achieve her goal
despite the immense bureaucratic
and financial problems she is
forced to face in an inhospitable
land. (Eureka)

Huge hirsute
happiness
Barney Efthimiou

I

remember it well, sat in a
dingy “fleapit” London cinema
in 1988, being offered all
sorts of illegal substances by a
gaggle of people with amazing
hairdos, there to see the latest
John Waters film. His earlier
offerings included Polyester and
the infamous Pink Flamingoes
starring the indecorous Devine.
The film was Hairspray
(London Coliseum). Set in
1962 Baltimore, the film follows
the "pleasantly plump" teenager
Tracy Turnblad pursuing stardom as a dancer on a local
television dance show while
rallying against racial segregation. It is funny, sad, angry
and outrageously camp. A
musical version was inevitable.
That happened on Broadway
in 2002, followed by the 2007
film based on that. And now
it is back with a bang and
enough beehives and other
big 1960’s hairstyles to keep
back-combing hair stylists in
work for a year.
The show has a huge heart,
a hugely talented cast and a
huge dose of feel good for a
country still caught up in pandemic confusion. This revival
features Michael Ball reprising
his Olivier award winning performance as Edna Turnblad,
Tracy’s washerwoman mother,
trapped in her own time warp,
not having caught up with
the times but still holding her
daughter tight to her physical
and emotional bosom. Ball has
a ball and though he occasionally
turns into Widow Twankey,
especially in scenes with
husband Wilbur (Les Dennis)
– pantomime ad-libbing aplenty
– he scrubs up well in drag
and of course hits all the right
notes in the big musical numbers. The duet (You’re) Timeless
To Me, is a musical treat and
a comic gem with Dennis using
all his comedy acumen to
mask a limited vocal range.
Matching the men (dragged
up or otherwise) blow for blow,
Bea is a bundle of infectious
energy and joy, revelling in her
role as would be dancer and
activist, singing with great
assurance. Meanwhile Kimani
Arthur is a total delight as Little
Inez and Marisha Wallace
is right in the money with her
portrayal of Motormouth Maybelle. Her rendition of I Know
Where I’ve Been not only earns
her a fully deserved standing
ovation but it also captures the
essence of the show, a cry
from the heart with an overwhelmingly emotional plea for
things to change. The Hairspray
anthem.
Add in some brilliantly
conceived choreography by

Jerry Mitchell, executed with
panache by the company
(Ashley Samuel as Seaweed
stands out) and a terrific band
led by musical director Alan
Berry, you have a colourful,
stylish and soulful production
directed with skill and nuance
by Jack O’Brien. And yes
You Can’t Stop The Beat, the
rousing final number which
had even my reticent companion on her feet busting some
nineties moves. The show may
be a little too soft for the
radicals among you but as
good times go this is as good
as it gets right now.
Meanwhile Vivat Stactou is
not sure about the bad girls…
Sitting in a audience of
predominantly young women
dressed up for a party was
always going to stretch the
sensibilities of my less enthusiastic septuagenarian nature.
However, I was looking forward
to the energy and excitement
of Heathers, The Musical
(Theatre Royal Haymarket)
having seen the 1989 film with
Winona Ryder and Christian
Slater. I was intrigued to see
how a musical would create
meaningful, and entertaining,
songs about suicide, the theme
that runs throughout.
The music thumps from
beginning to end and is all
very similar. There are no real
catchy numbers and the lyrics
are generally mundane. Christina Bennington gives a good
performance as Veronica
Sawyer and her voice improved
as the show progressed.
Lauren Ward is the outstanding
performer as one of the “grown
ups”. She provides a lovely mix
of subtlety and punch. Hats off
too for choreographer Gary
Lloyd who did a wonderful job
making singing actresses look
like they can dance well. As an
ex-dancer something I always
notice! The design looked, shall
we say, economical which was
a surprise.
Having said that it is
twisted and subversive and
the audience seemed to love
it, whooping and cheering when
the mood took them. A winner
with the right crowd, but for
me it tries too hard to make a
point and could do better with
a little more underplaying and
a shorter running time. Finally,
I cannot imagine the reaction
of somebody seeing the show
who has lost someone to
suicide.
Hairspray –
www.londoncoliseum.org
Heathers The Musical –
www.trh.co.uk
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Mind and body fitness

A

s I cover a lot of issues
on health and wellbeing,
I wanted to stress the
importance of working out for
the body and the benefits it
holds, not only on the physical
aspect, but how physical fitness
works for the mind itself.
From a young age, I have used
the power of various physical
activities to help get me through
some major hurdles in life. I
used the expression of dance
to help me go into a meditative
state of mind and also take
myself into a trance. Even when
I work and perform for others
professionally, it has become
so natural, that I just zone out,
switch off and enjoy the moment
of it all. So whether I am out
performing or enjoying myself,
I am working on my physical
and mental wellbeing, without it
being an actual chore.
With my other interest and
sport of martial arts, I can let off
steam and allow any stresses

to worked off through the
skills acquired in kickboxing
techniques. This sport, just
like dance, works on stamina,
balance, co-ordination skills,
improves strength, and most
definitely gets those natural feel
good endorphins going, which
are chemicals produced by the
body to relieve stress and pain.
My other major long term
sport was weight training. I
started this at nineteen years
old, and never looked back. It
made me want to eat super
healthy in order to gain stamina,
strength, with improved muscle
tone for power. This would aid
both the dance and the kickboxing power.
When I work out in the gym
with weights, I actually enjoying
my own, as it allows me time to
think clearly and out of the box,
as it were, where ideas and or
possible solutions would just
flow. Some of my best and most
important decisions have been

made whilst weight training, so
once again, I was improving
physical power and mind power.
My aim here is to explain that
one does not have to be or live
in the gym to be physically and
mentally fit. I use my kickboxing
as a warm up followed by some
weight training twice a week.
Job done!
The dancing is just whenever
I can, at home listening to
music, out socialising, or whenever dancing and performing
professionally.
All that is needed is to find a
few varied physical activities
that you enjoy and will drive you
to want to do regularly a few
times a week. You will then be
exercising both mind and body
naturally without force and
duress.
Exercise can help provide a
sharper memory and thinking.
Those same endorphins that
help you feel euphoric also
help you concentrate and feel

mentally sharp for any tasks.
Physical activity also stimulates
the growth of new brain cells
and helps prevent age related
decline. Exercise improves mental health by reducing anxiety,
depression and negative mood.
It can help improve self-esteem
and social withdrawal.
Exercising for 45-60 minutes
has been shown to work more
effectively than shorter exercise
periods. This is because endorphin release is linked to continuous exercise and endorphin
release occurs after 30 minutes
of exercise.

Working out regularly for 4-6
weeks starts to show radical
improvement before the full antidepressant effect of exercise
kicks in. So it is essential to
keep at it and don't give up, no
matter what combination of
activities are chosen.
Endorphins, known as the
body's natural 'feel good'
chemicals, stimulate feelings
of pleasure, wellbeing and pain
relief, a great balance to a
happy life. Endorphins act on
the opiate receptors in our brains,
they reduce pain and can boost
pleasure. They are released in

response to pain or stress but
they are also released during
other activities like exercise,
eating or sex.
With high endorphin levels,
you feel less effects of stress,
this should also help one sleep
better, thus feeling refreshed
and energised physically and
mentally. Get active!
Love and Sparkles,

Samsara x

www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Jelly and custard fridge dessert

C

elebrity chef Loulla Astin
was born in Avgorou,
Cyprus but has lived most
of her life in Manchester where
she owns Kosmos Taverna.
Loulla appeared regularly on
ITV, Carlton and Sky and was a
Resident Chef on Granada TV’s
The Afternoon Show. She even
recorded her own 52-part TV
series titled Simply Greek.
This week, Loulla shares
her recipe for Jelly and custard
dessert / Γλυκό με ζελέ και κρέμα...
This is my cool and refreshing
fridge dessert - jelly, biscuits and
Cypriot style custard, decorated
with toasted almond slivers perfect during the hot weather!
The recipe below is for a
small pudding, so double the
ingredients if making a large
one. You can add rosewater or
mastic gum to the custard.
Ingredients:
1 jelly, made according to the
packet instructions
Plain tea biscuits (square or
rectangular), as many you need
for one layer
For homemade
Cypriot custard:
1/2 litre full fat milk
50g (2oz) caster sugar
25g (1oz) cornflour
2 egg yolks
Rosewater or mastic gum
(optional)

For decoration:
Ground cinnamon
Roast almonds or pistachio
slivers
Method:
Make the jelly first, place it
in a glass dish (20x16½ cm or
8x6½ inch) and refrigerate for a
few hours.
Reserve ½ cup of the milk,
heat the rest until almost boiling
and remove from the heat.

Mix the cornflour into the
reserved cold milk and whisk in
the sugar and egg yolks.
Pour slowly into the hot milk
whilst stirring, place back on a
low heat and stir continuously
until the custard has thickened.
Cool the custard before you
pour it over the jelly, mixing a
couple of times. Cover it with
cling film to stop a skin forming.
Layer biscuits on top of the
jelly.
Spoon the custard over the
biscuits and sprinkle on top with
cinnamon and almonds. When
cold, cover with cling film and
place in the fridge.
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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Tokyo Olympics Week 1 Review

A

year late due to the
Covid pandemic, the
Tokyo Summer Olympics
commenced on Friday 23rd July.
Despite a few late withdrawals,
most of the world’s greatest
sportsmen and women have
gathered to win a coveted gold
medal and secure their place in
history. For the Cyprus team
however, expectations are far
more modest, with a small team
of just fifteen having travelled
to Japan.
In the early days of the modern
Olympics, talented Cypriot
athletes competed as part of the
Greece team. The first modern
Olympian from Cyprus was
Anastasios Andreou, who competed in the 110m hurdles for
Greece in 1896. It was only in
1980 that Cyprus took part in an
Olympic Games as an independent nation. Since then, Cyprus
has sent a team to every single
Summer and Winter Games. The
biggest team representing Cyprus
was in the Sydney Olympics of
2000, in which the team comprised 22 athletes. A healthy 20
athletes also participated in the
2004 Athens Games, but since
then, teams have been a little
smaller. In part this is explained
by the increased competition from
athletes around the world for the
precious few places available at
the Olympics, and in many events,
tougher qualifying standards.

The sole medal Cyprus has
ever won at either a Summer of
Winter Games was at the London
Olympics in 2012. The sailor
Pavlos Kontides performed
brilliantly to secure a silver medal
in the Laser Class of the Sailing
Regatta held on the South Coast
at Weymouth. In recognition for
creating this piece of history for
Cypriot sport, Kontides was
honoured by being asked to be
the flag bearer for the Cyprus
team at the following Olympics
in Rio de Janeiro in 2016.
With spectators banned from
attending, the Opening Ceremony
in Tokyo was a subdued affair,
with little of the usual bombastic
excitement. However, the Japanese hosts produced a tasteful
and interesting show to the world.
For the Parade of Nations at the
Opening Ceremony, each team
entered based on their name in
Japanese, aside from the traditional appearance of the Greece
team first and the home nation
last. This meant that Cyprus were
the fifty-fifth team to enter the
stadium. Due to strict Covid
protocols and an understandable
caution, the number of participants
in the Opening Ceremony was
tiny compared to normal. In a
new initiative to promote gender
equality, most nations chose to
have joint flag bearers this year.
This gave the shooter Andri
Eleftheriou the privilege of sharing

the flag bearing responsibilities
with the athlete Milan Traikovic,
who was a late replacement as
flag bearer for Kontides, whose
race schedule and distant sailing
base at Enoshima made it impractical for him to take on this privileged responsibility for the second
time.
For the Tokyo Olympics, fifteen
sportsmen and women are competing for the Cyprus team. There
are four entrants for the Cyprus
team in the various Shooting
disciplines. After missing out in
2016, London-born Georgios
Achilleos was back for a fifth
Olympics in the Men’s Skeet
Shooting, joined in the same
event by first time Olympian
Dimitris Konstandinou. Both the
Cypriot shooters gave a good
account of themselves. Achilleos
finishing ninth overall after the
two days of qualifying, with Konstandinou finishing twelfth out
of the thirty competitors. With only
the top six progressing to the final,
it meant both Cypriots missed
out, but they should both be very
proud of their performances.
In the Women’s Skeet, Andri
Eleftheriou competed for a third
time. An excellent performance
saw her finish in seventh place
out of twenty-eight competitors,
matching her result from the
Beijing Olympics of 2008. This
meant Eleftheriou missed out of
qualifying for the final by a single

place. The fourth member of the
Shooting team is Andreas Makri,
who will participate in his first
Olympics in the Men’s Trap
across 28th and 29th July.
In the Sailing Laser Class,
former medallist Pavlos Kontides
has got off to a very good start
in his bid for another medal.
Kontides finished seventh, fourth
and fourth in the first three of
ten races. The Sailing regatta has
been affected by a tropical storm
in Japan which has led to some
races being rescheduled for later
in the week, but hopes remain
high that by this time next week,
Cyprus may be able to celebrate
a second ever medal. There are
also three other Sailors representing Cyprus in Tokyo. Andreas
Cariolou is competing in the
Men’s Windsurfing RS:X event.
This is his fifth Olympic Games
appearance, a joint-record for
the Cypriot team. After the first
six of twelve races, he lies in
thirteenth place out of twenty-five
competitors, with an excellent
second day making up for an
underwhelming first. He will hope
to improve on his previous best
finishes; thirteenth in both Athens
and Beijing in 2004 and 2008.
In the women’s version of the
same event, 19 year old Natasa
Lappa is making her Olympic
debut. Given her youth, she would
not be expecting to finish highly
in her event. In the Women’s

Laser-Radial event, 18 year old
Marilena Makri is also participating in her first Olympics, and
almost identically to Lappa, has
also found the competition to be
fierce, with her occupying the
lowly position of twenty-fifth out
of twenty-seven after four of the
ten rounds. Cyclist Antri Christoforou, competing in the Women’s
Road Race at her second Olympics, sadly became the first of the
Cyprus team to be eliminated. In
hot and humid conditions which
contributed to a surprise Austrian
winner, Christoforou failed to
finish the race.
Marios Georgiou, will be participating in the Men’s Artistic
Gymnastics event for a second
consecutive Olympics. Georgiou
was a double Gold medallist at
the Commonwealth Games in
2018. Cyprus also has two
representatives in Swimming in

Tokyo. The 21-year-old Kalia
Antoniou will compete in the
Women’s 50 and 100 Metres
Freestyle events. Her brother
Nikolas, the baby of the team at
17 years old, will also compete
in the Men’s version of these
same events.
The Athletics events do not
begin until 30th July. Cyprus is
represented by three athletes in
this sport; Apostolos Parellis,
Milan Traikovic and Eleni Artymata. Parellis will compete in the
Discus, an event in which he is
a former Commonwealth medallist. Serbian born Traikovic
will compete in the 110 Metre
Hurdles, an event in which he
was a finalist in 2016. Artymata
will be competing in her fourth
Olympics, this time in the 400
Metres and not the 200 metres.
Adam Ioannou
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UK Cypriot Golf Society hold their first event in over 18 months

T

he Cypriot Golf Society
held their first event in
over 18 months on 2 July
at Dyrham Park Country Clua
country house, estate and golf
club in Hertfordshire.
In honour and as a thank you
to long-standing and founder
members, it was decided by the
committee to appoint Honorary
Captains for each event this
year, 2021. And today’s Captain
was the very much loved and
respected, Stephano Stephanides. Also known as The Sheriff
and Nice One, Stephano is one
of the original members of the
society that was founded in 1990
making it 31 years old and many
golfers have come through thre
ranks.
56 golfers, 49 members and
6 guests competed on a fantastic
golf course in beautiful weather.
Everyone was excited to be
back playing golf and socialising
with friends after the difficult past
18 months of pandemic and
lockdowns.
The day started with lunch,
following current guidelines, a
bit of practice on the putting green
and driving range, and then the
competition began.
Stephano brought his son Luke
as his guest to enjoy the day together. Luke is an accomplished
golfer playing off a 5 handicap.
Durham Park Golf Club is one
of the society’s favourite local
courses. The condition of the
course and service from the staff
were impeccable as always.

The golf was followed by an
early dinner outdoors, a speech
from the Honorary Captain
Stephano, and prize giving.
The winner of the day with an
excellent 40 points was George
Pantelli.
Second place - Tony Timitheou with 39 points.
Third place - Pan Pantelli with
38 points. Pan also won the best
gross score shooting an impressive 4 over par 76.
Best senior - Pacos Karantonis
Best team - Stathi Liasi, Sam
Aristidou, Costas Sophocleous
and John HadjiMichael with 104
points.
Nearest to the pin went
to Tony Timitheou.
Best Guest went to the footballer, Andy Cole with 34 points.
Booby Prize went to Vange
Evangelou with 15 points.
Additional prizes for the 2019
doubles winners went to Mario
Savva and Michael Falekkos.
Captain Stephano said a few
words, thanked all the previous
committee members, past captains and members, and said
that the society is one of the best
and most successful in England.
A fantastic day was had by
all in glorious weather on a
beautiful course with a popular
captain, and it was a fitting
return to the society’s golf
events.
Looking forward to the next
one on 21/07/21 at Porters
Park, Golf Club in Radlett.

Luke Stephanides (Captain’s son), Savva Savva,
Stephano Stephanides and Michael Falekkos

Stephano Stephanides (Captain) and George Pantelli
(Winner of the day)

Stephano Stephanides (Captain)

Chill out for the players

Pantel FC memorial day

P

antel FC hosted on
Sunday 25th July, a
match and awards in
memory of Pantelakis Paul
Michael and Petros Michael at
Cockfosters FC.
Friends and family of the late
Pantelakis and Petros congregated and played a match of the
current Pantel team versus
veterans.
Pantelakis died tragically in

2002 at the age of 21.
Pantel FC (short for Pantelakis)
was formed by his family and
friends in his memory after this
tragic event and play in the
KOPA League.
Petros sadly passed away on
31st March 2020 from coronavirus. He was a Pantel FC
and KOPA League committee
member and the publisher of
the Football Magazine.

Petros loved the game of
football; he started his football
career playing for Olympiakos,
Nicosia, and then at the age of
20, took the opportunity of immigrating to London and was
player manager at Omonia.
The event was sponsored by
CMB Partners LLP. There was
a big raffle, and refreshments
and kebabs were served after
the game.

KOPA League AGM goes live

A

fter a very difficult yea,r
the KOPA League was
able to go non virtual and
hold their Annual General
meeting on Monday 26th July
2021 at the Cypriot Community
Centre in Wood Green.
It was held in good spirit with
a good turnout.
The Chairman, Kypros
Kyprianou opened the meeting
with Mario Michael, acting
secretary.
Kypros spoke about the
difficulties that they have
incurred during the pandemic.
He thanked the clubs and
committee for their support and
congratulated them on their
good work and keeping the
league in good stead.
Members of the committee
were then given the opportunity
to speak.
Jack Markou gave details on
the finances and the registrations of the League.
Andreas Anastasiou spoke
about the quality of the referees
and the coming fixtures and
that the season will start 12th
September 2021 and end 31st
May 2022.
Chris Athanasi spoke about
the disciplinary of the league.
Lastly, Tony Antoniou spoke
about the health and safety of
the League which has been
very important the last year so

that the clubs could fulfil their
fixtures through the Covid-19
pandemic.
The League also made an
appeal to new clubs to join the
League.
The committee is Chair Kypros
Kyprianou, interim General
Secretary Mario Michael, members of the committee who were

present that will continue are
Jack Markou, Tony Antoniou,
Andreas Anastasiou, Chris Athanasi, George Constantinou and
two new members: Ilker Salih,
Dimitri Ioannou.
After the AGM, food and
refreshments were served and
an open and social discussion
took place.
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17-year-old UK Cypriot Tayt Trusty AEK Youth FC end of Season
makes debut for Blackpool
Presentation Event

A

B

lackpool who have Been
promoted to the Championship gave 17-year-old
UK Cypriot Tayt Trusty his debut
in their friendly versus Carlisle.
If he had any nerves, he didn’t
show them, said Blackpool
manager Neil Critchley who liked
what he saw from youngster
Tayt Trusty during Blackpool’s
1-0 friendly win against Carlisle.
He also appeared for Blackpool
in their 1-0 defeat against Burnley.
Tayt grew up in East London;
his maternal grandfather is from
Larnaca, Cyprus.

Omonia fail to progress to next
round of Champions League

O

monia were knocked out
of the Champions League
in the second qualifying
round, going down to a 3-0
aggregate defeat against Dinamo
Zagreb at the GSP stadium in
Nicosia on Tuesday night.
Having lost last week’s first leg
in Croatia 2-0, the Cyprus champions were hoping to find the two
goals needed to get back into
the tie. But they were unable to
find a way past Dinamo’s defence,
with the Croatians coming away
with a 1-0 win in the second leg.
Played in stifling 38° degree
heat in Nicosia, Damir Krzar’s
side done well in the first half to
sustain pressure from the home
side and create a couple half
chances of their own. Mislav Oršić
came closest with a long-range
shot which was well saved.
Dinamo started the stronger
in the second half and went

close early again though Oršić
and Rasmus Lauritsen. The
visitors began to dominate and
should have gone ahead in the
63rd minute when Oršić again
was put though on goal, but his
shot would be saved.
Luka Menalo was next to go
close, forcing a good save from
the Omonia keeper, before Lovro
Majer saw his free-kick shave
the post.
In the 78th minute Dinamo
finally took the lead when

Menalo glanced a header into
the back of the net from a free
kick on the left.
The 1-0 win saw Dinamo
advance 3-0 on aggregate.
In the third round, Dinamo
will now face Legia Warsaw.
The first leg will be played on
3 or 4 August, and the second
leg on 10 August.
Omonia will now drop into
the third qualifying round of the
Europa League, where they will
face Estonian side Flora Tallin.

Tickets now on sale for
New Salamis FA Cup match

T

ickets are now on sale for
New Salamis, Emirates FA
Cup match with Kensington
& Ealing Borough on Friday 6th
August, 7.45pm at Haringey
Borough Stadium, White Hart
Lane, N17 7PJ.
Tickets are £8.00 with Under
12s Free with a paying adult.
You can purchase in person from
the New Salamis Club House,
68 Myddleton Road, N22 8NW
for more info tel 07956 152844
New Salamis last season
reached the FA Cup First Qualifying Round last season losing
to Brentwood after beating West
Essex and Colney Heath in the
previous rounds.

EK Youth FC was
delighted to host their
end of season presentation on Sunday 25 July 2021 at
Heron Hall Academy.
It was an emotional event with
the two U18 teams ending their
youth football experience and
going on to pastures new, whether
it is university, apprenticeships
or work. We are proud to have
helped these young men on their
journey in life to develop social
skills, emotional intelligence,
teamwork and best of all, lifelong
friendships.
Andy Lancaster, the AEK U18
Black team coach and club secretary, spoke about the 12 years
he has been involved with the
club and how the club’s ethos
and values were an essential part
of his decision to get involved
with AEK Youth and take on roles
of responsibility. Andy’s assistant
Kevin Taylor and AEK U18 Gold
team coach, Tony Arpino, were
thanked for their outstanding
service to youth football.
The club chairman Marino
Charalambous thanked Andy
Lancaster for his colossal contribution to the success of AEK
Youth FC over the last 12 years.
The two younger age groups

were also present to receive
their awards with Michael
Michael and Andreas Procopiou
with the AEK Youth U14s and
Stathis Marneros with the AEK
Youth U12 Eagles.
Both AEK teams are looking
to add players to their squads
for the forthcoming season,

where they will be U15 and U13
next season.
The club is looking at adding
new teams, including young
age groups from U7 upwards.
If anyone is interested, please
call Marino Charalambous on
07931 734203 or send a
message.

Omonia Youth named Club of
the Year by Middlesex FA

O

monia Youth FC, were
celebrating last week as
they were named the
Middlesex FA’s ‘2021 Grassroots
Club of the Year’. It is a stunning
achievement and comes on the
back of the club being awarded
the 2019 ‘Respect Award – We
Only Do Positive’ accolade
and being named the May 2021
‘Club of the Month’.
The Middlesex FA made the
announcement via their twitter
page, as they said: “Players,
coaches and volunteers are so
much more powerful with the
full backing and support of their
club. We dropped by Omonia
Youth Football Club’s fantastic
tournament on Sunday to share
the good news with them, and
now it’s time to make it official!”
They went on to say: “The club,
like many, have gone to great
lengths to ensure everyone has
been safe since returning to
football last summer. Which
included making their own clear
visual guidance for players,
parents and coaches alike!”
Should you feel enthused and

want to know more about
Omonia Youth FC, you can

contact the club at their website
www.omoniayouthfc.com
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ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Ιδιοκτήτης του Ελληνικού Βιβλιοπωλείου
ΖΗΝΩΝ του Λονδίνου
Με αισθήματα βαθιάς λύπης και συγκίνησης πληροφορηθήκαμε για το θάνατο του αγαπητού μας Μιχαλάκη Ζωγράφου, από την Άσσια, σε ηλικία 85
ετών, στις 9 Ιουλίου 2021. Με αυτό τo σύντομο σημείωμα εκ μέρους του Συνδέσμου Κυπρίων Μπάρνετ, του οποίου ο Μιχαλάκης υπήρξε Γραμματέας,
θα ήθελα vα αποτίσω τov ύστατο χαιρετισμό αγάπης και εκτίμησης σε έvα άvθρωπo, πoυ μας άφησε τόσο αδόκητα και για τον οποίο είμαστε περήφανοι.
Ο Μιχαλάκης γεvvήθηκε στην Άσσια της επαρχίας Αμμοχώστου στις 19 Ιανουαρίου του 1936. Παντρεύτηκε την Χλόη,
μια ευγενέστατη, καλοσυνάτη και φιλόξενη κυρία, που του συμπαραστάθηκε σε όλη του τη ζωή, σαν πραγματική ηρωίδα.
Απέκτησαν 2 κόρες – την Χριστίνα και τη Μαρία που αργότερα τους χάρισαν 5 εγγόνια και
6 δισέγγονα. Ο Μιχαλάκης μετανάστευσε στην Αγγλία το 1959, όπως έκαναν και 300 χιλιάδες συμπατριώτες μας που πήραν των
‘ομματιών τους’ και πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς για μια καλύτερη ζωή. Υπήρξε ιδιοκτήτης του γνωστού βιβλιοπωλείου ΖΗΝΩΝ
στο Ντένμαρκ Στρητ του Λονδίνου. Αυτό το βιβλιοπωλείο ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Αρχιμανδρίτη Ιερόθεο Κυκκώτη, τη δεκαετία
του 40 και υπήρξε το ελληνικό πνευματικό φυτώριο της Αγγλίας αλλά και της Ευρώπης. Μεγάλη ήταν η φιλανθρωπική του
προσφορά. Υπήρξε δραστήριο Μέλος του Συνδέσμου Ασσιωτών Αγγλίας, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Αγίας
Αικατερίνης του Βορείου Λοδίνου και Γραμματέας τιυ Συνδέσμου Κυπρίων Μπάρνετ του Λονδίνου Ο Μιχαλάκης υπήρξε η
πρoσωπoπoίηση oλόκληρης της Κυπριακής ιστoρίας και oλόκληρoυ τoυ λαoύ μας. Τιμώvτας τov άνθρωπο αυτό που μας έφυγε,
τιμoύμε τoυς πατεράδες, τoυς παππoύδες και όλoυς τoυς πρoγόvoυς μας. Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τoυς συγχωριαvoύς τoυ
και όσoυς τov γvώριζαv. Διακριvόταv για τηv καλoσύvη και τo αvώτερo ήθoς τoυ.
Ήταv πάvτα δραστήριoς, χαμoγελαστός, εγκάρδιoς, γεμάτoς σoφία και γvώση, ήπιων τόνων, πάvτα δεμέvoς με τις αγρoτικές
παραδόσεις μέσα στις oπoίες γεvvήθηκε, αγωvίστηκε και ovειρoπoλoύσε.
Ο Μιχαλάκης διακριvόταv για τα ευγεvικά τoυ αισθήματα, τηv φιλoξεvία τoυ και τα αγvά πατριωτικά τoυ αισθήματα. Στo σπίτι τoυ, μαζί με την πολυαγαπημένη, ευγενέστατη και καλοσυνάτη γυναίκα του, την Χλόη, ήταv πάvτα εγκάρδιo, φιλικό, αvoιχτόκαρδo. Υπήρξε τo
πρότυπo και τo υπόδειγμα, τo σύμβoλo και η πρoσωπoπoίηση της ζεστής αvθρωπιάς και
της κυπριακής μεσαρίτικης φιλoξεvίας μαζί με όλες τις αρετές τoυ τόπoυ μας - αρετές πoυ
τις διoχέτευσε με εvθoυσιασμό, ζήλo και επιτυχία στα παιδιά και στα εγγόνια του. Αγαπητέ Μιχαλάκη. Αγωvίστηκες γενναία
για vα αvαθρέψεις σωστά τα παιδιά σoυ. Ακλόvητoς σαv τov πλάταvo πoυ δεv λυγίζει στις άγριες καταιγίδες της ζωής.
Πάvτα μπρoστάρης και oδηγός. Παvτα αγωvιστής και σημαιoφόρoς τoυ Ωραίoυ, τoυ Μεγάλoυ και τ' Αληθιvoύ στηv πλατιά λεωφόρo για τo Φως και τη Δικαιoσύvη. Ολόκληρη η ζωή σoυ, αγαπητέ μας Μιχαλάκη ήταv έvας ωραίoς, αvθρώπιvoς αγώvας,
έvα λαμπρό παράδειγμα πρoς μίμηση. Και μια ευχή - σύvτoμα vα αvoίξει κι o δρόμoς πoυ θα μας φέρει επιτέλoυς ελεύθερoυς
στην Άσσια και στoυς Στύλλους και στο Βαρώσι και σ' oλόκληρη τηv κατεχόμεvη πατρίδα. Κι αυτό θα ήταv και η εκπλήρωση
τoυ ovείρoυ σoυ. Σε ευχαριστούμε βαθύτατα για όσα έχεις κάνει για την παροικία και την πατρίδα μας. Κoιμήσoυ,
λoιπόv, ήσυχος με τη βεβαιότητα ότι μια μέρα, σύvτoμα ελπίζoυμε, vα πραγματoπoιηθoύv και τα όvειρά σoυ.
Εκφράζω και τις ευχές συμπαράστασης όλωv μας πρoς την οικογένειά σου. Και ευχόμαστε όπως o Θεός αvαπαύσει
τηv ψυχή σoυ. Καλό σoυ Ταξίδι, αγαπητέ μας Μιχαλάκη! Και Καλό Παράδεισο!

ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

† DEATH ANNOUNCEMENT

† Ευχαριστήριο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΙΖΟΥ
18.08.1941 - 08.07.2021
Σας ευχαριστούμε παρα πόλυ που
βρεθήκατε, αδέλφια,
συγγενείς και φίλοι στην κηδεία του
Ευάγγελου Λοίζου.
Εμείς οι οικογένεια,
σας ευχαριστούμε θερμά για τα
λουλούδια και τις εισφορές σας
02.03.1930 - 08.07.2021

Helen Argyrou
(from Ardana, Cyprus)

Ιt is with great sadness that I announce
the death of my beloved mother Helen Argyrou
who passed away on 8th July 2021, at the age
of 91. She came to England with her parents
when she was 7 years old and married
Andreas in 1954. She leaves behind a son,
3 grandchildren and 4 great grandchildren.
The funeral will take place on Tuesday 3rd
August, at 12pm, at St. George's church,
Borough Rd, Kingston Upon Thames, Surrey,
KT2 6BD and afterwards at Teddington
Cemetery, Shacklegate Lane, TW11 8SH.
Please make donations rather than flowers.
All donations will be sent to Alzheimer's society.
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† Συλλυπητήρια

Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών
Αγγλίας εκφράζει τα θερμά
και ειλικρινή του
συλλυπητήρια στους
οικείους της

Κοριτσάκι 11 ετών πέθανε από κορωνοϊό
στην Σικελία-Έπασχε από σπάνια ασθένεια

Αθηνάς Χριστοδούλου
(Τσαπούλης)
που απεβίωσε πρόσφατα στο
Ηνωμένο Βασίλειο.

Αιωνία της η μνήμη
Συγκίνηση έχει προκαλέσει στην Ιταλία η είδηση ότι ένα κοριτσάκι 11 ετών πέθανε στο Παλέρμο της Σικελίας από κορωνοϊό.
Η μικρή υπέφερε από μεταβολικό νόσημα και φέρεται να μολύνθηκε από την αδελφή της, δεκαέξι ετών, η οποία είχε επιστρέψει
από σύντομες διακοπές στην Ισπανία.Η εντεκάχρονη είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο Di Cristina του Παλέρμο, αλλά η παραλλαγή
Δέλτα του ιού -παρά τις προσπάθειες των γιατρών- δημιούργησε σειρά σοβαρών προβλημάτων στον ήδη εξασθενημένο οργανισμό
της. Αρχικά, ο περιφερειάρχης της Σικελίας, Νέλο Μουσουμέτσι είχε δηλώσει ότι «είναι μια οικογένεια αντιεμβολιαστών». Πριν από
λίγο, όμως, η μητέρα του άτυχου κοριτσιού δήλωσε ότι «η οικογένειά της δεν είναι κατά των εμβολίων, αλλά δεν πρόλαβε να κλείσει
εγκαίρως ραντεβού για εμβολιασμό». «Η πανδημία συνεχίζει να θερίζει, αυτή την στιγμή όλη η πόλη μας είναι στο πλευρό της
οικογένειας αυτής, και κατανοεί τον τεράστιο πόνο της», υπογράμμισε ο δήμαρχος του Παλέρμο, Λεολούκα Ορλάντο.
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† Memorial Service

† Μνυμόσυνο

George Milios

Γιώργος Μήλιος

(Cairo, parents from Leonarisso, Vasili and Peristerona,
Paphos)

(Κάιρο, καταγωγή γονέων Λεονάρισσο, Βασίλι και Περιστερώνα,
Πάφος)

5 years may have passed, but we still
miss you deeply and cherish our
memories of you.
With all of our love your wife Kati,
children Dina and Nicholas, daughter-inlaw Iliana, son-in-law Nico,
grandson George,
granddaughter Ellie and friends and
family.

Μπορεί να έχουν περάσει 5 χρόνια, ωστόσο
μας λείπεις πολύ, και οι αναμνήσεις μαζί σου
είναι ακόμα ζωντανές.

29.09.1934 - 03.08.2016

Με όλη μας την αγάπη, η γυναίκα τoυ Κάτι,
τα παιδιά Ντίνα και Νικόλας, η νύφη Ηλιάνα,
ο γαμπρός Νίκος, ο εγγονός Γιώργος,
η εγγονή Ellie,
οι φίλοι και η λοιπή οικογένεια.

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Nicos Georghiou

Νίκος Γεωργίου

(from Nicosia, Cyprus)

(από Λευκωσία, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death
of our beloved Nicos Georghiou, who sadly passed
away on Wednesday 14 July 2021, at the age of 88 from
heart failure. Nicos moved to London in 1960 with his
Wife Maria. They had 3 children, Anna, Christos and
George, followed by 3 grandchildren, Nicos, Sophia and
Elena. He leaves behind his 2 sons and 3 grandchildren
and will be sorely missed by everyone but never
forgotten.The funeral will take place at St. Katherine's
Church, Friern Barnet Lane at 11.30am on Thursday 5th
August 2021, and the burial will follow at New Southgate
Cemetery at 1pm.

05.01.1933 – 14.07.2021

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας Νίκου Γεωργίου, ο οποίος απεβίωσε
την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 σε ηλικία 88 ετών από
καρδιακή ανακοπή.
Ο Νίκος μετακόμισε στο Λονδίνο το 1960 με τη σύζυγό
του Μαρία. Απέκτησαν 3 παιδιά, την Άννα, τον Χρήστο
και τον Γιώργο, καθώς και 3 εγγόνια. Αφήνει πίσω τους
2 γιους του, Χρήστο και Γιώργο, 3 εγγόνια, τον Νίκο, την
Σοφία και την Έλενα. Θα λείψε πολύ από όλους όσοι τον
γνώριζαν και δεν θα ξεχαστείς ποτέ!
Αιωνία σου η μνήμη. Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία
της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane στις 11.30πμ
την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, και η ταφή θα γίνει στο
κοιμητήριο του New Southgate στη 1μμ.
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Costantis Christofi

Κωνσταντής Χριστοφής

(from Alethriko Lanarca, Cyprus)

(από Αλεθρικό Λάρνακα, Κύπρος)

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

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου
μας πατέρα Κωνσταντής Χριστοφής, ο οποίος απεβίωσε στις
15 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 87 ετών.
Ήταν αγρότης στην Κύπρο. Ήρθε στην Αγγλία το 1961.
Έζησε με τον ξάδελφό του επίσης από την Κύπρο.
Δούλεψε ως σιδερωτής και ηλεκτροσυγκολλητής.
όταν ήρθε στην Αγγλία. Εδώ γνώρισε μια κυρία, η οποία είχε μια
κόρη. Ερωτεύτηκε την κόρη της με τη πρώτη ματιά και λίγο
αργότερα την παντρεύτηκε, το όνομα της Μαρία Χριστοφή.
Του άρεσε πολύ να πηγαίνει σε διάφορες συγκεντρώσεις όπου
του άρεσε να αναμιγνύεται με ανθρώπους. Υπέφερε δυστυχώς
για σχεδόν δύο χρόνια από διάφορες ασθένειες. Αφήνει πίσω
δύο παιδιά, την κόρη του Κατερίνα και τον γιο του Μιχαήλ,
δύο εγγόνια τον Λομάρ και την Εύα. Η κηδεία θα τελεσθεί την
Τρίτη 3 Αυγούστου στις 10.30 π.μ. στην εκκλησία του Αγίου
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road και η ταφή θα γίνει στο
κοιμητήριο του Hendon, Holders Hill.

beloved father, Costantis Christofi, on Friday 16th July 2021,
at the age of 87. He was a farmer in Cyprus.
He came to England in 1961. He lived with his cousin also from
Cyprus. He worked as a presser when he came over and as an
electroplater. He met a lady who had a daughter. She introduced
him to her daughter, whom he fell in love with and they got
married, her name was Maria Christofi. He loved going to the
allotment where he was mixing with people. He sadly suffered for
nearly two years from illnesses. He leaves behind two children
his daughter Katerina and son Michael, two grandchildren Lomar
and Eva. The funeral will take place on Tuesday 3rd August
2021, at 10.30am, at St John the Baptist Church, Wightman
Road and the burial at the Hendon Cemetery, Holders Hill.

11.06.1934 - 16.07.2021

† 4χρόνια ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή́ Κυριακή́
01.08.2021, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη
του Βαπτιστή, Wightman Rd, N8 0LY,
το μνημόσυνο για τα 4 χρόνια από τότε
που έφυγε από κοντά μας η
πολυαγαπημένη και αξέχαστή μητέρα,
γιαγιά́ και αδελφή́ μας

Μαρούλλα Χριστοφίδου
(από́ την Ομορφίτα)
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη
της όπως παρευρεθούν.
Θυγατέρες, Αναστασία και Ελένη,
εγγονές, Άντρια, Μικαέλα και Αλέξια,
αδέλφια, συγγενείς και φίλοι.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

Persefoni Adamou
(from Akapnou, Cyprus)

25.04.1927 – 03.07.2021
It is with great sadness and broken heart that I announce the
passing of my beloved mother Persefoni Adamou, on Saturday
3rd July 2021, aged 94. She leaves behind her grieving son
Adam, god-son George, brother, sister, many family and friends.
Born and raised in Akapnou, Cyprus. Mum came to England in
1955, where her husband Petros was already waiting for her and
she began working in the wedding dress trade. Their first child
a daughter Tina was born 31st October 1956. Their second child
a son Adam was born 28th June 1968. The family then moved to
Clapham Common in 1966, where they ran a family business for
36 years named St Georges Restaurant. My mum will always be
remembered as a kind, caring, hard-worker and loving lady with
a strong sense of right and wrong. She will be missed greatly by
everyone who knew her. Her beloved Petros died 12th April 1991
and her beloved daughter Tina died 2 December 2013.
The funeral service will be held on Friday 6th August 2021,
at Greek Orthodox Church St Nectarios, 19 Wycliffe Rd, SW11
5QR, at midday, and the burial at Putney Vale Cemetery,
Stag Lane, SW15 3DZ, at 2pm. After the burial the wake will be
held at the family home. For any other information call Adam
at 07956668840.

Με μεγάλη λύπη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον
θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Περσεφόνης
Αδάμου, το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 94 ετών.
Αφήνει πίσω τον γιο της Αδάμ, το βαφτιστήρι Γιώργο, έναν
αδελφό, μια αδελφή, πολλά ανίψια, λοιπή οικογένεια και
φίλους. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ακαπνού της Κύπρου.
Η μαμά ήρθε στην Αγγλία το 1955 και εργάστηκε σε νυφικά
γάμου. Ο Άντρας της Πέτρος ήταν ήδη εδώ περιμένοντάς την.
Το πρώτο τους παιδί, μια κόρη, η Τίνα, γεννήθηκε στις 31
Οκτωβρίου 1956. Το δεύτερο παιδί τους, ένας γιος, ο Αδάμ,
γεννήθηκε στις 28 Ιουνίου 1968. Η οικογένεια μετακόμισε στη
συνέχεια στο Clapham Common το 1966, όπου διοικούσε μια
οικογενειακή επιχείρηση για 36 χρόνια με το όνομα
St Georges Restaurant. Τη μαμά μου θα τη θυμόμαστε πάντα
ως μια ευγενική, καλοσυνάτη, σκληρή εργαζόμενη και
αγαπημένη κυρία με έντονη την αίσθηση του σωστού και του
λάθους. Θα λείψει πολύ από όλους όσοι την γνώριζαν.
Ο αγαπημένος της Πέτρος πέθανε στις 12 Απριλίου 1991 και
η αγαπημένη της κόρη Τίνα πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου 2013.
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Αυγούστου
2021, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Άγιος Νεκτάριος,
19 Wycliffe Rd, SW11 5QR, το μεσημέρι, και η ταφή θα γίνει
στο Putney Vale Cemetery, Stag Lane, SW15 3DZ, στις 2μ.μ.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της οικογένειας.
Για οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες καλέστε τον Αδάμ στο
07956668840.
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