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Ελαφρώς καλύτερα από τον Ιούνιο η τουριστική κίνηση τον Αύγουστο στην Κύπρο

Έρευνα της «Παροικιακής»: Όλοι οι κανόνες για τις πτήσεις από και προς τη  Βρετανία  
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Ο δρ. Νικολαΐδης έλαβε 
από τον Ν. Αναστασιάδη 
τον Μεγαλόσταυρο του 
Τάγματος Μακαρίου Γ’

Ο δρ. Νικολαΐδης έλαβε 
από τον Ν. Αναστασιάδη 
τον Μεγαλόσταυρο του 
Τάγματος Μακαρίου Γ’

Τιμή για τον Πανίκο Ηροδότου

Περισσότερα από 30.000 καμένα 
στρέμματα και 80 καμένα σπίτια  
είναι ο προσωρινός απολογισμός 
της μεγάλης φωτιάς που εμένετο 
έως χθες το βράδυ στη Βόρεια  
Αττική.                           Σελ. 7 & 17                      

Πύρινος όλεθρος στην Ελλάδα Συνέντευξη: Ρομπέρτ  Γουεστ  

«Οι ενέργειες της βρετανικής κυ-
βέρνησης δεν έχουν καμία λο-
γική», λέει, στη συνέντευξή του 
στην «Παροικιακή», ο γνωστός 
βρετανός καθηγητής Ρόμπερτ 
Γουέστ.                     Σελ. 4 &18

Σελ. 2 &18

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας 
απένειμε στον κύριο Πανίκο Ηρο-
δότου το οφφίκιον του Άρχοντα 
Ευταξίας του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου.                       Σελ. 8

Σελ. 5  Σελ. 5  

Πώς θα ταξιδέψουμε 
σε Κύπρο και Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι 

Δάκρυα χαράς στο Χίθροου - Oικογένειες και φίλοι επανενώνονται μετά την άρση της καραντίνας 

Σελίδες 3, 6, 9, 17 & 20

Πώς θα ταξιδέψουμε 
σε Κύπρο και Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι 

Ετοιμάζουν νέα επίθεση στην Κυπριακή ΑΟΖ! 
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 



Ο διακεκριμένος Καθηγητής Εμβρυϊκής Ια-
τρικής Κύπρος Νικολαΐδης τιμήθηκε την 
περασμένη Παρασκευή από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη με την ύψιστη 
τιμή της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε εκδήλωση 
στο Προεδρικό Μέγαρο.Ο δρ. Νικολαΐδης έλαβε 
από τον κ. Αναστασιάδη τον Μεγαλόσταυρο του 
Τάγματος Μακαρίου Γ΄ «ως ελάχιστο», όπως ανέ-
φερε ο Πρόεδρος, «δείγμα αναγνώρισης και εκτί-
μησης της πολύτιμης επιστημονικής, ανθρωπι-
στικής και κοινωνικής προσφοράς του». Η ύψιστη 
αυτή τιμή, πρόσθεσε, απονέμεται κατά κανόνα 
σε αρχηγούς κυβερνήσεων και μόνο σε εξαιρετι-
κές περιπτώσεις σε διακεκριμένες προσωπικό-
τητες με σημαντική προσφορά στην Κυπριακή 
Δημοκρατία ή την ανθρωπότητα. «Ως Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, λαμβάνοντας 
υπόψη την ανεκτίμητη προσφορά του Καθηγητή 
Κύπρου Νικολαΐδη στην προαγωγή του τομέα 
της υγείας και ιδιαίτερα του πεδίου της εμβρυϊκής 
ιατρικής, αποφάσισα πως η μόνη επάξια τιμή 
προς τον ανά το παγκόσμιο γνωστό επιστήμονα 
ήταν η απονομή του Μεγαλόσταυρου του Τάγμα-
τος Μακαρίου Γ’», σημείωσε.Μιλώντας για τον 
Κύπρο Νικολαΐδη, είπε ότι  αναγνωρίζοντας, πρω-
τίστως, ως υψηλό λειτούργημα την ιατρική επι-
στήμη, έταξε εαυτόν με αφοσίωση, πάθος και συ-
νέπεια εις την υπηρεσία της. 
«Παραμένοντας ασυμβίβαστος με την ιδέα του 
θανάτου κατά τη διάρκεια της κύησης και του το-
κετού, αρνούμενος, δηλαδή, να αποδεχθεί να χά-
νονται ζωές στην προσπάθεια να χαριστεί ζωή, 
αφιέρωσε τη μακρά επιστημονική του διαδρομή, 
ενάντια στην περιγεννητική θνησιμότητα», είπε. 
Όπως είπε, ανέπτυξε ένα πρωτοποριακό ερευ-
νητικό και κλινικό έργο, σχετικό με τον εντοπισμό  
σημαντικών προγεννητικών εμβρυικών ανωμα-
λιών και επιπλοκών της κύησης, καθιερώνοντας 
αναγνωρισμένες διαγνωστικές και θεραπευτικές 
μεθόδους στην εμβρυομητρική ιατρική, συνδέο-
ντας άρρηκτα το όνομά του με την ενδοσκοπική 
απόφραξη της τραχείας και όλες τις μεθόδους 
πρόγνωσης του συνδρόμου down, με την αυχε-
νική διαφάνεια να αναγνωρίζεται ως η κορυφαία  
ιατρική ανακάλυψη των τελευταίων 30 χρόνων. 
Την ίδια στιγμή, είπε, σε συνδυασμό με τη συν-
δρομή του στην οργάνωση τμημάτων ιατρικών 
σχολών, τον μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρ-

θρων και δημοσιεύσεων, τον συντονισμό σημα-
ντικού αριθμού βιβλίων, οδήγησαν στην αλμα-
τώδη πρόοδο της προγεννητικής ιατρικής, δια-
νοίγοντας έτσι τους ορίζοντες στον επαναστατικό 
τομέα της εμβρυικής χειρουργικής. 
«Η πολυδιάστατη εμβέλεια της προσωπικότητας 
του Καθηγητή Κύπρου Νικολαΐδη, πέραν από τις 
καινοτόμες ανακαλύψεις προεκτείνεται και σε ένα 
ακόμη άξονα: Στο όραμά του, το οποίο μετου-
σιώνει στην πράξη, να καταστήσει την εμβρυική 
ιατρική προσβάσιμη σε κάθε γυναίκα του πλα-
νήτη», ανέφερε. Όπως είπε, έθεσε ως στόχο την 

επένδυση στην έρευνα, τη διάδοση της γνώσης 
και την εκπαίδευση των επόμενων γενεών ια-
τρών. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη πρωτοβουλία 
του Δρ. Νικολαΐδη να δημιουργήσει, το 1995, το 
μη κερδοσκοπικό Ίδρυμα Εμβρυικής Ιατρικής, 
στο πλαίσιο της λειτουργίας του οποίου επενδύο-
νται ετησίως σημαντικά ποσά σε ερευνητικές και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχει διαθέσει 
πέραν των 45 εκατ. στερλινών. Επίσης χορηγού-
νται υποτροφίες σε εκπαιδευόμενους ιατρούς από 
διάφορες χώρες και προσφέρονται δωρεάν δια-
δικτυακά μαθήματα σε επαγγελματίες υγείας και 
υποψηφίους γονείς. Επιπλέον, είπε, αποσκοπώ-
ντας στην ποιοτική φροντίδα των εγκύων, συντέ-
λεσε στη δημιουργία του σύγχρονου Κέντρου Εμ-
βρυικής Ιατρικής, στο Πανεπιστημιακό  
Νοσοκομείο του Southend.Πρόσθεσε ότι το Ερευ-

νητικό Ινστιτούτο Εμβρυικής Ιατρικής του  
Καθηγητή, χρηματοδότησε τη δημιουργία του 
Fetal Medicine Research Institute στο Πανεπι-
στημιακό Νοσοκομείο του King’s College, το 
οποίο είναι προσβάσιμο σε όλες τις γυναίκες της 
Αγγλίας.Αναλόγως σημαίνουσα, είπε, είναι και η 
εκστρατεία που ανέπτυξε για την εκπαίδευση ια-
τρών και νοσηλευτών σε υποανάπτυκτες χώρες, 
όπως η Ρουάντα και η Ζιμπάμπουε, που παρου-
σιάζουν υψηλή ενδομητρική και περιγεννητική 
θνησιμότητα. Όσον αφορά την προσφορά του 
Κύπρου Νικολαΐδη στην ιδιαίτερη πατρίδα του 

την Κύπρο, ο Πρόεδρος τόνισε τη σημαίνουσα 
συνεργασία του Ιδρύματος Εμβρυικής Ιατρικής 
με τη Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική του Μα-
κάριου Νοσοκομείου. «Στη βάση της συνεργασίας 
αυτής, η Κλινική, ως κέντρο παραπομπής και 
αναφοράς των περιστατικών που άπτονται της 
εμβρυικής ιατρικής στην πατρίδα μας, κατάφερε 
να εκσυγχρονίσει τη λειτουργία της και να αντα-
ποκριθεί με επάρκεια σε περιπτώσεις κύησης 
υψηλού κινδύνου», είπε. Σημείωσε επίσης ότι με 
δωρεά του Κύπρου Νικολαΐδη, ο εξοπλισμός του 
Τμήματος Υπερήχων και Εμβρυομητρικής Ιατρι-
κής της κλινικής, ενισχύθηκε πρόσφατα με υπερ-
σύγχρονο μηχάνημα υπερήχων. Είναι με βάση 
αυτή τη σημαντική προσφορά, πρόσθεσε, που 
το Υπουργείο Υγείας και ο Οργανισμός Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας ενέκριναν την ονοματοδοσία 

του Μαιευτηρίου Ι της κλινικής, σε πτέρυγα «Κα-
θηγητής Κύπρος Νικολαΐδης». Παράλληλα ση-
μείωσε ότι ο Καθηγητής είναι Διδάκτωρ σε κορυ-
φαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, ενώ εξέχουσα 
ανάμεσα στις διακρίσεις του είναι η πρόσφατη 
εκλογή του, ως μέλους της Εθνικής Ακαδημίας 
Ιατρικής των ΗΠΑ, μια εκ των υψηλότερων τιμών 
διεθνώς στον τομέα της ιατρικής. Πρόσθεσε ότι η 
επιτυχημένη διαδρομή του είναι συνυφασμένη με 
δεκάδες χιλιάδες περιστατικά, άμεσα συνδεδε-
μένα με το θαύμα της ζωής και καταφέρνοντας 
να γεφυρώσει τον θάνατο με τη ζωή συνεχίζει να 
αποτελεί την ελπίδα και την προσδοκία χιλιάδων 
ανθρώπων που προσπαθούν να γίνουν γονείς». 
Είναι στο πλαίσιο αυτό που κέρδισε δικαίως, πρό-
σθεσε, τον τίτλο του θεμελιωτή και της παγκό-
σμιας αυθεντίας στον προγεννητικό έλεγχο και 
την ενδομήτρια ιατρική κερδίζοντας, παράλληλα, 
τον στοχευμένο χαρακτηρισμό του «miracle 
maker», δηλαδή του θαυματοποιού. «Προσλαμ-
βάνω τη μεγάλη τιμή ως ένδειξη αγάπης και υπο-
στήριξης στους γιατρούς όλου του κόσμου που 
έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπηρεσία των 
γυναικών και των εογέννητων παιδιών. Σε αυτούς 
που δεν συμβιβάζονται με την τραγική πραγματι-
κότητα πως κάθε ένα λεπτό, μια γυναίκα κάπου 
στον κόσμο πεθαίνει ως αποτέλεσμα επιπλοκής 
της κύησης ή του τοκετού και ότι η μεγάλη πλει-
οψηφία αυτών των θανάτων μπορούν να απο-
φευχθούν. Στους γιατρούς που έχουν αφιερώσει 
τη ζωή τους για τη μείωση της περιγεννητικής 
θνησιμότητας, της πρόβλεψης και πρόληψης του 
προώρου τοκετού, συγγενών ανωμαλιών, πλα-
κουντιακής ανεπάρκειας, προεκλαμψίας» ανέ-
φερε στην αντιφώνησή του ο Δρ. Νικολαϊδης. 
Πρόσθεσε ότι η τιμή αποτελεί πρόκληση για τον 
ίδιο να συνεχίσει το έργο του για την εκπαίδευση  
γιατρών σε όλο τον κόσμο και για την προώθηση 
της έρευνας στον τομέα της ιατρικής του εμβρύου. 
 Με ιδιαίτερη συγκίνηση ανέφερε ότι παρόλο που 
ζει στην Αγγλία τα τελευταία 50 χρόνια, όσα χρό-
νια και αν περάσουν οι ρίζες του είναι στην Κύπρο 
και είναι περήφανος που είναι Έλληνας Κύπριος, 
μισός Παφίτης και μισός Βαρωσιώτης. Τους ζή-
τησε επίσης να εργαστούν για τη μισή του κατα-
γωγή, την Αμμόχωστο, «να συνεργαστείτε και να 
αγωνιστείτε  για να αποφύγουμε τη μόνιμη διχο-
τόμηση της πατρίδας μας».
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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 αρχίσει ήδη, και πραγματο-
ποιούνται 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 Ιωάν-
νου του Βαπτιστού λειτουργούν με μεγάλη  
επιτυχία πάνω από 30 χρόνια. Ως Εξεταστικό Κέ-
ντρο 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, Παραδο-
σιακούς 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 δίδα-
κτρα παραμένουν £160.00 για όλα μαζί. 
Τα δίδακτρα παραμένουν τα ίδια και για τις Τάξεις 
των Ενηλίκων.

Η Κύπρος τίμησε τον σπουδαίο καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη
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Οικογένειες και φίλοι 
δεν μπορούσαν να 
κρύψουν τον ενθου-

σιασμό τους στο αεροδρόμιο 
Χίθροου του Λονδίνου, 
έπειτα από την αλλαγή του 
ταξιδιωτικού κανόνα που 
προέβλεπε την επιβολή υπο-
χρεωτικής καραντίνας, κάτι 
που σημαίνει πως μπορούν 
να ξανασυναντηθούν έπειτα 
από 18 μήνες χωρισμού 
λόγω της πανδημίας. 
«Είμαι πολύ πολύ ενθουσια-
σμένη. Είναι τα πάντα για 
εμένα», είπε η Σου Μπλέικ, ενώ 
περίμενε για να υποδεχθεί τον 
γιο της, τη νύφη της και τον εγ-
γονό της, οι οποίοι ταξίδεψαν 
από τη Νέα Υόρκη και η τελευ-
ταία φορά που τους είχε δει 
ήταν πριν από δύο χρόνια. «Εί-
ναι ένα μεγάλο κομμάτι της 
ζωής του και είμαι τόσο ενθου-
σιασμένη για εκείνον που μπο-
ρεί να έρχεται εδώ», είπε, ανα-
φερόμενη στον οκτάχρονο 

εγγονό της. Από τις 04.00 το 
πρωί της Δευτέρας τοπική ώρα 
(06.00 ώρα Ελλάδας), οι πλή-
ρως εμβολιασμένοι κατά της 
Covid-19 ταξιδιώτες στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (με εξαίρεση 
τη Γαλλία) και τις ΗΠΑ εξαιρού-
νται της καραντίνας στην Αγγλία 
και τη Σκωτία. Το μέτρο αφορά 
τις αφίξεις από χώρες που 
 κατατάσσονται στο «πορτο-
καλί» επίπεδο από το Λονδίνο, 
ήτοι οι περισσότεροι προ-
ορισμοί, μεταξύ άλλων η Ευ-
ρώπη και η Βόρεια Αμερική. Για 
τις χώρες που κατατάσσονται 
στο «πράσινο» επίπεδο, δεν 
επιβάλλεται καμία καραντίνα, 
ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής 
κατάστασης και για εκείνες στο 
«κόκκινο» επίπεδο (Ινδία, όλη 
η Νότια Αμερική, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα) είναι υποχρε-
ωτική η καραντίνα για όλους. 
Βλέποντας τις αγκαλιές και τα 
δάκρυα συγκίνησης στην  
αίθουσα των αφίξεων, ο επικε-
φαλής του Χίθροου προέτρεψε 
τη Βρετανία να άρει τα ταξιδιω-

τικά εμπόδια, όχι να τα εντείνει 
κι ενώ υπάρχει φημολογία ότι 
η κυβέρνηση ετοιμάζεται να 
επιβάλει επιπλέον κανόνες. 
«Ας το κάνουμε ευκολότερο 
τώρα για τους ανθρώπους να 
ταξιδεύουν», ανέφερε στο Ρόι-
τερς ο διευθύνων σύμβουλος 
του Χίθροου Τζον Χόλαντ-Κέι. 
Την κίνηση αυτή χαιρέτισαν οι 
οικογένειες που είχαν χωριστεί 
εξαιτίας της πανδημίας αλλά και 
οι αεροπορικές εταιρείες που 
 είχαν πληγεί από αυτή. «Είναι 
πραγματικά φανταστικό», δή-
λωσε η 31χρονη συγγραφέας 
Κολίν Κάστρο, αφού παρέλαβε 
τις αποσκευές της. Εκείνη και 
ο σύζυγός της ταξίδεψαν στο 
Λονδίνο για να μεταφέρουν  
κάποια καλά νέα στους γονείς 
του. «Έχει περάσει πολύς και-
ρός και, στην πραγματικότητα, 
είμαι έγκυος στο πρώτο εγγόνι 
των πεθερικών μου, επομένως 
είναι πολύ συναρπαστικό που 
τελικά κατάφερα να βρίσκομαι 
εδώ και να μοιραστώ τα νέα με 
εκείνους».

Ο Μπόρις Τζόνσον  
θα γίνει για έβδομη 
φορά πατέρας
Έγκυος στο δεύτερο παιδί της 
είναι η σύζυγος του πρωθυ-
πουργού της Βρετανίας Μπό-
ρις Τζόνσον, Κάρι, όπως απο-
κάλυψε η ίδια. Το πρώτο παιδί 
του ζεύγους, ο Γουίλφρεντ, 
γεννήθηκε τον Απρίλιο του 
2020. Σύμφωνα με τον βρετα-
νικό Τύπο, η 33χρονη Κάρι σε 
ανάρτησή της στο Instagram 
έγραψε ότι αισθάνεται «απί-
στευτα ευλογημένη» αλλά και 
«πολύ αγχωμένη» που είναι 
ξανά έγκυος. Αποκάλυψε επί-
σης ότι στις αρχές του έτους 
απέβαλε, γεγονός που την λύ-
πησε βαθύτατα. Το ζεύγος, 
που παντρεύτηκε σε μυστική 
τελετή τον Μάιο, αναμένει τη 
γέννηση του δεύτερου παιδιού 
του τον Δεκέμβριο. Εκτός από 
τον μικρό Γουίλφρεντ, ο Τζόν-
σον έχει τουλάχιστον άλλα πέ-
ντε παιδιά από προηγούμε-
νους γάμους και σχέσεις του.

Πρόβλημα με το  
πιστοποιητικό  
εμβολιασμού  
για τους Τ/κ  
στη Βρετανία
Όσοι Τουρκοκύπριοι ταξίδε-
ψαν στη Βρετανία αντιμετώπι-
σαν προβλήματα με το «πιστο-
ποιητικό εμβολιασμού» τους, 
που εκδόθηκε στα κατεχόμενα, 
γράφει σήμερα η «Γενί Ντου-
ζέν». Η εφημερίδα, όπως με-
ταδίδει το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών, αναφέρει στο 
δημοσίευμα της ότι κατά τις ει-
σόδους τους στη Βρετανία, τα 
«πιστοποιητικά εμβολιασμού», 
τα οποία δεν ήταν εγγεγραμ-
μένα στο σύστημα υγείας της 
Κύπρου δεν γίνονταν αποδε-
κτά. Το γεγονός επιβεβαίωσε 
η Ύπατη Αρμοστεία της Βρε-
τανίας στη Λευκωσία, σε δη-
λώσεις στο Kanal Sim, σημει-
ώνοντας ότι δεν έχει σχέση τι 
εμβόλιο έχει γίνει, αλλά το 
«πιστοποιητικό εμβολιασμού» 
πρέπει να εκδοθεί μέσω του 
συστήματος ασφάλειας υγείας 
της Κύπρου. Η Ύπατη Αρμο-
στεία ανέφερε ότι συνεχίζονται 
οι επαφές με αρμόδιους του 
Υπουργείου Υγείας της Βρετα-
νίας για να ξεπεραστεί το πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν οι 
Τουρκοκύπριοι.

Δάκρυα χαράς στο Χίθροου - Oικογένειες και φίλοι 
επανενώνονται μετά την άρση της καραντίνας

Διαθέσιμο στα άτομα 16 και 17 ετών 
θα γίνει το εμβόλιο του κορωνοϊού

H κυβέρνηση του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου αποφά-
σισε να χορήσει την 

πρώτη δόση του εμβολίου κατά 
του κορωνοϊού στα άτομα 16 και 
17 ετών. Περίπου 1,4 εκατομ-
μύρια έφηβοι θα έχουν, τις προ-
σεχείς εβδομάδες, πρόσβαση 
στο εμβόλιο, το οποίο, έως σή-
μερα, προσφέρεται μόνο σε 
άτομα άνω των 12 ετών που 
έχουν υποκείμενα νοσήματα ή 
ζουν με ανθρώπους που ανή-
κουν στις κατηγορίες υψηλού 
κινδύνου. Η δεύτερη δόση για 
την ηλικιακή κατηγορία 16 έως 
17 θα εγκριθεί όταν ελεγχθούν 
λεπτομερώς τα δεδομένα ασφα-
λείας. Άλλες χώρες, μεταξύ αυ-
τών οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η 
Γαλλία, εμβολιάζουν ήδη τα 
άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω. 
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νέα 
έρευνα, τα παιδιά που ασθε-
νούν με κορωνοϊό αναρρώνουν 
συνήθως μέσα σε λιγότερο από 
μία εβδομάδα.  Σε ολόκληρη την 
Αγγλία, 223.755 άτομα κάτω 
των 18 ετών είχαν λάβει την 
πρώτη δόση του εμβολίου έως 

τις 25 Ιουλίου, σύμφωνα με 
στοιχεία του NHS. Προηγουμέ-
νως είχε ανακοινωθεί ότι τα 
άτομα κάτω των 18 ετών θα 
ήταν επιλέξιμα για το εμβόλιο 
εάν παρουσίαζαν συγκεκριμένα 
προβλήματα υγείας, εάν συγκα-
τοικούσαν με κάποιον που έχει 
χαμηλό ανοσοποιητικό σύστημα 
ή εάν πλησίαζαν τα 18α γενέ-
θλιά τους.  Ο Ευρωπαϊκός Ορ-
γανισμός Φαρμάκων είχε εγκρί-
νει από τον Μάιο το εμβόλιο της 
Pfizer για τα παιδιά από 12 ετών 
και άνω, ενώ πιο πριν είχε προ-
χωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση 
και για τους άνω των 16 ετών. 
«Η επιτροπή για τα ανθρώπινα 
φάρμακα του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Φαρμάκων ενέκρινε 
το εμβόλιο σε παιδιά ηλικίας 12 
έως 15 ετών. Το εμβόλιο έχει 
ήδη εγκριθεί για χρήση σε ενή-
λικες και εφήβους και τώρα 
έχουμε δεδομένα που δείχνουν 
ότι είναι ασφαλές και στις ηλικίες 
12-15 ετών», δήλωσε στις 28 
Μαΐου ο επικεφαλής για τη 
στρατηγική εμβολιασμού του 
ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρι. 

Την ενίσχυση της συνεργασίας  
μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας στο 
μέτωπο της εξάρθρωσης εγκληματι-
κών οργανώσεων διακίνησης ανθρώ-
πων με σκοπό την παράνομη μετα-
νάστευση, συμφώνησαν ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης και η υπουργός Εσωτερι-
κών του Ηνωμένου Βασιλείου, Πρίτι 
Πατέλ, οι οποίοι είχαν συνάντηση την 
Τρίτη στην Αθήνα. Οι δυο πλευρές 
εξέφρασαν την ανησυχία τους για την 
αύξηση των μεταναστευτικών ροών 
από το Αφγανιστάν στα ανατολικά σύ-

νορα της Τουρκίας, ενώ στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης της συνεργασίας συμ-
φώνησαν επίσης στην παροχή τεχνο-
γνωσίας, στην ανταλλαγή πρακτικών 
και επιτόπιων επισκέψεων και συνα-
ντήσεων εμπειρογνωμόνων σε Ελ-
λάδα και Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς 
και στη συνδιοργάνωση εκπαιδεύ-
σεων με έμφαση στην καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος, της 
παράνομης μετανάστευσης και της 
τρομοκρατίας. Στη συνάντηση από 
ελληνικής πλευράς συμμετείχαν ο 
προϊστάμενος του Κλάδου Αλλοδα-

πών και Προστασίας Συνόρων, υπο-
στράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο επι-
κεφαλής της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Αττικής, υποστράτηγος Πέτρος Τζε-
φέρης, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης 
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, 
αστυνομικός διευθυντής Ιωάννης 
Σταυρακάκης, ο σύμβουλος του 
υπουργού δρ, Τριαντάφυλλος Καρα-
τράντος, καθώς και ανώτεροι αξιω-
ματικοί του Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας.

 Ελλάδα και Βρετανία ενισχύουν την μεταξύ τους αστυνομική συνεργασία
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«Οι ενέργειες της κυβέρνησης δεν έχουν καμία λογική»

Στις 19 Ιουλίου, η Βρετανία έγινε ένα από τα 
 ελάχιστα κράτη που προχώρησαν στην 
άρση σχεδόν όλων των μέτρων κατά του 

κορωνοϊού – συμπεριλαμβανομένης της τήρησης 
αποστάσεων και της χρήσης μάσκας στους κλει-
στούς χώρους. «Οι ενέργειες της βρετανικής κυ-
βέρνησης δεν έχουν καμία λογική», λέει, στη συ-
νέντευξή που παραχώρησε στην «Παροικιακή», 
ο γνωστός βρετανός καθηγητής Ρόμπερτ Γουέστ, 
μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομά-
δας Εκτάκτων Αναγκών (SAGE) που συμβουλεύει 
την κυβέρνηση - και συχνά επηρεάζει τις αποφά-
σεις της - στην αντιμετώπιση της πανδημίας.  
Παράλληλα, καταγγέλλει ότι ο Μπόρις Τζόνσον 
ακολουθεί την «πολύ επικίνδυνη» στρατηγική της 
ανοσίας της αγέλης και ρίχνει το μπαλάκι στους 

πολίτες με σκοπό να τους «κατηγορήσει» σε  
περίπτωση αύξησης του αριθμού των νεκρών.  
Ο ομότιμος καθηγητής Συμπεριφορικής Επιστή-
μης και Υγείας στο Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και 
Υγείας του University College London (UCL)  
κατηγορεί, επίσης, την κυβέρνηση ότι αυτό που 
την ενδιαφέρει είναι να κρατήσει τους θανάτους 
σε «πολιτικώς αποδεκτά» επίπεδα και εκτιμά ότι 
η - κατά Τζόνσον - «Ημέρα Ελευθερίας» ενδέχεται 
να οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών στα  
νοσοκομεία και των θανάτων, αλλά και σε εμφά-
νιση παραλλαγών του Covid-19 οι οποίες θα είναι 
ανθεκτικές στα εμβόλια. 
 
Στις 19 Ιουλίου, η βρετανική κυβέρνηση ήρε 
τους περισσότερους νομικούς περιορισμούς 
για τον κορωνοϊό. Εκατοντάδες επιστήμονες 
έκαναν λόγο για μια «επικίνδυνη» και  
«ανήθικη» κίνηση. Εσείς συμφωνείτε με την 
απόφαση αυτή; 
Οι ενέργειες της βρετανικής κυβέρνησης δεν 
έχουν καμία λογική. Εκτός, φυσικά, εάν η  
κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αφήσει όσο το 
δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να μολυν-
θούν αυτό το καλοκαίρι, με την ελπίδα ότι το  
πρόγραμμα εμβολιασμών θα μπορέσει να  
κρατήσει τους θανάτους, τις εισαγωγές σε  
νοσοκομεία και τη ζημιά στην οικονομία σε  
επίπεδα που θα είναι πολιτικώς αποδεκτά. 
 
Δηλαδή θεωρείτε ότι η στρατηγική της κυβέρ-
νησης είναι η ανοσία της αγέλης; 
Ναι, έτσι φαίνεται. 
 
Εσείς συμφωνείτε με αυτήν την προσέγγιση; 
Πρόκειται για μία πολύ επικίνδυνη στρατηγική. 
Τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, η προσέγγιση 
αυτή είναι πιθανό να ασκήσει τεράστια πίεση στην 
οικονομία αλλά και στις δομές υγείας. 
 
Εκτιμάτε, λοιπόν, ότι η «Ημέρα της Ελευθε-
ρίας» θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση 
των λοιμώξεων, των εισαγωγών στα νοσοκο-

μεία και των θανάτων; 
Τα μόνα που θα μπορούσαν να το αποτρέψουν 
αυτό είναι τα εξής ενδεχόμενα: πρώτον, ο ιός να 
μεταλλαχθεί σε μία λιγότερο μολυσματική ή  
λιγότερο επιβλαβή παραλλαγή, κάτι που είναι 
απίθανο. Δεύτερον, η χώρα να επιτύχει,  
πράγματι, την ανοσία της αγέλης ώστε ο ιός να 
μην έχει πια ποιον να κολλήσει, καθώς πάρα 
πολλοί άνθρωποι θα έχουν ήδη μολυνθεί, κάτι 
που είναι ασαφές εάν μπορεί να επιτευχθεί.  
Τρίτον, οι πολίτες να πάρουν τα πράγματα στα 
χέρια τους και να προστατευθούν οικειοθελώς. 
Αμφιβάλλω αν οποιοδήποτε από αυτά τα  
ενδεχόμενα θα ήταν αρκετό, αλλά δεν μπορώ να 
είμαι σίγουρος. 
 
Θεωρείτε ότι η άρση των περιορισμών αυξά-
νει, επίσης, τις πιθανότητες εμφάνισης  
παραλλαγών του Covid-19 οι οποίες θα είναι 
ανθεκτικές στα εμβόλια; 
Οι ιολόγοι συμφωνούν ότι όσο υψηλότερα είναι 
τα ποσοστά των μολύνσεων σε έναν πληθυσμό, 
τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος να εμφανιστούν 
παραλλαγές οι οποίες θα «ξεφεύγουν» από την 
ανοσία, είτε τη φυσική, είτε αυτή των εμβολίων. 
Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια 
το επίπεδο του κινδύνου, ωστόσο είναι υπαρκτό. 
 
Εχετε πει ότι η έκκληση της κυβέρνησης για 
«επίδειξη προσοχής» είναι ένας τρόπος «να 
ρίξει το φταίξιμο στους πολίτες». Τι εννοείτε; 
Η κυβέρνηση ζήτησε συμβουλές από τη συμπε-
ριφορική ομάδα της επιτροπής SAGE σχετικά με 
τον τρόπο που μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε 
τις λοιμώξεις μετά την άρση των περιορισμών. 
Συντάξαμε μία έκθεση που περιείχε ένα σχέδιο 
για το πώς θα το επιτύχουμε αυτό, χρησιμοποι-
ώντας μια προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων στο 
πλαίσιο της οποίας όλοι θα αναλάμβαναν το με-
ρίδιο της ευθύνης τους, μη εξαιρουμένης της κυ-
βέρνησης. Ωστόσο, η κυβέρνηση αγνόησε αυτές 
τις συμβουλές και αντ’ αυτού είπε, απλώς, σε 
όλους τους άλλους ότι οφείλουν να ενεργούν 

υπεύθυνα. Αυτό μοιάζει με πολιτική τακτική  
μετατόπισης της ευθύνης. Για να είμαι ειλικρινής, 
περιμένω ότι θα κατηγορήσουν εμμέσως συγκε-
κριμένα τμήματα της κοινωνίας, πιθανώς εθνοτι-
κές μειονότητες και τους νέους, προκειμένου να 
δημιουργήσουν διχασμούς και να στρέψουν  
αλλού την προσοχή για δικό τους πολιτικό  
όφελος. 
 
Εκτιμάτε ότι η άρση των μέτρων τώρα θα οδη-
γήσει σε ένα νέο λόκνταουν το φθινόπωρο; 
Υπάρχει κίνδυνος ενός νέου θανατηφόρου 
κύματος κορωνοϊού; 
Τελευταία γίνεται λόγος για ανάγκη εκ νέου λήψης 
μέτρων στις αρχές του φθινοπώρου. Το αν θα 
πάμε σε ένα κανονικό λόκνταουν θα εξαρτηθεί 
από το πόσο πολύ πολιτικώς επιζήμια θα κατα-
στεί η πίεση στις δομές υγείας. 
 
Πιστεύετε ότι η τήρηση αποστάσεων και η 
υποχρεωτική χρήση μάσκας πρέπει να  
επανέλθουν; 
Νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή το 
σχέδιο διαχείρισης κινδύνου το συντομότερο  
δυνατό. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τη χρήση  
μάσκας εκεί που ο κίνδυνος είναι υψηλός, αλλά 
και πολλά περισσότερα μέτρα. Η επιτροπή SAGE 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ χαλαρώνουν 
οι νομικοί περιορισμοί, η διατήρηση χαμηλών  
επιπέδων μετάδοσης του ιού θα απαιτήσει  
πολιτικές που προωθούν τις συμπεριφορές προ-
στασίας έναντι του Covid-19 σε δημόσιους  
χώρους, χώρους εκπαίδευσης, επιχειρήσεις και 
εγκαταστάσεις φιλοξενίας και αναψυχής.  
Τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει δείχνουν ότι όσο 
μειώνονται οι περιορισμοί, αυτές οι συμπεριφορές 
δεν θα διατηρηθούν εάν δεν υπάρξουν  
πολλαπλές συντονισμένες παρεμβάσεις.

 Δίπλα στο κτίριο του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο μνημείο για τα θύματα του Ολοκαυτώματος
Παρά τις όποιες αντιδράσεις, η  
βρετανική κυβέρνηση έδωσε το 
πράσινο φως στον αρχιτέκτονα 
David Adjaye να δημιουργήσει δίπλα 
στα κτίρια του Κοινοβουλίου στο 
Λονδίνο εθνικό μνημείο για τα θύ-
ματα του Ολοκαυτώματος. 
Οι εργασίες προγραμματίζεται να 
αρχίσουν αργότερα εντός του έτους 
και να ολοκληρωθούν το 2025. Το 
πρότζεκτ ανακοινώθηκε για πρώτη 
φορά το 2016 και το σχέδιο για το 
Μνημείο περιλαμβάνει 23 μεγάλα 
μπρούντζινα γλυπτά με τους μεταξύ 
τους χώρους να αποτίουν φόρο τιμή 

στις εβραϊκές κοινότητες σε 22  
χώρες που ξεκλήρισε το Ολοκαύ-
τωμα. Επίσης, θα περιλαμβάνει και 
ένα υπόγειο εκπαιδευτικό κέντρο με 
θέμα τη γενοκτονία των Εβραίων 
αλλά και αυτές που ακολούθησαν 
στην Καμπότζη, τη Ρουάντα, τη 
Βοσνία και το Νταρφούρ στο Σου-
δάν. Οι άδειες για τη δημιουργία του  
μνημείου απορρίφθηκαν το 2020 
από τις τοπικές Αρχές, καθώς τόσο 
αυτές όσο και κάτοικοι υποστήριξαν 
ότι το Μνημείο θα επισκιάσει τους 
κήπους οι οποίοι είναι ήδη πολύ κο-
ντά σε άλλα μνημεία, συμπεριλαμ-

βανομένου του μνημείου για τη  
σουφραζέτα Emmeline Pankhurst, 
της Buxton Memorial Fountain για 
την κατάργηση της δουλείας και του 
γλυπτού του Ροντέν "Αστοί του  
Καλαί". Τον περασμένο Οκτώβριο, 
42 ακαδημαϊκοί υπέγραψαν επι-
στολή στην οποία υποστήριζαν ότι 
η θέση του μνημείου δίπλα στα  
κτήρια του Κοινοβουλίου θα μεγα-
λοποιεί την τότε αντίδραση του  
Ηνωμένου Βασιλείου στο Ολοκαύ-
τωμα και θα προβάλλει τη Βρετανία 
ως τον "τελικό σωτήρα των 
Εβραίων". Επιπλέον, ηγετικές φι-

γούρες της εβραϊκής κοινότητας του 
Λονδίνου εξέφρασαν ανησυχίες ότι 
το Μνημείο μπορεί να είναι στόχος 
τρομοκρατικών επιθέσεων. 
Ωστόσο η Board of Deputies of Brit-
ish Jews, η μεγαλύτερη οργάνωση 
Βρετανών εβραϊκής καταγωγής, κα-
λωσόρισε την τελευταία εξέλιξη. "Θα 
υπάρχει κάτι το μοναδικά δυνατό 
στο να τοποθετήσεις μνημείο για το 
Ολοκαύτωμα ακριβώς δίπλα στο 
 κέντρο azτης δημοκρατίας του  
Ηνωμένου Βασιλείου" υπογράμμισε, 
σε ανακοίνωση, η πρόεδρος της  
οργάνωσης Marie van der Zyl.



  5    | Πέμπτη 5 Αυγούστουν 2021

Ετοιμάζουν νέα επίθεση στην Κυπριακή ΑΟΖ! 
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
 
•ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΒΗ-

ΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
– ΝΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΓΙΑ 
ΛΥΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝ-
ΘΡΑΚΩΝ 
Ανήσυχη ηρεμία επικρατεί φαινομε-

νικά στο «μέτωπο του Κυπριακού» 
ενώ πηγές που γνωρίζουν άριστα τα 
παρασκήνια και το πώς ενεργούν οι 
«μεγάλοι παίκτες» επισύρουν την 
προσοχή στις προετοιμασίες για το 
«νέο γύρο» των παράνομων επεμβα-
τικών κινήσεων του Τούρκου Προ-
έδρου Ταγίπ Ερντογάν στην επικρά-
τεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Οι μόνοι που «ζουν στον κόσμο τους» εί-
ναι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο εκλε-
κτός του για τη διαδοχή στην προεδρία 
και υπουργός Εξωτερικών Ν. Χριστοδου-
λίδης και ο αρχηγός του κυβερνώντων  
ΔΗΣΥ  Αβέρωφ Νεοφύτου. Έστω κι αν 
το ΑΚΕΛ δια του Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμμα-
τος Στέφανου Στεφάνου, όπως και άλλοι 
πολιτικοί παράγοντες υποδεικνύουν πως 
η Τουρκία εκμεταλλεύεται το διαπραγμα-
τευτικό κενό για δημιουργία νέων τετελε-
σμένων, δεν «ιδρώνει τ’ αυτί» των κυβερ-
νώντων. Σε ώτα μη ακουόντων φτάνουν 
οι προτροπές στον Αναστασιάδη για επεί-
γουσες κινήσεις αναστροφής του αρνητι-
κού κλίματος το οποίο υποβοηθεί τους 
διχοτομικούς στόχους της Τουρκίας. Η 
απραγία της κυβέρνησης είναι τόσο προ-
κλητική που όχι αδίκως ερμηνεύεται ως 
συμμετοχική στην πορεία αναζήτησης λύ-
σης εκτός παραμέτρων του ΟΗΕ.  Όπως 
όλα δείχνουν η εισβολή Ερντογάν στο 
Βαρώσι και η εξαγγελία ανοίγματος τμή-
ματος της πόλης, δεν ήταν το τέλος. Ο 
Ερντογάν με πρόφαση κινήσεις της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας για επαναλειτουρ-
γία του ενεργειακού προγράμματος, δή-
λωσε πως η Τουρκία δεν θα μείνει με 
σταυρωμένα χέρια. Υπενθυμίζεται η σχε-
τική δήλωση του Τούρκου Προέδρου κατά 
την παράνομη επίσκεψη του στην Κύπρο 
ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προ-
στατεύσει τόσο τα δικαιώματα και συμ-
φέροντα της Τουρκίας, όσο και του ψευ-
δοκράτους.«Επιθυμία μας, είπε, η 
περιοχή να αναφέρεται ως περιοχή ειρή-

νης, σταθερότητας, συνεργασίας και ευη-
μερίας». Προς την κατεύθυνση αυτή υπέ-
βαλαν προτάσεις, είπε αναφερόμενος 
στην πρότασή του για περιφερειακή Διά-
σκεψη για την ανατολική Μεσόγειο και 
την πρόταση των Τουρκοκυπτίων για συ-
νεργασία για τους υδρογονάνθρακες, που 
είναι ακόμα στο τραπέζι, όπως σημείωσε. 
Ωστόσο, συνέχισε, οι Ελληνοκύπριοι ανα-
κοίνωσαν ότι το Φθινόπωρο θα κάνουν 
γεωτρήσεις. «Ποιος κάνει μονομερείς 
ενέργειες, ποιος αυξάνει την ένταση, το 
αφήνω στη συνείδηση της διεθνούς κοι-
νότητας».  Τουρκία και ψευδοκράτος θα 
κάνουν ό,τι χρειαστεί για να προστατεύ-
σουν τα δικαιώματά τους, προειδοποίησε 
ο Ταγίπ Ερνογάν ενώ από πλευράς Κυ-
πριακής Δημοκρατίας δεν υπήρξε απο-
λύτως καμιά αντίδραση. Προφανώς η κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη ακολουθεί την ίδια 
τακτική, όπως έκανε με το Βαρώσι που 
μας έλεγε πως επρόκειτο για πυροτεχνή-
ματα όταν οι Τούρκοι ανακοίνωναν στις 
αρχές του χρόνου ότι θα ανοίξουν τη πε-
ρίκλειστη πόλη. Τα ίδια και με την ΑΟΖ. 
Ο Ερντογάν εξαγγέλλει εισβολή για διε-
νέργεια γεωτρήσεων και η κυβέρνηση 
παραθερίζει, κυριολεκτικά και μεταφορικά. 
Λες και όλα αυτά γίνονται επίτηδες. Λες 
και παραμένει στην γνωστή τοποθέτηση 
του ο Ν. Αναστασιάδης όταν κάλεσε τον 
Τούρκο Πρόεδρο να περιοριστεί στην 
ΑΟΖ των κατεχομένων, με τη διαφορά 
ότι ο Ερντογάν και οι Τουρκοκύπριοι δεν 
θα του κάνουν το χατίρι. Διεκδικούν «στα 
ίσα» δικαιώματα σε όλη την ΑΟΖ της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με δι-
πλωματικούς παρατηρητές η υπόθεση 
του Βαρωσιού ήταν ένα μικρό τεστ πρα-
κτικών χειρισμών των ανοικτών ζητημά-
των στην Κύπρο, εφ’ όσον δεν καταλή-
γουν οι δυο πλευρές σε συμφωνία για 
συνολική λύση. Ωστόσο με την ΑΟΖ και 
τις γεωτρήσεις τα πράγματα είναι πολύ 
διαφορετικά. Η ταυτόχρονη παρουσία ξέ-
νων εταιρειών, συμβεβλημένων με την 
Κυπριακή Δημοκρατία και εταιρείας μετά 
από συμφωνία με το παράνομο καθε-
στώς στα κατεχόμενα κα με δεδομένη την 
παρουσία πολεμικών, ελλοχεύει κινδύ-
νους η κατάσταση να ξεφύγει του ελέγχου 
και να δημιουργηθούν εντάσεις.  
Μόνος δρόμος για να προληφθούν 

ανεπιθύμητες καταστάσεις, υποδεικνύουν 

πολιτικοί παρατηρητές, είναι η επανέ-
ναρξη διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών για αναζήτηση 
συμφωνημένης λύσης. Εκτός κι αν οι με-
θοδεύσεις είναι η πορεία εκτροπής από 
τις διαδικασίες των Ηνωμένων Εθνών και 
μέσω των εντάσεων να δοθεί η πρόφαση 
να επέμβουν ως… «ειρηνοποιοί» οι  κοι-
νοί «σύμμαχοι», οι ΝΑΤΟϊκοί και να επι-
βάλουν λύση πακέτο των ενεργειακών 
και του Κυπριακού. Πρόκειται εξάλλου για 
σενάριο  που καταστρώθηκε από παλιά 
και τέθηκε ξανά επί τάπητος. Προφανώς 
οι Δυτικοί σύμμαχοι των κυβερνώντων 
κρίνουν πως είναι η ώρα να δοκιμάσουν 
εκ νέου εφαρμογή τους.Αξιολύπητοι είναι 
οι κυβερνώντες στη Λευκωσία με τους Ν. 
Αναστασιάδη και Νίκο Χριστοδουλίδη να 
μην έχουν διδαχθεί τίποτα ούτε από τα 
όσα διαδραματίστηκαν στη Νέα Υόρκη 
για την έγκριση του Ψηφίσματος για ανα-
νέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ με το 
διπλό παιχνίδι που έπαιξαν σε βάρος της 
Κύπρου οι δυτικοί ιμπεριαλιστές.  Οι συμ-
μαχικές των κυβερνώντων ΝΑΤΟϊκές δυ-
νάμεις εμφανίστηκαν τάχατες με διαφο-
ρετικές θέσεις στις τοποθετήσεις για το 
Κυπριακό, με τους Άγγλους να μεθο-
δεύουν  διατυπώσεις που βολεύουν τους 
διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας 
και την ίδια ώρα οι φίλοι τους και σύμμα-
χοι στην ιμπεριαλιστική συμμαχία του 
ΝΑΤΟ,  Αμερικανοί και Γάλλοι τοποθε-
τούνταν στη μέχρι τώρα γραμμή του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για αναζή-
τηση λύσης Διζωνικής, Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. Μέχρι να οδηγηθούν τα 
πράγματα στην ομόφωνη έγκριση του 
Ψηφίσματος, προηγήθηκαν έντονες πα-
ρασκηνιακές διαβουλεύσεις με τους Άγ-
γλους να εμμένουν στο αρχικό λεκτικό 
στο Σχέδιο Ψηφίσματος που παραπέμπει 
σε συνομοσπονδία ή και λύση δυο κρα-
τών.  
Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ  
ΤΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 
Η επικέντρωση στην προσπάθεια για 

επανέναρξη των διαπραγματεύσεων είναι 
ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν απο-
τελεσματικά οι προσπάθειες της Τουρκίας 
που βήμα-βήμα παγιώνει τη διχοτόμηση 
τονίζει ο Γ.Γ.  της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος 
Στεφάνου. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι 
αυτό που γίνεται σήμερα ήταν απολύτως 
προβλεπτό τονίζοντας ότι η προσπάθεια 
του προέδρου για επανέναρξη των δια-
πραγματεύσεων δεν πείθει μιας και δεν 
κάνει τα βήματα που πρέπει.Ο Στ. Στε-
φάνου κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του 
φέρνοντας πίσω τις συγκλήσεις που συμ-
φώνησε και στην συνέχεια ο ίδιος απέ-
συρε ,με πιο σημαντική αυτή που αφορά 
την πολιτική ισότητα.Την ίδια ώρα, ο Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ τονίζει ότι ο Πρόεδρος θα 
έπρεπε να πάρει καθοδήγηση από τον 
Γ.Γ. των Η.Ε και να απαντήσει με συγκε-
κριμένη πρόταση για την μετατροπή του 
θέματος των υδρογονανθράκων ως κα-
ταλύτη για λύση.Σε ότι αφορά το θέμα 

της Αμμοχώστου ο Στ. Στεφάνου επισή-
μανε ότι στόχος δεν πρέπει να είναι η 
εξυπηρέτηση ενός ακροατηρίου αλλά η 
ενίσχυση του νομικού και διπλωματικού 
οπλοστασίου στην προσπάθεια για αντι-
μετώπιση των μεθοδεύσεων της Τουρ-
κίας.Εξάλλου, ο Στ. Στεφάνου σε συνά-
ντηση που είχε με τον Πρέσβη της 
Ρωσίας στην Κύπρο, Στάνισλαβ Οσάτσι, 
μοιράστηκε μαζί του την αγωνία και την 
ανησυχία για το συνεχιζόμενο διαπρα-
γματευτικό κενό και το αδιέξοδο στο Κυ-
πριακό.Ο Σ. Στεφάνου είπε πως «με επι-
σκέφθηκε ο κ. Οσάτσι για να με συγχαρεί 
για την εκλογή μου στη Γενική Γραμματεία 
του κόμματος και με την ευκαιρία της συ-
νάντησης συζητήσαμε για τις εξελίξεις στο 
Κυπριακό, δεδομένου και του ρόλου που 
διαδραματίζει η Ρωσική Ομοσπονδία, ως 
μόνιμο μέλος του ΣΑ, αλλά και ως ένας 
διαχρονικός υποστηριχτής της ΚΔ και της 
λύσης του Κυπριακού, στη βάση των ψη-
φισμάτων του ΟΗΕ». Ανέφερε πως, ο κ. 
Οσάτσι επανέλαβε τη θέση της Ρωσίας 
για λύση του Κυπριακού στη βάση της 
ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, γεγονός που 
βρίσκει σύμφωνο και το ΑΚΕΛ.  Από τη 
στιγμή που το διαπραγματευτικό κενό και 
το αδιέξοδο συνεχίζει να υπάρχει στο Κυ-
πριακό, τότε αυτή η κατάσταση δίνει 
χώρο, για τη συνέχιση των μεθοδεύσεων 
σε σχέση με τη βάση λύσης του Κυπρια-
κού, αλλά και σε σχέση με τις προκλητικές 
και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, 
ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στε-
φάνου.Σε δηλώσεις του, μετά από τη χθε-
σινή συνάντηση που είχε στα γραφεία 
του κόμματος με τον Πρέσβη της Ρωσίας 
στην Κύπρο, Στάνισλαβ Οσάτσι, ο Σ. Στε-
φάνου είπε ότι, στο τελευταίο ψήφισμα 
αποφύγαμε τα χειρότερα από μεθοδεύ-
σεις, που έγιναν σχετικά με τη λύση του 
Κυπριακού.Σημείωσε ικανοποίηση για το 
γεγονός, ωστόσο, πρόσθεσε πως «από 
τη στιγμή που το διαπραγματευτικό κενό 
και το αδιέξοδο συνεχίζει να υπάρχει, τότε 
αυτή η κατάσταση δίνει και χώρο για τη 
συνέχιση των μεθοδεύσεων σε σχέση με 
τη βάση λύσης του Κυπριακού, αλλά και 
σε σχέση με τις προκλητικές και παρά-
νομες ενέργειες της Τουρκίας».Ανέφερε 
ότι, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, δεν 
διαφαίνεται προοπτική επανέναρξης των 
διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που η 
Τουρκία επιμένει στην αναγνώριση της 
κυριαρχικής ισότητας, ως προϋπόθεση 
για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
σημειώνοντας με δυσαρέσκεια πως, ο 
ΠτΔ δεν αναλαμβάνει καμιά συγκεκριμένη 
πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση επα-
νέναρξης των διαπραγματεύσεων, από 
το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μο-
ντανά.Είναι γεγονός, είπε, ότι έχουμε έλ-
λειμμα αξιοπιστίας ως ε/κ πλευρά, είναι 
κάτι που σημειώνουν και στενοί συνερ-
γάτες του ΠτΔ.Κάλεσε εκ νέου τον ΠτΔ 
να αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβου-
λίες προς την κατεύθυνση που αναφέρει 
ο ΟΗΕ, εξηγώντας ότι πρέπει να γίνει 
πειστικός για τη θέση του για επανέναρξη 

των διαπραγματεύσεων, επαναφέροντας 
πίσω συγκλίσεις, τις οποίες ο ίδιος απέ-
συρε και πρωτίστως για την πολιτική ισό-
τητα.Ανέφερε επίσης πως, ο ΠτΔ θα πρέ-
πει να απαντήσει θετικά σε αυτό που λέει 
ο ΓΓ του ΟΗΕ, για μετατροπή των υδρο-
γονανθράκων σε καταλύτη για λύση, ση-
μειώνοντας πως το ΑΚΕΛ έχει δώσει πρό-
ταση σχετική από το Δεκέμβριο που 
κινείται στην κατεύθυνση του ΓΓ, χωρίς 
να υπερβαίνει τις κόκκινές μας γραμμές. 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΗ-

ΛΩΣΕΙΣ Ο ΤΑΤΑΡ: «ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ 
ΧΑΛΑΣΕ ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ» 

«Με το άνοιγμα του Βαρωσιού έγινε 
ένα ιστορικό βήμα, με το Βαρώσι χάλασε 
το παιγνίδι», είπε ο Τουρκοκύπριος ηγέ-
της Ερσίν Τατάρ σε δηλώσεις του σε τη-
λεοπτική εκπομπή του δημοσιογράφου 
Φουρκάν Καγιά στο τουρκικό κανάλι 
24TV, γράφει σήμερα η «Γκιουνές». 
Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών, λέγοντας ότι το Βαρώσι 
βρίσκεται εντός των «συνόρων της τδβκ», 
όπως αναφέρθηκε στο ψευδοκράτος, ο 
κ. Τατάρ είπε ότι οι ιδιοκτήτες των περι-
ουσιών θα μπορούν να κάνουν αίτηση 
την «επιτροπή ακίνητης περιουσίας». 
Αναφερόμενος στο θέμα των υδρογοναν-
θράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Τα-
τάρ είπε ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν όσα 
δικαιώματα έχουν και οι Ελληνοκύπριοι 
στους φυσικούς πόρους της περιοχής. 
Ισχυρίστηκε ακόμα ότι υπάρχουν δύο 
«κράτη» στο νησί και είπε ότι υπάρχουν 
άλλες προθέσεις πίσω από την επιμονή 
για λύση ομοσπονδίας, σημειώνοντας ότι 
με την ομοσπονδία στοχεύουν να κάνουν 
τους Τουρκοκύπριους «μπάλωμα στην 
Κυπριακή Δημοκρατία». Ο κ. Τατάρ ανα-
φέρθηκε στους κινδύνους που ελλο-
χεύουν για του Τουρκοκυπρίους στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Τουρκία, 
ισχυριζόμενος ότι οι Τουρκοκύπριοι, χωρίς 
τις εγγυήσεις της Τουρκίας, είναι καταδι-
κασμένοι σε εξαφάνιση. Με την ομοσπον-
δία στοχεύουν στην κατάργηση της 
«τδβκ», είπε ο κ. Τατάρ προσθέτοντας 
ότι οι δηλώσεις κάποιων υποστηρικτών 
της ομοσπονδίας είναι μη αποδεκτές και 
ότι το ψευδοκράτος θα συνεχίσει να 
υπάρχει κάτω από οποιεσδήποτε συν-
θήκες. Σημειώνοντας ότι η Τουρκία με την 
αξιοπρεπή στάση της υπό την ηγεσία του 
Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενερ-
γεί με πλήρη αρμονία με το ψευδοκράτος, 
ο Τατάρ ανέφερε ότι η «τδβκ» έχει ενδυ-
ναμωθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας της 
στρατηγικής της θέσης στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Εξάλλου, σε δηλώσεις του σε 
τηλεοπτική εκπομπή του δημοσιογράφου 
Χασάν Χάστουρερ στο κανάλι Kıbrıs TV, 
ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι η πολιτική του 
Προέδρου Αναστασιάδη έχει «καταρρεύ-
σει ολοκληρωτικά» με το άνοιγμα της πε-
ρίκλειστης περιοχής του Βαρωσιού και 
ισχυρίστηκε ότι αυτός είναι και ο λόγος 
που δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες 
εκλογές.
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Νέα ιστοσελίδα για τη 
θρησκευτική κληρονομιά 
της Κύπρου 
Την έναρξη λειτουργίας ιστο-
σελίδας με θέμα τη θρησκευ-
τική κληρονομιά της Κύπρου, 
ανακοίνωσε το Γραφείο για τον 
Διάλογο ανάμεσα στους  
Θρησκευτικούς Ηγέτες της  
Κύπρου υπό την αιγίδα της 
Πρεσβείας της Σουηδίας 
(RTCYPP) και του μη κερδο-
σκοπικού ιδρύματος Friedrich-
Ebert-Stiftung (FES) Cyprus. 
Η ιστοσελίδα The Religious 
Heritage of Cyprus (www.cyre-
ligiousheritage.org/) περιέχει 
διαδραστικό χάρτη με χριστια-
νικούς και μουσουλμανικούς 
χώρους λατρείας και κοιμητή-
ρια, φωτογραφίες και πληρο-
φορίες, σε πρώτο στάδιο από 
τις επαρχίες Λάρνακας και  
Κερύνειας, ενώ σύντομα ανα-
μένεται ότι θα προστεθεί υλικό 
και από την επαρχία Λευκω-
σίας. Η ιστοσελίδα αποτελεί 
μέρος του προγράμματος  
Religious Heritage of Cyprus 
που ξεκίνησε το 2019 με επι-
κεφαλής τον Dr Thorsten 
Kruse από το Πανεπιστήμιο 
Münster Γερμανίας.

Νίκος Αναστασιάδης: Η Τουρκία προσπαθεί  
να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα

Η Τουρκία δεν συνεργάζεται, δεν εφαρμόζει 
και δεν υλοποιεί τα ψηφίσματα των Ηνω-
μένων Εθνών, αντιθέτως, προσπαθεί με 

κάθε τρόπο να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα, 
είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Ανα-
στασιάδης, απευθυνόμενος στην ομάδα νέων 
από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Αίγυπτο, την 
οποία δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαί-
σιο του Προγράμματος ΝΟΣΤΟΣ. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ άλλων, 
πως «ένα όραμα όταν κτίζαμε τη συνεργασία, 
ήταν το πώς αξιοποιείται, πέραν των άλλων δυ-
νατοτήτων που δίνονται μέσα από τις τριμερείς 
συνεργασίες, η σταθερότητα και η συνεργασία 
σε σωρεία θεμάτων, όπως η Ενέργεια, η Τεχνο-
λογία, η Εκπαίδευση, το Εμπόριο, ο Τουρισμός». 
Σημείωσε ότι  «ένα από τα οράματα ήταν πώς να 
έχουμε, χάρη της κύριας επιδίωξης, που είναι η 
συνεργασία και η ειρήνη στην περιοχή, τα μεγα-

λύτερα δυνατά οφέλη και για τους διαμένοντες 
στη Διασπορά». 
Επίσης, πρόσθεσε πως «το όραμα ήταν -με τη 
βοήθεια πάντοτε του Επιτρόπου Προεδρίας- να 
δούμε πώς αξιοποιούμε, πέραν τους επιχειρημα-
τικού κόσμου, τους νέους που αποτελούν το μέλ-
λον, μέσα από τις χώρες διαμονής τους για να 
συνεισφέρουν στον κοινό στόχο». 
Εξέφρασε την ελπίδα ότι κατά την παραμονή της 
η ομάδα νέων στην Κύπρο θα δει από κοντά «και 
την επικρατούσα, δυστυχώς, κατάσταση στην Κύ-
προ, που εδώ και 47 χρόνια, το ένα τρίτο του 
εδάφους της κατέχεται από την Τουρκία, η οποία 
δεν συνεργάζεται και δεν εφαρμόζει, δεν υλοποιεί 
τα ψηφίσματα των ΗΕ». Αντιθέτως, συμπλήρωσε, 
«προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει νέα 
τετελεσμένα». 
«Πέραν του να γίνετε αυτόπτες μάρτυρες της δια-
χωριστικής νεκρής ζώνης και των συρματοπλε-
γμάτων, όμως, θα γνωρίσετε τον πολιτισμό, τις 
βαθιές ρίζες και τις παραδόσεις που συνδέουν 
τις χώρες μας», είπε. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
ανέφερε ακόμη ότι «είμαστε κράτη με πολιτισμό 
χιλιάδων ετών και οι ρίζες αυτές είναι ο συνδετικός 
κρίκος», ανάμεσα στις τρεις χώρες, οι οποίες συν-
δέονται με άρρηκτους δεσμούς φιλίας. Ευχήθηκε, 
τέλος, «καλή παραμονή, δημιουργική συνεργασία 
και τα καλύτερα για τις τρεις χώρες και τους λαούς 
μας». Παρουσιάζοντας τους νέους της ομάδας 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Επίτροπος 
Φωτίου είπε, μεταξύ άλλων, ότι το Πρόγραμμα 
ΝΟΣΤΟΣ εγκαινιάστηκε στην Αλεξάνδρεια της Αι-
γύπτου με τη συμμετοχή των Προέδρων των 
τριών χωρών, σημειώνοντας ότι τα παιδιά που 
αποτελούν την ομάδα, ήδη, έχουν επισκεφθεί και 
τις άλλες δύο χώρες της τριμερούς συνεργασίας. 
Πρόσθεσε ότι οι περισσότεροι είναι Αιγυπτιώτες 
με κυπριακές και ελλαδικές ρίζες, καθώς και παι-
διά της Διασποράς, που επιθυμούν να γνωρίσουν 
τον Πολιτισμό και την Ιστορία των τριών χωρών.

Περδίος: Ελαφρώς καλύτερα από τον Ιούνιο η τουριστική κίνηση τον Αύγουστο 
Στα ίδια περίπου επίπεδα με την Ιούλιο 
εκτιμάται ότι θα κυμανθεί η τουριστική 
κίνηση τον Αύγουστο και αναμένεται να 
κλείσει ελαφρώς καλύτερα από τον Ιού-
νιο, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού 
Σάββας Περδίος. Είπε επίσης ότι οι δυο 
βασικές τουριστικές αγορές από Ρωσία 
και Βρετανία άρχισαν να κινούνται. Ο κ. 
Περδίος είπε πως ο Ιούνιος ήταν  
ο πρώτος μήνας που «φάνηκε λίγο φως 
στην άκρη του τούνελ». Κλείσαμε, είπε, 
περίπου στο 35% του 2019, με μια αυ-
ξητική τάση φαίνεται για τους επόμενους 
μήνες. Είναι καλό να βλέπουμε αυτή την 
αύξηση, την ίδια ώρα όμως χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή, καθώς, σύμφωνα με 
τον Υφυπουργό, έχουμε ακόμη μεγάλο 
δρόμο να διανύσουμε. Ας μην ξεχνάμε 
ότι η χώρα μας παραμένει στην κατηγο-

ρία βαθύ κόκκινο, κάτι το οποίο δυσκο-
λεύει την έλευση τουριστών, ιδιαίτερα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε. 
Στα θετικά, είπε, είναι το γεγονός ότι η 
Ρωσία συνεχίζει να ανεβαίνει. «Ήταν 
από την αρχή ο στυλοβάτης της φετινής 
καλοκαιρινής σεζόν» είπε ενώ παρατή-
ρησε ότι έχουν ξεκινήσει τις τελευταίες 
ημέρες και οι Βρετανοί να έρχονται, εκ-
φράζοντας την ελπίδα ότι «δεν θα έχουμε 
τα οποιαδήποτε δυσάρεστα τις επόμενες 
εβδομάδες που να μας πάρουν και άλλο 
πίσω». Ο Αύγουστος, ανέφερε ο κ. Περ-
δίος, θα κινηθεί στα ίδια περίπου επί-
πεδα με την Ιούλιο και αναμένουμε να 
κλείσει ελαφρώς καλύτερα από τον Ιού-
νιο. Σημείωσε, επίσης, την απαγόρευση 
ταξιδιών από το Ισραήλ προς Κύπρο.  
Είπε εξάλλου ότι φαίνεται ότι είμαστε σε 

καλύτερη τροχιά από πέρυσι και είναι 
πάρα πολύ σημαντικό να το πετύχουμε 
αυτό. Εάν το επιτύχουμε, εξήγησε, «το 
2022 θα είναι η αρχή της ανάκαμψης η 
οποία όπως έχουμε ξαναπεί θα χρειαστεί 
κάποια χρόνια ακόμα». «Εάν φέτος πάμε 
καλύτερα από πέρυσι και του χρόνου ξε-
κινήσει κανονικά η ανάκαμψη νομίζω ότι 
μπορούμε μέχρι το 2024 να πάμε πίσω 
στους αριθμούς που ξέραμε το 2019» 
δήλωσε. Ερωτηθείς αν το safepass θα 
είναι αρνητικό στοιχείο για τους τουρί-
στες, είπε πως «θα είναι μια επιβά-
ρυνση» όμως εξέφρασε την ελπίδα «να 
μην είναι κάτι που θα επηρεάσει αρνη-
τικά τους επόμενους μήνες». Όσον 
αφορά την χρέωση των rapid test ο κ. 
Περδίος δήλωσε: «Εδώ και 18 μήνες 
προσφέρονται δωρεάν και είναι φυσιο-

λογικό όπως και σε πολλές άλλες χώρες 
να έρθει μια μέρα  που να πρέπει να 
χρεώνονται». 

Πνευματικό στολίδι της 
Πάφου η Δημοτική  
Βιβλιοθήκη
Φιλοδοξεί να αποτελέσει εστία 
και τροφοδότη της πολιτιστικής 
και πνευματικής ζωής της  
Πάφου. Η Δημοτική Βιβλιο-
θήκη Πάφου, που ιδρύθηκε  
το 1946, σε χαλεπούς καιρούς, 
σήμερα διαθέτει περίπου 
26.000 τόμους, μεταξύ των 
οποίων σπάνιες εκδόσεις και 
ιστορικά έγγραφα, που αποτε-
λούν πολύτιμο υλικό για ερευ-
νητές. Αποτελεί πνευματικό 
στολίδι για την πόλη, αν και, 
όπως δηλώνει στο ΚΥΠΕ η επί 
30 έτη υπεύθυνη, Φυτούλα Νε-
οφύτου, το Διαδίκτυο οδήγησε 
σε μείωση των αναγνωστών. 
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάφου 
ιδρύθηκε από τον τότε  
Δήμαρχο (1943-1953) Χριστό-
δουλο Γαλατόπουλο. Άνοιξε τις 
πύλες της ως δανειστική  
βιβλιοθήκη τον Μάιο του 1946. 
Φιλοξένησε πολλές πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις, με κορυφαίες 
τις Παλαμικές Γιορτές προς τι-
μήν του Κωστή Παλαμά. 
Εμπνευστής τους ήταν ο Χρ. 
Γαλατόπουλος, ο οποίος το 
1949 φυλακίστηκε από τις βρε-
τανικές αποικιοκρατικές Αρχές 
για αυτή την πρωτοβουλία του. 

Θολό το τοπίο χωρίς τα δωρεάν rapid 
tests – Ανησυχούν οι επιδημιολόγοι

Αλλαγές στον τρόπο εκτί-
μησης του επιδημιολογι-
κού κινδύνου έφεραν τα 

νέα μέτρα που υιοθέτησε η  
κυβέρνηση από την 1η Αυγού-
στου. Οι αποφάσεις της κυβέρ-
νησης από ό,τι φαίνεται έπια-
σαν στον ύπνο τα φαρμακεία, 
καθώς τα περισσότερα ξέμειναν 
από τεστ, τόσο την πρώτη όσο 
και τη δεύτερη ημέρα από την 
εφαρμογή των μέτρων. Η μεί-
ωση στον αριθμό των τεστ που 
διενεργούνται καθημερινά έφερε 
πτώση στον αριθμό των κρου-
σμάτων, με τα μέλη της επιδη-
μιολογικής ομάδας να ανησυ-
χούν ως προς το κατά πόσο η 
αποτύπωση των νέων περιστα-
τικών είναι αντιπροσωπευτική ή 
όχι. Πολύ δύσκολη παραμένει η 
κατάσταση στα δημόσια νοση-
λευτήρια, με το Γενικό Νοσοκο-
μείο Αμμοχώστου να γεμίζει και 
τους νοσηλευόμενους να ξεπερ-
νούν τους 300. Την ελπίδα ότι 
το νέο πακέτο μέτρων που απο-
φασίσθηκε την περασμένη  
Παρασκευή στο Υπουργικό 
Συμβούλιο, θα είναι το τελευταίο 
για το φετινό καλοκαίρι, εκφρά-
ζει η κυβέρνηση, αναμένοντας 

την αποτύπωση των μέτρων 
στους επιδημιολογικούς δείκτες 
και πιο συγκεκριμένα στον δεί-
κτη νοσηλειών. Οι ειδικοί εκτι-
μούν ότι το επόμενο διάστημα 
θα υπάρξει σταδιακή εκτόνωση 
της κατάστασης, ωστόσο φαί-
νεται να υπάρχει μερίδα επιδη-
μιολόγων που προβληματίζο-
νται από απρόβλεπτες εξελίξεις 
που έχουν να κάνουν με το αί-
σθημα χαλαρότητας που προ-
καλεί ο μήνας Αύγουστος. 
Πρόκειται για ένα φαινόμενο 
που είδαμε να συμβαίνει και 
πέρσι τέτοια εποχή και είχε ως 
αποτέλεσμα την εισαγωγή του 
περιοριστικού μέτρου της χρή-
σης μάσκας σε κλειστούς πολυ-
σύχναστους χώρους, καθώς και 
τη λήψη έκτακτων περιοριστι-
κών μέτρων παραμονές του  
Δεκαπενταύγουστου. Η συνεχι-
ζόμενη υποχώρηση που παρα-
τηρείται στους ημερήσιους δεί-
κτες των νέων κρουσμάτων 
προκαλεί ευφορία σε κυβέρ-
νηση και επιδημιολόγους ότι το 
τέταρτο κύμα της πανδημίας, με 
την ινδική μετάλλαξη έπιασε 
οροφή και άρχισε η υποχώ-
ρηση.

Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Μακάριος, δραματική πορεία» 
Το δίτομο βιβλίο του συγγραφέα Νεάρχου Νεάρ-
χου «Μακάριος, Δραματική πορεία», που αποτε-
λεί έκδοση της Μητρόπολης Πάφου, παρουσιά-
σθηκε ανήμερα της επετείου του θανάτου του 
εθνάρχη. Ο συγγραφέας του βιβλίου Νέαρχος 
Νεάρχου, επιμελήθηκε και τους δεκαοκτώ τόμους 
των «Απάντων» του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 
Όπως αναφέρθηκε, το βιβλίο, πέραν των χιλίων 
σελίδων, έχει εκδοθεί σε πολύτιμο χαρτί και  
αναμένεται να κοσμεί τη βιβλιοθήκη κάθε ναού 
και κάθε Έλληνα της Κύπρου. Ο συγγραφέας, 
μιλώντας κατά την παρουσίαση, εξέφρασε την 
άποψη ότι βασικός λόγος των διαφορών του  
Μακαρίου με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, 
ήταν ότι οι τελευταίες λόγω της συμμετοχής της 
Ελλάδας στο ΝΑΤΟ δεν μπορούσαν να ασκήσουν 
εθνική πολιτική. Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώρ-
γιος δήλωσε ότι ακόμα κι όταν ο Μακάριος βρι-
σκόταν στη ζωή, η μορφή του, εξαγνισμένη από 
τους συνεχείς αγώνες για ελευθερία και δικαίωση 
του λαού του, δεν παρέπεμπε σε κάτι κατώτερο 
από τους δικούς του αγώνες. Ο Μητροπολίτης 
ανέφερε ότι το βιβλίο δίνει έμφαση στις περιπτώ-

σεις που κατηγορείται ο Μακάριος ότι ενέδωσε 
σε πιέσεις ή ότι κακώς ήρθε σε συμφωνίες για 
κάποιες πτυχές του Κυπριακού. Ο συγγραφέας 
δίνει, συνέχισε ο Μητροπολίτης, όλες τις μαρτυ-
ρίες και τα κείμενα για τις αποφάσεις του Μακα-
ρίου. Όσοι θέλουν να αποδημήσουν τον Μακάριο 
και να του αποδώσουν ευθύνες για όσα άλλοι 
ευθύνονται, παίρνουν την απάντηση τους, είπε. 
Ανέφερε ακόμη, πως μας συγκινεί ιδιαίτερα το 
έργο του κ. Νεάρχου, στο οποίο ο συγγραφέας 
παρουσιάζει τις συνεχείς και υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες του αοίδιμου Εθνάρχη για αντιμετώπιση 
και αποφυγή των συνεχών πλεκτανών και παγί-
δων που απεργάζονταν διάφοροι στην πορεία 
του αγώνα για την εθνική μας δικαίωση. Το βιβλίο 
παρουσίασε ο Διευθυντής του Κυπριακού Κέ-
ντρου Μελετών Χρήστος Ιακώβου, ενώ την εκ-
δήλωση, την οποία συντόνιζε ο δημοσιογράφος 
Πάρης Ποταμίτης, χαιρέτισε ο Ανδρέας Θεοδώ-
ρου, πρόεδρος της οργάνωσης αντιστασιακών 
Πάφου. Παρόντες ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, 
ο τέως Πρόεδρος της Βουλής Γ. Ομήρου και ο 
Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μ. Σιζοπουλος.
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«Έτσι καθαρίζουμε τις δουλειές μας στη Μάνη», 
είπε ο 54χρονος που δολοφόνησε τη 43χρονη

Περισσότερα από 30.000 καμένα στρέμματα 
και 80 καμένα σπίτια είναι ο προσωρινός 
απολογισμός της μεγάλης φωτιάς που εμέ-

νετο έως χθες στη Βόρεια Αττική. Στις φλόγες, 
επίσης, παραδόθηκαν αυτοκίνητα, επιχειρήσεις 
και κτήματα στη Βαρυμπόμπη με την καταστροφή 
να είναι ανυπολόγιστη. Χθες το βράδυ το μέτωπο 
στη βόρεια Αττική βρίσκοταν σε ύφεση και η προ-
σοχή στρεφόταν στην Λίμνη Ευβοίας όπου δό-
θηκε εντολή εκκένωσης σε δέκα χωριά, με τους 
κατοίκους της περιοχής να ζουν εφιαλτικές στι-
γμές. Συγκλονίζουν οι εικόνες που αντίκρυσαν οι 
κάτοικοι στο πρώτο φως της ημέρας από το μέ-
τωπο της Βαρυμπόμπης, οι οποίες αποτυπώνουν 
την τεράστια καταστροφή που άφησε πίσω της η 
πυρκαγιά. Εκεί που λίγες ώρες πριν υπήρχε ένα 
πυκνόφυτο πευκοδάσος, τώρα πλέον το μόνο 
που βλέπει κανείς είναι στάχτη και αποκαΐδια, 
ζωάκια που έκλεισαν για πάντα τα μάτια τους και 
περιουσίες που καταστράφηκαν.«Πυροσβέστες, 
αστυνομικοί, εθελοντές, τα στελέχη του  δασαρ-
χείου, της περιφέρειας και του δήμου έκαναν υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες όλη τη νύχτα για να 
συγκρατήσουν τις φλόγες. Συνεχίζουμε με όλες 
τις δυνάμεις μας, γιατί έχουμε μπροστά μας πολύ 

και δύσκολο δρόμο» δήλωσε ο περιφερειάρχης 
Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός. «Μας έχουν 
πνίξει οι καπνοί ενώ η φωτιά απέχει περίπου στο 
1,5 χιλιόμετρο από το μοναστήρι μας.  
Δεν μπορούμε να δούμε και εμείς. Βλέπουμε κα-
πνούς να έρχονται πάνω μας. Από τους αδερ-
φούς που φτάνουν στο μοναστήρι μαθαίνουμε 
νέα για το σημείο που έχει φτάσει η φωτιά. Η Πα-
ναγία και ο Άγιος Γέροντας να βάλουν το χέρι 
τους να μη φτάσει μέχρι εδώ. Καταστρέφει τα πά-
ντα» ήταν τα λόγια του ηγουμένου της  
Μονής του Οσίου Δαυίδ στο Δρυμώνα της Εύ-
βοιας καθώς βλέπει τη φωτιά να κατευθύνεται 
προς το μοναστήρι που είναι τυλιγμένο σε  
καπνούς. «Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στις γυναίκες 
και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Έγινε μία σημαντική δουλειά όλο το βράδυ,  
κυρίως από τα πεζοπόρα τμήματα. Αντιμετωπί-
σαμε μία εξαιρετικά δυσκολη πυρκαγιά σε συν-
θήκες ακραίου καύσωνα. Κρατώ ως θετικο το  
γεγονός ότι δόξα Τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν  
είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής, διότι το 
σύστημα εκκενώσεων λειτούργησε υποδειγμα-
τικά», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μη-
τσοτάκης.

"Στη Μάνη έτσι καθαρίζουμε τις 
δουλειές μας". Αυτό φέρεται να 
έχει πει ο 54χρονος δράστης 
της νέας γυναικοκτονίας στη Λά-
ρισα, στο χωριό Σωτηρίτσα 
στην Αγιά, μετά τη δολοφονία 
που διέπραξε. Πελάτης της τα-
βέρνας - καφενείου που ηταν 
μπροστά στο έγκλημα, ανέφερε 
ότι ο συζυγοκτόνος εμφανίστηκε 
στο μαγαζί και τον ρώτησε: 
"πού είναι η...", δηλαδή η γυ-
ναίκα του. Όταν ο πελάτης απά-
ντησε "πίσω στην κουζίνα", 
πήγε στον χώρο που βρισκόταν 
η 43χρονη σύζυγός του και σε 
λίγο ακούστηκαν πυροβολισμοί. 
Βγήκε αφού είχε τελέσει το φο-
νικό και απευθυνόμενος στον 
ίδιο πελάτη είπε, "πάρτε την 

αστυνομία και ειδοποιήστε ότι 
σκότωσα τη γυναίκα μου". Ο άν-
θρωπος τον ρώτησε "γιατί το 
έκανες ρε" κι εκείνος ατάραχος 
απάντησε: Ο δράστης απά-
ντησε, σύμφωνα πάντα με τον 
πρόεδρο του χωριού, "οκ θα 
δούμε" και της είπε πως θα πάει 
πρώτα στη Λάρισα "να πλη-
ρώσω μία δόση δανείου και να 
βρω τον δικηγόρο". Πράγματι ο 
54χρονος αποχώρησε, υποτίθε-
ται για Λάρισα, αλλά λίγη ώρα 
μετά επέστρεψε και πήγε στο 
κατάστημα. Η δολοφονία που 
σημειώθηκε στις περίπου 10.30 
το πρωί της Τρίτης, έγινε μέσα 
σε κατάστημα εστίασης (τα-
βέρνα) και το θύμα είναι ηλικίας 
43 ετών. Το θύμα δέχτηκε οκτώ 

σφαίρες. Ο φόνος φέρεται να 
έχει γίνει μπροστά στα μάτια 
δύο εργαζόμενων. 
 
Ηχογράφησε στο κινητό τη 
δολοφονία της γυναίκας του 
 
Ο 54χρονος φέρεται να ηχογρά-
φησε τη στιγμή που αφαιρούσε 
τη ζωή από τη σύζυγο και μη-
τέρα των τριών παιδιών του.  
Ο δράστης πυροβόλησε τη 
43χρονη σύζυγό του οκτώ φο-
ρές και τα κατέγραψε όλα στο 
κινητό του τηλέφωνο. Στο ηχη-
τικό αρχείο ακούγονται διάλογοι 
μεταξύ του δράστη και του  
θύματος και μετά οι πυροβολι-
σμοί. Την πυροβόλησε στον  
θώρακα και το κεφάλι. Αναμέ-
νονται τα αποτελέσματα από τη 
νεκροψία - νεκροτομή στη σορό 
της δολοφονημένης. Η ιατροδι-
καστής Ρουμπίνη Λεονταρή, μι-
λώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ είπε 
πως το θύμα δέχθηκε βολές σε 
καίρια σημαία στον θώρακα και 
μία βολή από περίστροφο στο 
κεφάλι. Μάλιστα άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόμενο αυτή να πρόκει-
ται για τη χαριστική βολή, που 
της έριξε ο 54χρονος για να  
βεβαιωθεί ότι έχει πεθάνει.

 Πύρινος όλεθρος: Καμένα περισσότερα  
 από 30.000 στρέμματα και 80 σπίτια
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Παντοτινά ο άνθρωπός, τ’αληθεινά τά κρύβει 

γι’ αυτό ποτέ απ΄τά δεινά - τα πάθη τά ανθρω-

πινά 

             δεν μπόρει να ξεφύγει! 

Όλο και λέει ψέματα, ξεχνάει την αλήθεια, 

Τα πλάθει όλα όμορφα - Πλανεύεται σε 

όνειρα, 

                     όπως τα παραμύθια! 

Τί να φοβάται άραγες, γιατί θέλει να ψεύδει, 

και τήν αλήθεια μην την πει - Παντοίω τροπώ 

θ’αρνηθεί, 

                         με πάθος αποφεύγει! 

Αλήθεια πάντοτε νάλές, όσο πικρή κι’άν είναι, 

Ήτε τό θές, ή δεν το θές- Να αποφεύγεις τές 

ψευτιές 

                            αγνός άνθρωπός μείνε! 

Καί να’σαι πάντα σίγουρος, στά χρόνια πού 

θα ζήσεις, 

Σεμνά με ειλικρίνεια - αγνότητα και τίμια, 

                        τό μέλλον θα κερδίσεις! 

Βίο Καλό, ανθόσπαρτο- Ευήμερο, λαμπρό-

τατο, 

          Δρόμο πού θά βαδίσεις!!! 

 

 

Του Ειρήναρχου Στεφάνου

‘’Αλήθεια’’

Γωνιά Ποίησης 

Εγέμωσε η Κύπρος πετεινούς ποτέ δεν  
ξημερώνει 

ούτε το φως χαράζει και στην Κύπρου η  
κατάστασης 

      τίποτε δεν αλλάζει. 
Οι πετεινοί κάθε αυγή αρχίζουν να φωνάζουν 
ο ένας κικηρικικί και ο άλλος κικηρικικώ 

                         την Κύπρο μας βουλιάζουν. 
Οι όρνιθες ακούσουν τους μα τίποτε δεν λέση 
μα μόνον στον γουμά αρχίζουσην να κλέσειν 
οι πετεινοί επωλήνασενι εγέμωσε ο τόπος 
ο ένας πετεινός τον άλλο κουκουφάει 

σαν ψάρι μες στην θάλασσα ποιο άλλο ένα 
φάει 

τους πετεινούς το κράξιμο ποτέ δεν τελειώνει 
μα ούτε ένα καλό πρωί ποτέ δεν ξημερώνει 
να σταματήσουσειν οι πετεινοί και ας πιάσου-

σην αγκάλια 
να φύσουν πίσω τους παλάτια και ρυάλια 

να ενωθούν οι πετεινοί να γίνουσιν μια ράτσα 
δυνατή και όλοι ενωμένοι να δούμε και κάποιο 

            πρωήν για μας να ξημερώνει. 
Οι πετεινοί της εκκλησιάς ούτε και αυτοί  

κράζουν 
μόνον προσευχές πολλές σε όλους μας  

βάζουν 
        και σαν αδέλφια όλοι μας έτσι πρέπει 

  να ζούμε όλοι μας με αδέλφια την λευτεριά. 
Θα δούμε. 

 

Ανδρέας Γεωργίου Κοντεάτης 

Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά 

που απορρέουν από προσωπικά βιώματα  

του ποιήτη. 

Εγέμοσε η Κύπρος πετεινούς

Στον Πανίκο Ηροδότου απονεμήθηκε οφφίκιον του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου από τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων Νικήτα

«Πριν μήνες, σας έδωσα τον λόγο 
μου ότι θα φροντίσω να λάβετε 
και εσείς το οφφίκιον  του Άρχο-
ντος του Χριστού της Μεγάλης 
Εκκλησίας του Οικουμενικού 
Θρόνου. Όχι επειδή εσείς ίσως 
το θέλατε αλλά γιατί πιστεύω ότι 
ο Θεός το ήθελε. Γιατί ο Θεός δεί-
χνει σε εμάς τουςαμαρτωλούς και 
τους ταπεινούς τα έργα των κα-
λών ανθρώπων. Εκείνων που χτί-
ζουν τις εκκλησίες.  Που φροντί-
ζουν για την νεολαία.  Που δεν 
έχουν ξεχάσει ήθη και έθιμα και 
ποτέ την πατρίδα».  
Με αυτά τα λόγια, μεταξύ άλλων, ο 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Με-
γάλης Βρετανίας κ. Νικήτας απέ-
νειμε στον κύριο Πανίκο Ηροδότου 
το οφφίκιον του Άρχοντα Ευταξίας 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Η 
τελετή πραγματοποιήθηκε στην εκ-
κλησία τους Αγίου Παντελεήμονα και 
Αγίας Παρασκεύης στο Χάροου του 
Βορειοδυτικού Λονδίνου.    
Ο κ. Πανίκος Ηροδότου είναι ένας 
από τους βασικούς Κτήτορες και  

Μεγάλους Ευεργέτες της Κοινότητας 
του Αγίου Παντελεήμονα, καθώς  
η συμβολή του στην ανέγερση του 
ναού δεν ήταν απλά ουσιαστική 
αλλά ζωτικής σημασίας. «O κ. 
 Πανίκος πρώτα απ΄ όλα μας  
σύστησε τον ξάδερφο της γυναίκας 
του που ήταν εργολάβος και ο 
οποίος μας βοήθησε να χτίσουμε το 
ναό μόλις στο κόστος του.  Όταν δε 
τελείωσε το πρώτο μέρος του  θα 
έπρεπε να περιμένουμε άλλα 5 με 
10 χρόνια για να συγκεντρώσουμε 
τα υπόλοιπα χρήματα για την  
ολοκλήρωση του. Γεγονός που θα 
ανέβαζε το τελικό κόστος πολύ υψη-
λότερα  Τότε οι δύο τους μας δάνει-
σαν χρήματα για την αποπεράτωση 
του. Ο κ. Ηροδότου δε,  βοήθησε 
την εκκλησία μας και στην επίπλωση 
του ναού προσφέροντας ουσιαστικά 
όλες τις ξύλινες κατασκευές του»,   
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Παντελής 
Δημοσθένους που διετέλεσε για μια 
δεκαετία πρόεδρος του ναού. «Ευ-
χαριστούμε το Θεό που μας τον 
έστειλε για να μπορούμε να έχουμε 

σήμερα αυτό το ναό που είναι ο  
δεύτερος που χτίζεται στο Λονδίνο 
και ο πρώτος μετά από 140 χρόνια 
όταν ανεγέρθηκε η Αγία Σοφία στο 
Bayswater», επεσήμανε ο κ. Δημο-
σθένους.  Με τη σειρά του ο κ. Ηρο-
δότου στην αντιφώνηση του, βαθιά 
συγκινημένος μεταξύ άλλων επεσή-
μανε: «Για μας τους Έλληνες Ορθο-
δόξους Χριστιανούς της Κύπρου, η 
αναφορά στον πάνσεπτον Οικουμε-
νικός θρόνον συγκλονίζει όλη την 
ύπαρξή μας. Εμείς, εξ ιδίας πείρας,  
νιώθουμε τους διωγμούς και τους 
κατατρεγμούς του. Βιώνουμε τις  
θλίψεις και τους αναστεναγμούς του, 
τις περιφρονήσεις και τις αδικίες που 
του γίνονται, την αβεβαιότητα στην 
οποία ζει, λόγω της τουρκικής  
καταπίεσης».  
Παράλληλα, τόνισε πως «νιώθω  
συγκλονισμένος, αναλογιζόμενος 
την τιμή που μου γίνεται από έναν 
θεσμό, που φέρει ένα ένδοξο  
παρελθόν, αλλά που ζει ένα τραγικό 
παρόν, προσβλέποντας, με πίστη 
στον Θεό, σ’ ένα καλύτερο μέλλον».  

Την εκδήλωση τίμησαν με την  
παρουσία τους ο Ύπατος αρμοστής 
της Κύπρου στο Λονδίνο κ. Ανδρέας 
Κακούρης  ενώ την ελληνική  
πρεσβεία του Λονδίνου εκπροσώ-
πησε ο διπλωμάτης κ. Γιώργος  
Δρακόπουλος. 
Επίσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι 
των δημαρχείων Μπρεντ και Χά-
ροου, άλλοι επίσημοι και πλήθος κό-
σμου. Τα οφφίκια είναι εκκλησιαστι-
κοί τιμητικοί τίτλοι που απονέμονται 
σε λαϊκούς και στον ανώτερο κλήρο 
από τον Πατριάρχη. Η εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα και Αγίας Πα-
ρασκευής, βυζαντινού ρυθμού, 
εγκαινιάστηκε τον Νοέμβριο του 
2012. Αποτελεί τον τρίτο ναό που 
κτίστηκε ως χώρος λατρείας τον Ορ-
θοδόξων χριστιανών του  
Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον ναό 
του Αγίου Νικολάου στο Κάρντιφ της 
Ουαλίας και το καθεδρικό ναό της 
Αγίας Σοφίας στο  Bayswater. 
Τον κύριο Πανικό Ηροδότου συνό-
δευαν η σύζυγος του Πολυξένη και 
ο εγγονός του Ξένιος.  

 

TEACHER VACANCIES   
The Greek Parents Association (GPA) is  
recruiting part time teachers for the  
academic year 2021-2022.  
The GPA has been running several Saturday 
and Evening schools in Greater London since 
1952. We are looking for Greek Teachers 
with genuine passion to join our dedicated 
andhard-working teaching team.  
This role will predominately involve teaching 
Greek for 3-6 hours per week on a contract 
basis. 
Candidates with teaching qualification are 
preferred but we would also consider  
candidates with relevant degrees (e.g.  
language, literature, psychology, sociology, 
etc) and are enthusiastic about teaching, en-
gaging and developing students.  
Candidates should submit their CV together 
with a photocopy of their qualifications as 
soon as possible but in any event before 27th 
August 2021, via email to  gpa1952@btin-
ternet.com  
  
Greek Parents Association 
Educational and Cultural Centre 
22 Stuart Crescent 
London 
N22 5NN

Το Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Βαρβάρας, 
του Southend-on-Sea, στο Essex, χρειάζεται  
δασκάλα ή δάσκαλο διά τα παιδιά του  
σχολείου του Σαββάτου, για την περίοδο 
που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο 2021. 
Διά περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνή-
στε στον πατέρα Παναγιώτη: 07830199378

Η Θ ε α τ ρ ι κ ή 
Ομάδα του Ελ-
ληνικού Παροι-

κιακού Σχολείου Ash-
mol παρουσιάζει το 
έργο της Αγγέλας Χρη-
στάκη – Φιλίππου “Θύ-

μησες”. Τα παιδιά 
ακούνε τις θύμησες της 
γιαγιάς Αγγελικής και 
της μητέρας τους Ελέ-
νης για την εισβολή και 
κατοχή της πατρίδας 
μας. “Εν ήσειν ομορ-

φότερον τόπον που το  
Βαρώσιν. Που το Βα-
ρώσιν μου! Η πόλη του 
Ευαγόρα ήταν ξακου-
στή για την άμμο της 
και τις πορτοκαλιές 
της. Ακόμα τζαι τωρά 
νιώθω τις μυρωθκιές 
της”…αφηγείται στα 
εγγόνια της η γιαγιά 
Αγγελική. “Αχ, παιδιά 
μου. Τι αναμνήσεις 
μου ξυπνήσατε κι 
απόψε. Ήμουν μι-
κρούλα τότε… Σαν 
χθες ήταν όλα. Οι 
Τούρκοι. Η εισβολή. 
Γρήγορα, γρήγορα. Οι 
Τούρκοι. Ήρθαν οι 

Τούρκοι. Θυμάσαι, 
μάμα; Νεαρή κοπέλα 
ήσουν τότε κι εμείς 
μωρά”…θυμάται η 
Ελένη. “Εμείς, γιαγιά 
που βλέπεις, θα ελευ-
θερώσουμε την πα-
τρίδα μας. Θα κάνουμε 
ότι περνάει από το χέρι 
μας για να ζήσουμε 
όλοι μια Κύπρο λεύ-
τερη”…ορκίζονται τα 
παιδιά!!! Οι φωτογρα-
φίες παρακάτω είναι 
από τα γυρίσματα του 
θεατρικού.

“Ήρθαν οι Τούρκοι. Θυμάσαι, μάμα;” 

Δωρεάν rapid test kits κάθε Τετάρτη στο  
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green

Το Κυπριακό Κοι-
νοτικό Κέντρο 
στο Wood Green 

έχει μετατραπεί σε 
χώρο διανομής πακέ-
των rapid test για τον 
κορωνοϊό για τα μέλη 
της κοινότητάς μας. 
Το σημείο από το 
οποίο μπορείτε να πά-
ρετε τα τεστ κάθε  
Τετάρτη απόγευμα βρί-

σκεται στον κύριο 
χώρο υποδοχής του 
Κέντρου. Τα Lateral 
Flow Test kits διατίθε-
νται σε όλους εντελώς 
δωρεάν. Μπορείτε να  
κάνετε τα rapid test εάν 
δεν παρουσιάζετε συ-
μπτώματα κορωνοϊού 
(COVID-19). Περίπου 
ένα στα τρία άτομα με 
COVID-19 δεν έχουν 

συμπτώματα, παρόλα 
αυτά μπορούν να μο-
λύνουν τους άλλους 
κανονικά. Θα πρέπει 
να κάνετε ένα rapid test 
δύο φορές την εβδο-
μάδα (κάθε τρεις έως 
τέσσερις ημέρες) για 
να ελέγξετε εάν έχετε 
τον ιό. Εάν οι πολίτες 
που διαγιγνώσκονται 
θετικοί τεθούν σε απο-

μόνωση, συμβάλουν 
 καθοριστικά στο να 
σταματήσει η εξά-
πλωση του ιού. Ακόμη 
κι αν είστε εμβολιασμέ-
νοι, υπάρχει πιθανό-
τητα να μεταδώσετε 
τον COVID-19, οπότε 
θα πρέπει να συνεχί-
ζετε να κάνετε τεστ  
τακτικά.

Θεατρική Ομάδα του Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου Ashmol 
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 ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Όλοι οι κανόνες και οι περιορισμοί για τα ταξίδια  
από και προς Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο
H βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε να 

«ανοίξει» τα σύνορα της χώρας στους τα-
ξιδιώτες από το εξωτερικό, παρά τις προ-

ειδοποιήσεις αρκετών επιστημόνων ότι η κίνηση 
αυτή ενέχει κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Από 
την περασμένη Δευτέρα, εκατομμύρια επιβάτες 
πτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ 
οι οποίοι εμβολιάστηκαν πλήρως στις χώρες τους 
μπορούν να εισέλθουν στην Αγγλία, τη Σκωτία 
και την Ουαλία χωρίς να τεθούν σε δεκαήμερη 
καραντίνα. Συνεπώς, όσοι κάτοικοι της Κύπρου 
και της Ελλάδας έχουν κάνει τα εμβόλια, μπορούν 
- για πρώτη φορά έπειτα από αρκετούς μήνες - 

να έρθουν στο Ηνωμένο βασίλειο για να δουν 
τους δικούς τους ανθρώπους, για δουλειές ή, 
απλώς, για να κάνουν διακοπές. Αυτό, τουλάχι-
στον, θα ισχύει για όσο διάστημα οι δύο χώρες 
βρίσκονται στην «πορτοκαλί» (amber) κατηγορία 
του συστήματος «φωτεινού σηματοδότη» (traffic 
light). Οι μη εμβολιασμένοι θα εξακολουθήσουν 
να υποχρεώνονται σε απομόνωση 10 ημερών. 
Ωστόσο, ακόμη και για τους εμβολιασμένους 
ισχύουν διάφοροι περιορισμοί και προϋποθέσεις, 
όπως η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού 
τεστ για κορωνοϊό τόσο πριν από την αναχώ-
ρηση, όσο και μετά την άφιξή τους. Επιπλέον, 

έχουν θεσπιστεί αντίστοιχοι περιορισμοί για τη 
μετάβαση στην Κύπρο και την Ελλάδα από το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μέτρα είναι πολύπλοκα – 
ορισμένοι τα έχουν παρομοιάσει με… λαβύρινθο 
ή σταυρόλεξο – και μεταβάλλονται διαρκώς.  Πα-
ρακάτω, η «Παροικιακή» επιχειρεί να κωδικοποι-
ήσει και να παρουσιάσει σε μορφή ενός χρηστι-
κού οδηγού όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει 
να πληρούν όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν αυτό 
το καλοκαίρι από τη Βρετανία προς την Κύπρο 
και την Ελλάδα και αντιστρόφως.

ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΡΟΣ  
ΚΥΠΡΟ

ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 
 

Όλοι οι επιβάτες είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν τη φόρμα Passenger Locator Form ✓
(PLF) στο Gov.uk. Με τη συμπλήρωση της φόρμας, οι επιβάτες θα λαμβάνουν μία ηλεκτρονική 
απόδειξη. Οι επιβάτες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες πριν 
από το ταξίδι του 
 

Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην χώρα, ακόμη και αν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου ✓
Βασιλείου, πρέπει να φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ COVID-19 (PCR, LAMP ή τεστ ανίχνευσης 
αντιγόνων), που έχει πραγματοποιηθεί έως και 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Εξαιρούνται τα 
παιδιά ηλικίας 10 ετών και κάτω. 
 

Οι επιβάτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ✓
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν υποχρεούνται σε δεκαήμερη καραντίνα κατά την άφιξή 
τους. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουν κλείσει και αγοράσει μέσω του ιστότοπου της βρετανικής κυβέρ-
νησης Gov.uk ένα τεστ COVID-19 για να το πραγματοποιήσουν κατά την 2η ημέρα μετά την άφιξή 
τους. Από την υποχρέωση του τεστ αυτού εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και κάτω. Πλήρως 
εμβολιασμένος θεωρείται ο επιβάτης που έχει λάβει την τελική δόση ενός εγκεκριμένου εμβολίου 
τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ημέρα της τελικής δόσης 
του εμβολίου δεν υπολογίζεται ως μία από τις 14 ημέρες. 
 
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ 
 

Όλοι οι επιβάτες είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν τη φόρμα Passenger Locator Form ✓
(PLF) στο Gov.uk. Με τη συμπλήρωση της φόρμας, οι επιβάτες θα λαμβάνουν μία ηλεκτρονική 
απόδειξη. Οι επιβάτες μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα κατά τις τελευταίες 48 ώρες πριν 
από το ταξίδι τους 
 

Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν στην χώρα, ακόμη και αν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου ✓
Βασιλείου, πρέπει να φέρουν αρνητικό αποτέλεσμα τεστ COVID-19 (PCR, LAMP ή τεστ ανίχνευσης 
αντιγόνων), που έχει πραγματοποιηθεί έως και 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Εξαιρούνται τα 
παιδιά ηλικίας 10 ετών και κάτω 
 

Οι επιβάτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα για ✓
10 ημέρες μετά την άφιξη. Επιπλέον, πρέπει να έχουν κλείσει και αγοράσει μέσω του Gov.uk ένα 
ταξιδιωτικό πακέτο τεστ COVID-19 (travel test package) για να κάνουν τεστ κατά την 2η και 8η 
ημέρα μετά την άφιξή τους. Δεν θα μπορούν να σταματήσουν την καραντίνα έως ότου λάβουν αρ-
νητικό αποτέλεσμα από το τεστ της 8ης ημέρας αλλά και έως ότου παρέλθουν οι 10 ημέρες. Δίδεται, 
όμως, η δυνατότητα να ολοκληρώσουν νωρίτερα την καραντίνα (Test to Release), εάν αγοράσουν 
ένα ακόμη τεστ μέσω του Gov.uk, το κάνουν την 5η ημέρα μετά την άφιξή τους και το αποτέλεσμα 
είναι αρνητικό. Από τα δύο τεστ αυτά εξαιρούνται τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και κάτω. Δεν υποχρεούνται 
σε καραντίνα οι επιβάτες κάτω των 18.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ  
 

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να παρουσιάσουν ✓
την «Κάρτα Εισόδου» πριν από την επιβίβασή 
τους. Οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο 
www.cyprusflightpass.gov.cy εντός 48 ωρών 
πριν από το ταξίδι τους 
                

Οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς ✓
να υποχρεούνται να υποβληθούν σε τεστ PCR 
ή σε καραντίνα εφόσον είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι και κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού. Εάν έχουν κάνει το εμβόλιο Johnson 
& Johnson, θα πρέπει να έχουν παρέλθει 14 
ημέρες από τη χορήγησή του. Για όλα τα υπό-
λοιπα εμβόλια αρκεί να έχει γίνει η δεύτερη δόση 
πριν από το ταξίδι 
 
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ 
 

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να παρουσιάσουν ✓
την «Κάρτα Εισόδου» πριν από την επιβίβασή 
τους. Οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο 
www.cyprusflightpass.gov.cy εντός 48 ωρών 
πριν από το ταξίδι τους 
 

Οι ανεμβολίαστοι επιβάτες χρειάζεται να ✓
υποβληθούν σε τεστ κορωνοϊού εντός 72 ωρών 
πριν από την αναχώρηση και να κατέχουν πι-
στοποιητικό αρνητικού PCR τεστ. Επιπροσθέ-
τως, πρέπει να πραγματοποιήσουν δεύτερο 
τεστ COVID-19 κατά την είσοδο στην Κύπρο 
και να πληρώσουν εκείνοι το κόστος του. Θα 
χρειαστεί να τεθούν σε αυτοπεριορισμό μέχρι 
να λάβουν τα αποτελέσματα. Τα παιδιά κάτω 
των 12 ετών εξαιρούνται από τα τεστ. 
Οι Κύπριοι πολίτες και τα μέλη της οικογένειάς 
τους (αλλοδαποί σύζυγοι και ανήλικα τέκνα), 
καθώς επίσης και τα νόμιμα διαμένοντα στην 
Κύπρο πρόσωπα έχουν την επιλογή να πρα-
γματοποιήσουν μόνον ένα τεστ κατά την άφιξή 
τους. Ακολούθως θα αυτοπεριοριστούν για 72 
ώρες, και ο αυτοπεριορισμός θα τερματίζεται 
εφόσον θα επαναλάβουν ένα τεστ PCR 72 ώρες 
μετά την άφιξη, του οποίου το αποτέλεσμα θα 
είναι αρνητικό. Η επιλογή αυτή ισχύει μόνο για 
όσους έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση 
των εμβολίων, για ανήλικους 12-15 ετών και για 
όσους για ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να 
εμβολιαστούν. 
 

Επιβάτες που έχουν νοσήσει με COVID-19 ✓
κατόπιν παρόδου 14 ημερών από την ημερο-
μηνία του θετικού PCR αποτελέσματος, και εφό-
σον η ημερομηνία ταξιδιού δεν ξεπερνά τις 180 
μέρες από το πρώτο θετικό αποτέλεσμα, εξαι-
ρούνται της υποχρέωσης προσκόμισης αρνητι-
κού τεστ ή/και καραντίνας. Το Ευρωπαϊκό Ψη-
φιακό Πιστοποιητικό είναι η μόνη αποδεκτή 
μορφή πιστοποιητικού.

ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΡΟΣ  
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ 
 

Όλοι οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα, ανε-✓
ξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου 
στη χώρα, οφείλουν να έχουν συμπληρώσει 
την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Lo-
cator Form) πριν από το ταξίδι τους. 
 

Οι πλήρως εμβολιασμένοι επιβάτες δεν ✓
υποχρεούνται να προσκομίσουν αρνητικό τεστ 
κορωνοϊού. Μπορούν να ταξιδεύσουν μόνο με 
επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού. 
Προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρώσει προ 
τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για 
κορωνοϊό. Οι ταξιδιώτες μπορούν να δείξουν 
το NHS Covid Pass ή να προσκομίσουν επι-
στολή από το NHS, αλλά η Ελλάδα δεν δέχεται 
τη μικρή κάρτα που αναγράφει τα ραντεβού 
εμβολιασμών 
 
ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ 
 

 Όλοι οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα, ανε-✓
ξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου 
στη χώρα, οφείλουν να έχουν συμπληρώσει 
την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Lo-
cator Form) πριν από το ταξίδι τους 
 

Οι ανεμβολίαστοι επιβάτες μπορούν να τα-✓
ξιδεύσουν εάν: -έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί 
σε τεστ PCR για κορωνοϊό εντός των τελευ-
ταίων 72 ωρών πριν από την άφιξή τους στην 
Ελλάδα, ή κατόπιν τεστ ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου (rapid test) εντός 48 ωρών πριν από 
την άφιξή τους στην Ελλάδα ή - φέρουν  πι-
στοποιητικό νόσησης ή θετικής διάγνωσης κα-
τόπιν τεστ PCR ή κατόπιν rapid test ισχύος 
έως 180 ημερών από την αναγραφόμενη σε 
αυτό ημερομηνία νόσησης. Το πιστοποιητικό 
πρέπει να έχει εκδοθεί 30 ημέρες μετά το 
πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Τα μέτρα ισχύουν 
για όλους τους επιβάτες 12 ετών και άνω.
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Aπόλυση μέσω... WhatsApp για εργαζόμενους πολυεθνικής!
Μεγάλη αίσθηση προκαλεί στην Ιταλία η είδηση 
ότι 60 εργαζόμενοι οι οποίοι δούλευαν στην πόλη 
της Μπολόνια, σε αποθήκες ισπανικής πολυεθνι-
κής, απολύθηκαν με ένα απρόσωπο μήνυμα 
μέσω Whatsapp το οποίο εστάλη το περασμένο 
Σάββατο, στις 10 το βράδυ. Οι 60 απολυμένοι, 
μόλις έχασαν τη δουλειά τους, οργάνωσαν  
διαμαρτυρία έξω από τις αποθήκες στις οποίες 
εργάζονταν. Όπως γράφει η εφημερίδα La  
Repubblica, απασχολούνταν όλοι σε αποθήκη 
της ισπανικής πολυεθνικής Logista, η οποία είχε 
αναθέσει εργολαβία στην ιταλική εταιρία Metra, 
για τη διανομή καπνών που παράγονται από  
το ιταλικό κράτος. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, 
αντί να ξεκινήσει διαπραγμάτευση με τα συνδι-

κάτα, κοινοποιήθηκε η απόλυση, με ένα απλό  
μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο. Όλα αυτά, παρά 
το ότι η συγκεκριμένη αποθήκη είχε μείνει ανοικτή 
καθ` όλη την διάρκεια του "λοκντάουν", ακόμη και 
όταν είχαν διαγνωσθεί μολύνσεις στο προσωπικό. 
«Καλησπέρα. Λόγω της μείωσης του όγκου  
εργασίας, από τις 2 Αυγούστου απαλλάσσεστε 
των καθηκόντων σας. Η αποζημίωση θα κατα-
βληθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Εγκάρδιους χαιρετισμούς», έγραφε το μήνυμα 
που εστάλη στα κινητά. «Οι απολύσεις αυτές οφεί-
λονται στην προσπάθεια να ευνοηθούν άλλες  
περιοχές, στις οποίες οι εργαζόμενοι πληρώνο-
νται λιγότερο», σημειώνουν, οι υπεύθυνοι των 
συνδικάτων.

Eπιστολή στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, τους επι-
τρόπους Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα 

Γιόχανσον, και Γειτονίας και Διεύρυνσης, Όλιβερ 
Βάρχελι, και τον επικεφαλής της Frontex,  
Φαμπρίς Λετζέρι, για το ναυάγιο ανοικτά της  
Λέσβου, απέστειλε ο υπουργός Μετανάστευσης. 
Ο Νότης Μηταράκης ενημερώνει ότι η φουσκωτή 
λέμβος που μετέφερε 13 πολίτες τρίτων χωρών, 
αναποδογύρισε εντός των τουρκικών υδάτων, με-
ταξύ της Λέσβου και των τουρκικών ακτών, τις 
πρώτες πρωινές ώρες της 30ης Ιουλίου. Σύμ-
φωνα με μαρτυρίες, λέει στην επιστολή ο υπουρ-
γός, η φουσκωτή λέμβος ξεκίνησε από τουρκική 
ακτή, ονόματι Altinova, προσεγγίστηκε από το 
τουρκικό Λιμενικό περίπου στις 03:50 και η τουρ-
κική ακταιωρός όχι μόνο δεν προσπάθησε να τη 
σταματήσει ή να της αλλάξει πορεία, αλλά της 

επέτρεψε να συνεχίσει και τελικά να εισέλθει  
παρανόμως στα νερά της ΕΕ. Επιπροσθέτως, 
σημειώνει, «τα νερά ήταν ήρεμα την ώρα που η 
τουρκική ακταιωρός προσέγγισε τη φουσκωτή 
λέμβο» και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, «η τουρ-
κική ακταιωρός έκανε ελιγμούς κοντά στη λέμβο, 
οι οποίοι προκάλεσαν κυματισμούς, που οδήγη-
σαν στο αναποδογύρισμά της», ενώ οι τουρκικές 
Αρχές όχι μόνο δεν προχώρησαν στην άμεση 
έρευνα και διάσωση των ανθρώπων που βρίσκο-
νταν σε κίνδυνο, αλλά αποχώρησαν από το  
σημείο. Περιγράφει επιπλέον ότι οι άνδρες της  
Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντικαθιστώντας τους 
Τούρκους συναδέλφους τους και ενώπιον της 
αδράνειάς τους προσήλθαν για έρευνα και  
διάσωση μισό ναυτικό μίλι εντός των τουρκικών 
υδάτων, δισώζωντας δέκα ανθρώπους.  
Δυστυχώς, τρεις άνθρωποι αγνοούνται.

Η Ελλάδα καταγγέλλει την Τουρκία  
για το ναυάγιο ανοικτά της Λέσβου 

Εκτόξευση ρουκετών από τον νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ
Τρεις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν 
από τον Λίβανο προς το  
Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλι-
νός στρατός προσθέτοντας ότι 
απάντησε με πυρά πυροβολι-
κού κατά του λιβανικού εδά-
φους. Οι ισραηλινές υπηρεσίες 
Πρώτων Βοηθειών ανακοίνω-
σαν ότι δεν υπάρχουν θύματα. 

Νωρίτερα, ήχησαν οι σειρήνες 
για επικείμενη επίθεση με ρου-
κέτες σε ισραηλινές κοινότητες 
που βρίσκονται κοντά στην με-
θόριο με τον Λίβανο, ανάμεσά 
τους και η Κιριάτ Σμόνα. Η πε-
ριοχή των λιβανοϊσραηλινής  
μεθορίου είναι ήρεμη μετά τον 
πόλεμο του 2006 κατά των  

δυνάμεων της Χεζμπολάχ που 
έχουν βάσεις στον νότιο Λίβανο. 
Ωστόσο, μικρές παλαιστινιακές 
οργανώσεις έχουν εκτοξεύσει 
σποραδικά ρουκέτες κατά του 
ισραηλινού εδάφους από την 
ζώνη, με τον ισραηλινό στρατό 
να απαντά με πυρά πυροβολι-
κού.

Μέσω Βιέννης η Λευκορωσίδα αθλήτρια στην Πολωνία, 
υπό τον φόβο νέας... αεροπειρατείας Λουκασένκο

Tο γεγονός ότι πληροφο-
ρίες για την πτήση της 
Λευκορωσίδας σπρίντερ 

Κριστίνα Τσιμανούσκαϊα από το 
Τόκιο έχουν γίνει ευρέως γνω-
στές προκάλεσε ορισμένες  
ανησυχίες ως προς την ασφά-
λεια, δήλωσε πηγή της πολωνι-
κής κυβέρνησης. Η Λευκορω-
σίδα αθλήτρια επρόκειτο αρχικά 
να ταξιδέψει προς την Βαρσο-

βία, έχοντας λάβει πολιτικό 
άσυλο, αλλά τελικά αναχώρησε 
σήμερα από το αεροδρόμιο του 
Τόκιο για την Βιέννη. "Αντιλη-
φθήκαμε ότι πολλοί άνθρωποι 
γνώριζαν για την πτήση... το 
πρόβλημα ήταν ότι οι πληροφο-
ρίες διαδόθηκαν ευρέως και 
αυτό προκάλεσε ορισμένες ανη-
συχίες ως προς την ασφάλεια". 
Η πολωνική κυβερνητική πηγή 

εξήγησε ότι η Βαρσοβία πρέπει 
να είναι πολύ προσεκτική έπειτα 
από αυτό που συνέβη στο  
αεροσκάφος της Ryanair από 
την Αθήνα προς το Βίλνιους, 
όταν πετούσε στον λευκορω-
σικό εναέριο χώρο και εξανα-
γκάσθηκε να προσγειωθεί στο 
Μινσκ ώστε να συλληφθεί ο 
αντιφρονών δημοσιογράφος 
Ρομάν Προτασέβιτς από το  
καθεστώς Λουκασένκο. Η λευ-
κορωσίδα σπρίντερ Κριστίνα  
Τσιμανούσκαϊα θα φθάσει στην 
Βαρσοβία εντός της ημέρας,  
δήλωσε ο Πάβελ Λατούσκο,  
μέλος της λευκορωσικής αντι-
πολίτευσης που ζει στην Πολω-
νία, αφού η αθλήτρια επιβιβά-
σθηκε σε πτήσηΤόκιο-Βιέννη."Η 
Κριστίνα Τσιμανούσκαϊα χρει-
άσθηκε να αλλάξει την πτήση 
της προς την Βαρσοβία.  
Θα φθάσει στην Βαρσοβία αρ-
γότερα εντός της ημέρας", είπε.



Το θέμα η 
πανδημία του 
κορωνοϊού και 
η παραπληρο-
φόρηση.  
Οι διαφορές 
μεταξύ των 
α ν θ ρώπω ν 
λύνονται με 
τον δημοκρα-

τικό διάλογο. Χρειάζεται γνώση, 
διαφάνεια, πείρα και ΚΡΙΣΗ 
judgement. Έχουμε εμπιστο-
σύνη στην ιατρική επιστήμη. 
Πού  αλλού να έχουμε εμπιστο-
σύνη; Είμαστε υπέρ των εμβο-
λιασμών,όχι μόνο για την δίκη 
μας  προστασία, αλλά και για 
την προστασία της κοινωνίας. 
Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις για 
την φύση και τα όρια του 
κοινωνικό-οικονομικού συστή-
ματος. Είμαστε ξεκάθαρα ενά-
ντια σε θεωρίες συνωμοσιολο-
γίας, χωρίς να παραγνωρίζουμε 
ότι παίζονται παιχνίδια συμφε-
ρόντων μεταξύ φαρμακευτικών 
εταιρειών και όχι μόνο,και  
παιχνίδια μεταξυ κρατών.  
Σεβόμαστε τα ανθρώπινα  
δικαιώματα. Ως δημοκράτες  
είμαστε ενάντια στον υποχρεω-
τικό εμβολιασμό, ασυζητητί. 
Ενάντια στις διακρίσεις. Όσοι 
επιλέγουν να μην εμβολιαστούν 
να έχουν όλα τα  δικαιώματα, 
αλλά να κρατούναποστάσεις, 
γενικά να τηρούν τα μέτρα.  
Να σέβονται τα δικαιώματα των 
εμβολιασμένων. Αφήνω στην 
άκρη ότι κάποιοι  έχουν σαθρά 
επιχειρήματα ή  παραπληροφό-
ρηση, ηθελημένη ή μη. Όλοι να 
μάθουμε να συμπεριφερόμαστε 
σαν άνθρωποι. Επαναλαμβάνω 
με έμφαση,οι ανεμβολίαστοι 
πρέπει να σέβονται τα δικαιώ-

ματα των εμβολιασμένων,να 
κρατούν αποστάσεις,γενικά να 
τηρούν τα μέτρα. Εδώ στην 
Βρετανία,στην παροικία μας, 
αρκετοί έχασαν την ζωή τους 
εξαιτίας του κορωνοϊού. Μέσα 
και στενοί φίλοι μας. Στο Φέι-
σμπουκ και άλλα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, σόσιαλ μίντια, 
η παραπληροφόρηση κάνει 
θραύση. Ο ατομικισμός και η 
ανευθυνότητα κάνουν θραύση. 
Κάθε λογής επιδειξιομανείς  
αυτοπροβάλλονται ως ειδικοί  
επιδημιολόγοι και ιολόγοι και 
διαδίδουν ένα σωρό  ανακρί-
βειες, ένα σωρό ψέματα  ενίοτε 
με το αλατοπίπερο της συνω-
μοσιολογίας και τον δήθεν  
κίνδυνο να μας κλέψουν το DNA 
μας οι αόρατοι! Ακόμα, κάποιοι 
αντιεμβολιαστές, ελλείψει επι-
χειρημάτων, εκδηλώνουν αυ-
ταρχικές αντιδημοκρατικές  
συμπεριφορές.  
Κάποια που παρουσιάζεται και 
ως  προοδευτική με διέγραψε 
επειδή είμαι υπέρ των εμβολια-
σμών. Απλά έγραψα την άποψή 
μου στο Φέισμπουκ, μέσα σε 
κόσμια πλαίσια, και με μπλό-
καρε! Δεν θα χάσω τον ύπνο 
μου. Αυτή είναι νοοτροπία  
φανατισμένων ανθρώπων. 
 Από δημοκρατία κάποιοι που 
δήθεν κόπτονται για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και τα λαϊκά  
δίκαια σκίζουν! Η ιατρική  
επιστήμη, η συντριπτική πλει-
οψηφία της ιατρικής κοινότητας 
συνεχώς παλεύει με την  παρα-
πληροφόρηση. Εξίσου επικίν-
δυνη με την πανδημία του  
κορωνοϊού είναι και η διαδι-
κτυακή παραπληροφόρηση και 
όχι μόνο. Εντάξει σε σχέση με 
την  πανδημία του κορωνοϊού  

δεν υπάρχει πλήρης διαφά-
νεια,όχι, όμως,εξαιτίας αυτού να 
αμφισβητούνται τα βασικά της 
ιατρικής επιστήμης. Σε παγκό-
σμιο επίπεδο,η κατάσταση είναι  
γενικά άσχημη εξαιτίας και της 
παραλλαγής δέλτα,της ινδικής 
μετάλλαξης του αρχικού κορω-
νοϊού,COVID-19. Μεγάλο ρόλο 
για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση της κατάστασης παίζουν 
τα κράτη,οι κυβερνήσεις.  
Η ατομική ευθύνη παίζει δευτε-
ρεύοντα ρόλο. Δευτερεύοντα  
ρόλο,αλλά σημαντικό. Ασπίδα 
μας η ιατρική επιστήμη που 
πρέπει να αφεθεί ελεύθερη από 
σκοπιμότητες. Η πλειοψηφία 
των  αντιεμβολιαστών δεν έχουν  
σοβαρά, συνεπή επιχειρήματα 
και ενεργού αντιδημοκρατικά. 
Το παράδειγμα που ανέφερα 
παραπάνω χαρακτηριστικό. 
Ενίοτε ενεργούν βίαια, επικα-
λούμενοι τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και το Σύνταγμα, για να 
επιβάλουν τις απόψεις τους 
στον λαό που δοκιμάζεται 
σκληρά. 
Στην Κύπρο και στην Ελλάδα, 
και όχι μόνο, ενώ η επίσημη  
εκκλησία είναι υπέρ των  
εμβολιασμών,αιρετικοί συνα-
σπίζονται με αντιεμβολιαστές, 
αρνητές του εμβολίου και με δή-
θεν ιατρικούς εργαστηριακούς 
επιστήμονες, ειδήμονες της  
κακιάς ώρας,και αμφισβητούν 
την ίδια την ύπαρξη της νόσου 
του κορωνοϊού ή στην καλύτερη 
 περίπτωση λένε ότι είναι μια 
απλή γρίπη. Ακόμα,ισχυρίζονται 
ότι οι μεταλλάξεις του κορω-
νοϊού και η πρόσφατη έξαρση 
των κρουσμάτων προκαλούνται 
από τα εμβόλια. Αποδεικνύεται 
με αδιάσειστα στατιστικά  στοι-

χεία,με αριθμούς ότι τα εμβόλια 
σώζουν καθημερινά χιλιάδες 
ζωές.Σε ποιο κόσμο ζουν αυτοί 
που τα αμφισβητούν; Παραχα-
ράκτες της ιατρικής  επιστημο-
νικής αλήθειας,θολώνουν τα 
νερά και συγχύζουν παραπλη-
ροφορημένο κόσμο. Ξαφνικά 
παρουσιάστηκαν κατά φαντασία 
ειδικοί που μόνο αλήθεια δεν 
λένε.Ηθελημένα ή μη μπλέκουν 
τα πράγματα. Εμείς οφείλουμε 
να μείνουμε στα βασικά και να 
είμαστε ξεκάθαροι ότι ενώ όλα 
συνδέονται, όλα είναι κατά  
κάποιο τρόπο αλληλένδετα, την 
ίδια ώρα είναι και διαφορετικά. 
Άλλο πράγμα τα απαγορευτικά 
περιοριστικά μέτρα που λαμβά-
νουν οι αρχές, άλλο η μόλυνση, 
άλλο η νόσος ,άλλο οι μεταλλά-
ξεις, άλλο η ιατρική επιστημο-
νική έρευνα για τα εμβόλια που 
πάει πίσω δεκάδες χρόνια και 
οδήγησε στο επιστημονικό   
επίτευγμα της ανακάλυψης των 
εμβολίων κατά του κορωνοϊού, 
άλλο τα συμφέροντα, ταξικά και 
μη, άλλο οι  διαφορές μεταξύ 
φαρμακευτικών εταιρειών και 
όχι μόνο,και άλλο οι διαφορές 
μεταξύ κρατών και συνασπι-
σμών. Να μην τα μπερδεύουμε 
όπως κάνουν οι αντιεμβολια-
στές και οι κάθε είδους συνω-
μοσιολόγοι και ψευτοαντιεξου-
σιαστές. Εκατόν εμβόλια να 
βάλει κάποιος,μπορεί να πιάσει 
κορωνοϊό.Το εμβόλιο είναι   
περισσότερο για προστασία 
από την νόσο και όχι από την 
μόλυνση. Αποτελεσματικό κατά 
της νόσου του κορωνοϊού.  
Ο εμβολιασμένος δεν κινδυνεύει 
το ίδιο με τον ανεμβολίαστο. 
Είναι μάλλον απίθανο να πεθά-
νει άμα κολλήσει  κορωνοϊό. Οι 

πιθανότητες να πεθάνει άμα 
έχει και τα δύο εμβόλια   
είναι μειωμένες, πολύ μει-
ωμένες. Δικαίωμα του κάθε 
αντιεμβολιαστή να κάνει ό,τι  
θέλει με το σώμα του,με το 
άτομό του. Και εμάς δικαίωμά 
μας  να παλεύουμε  για το καλό 
της κοινωνίας υπεύθυνα και  
ευσυνείδητα. Με επιχειρήματα.  
Με γνώση μα και κρίση judge-
ment. Προσπαθούμε  να έχουμε  
το γνώθι σαυτόν.  Δεν βλέπουμε  
το άτομό μας  έξω από το  
κοινωνικό σύνολο. Τώρα πού 
με παίρνουν και πού με  
φέρνουν κάποιοι. Το ότι η τελική 
έγκριση των εμβολίων θα γίνει 
το 2023 δεν είναι θέμα 
ουσίας,μα διαδικασίας, πρωτο-
κόλλων, προηγούμενου, και 
ιστορίας,  και περισσότερο  έχει 
να κάνει με την νομική πλευρά 
του θέματος και τις περιπτώσεις 
πιθανών αγωγών κατά κατα-
σκευαστών. Όλα, μα όλα τα 
υπουργεία υγείας και οι αρμό-
διες αρχές υγείας των χωρών 
που χρησιμοποιούν τα εμβόλια 
τα  έχουν εγκρίνει ασυζητητί. 
Μάλιστα τα έχουν εγκρίνει ως 
αποτελεσματικά. Ας μην μπερ-
δεύουν τα πράγματα. Ας μην 
μας λένε οι αρνητές του  
εμβολίου ότι υπάρχει αδιαφά-
νεια και σκοτάδι στα πάντα. 
Ας μην μας λένε ότι όλοι οι  
γιατροί έχουν εξαγοραστεί από 
το σύστημα. Ας μην υποτιμούν 
την νοημοσύνη μας. Ας μην μας 
λένε ότι όλα γίνονται εν κρυπτώ. 
Ας μην μας μιλούν για μεγάλη 
συνωμοσία για αντιγραφή και 
κλοπή του DNA του κάθε  
ανθρώπου. Επιστημονικά αδύ-
νατη η αντιγραφή του DNA μας 
από το MRN των εμβολίων νέας 

βιοτεχνολογίας, Pfizer,Moderna 
κ.ά.Ανάποδα τα λένε οι αντιεμ-
βολιαστές. Υπάρχουν τρεις  
μορφές RNA Το mRNA μετα-
φράζει τον κώδικα του DNA.  
Το tRNA μεταφέρει αυτόν τον 
κώδικα και το   rRNA βιοσυνθέ-
τει τα αμινοξέα και τις πρωτεΐ-
νες.  Ανάποδη ροή δεν μπορεί 
να υπάρξει. Το DNA είναι  
Αθάνατο. Κανεί με τα ψέματα 
και την ανέξοδη κριτική  
παραπληροφόρηση  ανευθυνό-
τητα.Τα πράγματα δεν είναι 
τόσο περίπλοκα όπως τα  
εμφανίζουν. Παραπληροφο-
ρούν όσοι ισχυρίζονται ότι δεν 
 υπάρχει πληροφόρηση για τις 
παρενέργειες από τα εμβόλια.  
Βεβαίως και υπάρχει πληροφό-
ρηση για παρενέργειες από  
χάπια μέχρι παρενέργειες από 
εμβόλια.Αυτοί που παίρνουν 
χάπια από τα πιο ήπια μέχρι τα 
πιο δυνατά ξέρουν ότι για  κάθε 
χάπι υπάρχει leaflet φυλλάδιο 
που εξηγεί το καθετί  και προ-
ειδοποιεί για παρενέργειες κτλ. 
Οι κατασκευαστές δεν φέρουν  
καμία ευθύνη για τυχόν παρε-
νέργειες ή τυχόν θάνατο από 
την στιγμή που μέσα στα πλαί-
σια της διαφάνειας τα εξηγούν 
όλα με σαφήνεια. Όλα είναι στο 
leaflet, στο φυλλάδιο. Και στα 
φυλλάδια στα leaflets των εμ-
βολίων κατά της νόσου του  
κορωνοϊού COVID-19 υπάρ-
χουν ξεκάθαρες πληροφορίες 
και προειδοποιήσεις για παρε-
νέργειες. Οι φαρμακευτικές  
εταιρείες δεν φέρουν ευθύνη και 
είναι λογικό. Ευθύνη φέρουν 
μόνο αν παραπληροφορούν.
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Του Βασίλη 
Κωστή

Η μουσική των Μουσών…
Κάπου διά-
βασα: «Όσο ο 
ήχος γλυκά 
μπερδεύεται 
με τις νότες, 
τόσο η μου-
σική και η με-
λωδία μένουν 
στο μυαλό 
μας». Η μου-

σική και τα μου-
σικά όργανα ξεκι-

νούν την πορεία τους από τις 
Μούσες των αρχαίων χρόνων. 
Το κάθε μουσικό όργανο είχε 
πάντα πίσω του έναν μύθο και 
ο τόπος προέλευσής του έδινε 
το ηχόχρωμα στο μουσικό όρ-
γανο που ήταν φτιαγμένο από 
τα υλικά του τόπου του. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να 
γνωρίζουμε ότι μουσική είναι το 
περιβάλλον, όπως επίσης ότι οι 
άνθρωποι που δημιουργούν 
μουσική έχουν μια ιδιαίτερη  
ευφυΐα που δεν μπορεί να εκ-
φραστεί παρά μόνο μέσα από 
την μουσική. Η μουσική και τα 
συναισθήματά μας μοιάζουν με 
τις τέσσερις εποχές που  
βιώνουμε ανά περιόδους στην 
ζωή μας. Έτσι μόνο κάποιος θα 
μπορούσε ίσως να τα περιγρά-
ψει, αφού περνούν μέσα από 
την μουσική και μοιάζουν με  
αυτές. Η δύναμη της μουσικής  
είναι μεγάλη, αφού επηρεάζει 
τα συναισθήματά μας αλλά και 
την διάθεσή μας. Υπάρχουν  
στιγμές που πάρα πολλά τρα-
γούδια μας θυμίζουν κομμάτια 
της ζωής μας, τα οποία αναπο-
λούμε με νοσταλγία. Άλλες πάλι 

φορές μας φτιάχνουν ευχάριστα 
την διάθεση. Θα πρέπει να 
προσθέσω όμως και λύπη μας 
προκαλούν και κλάμα πολύ και 
άλλα συναισθήματα μοναδικά 
γιατί ο ήχος και οι νότες, οι στοί-
χοι και η μελωδία αγγίζουν κά-
ποιες φορές τις θύμησες όπως 
και να το κάνουμε…  
Γι’ αυτό και χρησιμοποιείται η 
μουσική ακόμα και στις υπερα-
γορές έτσι ώστε να προσελκύει 
τους καταναλωτές στη γνωριμία 
και αγορά κάποιου προϊόντος. 
Ή όλων των προϊόντων αφού 
για ψώνια πρόκειται, ή στην 
υπεραγορά είμαστε ή σε άλλο 
κατάστημα. Η μουσική σε συνε-
παίρνει. Και λέγοντας αυτό θα 
ήθελα να αναφέρω ότι όταν η 
μουσική είναι γρήγορη χωρίς να 
το θέλεις ψωνίζεις και φεύγεις. 
Αν όμως είναι απαλή, μελωδική 
τότε σε ηρεμεί με τέτοιο τρόπο 
που χαζεύεις στο ψάξιμο, το  
ευχαριστιέσαι φυσικά και ψωνί-
ζει, ψωνίζεις και πάει… Δεν είναι 
τυχαίο που από μικρά παιδιά 
στο άκουσμα ενός διαφημιστι-
κού σποτ από την μουσική και 
μόνο, πολλές φορές απαιτού-
σαμε να αγοράσουμε κάποιο 
προϊόν. Είναι σύνηθες φαινό-
μενο η επιλογή της μουσικής και 
η μεγάλη απήχηση που έχει να 
αυξάνει τις πωλήσεις σε πολλά 
προϊόντα. Ακόμα κι εμείς  
πιάνουμε τον εαυτό μας μικροί 
αλλά και μεγάλοι να σιγοτρα-
γουδάμε το τραγούδι ενός προ-
ϊόντος. Πάντα θυμάμαι γυρίζο-
ντας από τις διακοπές τους στην 
Κύπρο οι μαθητές μου, θυμό-

ντουσαν αυτήν: «Αντρέας  
Χαραλάμπους….»  Νάναι καλά 
ο άνθρωπος! Ούτε καν τον γνώ-
ρισαν ούτε ψώνισαν ηλεκτρικά 
είδη νομίζω… Ή αυτήν στο LGR 
«Βουρώ, βουρώ βουρώντας…
» και αμέτρητες άλλες! Δεν έχει 
σημασία αν σας αρέσει ή όχι η 
διαφήμιση! Πολλές φορές τις 
θυμόμαστε ακόμα κι όταν μας 
δημιουργούν αρνητικά συναι-
σθήματα. Είμαι σίγουρη στον 
καθένα έχει μείνει μια μουσική 

υπόκρουση να συνοδεύει μια 
διαφήμιση!  
Την μουσική, την ακούνε ακόμη 
και τα έμβρυα. Δεν λέω παρα-
μύθια. Συγκεκριμένα αν πάω 
πίσω τριάντα χρόνια, θυμάμαι 
την εισαγωγή της έναρξης της 
σαπουνόπερας «Neighbours». 
Δεν έχανα σειρά θα έλεγα όταν 
ήμουνα καθηλωμένη σε ένα 
κρεβάτι, τέσσερις  μήνες στο νο-
σοκομείο. Όταν απόκτησα το 
γιο μου, αναγνώριζε τη μουσική 

αυτή. Αν θέλετε φυσικά το  
πιστεύετε! Η μουσική είναι ένα 
κομμάτι στην ζωή μας που ρυθ-
μίζει πάρα πολλές φορές την  
διάθεση, αλλά και το συναί-
σθημά μας. Ο ήχος είναι ένα 
από τα πρώτα ερεθίσματα που 
λαμβάνουμε από πάρα πολύ  
μικρή ηλικία και αυτό μας ακο-
λουθεί ως πολύτιμο δάνειο στη 
ζωή μας. Η μουσική είναι η  
ψυχαγωγία μας και πολλές φο-
ρές ασυνείδητα μέσα από αυτή 

παίρνουμε κάποιες πολύ  
σημαντικές αποφάσεις. 
Σχεδόν κάθε άνθρωπος από  
μικρή συνήθως ηλικία, μυείται 
στη μαγεία της μουσικής.  
Ανεξάρτητα από το μουσικό  
είδος στο οποίο δείχνουμε  
μεγαλύτερη προτίμηση, είναι 
κοινά παραδεκτό ότι η μουσική 
αποτελεί αναπόσπαστο συνοδό 
στη ζωή του ανθρώπου οικοδο-
μώντας μια σχέση διαχρονική 
και άφθαρτη – κάτι πραγματικά 

ασυνήθιστο και αξιοθαύμαστο 
σαν φαινόμενο. 
Οι λόγοι της ευχαρίστησης που 
προσφέρει το άκουσμα των 
αγαπημένων μας ήχων και  
μελωδιών χάνονται κάπου στα 
ενδότερα του εαυτού μας.  
Η χημική ουσία ντοπαμίνη που 
απελευθερώνεται στον εγκέ-
φαλο κατά το άκουσμα μουσι-
κής είναι εν πολλοίς υπεύθυνη 
για το συγκεκριμένο αίσθημα. 
Πώς θα σας φαινόταν αν λόγου 
χάρη μαθαίνατε ότι η ακρόαση 
των αγαπημένων σας τραγου-
διών μπορεί να σας βοηθήσει 
να ξεπεράσετε το στρες της  
καθημερινότητας και να αντιμε-
τωπίσετε το άγχος; Ή ότι μπορεί 
να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε 
καλύτερα και να χαλαρώσουμε 
μετά από μια δύσκολη και κου-
ραστική μέρα; 
Και αν αυτά σας φαίνονται λίγο 
έως πολύ προβλέψιμα, τότε τι 
θα λέγατε για μερικές μουσικές 
ακροάσεις, αν αυτές θα σας 
βοηθούσαν να βελτιώσετε τη 
μνημονική σας ικανότητα και να 
γίνετε εξυπνότεροι; Ή στην αύ-
ξηση του δείκτη νοημοσύνης 
που συνεπάγεται καλύτερες επι-
δόσεις στις μαθητικές υποχρε-
ώσεις του σχολείου και του  
Πανεπιστημίου αργότερα. 
Πολλές μελέτες εστιάζουν στην 
καταπραϋντική δράση της  
μουσικής αναφορικά με τον φυ-
σικό πόνο ορισμένων ασθενών, 
αλλά και στην επαναφορά μνη-
μών ατόμων που πάσχουν από 
τη νόσο Alzheimer ή από άλλες 
ασθένειες της τρίτης ηλικίας. 

Όσοι γυμνάζονται σκληρά  
σίγουρα θα ενδιαφέρονται να 
μάθουν πως κατά καιρούς έχει 
επισημανθεί η σημασία της 
μουσικής στην βελτίωση της 
σωματικής αντοχής, αλλά και 
της γρηγορότερης επανάκαμ-
ψης του σώματος μετά από  
εξαντλητική άσκηση. Αν έχετε 
άγχος υπάρχουν πολλά Apps 
που μπορείτε να κατεβάσετε για 
να σας βοηθήσουν να το απο-
βάλετε αλλά και να κοιμηθείτε. 
Επίσης, αν είστε οδηγός που 
χάνετε συχνά την ψυχραιμία 
σας στην άσφαλτο, η ακρόαση 
των αγαπημένων σας καλλιτε-
χνών μπορεί να περιορίσει τον 
θυμό και να σας δημιουργήσει 
θετικότερα συναισθήματα, κάτι 
που οπωσδήποτε οδηγεί σε 
ασφαλέστερη οδήγηση, άρα και 
σε μεγαλύτερη ασφάλεια για 
τους γύρω μας στους δρόμους.  
Η μουσική είναι ανάγκη που 
μπορεί να ταξιδέψει το νου σε 
μέρη ονειρικά, ενώ εξάπτει την 
φαντασία μέσα από τα συναι-
σθήματα που βιώνουμε στο 
άκουσμα του ήχου της κάθε  
νότας ξεχωριστά.Η ανάγκη του 
ανθρώπου να εκφραστεί μέσα 
από την μουσική τον οδήγησε 
να μεγαλουργήσει με μεγάλα 
μουσικά έργα που ακόμα και 
σήμερα θαυμάζουμε και έχουν 
εμπνεύσει πολλούς νέους  
καλλιτέχνες να δημιουργήσουν 
νέες καινούργιες μελωδίες και 
ακούσματα στην κάθε εποχή. 
Χαρείτε τη μουσική γύρω σας 
απλά αφήστε την να σας  
αγγίξει!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου
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Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Συγχαρητήρια σε όλους τους  μεγάλους  
δωρητές για κοινωφελή ιδρύματα 

Κάθε φορά που θέλω να γράψω 
κάτι, προσπαθώ να βρω θέματα 
που να ενδιαφέρουν το κοινό 
στο οποίο απευθύνομαι.  
Ασφαλώς θα πρέπει τα θέματα 
μου να έχουν κάποια μηνύματα!  
Κάθε φορά που μπαίνω σε αυτή 
τη διαδικασία, ανακαλύπτω  
περισσότερα πράγματα για τον 

εαυτό μου. Και έτσι θα έπρεπε να είναι. Γιατί  
διαφορετικά, όλα θα ήταν ένα ψέμα! Και δεν θα 
το ήθελα αυτό. Δεν θα ήθελα να χάνω την ώρα 
μου λέγοντας κάτι που δεν το νιώθω και δεν θα 
μπορούσα να το στηρίξω!  Εδώ λοιπόν που  
φτάσαμε, εδώ που έφτασε η σημερινή κοινωνία, 
δεν έχουμε περιθώρια άλλα παρά να ασχολη-
θούμε με τα τόσα πολλά προβλήματα που  
φορτωθήκαμε,  τα οποία δυστυχώς τα φέραμε 
εμείς οι άνθρωποι στην κοινωνία που ζούμε.  
Ο πλανήτης Γη δυστυχώς κινδυνεύει από τις  
κλιματικές αλλαγές που κατά πολύ ευθύνεται ο 
άνθρωπος. Οι πόλεμοι, οι πυρηνικές δοκιμές, και 
τόσα αλλά έχουν φέρει τες κλιματικές αλλαγές 
που με τη σειρά τους όπως βλέπουμε καθημερινά 
είναι δυστυχώς καταστρεπτικές και ακατανίκητες. 
Ο κόσμος όλος καίγεται και καθημερινά βλέπουμε 
τα κύρια θέματα σε όλα τα μέσα μαζικής  
ενημέρωσης είναι οι φωτιές και οι καταστροφές 
που προκαλούν, με δυστυχώς ανθρώπινες  
απώλειες. Το άλλο καυτό θέμα είναι οι πλημύρες 

που δυστυχώς και αυτές είναι καταστρεπτικές και 
με δυσάρεστα αποτελέσματα. Κάθε φορά χάνο-
νται ανθρώπινες ζωές, και όλοι πανικοβάλλονται 
και μιλούν για τρόπους αντιμετώπισης των κλι-
ματικών αλλαγών. Κάθονται κάτω ,συζητούν, και 
αποφασίζουν, αλλά στο τέλος ενεργούν και πάλι 
αντίθετα με αποτέλεσμα να μην έχουμε αλλαγή 
προς το καλύτερο. Το πιο καυτό όμως θέμα που 
αντιμετωπίζει η σημερινή κοινωνία είναι αυτός ο 
αόρατος εχθρός και η πανδημία που δεν ξεχωρί-
ζει τάξεις των ανθρώπων, και δεν εξαγοράζεται 
με τίποτα. Να όμως που εδώ θα πρέπει να δώ-
σουμε εύσημα στους ειδικούς που τα κατάφεραν 
τουλάχιστο να βρουν μια λύση αντιμετώπισης του  
αόρατου εχθρού. Το εμβόλιο το οποίο μπήκε στη 
ζωή μας που εδώ είναι που επανέρχομαι στο 
θέμα προσωπικής εμπειρίας για να πω ότι  
ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών, μπορώ 
να πω ότι αποδείχτηκε ότι οι εμβολιασμένοι…. 
είναι σε καλύτερη θέση από αυτούς που δεν 
έχουν εμβολιαστεί.  Είχα πει στην αρχή ότι το ση-
μαντικότερο στη δημοσιογραφία είναι όταν ασχο-
λείται κανείς με θέματα απόψεων, να προσπαθεί 
να στέλνει κάποια μηνύματα που σκοπό έχουν 
την καλυτέρευση ποιότητας ζωής που τα οποία 
ταξίδια ζωής να είναι ταξίδια με καλές παραστά-
σεις, με καλές στιγμές, με καλούς σταθμούς από 
όπου οι ταξιδιώτες να παίρνουν τις καλές πρα-
μάτειες και να απολαμβάνουν τα καλύτερα ιδανικά 
μυρωδικά! Εδώ λοιπόν είναι που θα πρέπει να 

σκεφτούμε καλοί μου φίλοι, να κάνουμε ότι είναι 
από τη δίκη μας πλευρά ούτως ώστε να ανοί-
ξουμε δρόμους για τα καλύτερα ταξίδια. 
Και για να είμαι ξεκάθαρος όσον αφορά το  
μήνυμα που θέλω να στείλω, ακολουθώντας τους 
ειδικούς,  εφόσον  έχει αποδειχθεί, προχωρώντας 
προς εμβολιασμό, βάζουμε το δικό μας κομμάτι 
βοηθώντας τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους 
γύρω  μας να νιώθουν ασφαλείς! Αυτή είναι λοι-
πόν η δουλειά του ανθρώπου που εκτίθεται στην 
κοινωνία με την ταυτότητα του δημοσιογράφου. 
Να προσφέρει με τις απόψεις του τροφή σκέψεων 
για ενέργειες που θα φέρουν αλλαγή για μια κα-
λύτερη πορεία ζωής, που τα ταξίδια της θα έχουν 
δρόμους γεμάτους με καλές πραμάτειες, με σταθ-
μούς όπου ο ταξιδιώτης θα βρει τα ιδανικά μυ-
ρωδικά, θα βρει στιγμές ζωής που θα τον χαρο-
ποιούν και θα τον κάνουν να νιώθει χαρά και 
ευτυχία. Οι άνθρωποι είμαστε όλοι το ίδιο. Χαι-
ρόμαστε το ίδιο, κλαίμε το ίδιο, και πονάμε το 
ίδιο.Ο κάθε ένας από εμάς έχει να παίξει το δικό 
του ρόλο. Έχει να κάνει το δικό του ταξίδι! Ας κά-
νουμε όμως ο κάθε ένας από εμάς και κάποια 
κοινά πράγματα. Κάποιες κοινές πράξεις που το 
όφελος αυτών των πράξεων θα είναι για τους 
πολλούς και όχι για τον εαυτό μας. Ας σεβαστούμε 
καταρχήν τη φύση και ας προσπαθήσουμε να 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν ακολουθώντας πάντα 
τους ειδικούς, να κρατήσουμε καθαρό το περι-
βάλλον. Να μην είμαστε επιπόλαιοι, και να μην 

είμαστε αφελείς. Αφέλεια και επιπολαιότητα είναι 
να οδηγούμε, και να ανοίγουμε το παράθυρο του 
αυτοκίνητου και να πετάμε ότι θεωρούμε άχρηστο 
στον δρόμο. Επιπολαιότητα και αφέλεια είναι να 
πετάμε την μάσκα προστασίας όπου φτάσουμε 
δίχως σκέψη εφόσον την έχουμε χρησιμοποιήσει.  
Τα άχρηστα λοιπόν τα πετάμε στον κάλαθο των 
άχρηστων! Όσον αφορά το καυτό θέμα των  
ημερών, και πάλι ας ακολουθήσουμε τις συμβου-
λές των ειδικών που όπως αποδείχτηκε είναι απο-
τελεσματικές, και ας κάνουμε ένα βήμα μπροστά.  
-Βοηθώντας στη δημιουργία καλύτερης ζωής,  
με καλύτερες πραμάτειες, με καλύτερες παρα-
στάσεις, με καλύτερες στιγμές, με καλύτερους 
σταθμούς! Ας βοηθήσουμε να φτιάξουμε όλοι μαζί 
ένα καλύτερο κόσμο για εμάς αλλά και για τους 
γύρω μας. Μια καλύτερη κοινωνία με υγεία, χαρά 
και ευτυχία! Είναι όλα θέμα χαρακτήρα και θέμα 
πολιτισμού. Βοηθήστε να φτιάξουμε ένα κόσμο 
με πολιτιστικές αρχές που να σέβεται πάνω από 
όλα τον ίδιο τον άνθρωπο! Να σέβεται τις σωστές 
παραστάσεις ζωής! Ο άνθρωπος να σέβεται τη 
φύση!  Ας αρχίσουμε από μία πράξη σεβασμού 
ο ένας προς τον άλλο. Ας κάνουμε το αναγκαίο 
εμβόλιο για να ηρεμίσουν οι ψυχές μας.  
Για να ανοίξουμε δρόμους προς τερματισμό της 
ανεπιθύμητης πανδημίας.  
Για να δούμε καλύτερες μέρες! 

Πρέπει να ήταν καλοκαίρι ή φθινόπωρο του 1977 ή ’78 όταν 
στα γραφεία της Παροικιακής έφθασε ένα τηλεφώνημα που 
ζητούσε μια συνάντηση γνωριμίας. Διευθετήθηκε με μεγάλη 
προθυμία ο χρόνος και ο τόπος - στα γραφεία της εφημερί-
δας - της συνάντησης που ζητούσε το ξεχωριστό εκείνο τη-
λεφώνημα. Ξεχωριστό για το λόγο τον οποίο γινόταν, για 
μια εντύπωση ιδιαιτερότητας που άφηνε και ένα βαθμό αν-
θρώπινης ζεστασιάς που εξέπεμπε. Το όνομα του ανθρώπου 
στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής: Ανδρέας Χατζη-
σαββής. Μην παρασυρθείτε από το τί σημαίνει σήμερα αυτό 
το όνομα. Τότε, για μας τουλάχιστον, ήταν τελείως άγνωστο. 
Περιττό να πούμε ότι,και για τους λόγους που αναφέρουμε 
πιο πάνω, και για το ότι δεν είναι πολλές οι περιπτώσεις 
των Συναντήσεων Γνωριμίας, προσβλέπαμε με ιδιαίτερο  
ενδιαφέρον στην αιτούμενη συνάντηση.‘Εφθασε, βέβαια, ο 
χρόνος. ‘Ενας ευθυτενής νέος των 20-22 χρόνων. Ελαφρό 
χαμόγελο. Με τον τρόπο που έπαιρνε το κάθισμα του άφηνε 
την εντύπωση ότι «ήξερε τί ήθελε». ‘Οσο και να επεδίωκε 
να μάθει για μας και την εφημερίδα, περισσότερο ήθελε να 

γνωστοποιήσει τις δικές τουιδιαίτερες σκέψεις. (Θυμούμαι τέτοιες λεπτομέρειες διότι επρόκειτο για 
μια συνάντηση που μου άφησε πολύ ζωντανές εντυπώσεις). Για την εφημερίδα ήξερε αρκετά πράγματα 
αλλά ήθελε να μάθει περισσότερα. Τόνισε το ρόλο της στη ζωή της παροικίας, κάτι που μας προκάλεσε 
ιδιαίτερη ικανοποίηση. Και τα δικά του; Ολοκλήρωσε τις πανεπιστημιακές σπουδές και οι ερωτήσεις 
μας αφορούσαν τον επαγγελματικό  προσανατολισμό του. ‘Οχι, μας λέει, με ένα ύφος ήρεμο και κα-
θοριστικό: «Θέλω να γίνω ιερέας».Δεν μπορούσαμε να αποκρύψουμε την έκπληξη μας. Κάτι, βέβαια, 
που περίμενε και ο ίδιος και με μια ηρεμία πνεύματος και σαφή βεβαιότητα ανέλυσε με τον δικό του 
τρόπον τον εκκλησιαστικό προσανατολισμό του. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο στις σκέψεις του 
ήταν ότι έβλεπε τις προθέσεις του άμεσα σχετισμένες με την παροικιακή πραγματικότητα. «Είναι 
τόσα πολλά που μπορεί να κάμει ένας ιερέας προς το καλό της παροικίας» είπε σαν γενικό συμπέ-
ρασμα. Με το τέλος της τόσο  ενδιαφέρουσας εκείνης συνάντησης πρέπει να πούμε ότι δεν πεισθήκαμε 
για το βάσιμο της επιχειρηματολογίας του φιλοξενουμένου μας. Πεισθήκαμε, όμως, για την αγνότητα 
των προθέσεων του, τη σοβαρότητα των σκέψεων και την αποφασιστηκότητα των σχεδίων του. Ου-
σιαστικά από την πρώτη εκείνη συνάντηση, πρέπει να πώ ότι εγκαινιάσθηκε μεταξύ μας μια ανωτέρου 
επιπέδου ανθρώπινη σχέση με βαθύ σεβασμό, εκ μέρους μου, στο ευρύ εκκλησιαστικό του έργο και 
μεγάλη εκτίμηση για την πλούσια και ποικίλη προσφορά του στην παροικία. Δεν πέρασε, βέβαια, 
πολύς χρόνος και ο Ανδρέας Χατζησαββής βρήκε τη θέση του στις γραμμές του Ιερατείου της Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων και Μ.Βρετανίας. Με αμεσότερη αποστολική ευθύνη, κατά σειράν  σε αριθμό 
εκκλησιών προτού αναλάβει ως τακτικός εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
μια από τις μεγαλύτερες της παροικίας. Δεν είναι πρόθεση μας και, βέβαια, ούτε η αρμοδιότητα μας 
να μιλήσουμε για το εκκλησιαστικό κεφάλαιο προσφοράς του Ανδρέα Χατζησαββή. Δεν διστάζουμε, 
όμως, να αναφερθούμε στην γενικότερη  ιερατική του προσφορά και να τη χαρακτηρίσουμε ευρύτατη 
και αξιοσέβαστη. Οπωσδήποτε ανάμεσα στους πρώτους στις γνωριμίες του και στις επαφές του με 
την παροικία. Ανάμεσα στους πρώτους που θα ενδιαφερθεί και να προτρέξει μόλις μάθει κάτι το 
ατυχές ή και για μιά απλή ταλαιπωρία σε μια οικογένεια ή σε ένα συμπατριώτη. Ανάμεσα στους πρώ-
τους στα νοσοκομεία ή άλλα ιδρύματα για τους ασθενείς και για κάποιον που περνά τις τελευταίες 
του στιγμές. Ανάμεσα στους πρώτους ιερωμένους στα κοιμητήρια για τα καθιερωμένα μνημόσυνα 
και άλλες επί τόπου θρησκευτικές οφειλές. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι ανήκει στην πολύ μικρή εκείνη 
ομάδα των  συμπατριωτών μας που είναι σε θέση να δώσουν υπεύθυνη, αντιπροσωπευτική εικόνα 
σε θέματα τα οποία αφορούν την υγεία  και την κοινωνική κατάσταση της παροικίας. Επανέρχομαι 
στα αρχικά σημεία αυτού του κειμένου για να καταλάβουμε καλύτερα τις σκέψεις και τις προθέσεις 
του ανθρώπου στον οποίο αναφέρεται. Ομολογώ ότι τώρα καταλαβαίνω στην πληρότητα τους τα 
όσα είχε πει σ’εκείνη την συνάντηση  πριν τόσα χρόνια ο Ανδρέας και τα οποία μου φάνηκαν «εκτός 
χρόνου» για ένα εικοσάχρονο νέο και «εκτός τόπου» για μια κοινωνική πραγματικότητα που του 
πρόσφερε τόσες και τόσες δυνατότητες. Μας βοηθεί σε αυτή τη βαθύτερη κατανόηση η πρόσφατη 
επιστολή  του Ανδρέα Χατζησαββή στον τύπο την οποία θα χαρακτήριζα ευαγγελικό κήρυγμα για την 
παροικία. «Σαν μετανάστες είχαμε όλοι την έγνοια της παροικίας για να μην αφομοιωθούμε και χά-
σουμε την ιδιαίτερη ταυτότητα μας. Εργαστήκαμε όλοι για να κρατήσουμε τη γλώσσα μας, τα ήθη και 
έθιμα μας, τις παραδόσεις των προγόνων μας». Απλό αλλά τόσο ισχυρό το μήνυμα και για τον 
νεαρό τότε Ανδρέα Χατζησαββή: Προτιμώ τη συμβολή μου σ’αυτόν τον «υπέρ πάντων αγώνα» στον 
οποίο ένας μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά από τη θέση του ιερωμένου. Τόσα άλλα βαθυστόχαστα 
και βαρυσήμανταμηνύματα από την επιστολή. Ανάμεσα τους και εκείνο των δραματικών εμπειριών 
για μια οικογένεια όπου ένα μέλος της βρίσκεται κοντά στο τέλος της ζωής του. Τυγχάνει να μήν είμαι 
ξένος προς αυτές τις εμπειρίες που δεν μπορούν παρά να είναι δύσκολες, πικρές και καταθλιπτικές. 
Με τον ίδιο τον Ανδρέα,  όμως, στο βαθύθεραπευτικό πνεύμα της ιεροσύνης και τη Μαρία, μια ευρυ-
μαθή και μεγαλόψυχη σύζυγο και μητέρα, το όλο θέμα πρέπει να βρίσκεται στα πλαίσια του ανθρω-
πίνου ρεαλισμού. Φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Χατζησαββής αφήνοντας πολλά  διδακτικά μηνύματα. 
Φεύγει σαν πιστός υπηρέτης του αποστολικού έργου, του καλού και του δικαίου.  

 Του Κυριάκου Τσιούπρα             

Του Βασίλη 
Παναγή

Για να δούμε καλύτερες μέρες! 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΗΣ: Ένας πιστός υπηρέτης του Καλού

Αναφ έ ρ α μ ε 
στην προ-
ηγούμενη έκ-
δοση ότι η 
Ορεινή Λάρνα-
κας χρειάζεται 
την βοήθεια 
μας και είχα συγχαρεί όλους όσους πήραν την 
πρωτοβουλία να διεξαχθεί έρανος για  τους  
πυρόπληκτους, ως αποτέλεσμα των βιβλικών  
καταστροφών. Αν και τα Λεύκαρα δεν έχουν 
 επηρεασθεί από την φωτιά, εν τούτοις ως  
Κωμόπολης  που έχει και περιφερειακό Δημοτικό 
Σχολείο και περιφερειακά Γυμνάσιο και Κολλέγιο 
όπου παρακολουθούν  και  μαθητές από τις πυ-
ρόπληκτες περιοχές. Τα εγκαίνια του Νέου Συνε-
δριακού Κέντρου στα Λεύκαρα πιστεύετε να  
ελκύσει κόσμο για οποιανδήποτε Συνεδρίαση και 
με την πληθώρα ξενοδοχείων και αγροτουριστι-
κών, μπορεί κανείς  να μείνει όσο καιρό επιθυμεί, 
διότι κατά την φτωχή μου γνώμη τα χωριά δεν  
είναι κάτι που θα το επισκεφθείς για μία μόνο  
μέρα, η λίγες ώρες αλλά για να πάρει κάποιος 
την εμπειρία της ζωής στην ύπαιθρο και την  
καθημερινότητα χρειάζεται μία εβδομάδα το  
λιγότερο. Από τα Λεύκαρα  μπορεί κανείς να  
επισκεφθεί τα τριγύρω χωριά της Ορεινής, και  
από εκεί υπάρχει  και καλός δρόμος προς το  
Μοναστήρι του Μαχαιρά. Παλαιότερα  ο Sir Reo 
Stakis είχε δωρίσει χρηματική βοήθεια για  την 
ανέγερση  του Γηροκομείου Λευκάρων και σε ένα 
βαθμό και ο Σύνδεσμος Λευκαριτών  Μ.Β.  με 
ποσά   για την διατήρηση  του, ως επίσης και 
προς το Νοσοκομείο  Λευκάρων. Μα για να  
είμαστε δίκαιοι δώρισε και για τον στίβο καλαθό-
σφαιρας  και τόσα άλλα. Οικογένεια μ. Στέλιου 
Ιωάννου Οπως επίσημα έχει ανακοινωθεί  από 
τον Δήμαρχο Λευκάρων  κον Σοφοκλή Σοφοκλέ-
ους η οικογένεια του Αείμνηστου Στέλιου Ιωάννου 
αποφάσισε, όπως αναπαλαιώσει την κατοικία 
(όπου γεννήθηκε ο Στέλιος Ιωάννου) που το  όλο  
συγκρότημα θα αποτελείτε από  δημόσια  βιβλιο-
θήκη, και η  τοπιοτέχνηση  της περιοχής,  θα  
αναβαθμίσει αναμφίβολα την ποιότητα ζωής  των 
πολιτών. Ο Στέλιος Ιωάννου ήταν ο ένας εκ των 
δύο συνιδρυτών της γνωστής εταιρίας Ιωάννου 
και Παρασκευαΐδη (J&P) Ο πατέρας του Στέλιου 
ήταν ο Ττοφής που είχε το “χάνι του Ττοφή ” στην 
Λευκωσία η όπως είναι ευρύτερα γνωστό το “χάνι 
του Αγιόυ Αντωνίου”  Οι ευεργεσίες του μ. Στέλιου 
Ιωάννου είναι αμέτρητες, μεταξύ αυτών 8 εκα-
τομμύρια ευρώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και η 
κα Ελλη Ιωάννου βοήθησε στη ίδρυση σχολείου 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, το τμήμα Ερευ-
νών γύρω από κλασσικές και Βυζαντινές σπου-
δές. (βλέπε φώτο) Πάμπολλα και αμέτρητα είναι 
τα ιδρύματα που έτυχαν μεγάλης βοηθείας από 
την οικογένεια Στέλιου Ιωάννου και όπου και να 
βρίσκεται κανείς θα έλθη μπροστά από ένα κτίριο 
η ίδρυμα που  έκτισε η  βοήθησε η και που συνε-

χίζει να βοηθά η οικογένεια 
Στέλιου Ιωάννου . Προς τιμή δε του Στέλιου  
Ιωάννου η Κυπριακή Κυβέρνηση μεταξύ άλλων 
τύπωσε γραμματόσημο με την φωτογραφία του 
Στέλιου Ιωάννου. Η νέα αυτή πρωτοβουλία να 
αναπαλαιωθεί το σπίτι όπου γεννήθηκε  
ο Στέλιος Ιωάννου  και η ίδρυση Βιβλιοθήκης, 
είναι αναμφίβολα  κάτι που θα την χρησιμοποι-
ήσουν όλοι μικροί και μεγάλοι και που για χρόνια 
τώρα προσπαθούσε το δημαρχείο να ιδρύσει.  
Είναι όλοι άξιοι συγχαρητηρίων που συνέβαλαν 
σε αυτήν την υπέροχη ιδέα. Η βιβλιοθήκη θα  
βοηθήσει όλους και τους άπορους μαθητές, που 
δεν μπορούν να αγοράσουν ένα βιβλίο, είμαι 
 σίγουρος ότι η βιβλιοθήκη θα προσφέρει έξτρα  
βιβλία  δωρεάν για τους φοιτητές. Θυμάμαι όταν 
είμασταν Γυμνάσιο δεν είχαμε την οικονομική ευ-
χέρεια να αγοράσουμε τα βιβλία και είτε τα δα-
νειζόμαστε  από τους φίλους μας, η από τα πιο 
μεγάλα ξαδέλφια μας,  μα  και έτσι  ήταν οι καιροί  
εκείνοι, που δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει  
τίποτα αλλάξει από τότε, αλλά μάλλον έχει χειρο-
τερέψει   με 4 εκατομμύρια παιδιά να πεινούν 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι τράπεζες τροφίμων να 
αυξάνονται επί καθημερινής βάσεως, και  
συγχαίρω όλους για την πρωτοβουλία να βοηθή-
σουνε στις τράπεζες τροφίμων. Στο δημαρχείο 
Enfield   έχουμε  κάλαθο  όπου βάζουν τρόφιμα 
για να διανεμηθούν στις τράπεζες τροφίμων.  
Στα σουπερμάρκετς έχουν ένα κουτί μεγάλο  
ειδικό, όπου οι πελάτες μπορούν να τοποθετή-
σουν διάφορα τρόφιμα. Γάλα σκόνη  για βρέφη, 
κονσέρβες φρούτα η λαχανικά, ζάχαρη, ρύζι, 
αλεύρι,  νερό  και τόσα άλλα.  Συγχαρητήρια στις 
κοινότητες που έχουν αρχίσει αυτό το ιερό έργο 
και ειδικά σε περιοχές που τις μαστίζει η λιτότητα 
και που έχει σε έναν μεγάλο βαθμό άπορες οικο-
γένειες.  Δύσκολοι καιροί πολύ δύσκολοι,  αφού 
και οι δάσκαλοι πηγαίνουν σχολείο πολύ ενωρίς 
να ετοιμάσουν  και να  προσφέρουν ένα  πρό-
γευμα σε άπορα παιδιά, αφού δεν έχουν τίποτα 
να φάνε στο σπίτι τους. Απίστευτο όμως αληθινό. 
Συγχαρητήρια σε όλους που κάνουν κάθε προ-
σπάθεια να βοηθήσουν τον πλησίον τους και όλοι 
είναι άξιοι συγχαρητηρίων, από τον Sir Reo Staki  
μέχρι  την οικογένεια Στέλιου Ιωάννου, μέχρι και 
όλους τους  ήρωες,  αφανείς η όχι που προσφέ-
ρουν  μεγάλα η μικρά ποσά και ασφαλώς μέσα 
στα πλαίσια των δυνάμεων  τους,  δίδουν ότι 
μπορούν, είτε τον καιρό τους είτε οποιανδήποτε 
άλλη βοήθεια. Εύχομαι και προσεύχομαι να μας 
έλθουν καλύτεροι καιροί. Και θα έλθουν…   
θα έλθουν.  
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Καθώς άρχισε 
vα ρoδίζει η 
αυγή της 20ης 
Ιουλίου 1974 

άκoυσα παράξε-
voυς παρατετα-

μένους ήχους στον ουρανό,  
που έμοιαζαν με μακρόσυρτες 
έντονες βροντές. Γρήγoρα  
συvειδητoπoίησα πως επρό-
κειτo για πολεμικά αερoπλάvα! 
Πετάκτηκα σαv ελατήριo από τo 
στρώμα και βγήκα στη βεράvτα 
τoυ σπιτιoύ μoυ. Η τουρκική  
εισβολή ήταν πια γεγονός! Και 
έβρισκε την Κύπρο διχασμένη! 
Τo θέαμα ήταv φoβερό. ΄Ενα 
σμήνος τoυρκικώv αερoπλάvωv 
βoμβάρδιζε τov Κόρvo, τη δυτι-
κότερη κoρυφή τoυ Πεvταδά-
κτυλoυ, πoυ oρθωvόταv  περή-
φαvoς ακριβώς πάvω από τo 
χωριό μoυ, τov Λάρvακα της 
Λαπήθoυ. Πoλλές κιόλας πυρ-
καγιές είχαv πρoκληθεί  
από τoυς βoμβαρδισμoύς σε 
ολόκληρο σχεδόν το μήκος της 
οροσειράς. Τηv ίδια ώρα έvα 
άλλo σμήvoς τoυρκικώv αερo-
πλάvωv χυμoύσε εvαvτίov  
μιας δικής μας στρατιωτικής  
φάλαγγας λίγo αvατoλικότερα 
τoυ Κovτεμέvoυ, νότια του  
χωριού μου. Οι εκρήξεις ήταν 
εκκωφαvτικές. Τα αερoπλάvα 
ξερvoύσαv λυσσασμέvα φωτιά 
και σίδερo κατά μήκoς τoυ  
δρόμoυ Σκυλλoύρας προς  
Μύρτoυ. Είχαμε σημαντικές 
απώλειες δικών μας στρατιω-
τών και πάρα πολλούς τραυμα-
τισμούς.  
Χωρίς vα διστάσω καθόλoυ 
μπήκα στo δωμάτιo μoυ και  
άρχισα vα vτύvoμαι βιαστικά. 
 Είπα στη γυvαίκα μoυ vα  
ξυπvήσει τo μωρό μας και vα 
μετακιvηθούν πιo πάvω στo  
πατρικό μoυ σπίτι, όπoυ θα  
είχαv συμπαραστάτες τoυς  
γονείς μου. Της έδωσα στα γρή-
γoρα τη συμβoυλή vα πρoτιμή-
σoυv vα μείvoυv στo υπόγειo 
για vα έχoυv κάπoια πρoφύλαξη 
από τηv αερoπoρία...] Κατευθύ-
vθηκα στo Σωματείo τoυ  
χωριoύ, την «Εθνική ΄Ενωση 
“Μαυρομμάτης” Λάρνακος  
Λαπήθου», που είχε γίνει από 
τις 15 του Ιούλη 1974 η κύρια 
έδρα των πραξικοπηματιών της 
περιοχής μας! [Μόλις έφθασα 
εκεί συvάvτησα τον "υπεύθυvo" 
πραξικοπηματία. Τoυ είπα στα 
γρήγoρα ότι κάτι έπρεπε vα κά-
voυμε άμεσα, γιατί η τoυρκική 
εισβoλή ήταv ήδη γεγovός... 
Εκείνος μού απάντησε κυνικά 
ότι ο ίδιος ήταν πολύ κουρασμέ-
νος από τα πολλά τρεχάματά 
του τις τελευταίες μέρες και δεν 
μπορούσε να κάνει ο,τιδήποτε 
άλλο!] Αvoίξαμε τo ραδιόφωvo...  
Ενώ είχαν ήδη πέσει ανενόχλη-
τοι Τούρκοι αλεξιπτωτιστές στον 
τουρκικό τομέα της Λευκωσίας, 
ενώ ο Πενταδάκτυλος καιόταν 
απ’ άκρου σ΄ άκρο και η  
τουρκική αεροπορία βομβάρ-
διζε ανενόχλητη, το μόνο, που 
είχε να ανακοινώσει το ΡΙΚ, ο  
κρατικός μας ραδιοφωνικός 
σταθμός, που είχε καταληφθεί 
από τους πραξικοπηματίες και 
βρέθηκε να διοικείται από  
εκπροσώπους τους, ήταν η υπό 
ομαλές συνθήκες στερεότυπη 
καθημερινότητα: 
"... Σήμερα είvαι Σάββατo, 20 
Ιουλίου 1974. Η εκκλησία μας 
εoρτάζει..." 
΄Ετυχε να είμαι ο αρχαιότερος 
και ο μόνος ΄Εφεδρος Αξιωμα-
τικός, που βρέθηκε στο Σωμα-
τείο του χωριού μου πριν από 
την κήρυξη γενικής επιστράτευ-

σης. Γνώριζα ότι ήμασταν  
πολλοί οι έφεδροι συγχωριανοί, 
οι περισσότεροι καταδρομείς, 
που θα πηγαίναμε για κατάταξη.   
[Μίλησα σε μια oμάδα απ΄αυ-
τούς, πoυ βρίσκονταv στo  
Σωματείo λόγω της συμμετοχής 
τους στο πραξικόπημα.  
Παραμερίζοντας κάθε πικρό  
συναίσθημα για τη δράση τους, 
που με έπνιγε ασφυκτικά, τoύς 
είπα ότι θα έπρεπε vα παραμε-
ρίσουμε όλα όσα μάς χώριζαν 
μέχρι τώρα και να ετoιμαστoύμε 
αμέσως για κατάταξη... "Τώρα 
πια έχoυμε vα κάνoυμε με τoυς 
Τoύρκoυς» πρόσθεσα...  
«΄Εχουμε υπέρτατο καθήκov vα 
παρoυσιαστoύμε στη Μοίρα 
μας και να τους αντιμετωπί-
σουμε», συνέχισα...]  
΄Υστερα από αρκετή ώρα, εδέ-
ησε vα αvαφέρει και τo ΡIΚ ότι 
η εισβoλή ήταv πια γεγovός!  
Καλούσε δε όλους τoυς  
έφεδρoυς σε επιστράτευση... 
Μόλις ετoιμάστηκε η oμάδα τωv 
εφέδρωv καταδρoμέωv, κατεθυ-
vθήκαμε πρoς τo λεωφορείο 
αποφασισμένοι vα πάμε στη 
βάση της 33ης Μοίρας  
Καταδρομών στo Πέλλα Παΐς. 
Φτάσαμε σε λίγο στη διακλά-
δωση τoυ δασικού δρόμoυ 
προς Κόρνο ή Βασίλεια. 
Μάς σταμάτησε εκεί έvας  
γvωστός μoυ, έφεδρoς αvθυπo-
λoχαγός και ο ίδιος. Καταγόταν 
από τηv Κερύvεια. Κατευθυνό-
ταν πρoς τo χωριό μας  
προερχόμενος από την αντίθετη 
κατεύθυνση... Μόλις με είδε ο 
Χριστοδουλίδης, με τον οποίο 
συνυπήρξαμε παλαιότερα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματι-
κών Κερύνειας,  μoυ είπε ψιθυ-
ριστά: 
- Μα τρελλάθηκες, Σάββα μου; 
Πoύ τραβάς με τόσo κόσμo μαζί 
σου; Ξέρεις τι κόλαση επικρατεί 
εκεί κάτω; Πρoσωπικά για vα 
ξεφύγω είδα κι' έπαθα. Τo 3o 
Τακτικό Συγκρότημα στηv  
Κερύvεια έχει γίvει κιόλας  
στάκτη από τoυς βoμβαρδι-
σμoύς. Οι στρατιώτες σκόρπι-
σαv... Καμμιά μovάδα και  
καvέvας διoικητής δεv θα βρεθεί 
vα σας παραλάβει και vα σας 
εξoπλίσει. Τo καλύτερo, πoυ 
έχετε vα κάvετε, είvαι vα  
γυρίσετε πίσω μέχρι vα δoύμε 
τι θα γίvει! Και λέγovτας αυτά 
ξαvαμπήκε στo αυτoκίvητό τoυ 
και απομακρύνθηκε... Κατά-
λαβα ότι o κίvδυvoς ήταv θαvά-
σιμoς. Οι πληροφορίες που 
πήρα ήταν πολύ ανησυχητικές... 
Βρέθηκα ξαφνικά μπροστά σε 
φοβερά διλήμματα... ΄Επρεπε 
όμως να πάρω γρήγορα τελε-
σίδικες, έστω και παράτολμες, 
αποφάσεις... ΄Εvιωθα όμως 
πoλύ βαρειά τηv ευθύvη στoυς 
ώμoυς μoυ vα κoυβαλάω τό-
σoυς πoλλoύς αvθρώπoυς στo 
άγvωστo με κίvδυvo vα χάσoυv 
τηv ζωή τoυς...  Εξέθεσα χωρίς  
περιστροφές τους πιθανούς 
 κινδύνους, που δυνατό να  
αντιμετωπίζαμε, αν συνεχίζαμε 
την πορεία μας προς την Κερύ-
νεια. Ζήτησα από τον κάθε  
έφεδρο να αποφασίσει μόνος 
του, ελεύθερα και αβίαστα, κατά  
πόσον ήθελε να πάει μαζί μου 
στο Πέλλα Παΐς ή όχι. Τέλειωσα 
λέγovτας πως θα περίμενα να 
μάθω από τoν καθέvα τους  
ξεχωριστά ποια θα ήταν η  
οριστική του απόφαση... Τελικά 
κανένας τους δεν αρνήθηκε να 
πάει... [Ωστόσο είχαμε όλοι 
έvτovο το αίσθημα, πως πή-
ραμε μια μεγάλη απόφαση! 
Ορθή μεν, κατά την κρίση μας, 
αλλά πολύ επικίνδυνη! ΄Ομως, 

δεν το βάλαμε κάτω!] Συνεχί-
σαμε να πρoχωρoύμε προς τη 
Βασίλεια!  Η αερoπoρία συνέ-
χιζε να βoμβαρδίζει αvελέητα... 
[Ακoύαμε καθαρά τoυς κτύπoυς 
της καρδιάς μας, πoυ κόvτευε 
vα σπάσει, καθώς συvαισθαvό-
μασταv πως από στιγμή σε στι-
γμή ήταv δυvατό vα πέσoυμε 
σ ε  
παγίδα.]  Οι φόβoι μας πoλλα-
πλασιάστηκαv, καθώς αvτικρί-
σαμε σε λίγο τη θάλασσα. Βλέ-
παμε πια καθαρά πολλά 
πoλεμικά πλoία, αρκετά κovτά 
στα παράλια της βόρειας ακτής 
της Κύπρου και άλλα τόσα vα 
χάvovται στo βάθoς... Παγώ-
σαμε! Πρoχωρώvτας ριψοκίν-
δυνα με μεγάλες πρoφυλάξεις 
φτάσαμε πρώτα στη Λάπηθo 
και σε λίγο στον Καραβά. Ο κό-
σμoς παvικόβλητoς έβγαιvε 
από τα σπίτια του και έτρεχε 
στoυς γύρω δρόμoυς... Βλέ-
παμε τα σπίτια vα εκκενώνovται 
και τις μάvες vα τρέχoυv με τα 
παιδιά τoυς κάτω από τις λεμo-
vιές. Βλέπαμε ανθρώπους όλων 
των ηλικιών να ψάχvoυν με 
αγωνία για κάπoιo μεταφoρικό 
μέσo για να φύγουν, όσο το δυ-
νατό πιο σύντομα, μακριά από 
τις εστίες τους, που βάλλονταν 
συνεχώς από στεριά, θάλασσα 
και αέρα!  
Τo σκηνικό γύρω μας ήταv απo-
καρδιωτικό..  Με κoμμέvη τηv 
αvάσα πρoχωρούσαμε πρoς 
τηv Κερύvεια. [Στα δεξιά μας  
o Πεvταδάκτυλoς παραδιvόταv 
απ΄άκρου σ΄άκρο στις φλόγες... 
Σμήνη της τoυρκικής πολεμικής 
αερoπoρίας μυδραλιoβoλούσαν 
ασταμάτητα και χυμoύσαv κατά 
πάνω μας μoυγκρίζovτας. 
Σκόρπιζαv παvτoύ τov τρόμo 
και την  
ερήμωση... Στα αριστερά μας τα 
τουρκικά πολεμικά πλοία  
πλημμύρισαν τη θάλασσα. 
 ΄Ερριχvαv συνέχεια εναντίον 
στρατιωτικών στόχων αμέτρη-
τες εκκωφαντικές κανονιές... 
Υπήρξαν πάρα πολλοί τραυμα-
τισμοί και πολλοί θάνατοι...]  
Στην πορεία μας συvαvτoύσαμε 
ατέλειωτες ουρές από πoλιτικά 
αλλά και από στρατιωτικά  
αυτoκίvητα. Κατευθύvovταν όλα 
πρoς τηv αvτίθετη κατεύθυvση. 
Παραξεvευτήκαμε! Πώς ήταv 
δυvατό vα πρoχωρoύμε εμείς 
πρoς τηv Κερύvεια, εvώ τόσα 
πολλά μικρά και μεγαλύτερα 
στρατιωτικά oχήματα vα  
φεύγουν προς την αντίθετη  
κατεύθυvση; Τι ακριβώς συνέ-
βαινε και το έβαζαν όλοι στα  
πόδια; Γιατί, ακόμη και ανώτεροι 
στρατιωτικοί επέβαιναν μαζί με 
τους στρατιώτες τους στα στρα-
τιωτικά αυτά αυτοκίνητα;  
Δεν έπρεπε όλοι αυτοί να  
παραμείνουν στην Κερύνεια για 
να την υπερασπιστούν; Θελή-
σαμε vα ζητήσoυμε  εξηγήσεις... 
΄Ομως οι στρατιώτες, που βρί-
σκονταν στα αυτoκίνητα μάς  
έγvεφαν vα προχωρήσουμε, 
χωρίς να σταματούν... ΄Εκαναν  
μάλιστα με τα δάκτυλά τους και 
το σήμα της vίκης....Κι' εμείς 
πρoχωρoύσαμε! Νιώθαμε όμως 
έντονα μέσα μας ότι η Κύπρος 
είχεν  ήδη προδοθεί!  
                    
                      ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

 13 | Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Ο ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1974 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ - ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Του  Σάββα 
Παυλίδη

 44 χρόνια από τότε που μας έφυγε…

«Γνωστή είναι η φωνή που ακούτε, είμαι ο Μακάριος!»   

«Στις 3 Αυγούστου συμπληρώ-
νονται 44 χρόνια από τότε που 
η Κύπρος έχασε τον μεγαλύ-
τερο γιο της. Οι απόδημοι  
συμπατριώτες της Αγγλίας μαζί 
με ολόκληρο τον ελληνισμό 
αποτίουν φόρο τιμής τόσο στον 
Εθνάρχη Μακάριο όσο και 
στους ήρωες του λαού μας που 
όρθωσαν το ανάστημά τους 
υπερασπίζοντας τη δημοκρατία, 
τη νομιμότητα και την ελευθερία. 
Και υπόσχονται να διατηρήσουν 
τις παρακαταθήκες του για ενό-
τητα, ομόνοια και σύνεση για το 
μέλλον. Ας δούμε όμως κάτι 
από τη διαδρομή αυτού του αν-
θρώπου - θρύλου που ξεκίνησε 
από ένα ταπεινό βοσκόπουλο 
για να γίνει ίνδαλμα των λαών 
της γης που αγωνίζονταν για 
λευτεριά και δικαιοσύνη.   
O Αρχιεπίσκοπος Μακάριος  
Γ’ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 
1913 στο χωριό Άνω Παναγιά 
της Πάφου. Γονείς του ήταν ο 
Χριστόδουλος Μούσκος και η 
Ελένη Αθανασίου. Σε νεαρή 
 ηλικία πήγε στη Μονή Κύκκου 
όπου και προσελήφθη ως δόκι-
μος μοναχός. Στις 7 Αυγούστου 
1938 χειροτονήθηκε Διάκονος 
και μετονομάστηκε από Μιχά-
λης σε Μακάριο. Τον ίδιο χρόνο, 
στάλθηκε ως υπότροφος της 
Μονής Κύκκου στην Αθήνα για 
θεολογικές σπουδές στο Εθνικό 
Πανεπιστήμιο. Αφού απεφοί-
τησε το 1942 από τη Θεολογική 
Σχολή, ενεγράφη στη Νομική 
Σχολή όπου παρακολουθούσε 
μαθήματα μέχρι την απελευθέ-
ρωση της Ελλάδας από τη  
Γερμανική κατοχή οπότε και 
επέστρεψε στην Κύπρο για  
μικρό χρονικό διάστημα. Επι-
στρέφοντας στην Αθήνα, χειρο-
τονήθηκε σε Πρεσβύτερο και σε 
Αρχιμανδρίτη στις 13 Ιανουα-
ρίου 1946 στο ναό της Αγίας  
Ειρήνης, όπου υπηρέτησε για 
πέντε χρόνια ως Διάκονος με το 
Μητροπολίτη Αργυροκάστρου 
Παντελεήμονα και προϊστάμε-
νος του ναού Αγίας Παρα-
σκευής στον Πειραιά. Την ίδια 
χρονιά, του δόθηκε υποτροφία 
από το Παγκόσμιο Συμβούλιο 
Εκκλησιών και πήγε στις  
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
για περαιτέρω θεολογικές 
σπουδές. Παρακολούθησε για 
δυο χρόνια μαθήματα στο  
Πανεπιστήμιο της Βοστόνης με 
ειδίκευση στην Κοινωνιολογία 
της θρησκείας. Στις 8 Απριλίου 
1948 εξελέγη  Μητροπολίτης  
Κιτίου και στις 13 Ιουνίου  
χειροτονήθηκε σε Επίσκοπο. 
Η δράση του ως Μητροπολίτης 
Κιτίου ήταν εξαιρετικά γόνιμη, 
αφού ανακαίνισε τη Μητρόπολη 
στη Λάρνακα, βελτίωσε την  
οικονομική κατάσταση του κλή-
ρου, ίδρυσε Φιλόπτωχες Αδελ-
φότητες και αναπτέρωσε το 
ηθικό του καταπιεσμένου του 
λαού. Ως Πρόεδρος του Γρα-
φείου Εθναρχίας, πήγε το 1949 
στην Ελλάδα όπου είχε συνομι-
λίες με τον τότε Βασιλιά, τον 
Πρωθυπουργό και άλλους επι-
σήμους, για το Κυπριακό πρό-
βλημα. Μετά από εισήγησή του, 
η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας 

της Κύπρου οργάνωσε στις 15 
Ιανουαρίου 1950 Παγκύπριο 
Δημοψήφισμα κατά το οποίο 
97% του Ελληνικού Κυπριακού 
πληθυσμού ψήφισαν υπέρ της 
ένωσης της Κύπρου με την  
Ελλάδα. Στις 20 Οκτωβρίου 
1950 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος 
και Εθνάρχης, σε διαδοχή του 
Μακαρίου Β΄.  Αμέσως μετά την 
εκλογή του ως Αρχιεπισκόπου, 
ίδρυσε την Παγκύπρια Εθνική 
Οργάνωση Νεολαίας. Αργότερα 
επισκέφτηκε και πάλι την 
Αθήνα, όπου προσπάθησε να 
πείσει την Ελληνική Κυβέρνηση 
να προσφύγει στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών για το  
Κυπριακό ζήτημα. Επιστρέφο-
ντας στην Κύπρο, Aπέβαλε δια-
μαρτυρία στην Επιτροπή μη αυ-
τοκυβερνωμένων εδαφών των 
Ηνωμένων Εθνών για την  
παράλειψη της Μ. Βρετανίας να 
υποβάλει έκθεση για την πολι-
τική κατάσταση στην Κύπρο. 
Τον Οκτώβριο του 1952 πήγε 
στη Νέα Υόρκη, όπου συγκρο-
τείτο η Έβδομη  Σύνοδος της 
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, 
για να προωθήσει το Κυπριακό 
ζήτημα στο διεθνές πεδίο.  
Ερχόμενος πίσω στην Κύπρο 
απηύθυνε επιστολή στον βρε-
τανό Κυβερνήτη, ζητώντας του 
την προώθηση της εφαρμογής 
του δικαιώματος αυτοδιάθεσης. 
Η απάντηση του Κυβερνήτη 
ήταν αρνητική και ο Αρχιεπίσκο-
πος επέκρινε την πολιτική της 
Μεγάλης Βρετανίας στην  
Κύπρο. Τον Αύγουστο του 1953 
απηύθυνε αίτηση προς το  
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ για 
να περιληφθεί στην ημερήσια 
διάταξη της Ογδόης Συνόδου 
της Γενικής Συνέλευσης του  
Οργανισμού με θέμα εφαρμο-
γής του δικαιώματος αυτοδιάθε-
σης του Κυπριακού λαού. Στις 
9 Μαρτίου 1956 εξορίστηκε στις 
Σεϋχέλλες, αφού οι συνομιλίες 
που είχε με τον Κυβερνήτη για 
το μέλλον της Κύπρου δεν  
κατέληξαν σε συμφωνία. Αφού 
αφέθηκε ελεύθερος, μετά από 
ένα περίπου χρόνο, η Βρετα-
νική Κυβέρνηση τον κάλεσε στο 
Λονδίνο, όπου και υπογράφηκε 
η Συμφωνία του Λονδίνου, που 
ήταν η συνέχεια της Συμφωνίας 
της Ζυρίχης. Με τις Συμφωνίες 
αυτές η Κύπρος θα ανακηρυσ-
σόταν ανεξάρτητη Δημοκρατία. 
Στις 16 Αυγούστου του 1960 η 
Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρ-
τητη Δημοκρατία και ο Μακά-
ριος ανέλαβε καθήκοντα  
Προέδρου, αφού κέρδισε τις 
εκλογές στις 13 Δεκεμβρίου 
1959, με ποσοστό 66.29%.  
Το Φεβρουάριο του 1968, ο Μα-
κάριος επανεκλέγηκε Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Από την αυγή της Κυπριακής 
Ανεξαρτησίας, ακροδεξιά στοι-
χεία, άρχισαν τον πόλεμο κατά 
του Μακαρίου, με διάφορες 
εμπρηστικές επιθέσεις.   Συγκε-
κριμένα, στις 8 Μαρτίου 1970 
έγινε δολοφονική απόπειρα ενα-
ντίον του Μακαρίου. Ο Εθνάρ-
χης επέβαινε ελικοπτέρου, που 
θα τον μετέφερε στην Μονή Μα-
χαιρά για το μνημόσυνο του 

Υπαρχηγού της ΕΟΚΑ Γρηγόρη 
Αυξεντίου. Ο Μακάριος δεν 
έπαθε τίποτε, αλλά τραυματί-
σθηκε ο χειριστής του ελικοπτέ-
ρου, ο οποίος κατόρθωσε να το 
προσγειώσει σε ένα οικόπεδο 
κοντά στην Αρχιεπισκοπή. Με-
γάλη σημασία έδινε επίσης ο 
Μακάριος και στα θρησκευτικά 
του καθήκοντα ως προκαθήμε-
νος της Εκκλησίας της Κύπρου, 
αλλά και ως ηγετική φυσιογνω-
μία στο χώρο της Ορθοδοξίας. 
Έτσι, το Μάρτιο του 1971 με-
τέβη στην Κένυα, όπου κατέ-
θεσε το θεμέλιο λίθο της Ιερατι-
κής Σχολής, η οποία 
περατώθηκε το 1974 με δαπά-
νες της Αρχιεπισκοπής. Κατά 
την επίσκεψη του στην Κένυα, 
προέβη σε ομαδικές βαπτίσεις 
πέντε χιλιάδων ιθαγενών περί-
που. Το Φεβρουάριο του 1973, 
ο Μακάριος επανεξελέγη για 
τρίτη φορά Πρόεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Την 7ην 
Μαρτίου του ιδίου έτους οι τρεις 
Μητροπολίτες της Κύπρου,  
Πάφου, Κιτίου και Κυρηνείας,  
αποφάσισαν «την καθαίρεση 
του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ 
από του Επισκοπικού και κλη-
ρικού καθόλου αξιώματος και 
την επαναφορά τούτου εις την 
τάξη των λαϊκών.  Η πράξη αυτή 
των τριών Μητροπολιτών κατα-
δικάσθηκε από το λαό και δεν 
αναγνωρίσθηκε από τους Αρ-
χηγούς των Ορθοδόξων Εκκλη-
σιών.  Την 15ην Ιουλίου του 
1974, το στρατιωτικό καθεστώς 
η Χούντα  των Αθηνών μαζί με 
την ΕΟΚΑ Β διενήργησαν πρα-
ξικόπημα για την ανατροπή του 
Μακαρίου. Ο Μακαριότατος, 
διασωθείς ως εκ θαύματος,  
κάλεσε τον λαό να αντισταθεί 
στην Χούντα των Αθηνών και 
στους άφρονες πραξικοπημα-
τίες με εκείνη την ιστορική δια-
κήρυξη «Ελληνικέ Κυπριακέ 
Λαέ, Γνώριμη είναι η φωνή που 
ακούς, είμαι ο Μακάριος!».   
Την επομένη, μέσω Μάλτας, 
αναχώρησε στη Βρετανία και 
από εκεί στις Ηνωμένες Πολι-
τείας Αμερικής, όπου και μίλησε 
ενώπιον του Συμβουλίου Ασφα-
λείας καταδικάζοντας το πραξι-
κόπημα που έμελλε να φέρει τη 
μεγαλύτερη καταστροφή στην 
ιστορία της πατρίδας μας. Την 
20ήν  Ιουλίου του ιδίου έτους, η 
Τουρκία  εισέβαλε στην Κύπρο 
και κατέλαβε το 37% περίπου 
του εδάφους της Κυπριακής  
Δημοκρατίας, εκδίωξε το 28% 
περίπου των Ελληνοκυπρίων 
από τις πατρογονικές τους 
εστίες, σκότωσε αμάχους και 
προκάλεσε τεράστιες καταστρο-
φές. Ο Μακάριος απεβίωσε στις 
3 Αυγούστου του 1977, λίγο 
πριν συμπληρώσει τα 64 του 
χρόνια, πληγωμένος από το 
πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή, που έφεραν τόσα δεινά 
στο λαό του. Η καρδιά του δεν 
μπορούσε να αντέξει περισσό-
τερο. Άφησε ορφανό το λαό του 
στις πιο δύσκολες στιγμές της 
πολυτάραχης ιστορίας του.  
Ωστόσο, η ιστορία θα τον κατα-
τάξει στα υψηλότερα σκαλοπά-
τια της αγάπης και της ευγνω-
μοσύνης του λαού του, που 
τόσο τον αγάπησε. Ο Μακάριος 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτε-
ρες φυσιογνωμίες του 20ού  
αιώνα. Το καλύτερο μνημόσυνο 
για τον Μακάριο είναι όπως  
ο Κυπριακός λαός παραμείνει 
άρρηκτα ενωμένος,  στις  προ-
σπάθειες του να λευτερωθεί η 
Κύπρος για το καλό και την  
ευτυχία και την ειρήνη του υπέ-
ροχου λαού μας και την επανέ-
νωση της κοινής μας πατρίδας
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Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης  
γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1824. 
Καταγόταν από πλούσια Ηπειρώ-
τικη οικογένεια και αυτό τον  
βοήθησε να σπουδάσει και να  
ταξιδέψει στην Ευρώπη.  
Σπούδασε πρώτα στην Ιόνιο  

Ακαδημία στην Κέρκυρα και μετά στη Γενεύη, στο 
Παρίσι και στην Πίζα της Ιταλίας απ’ όπου πήρε 
και το δίπλωμα του στα νομικά. Τα φιλελεύθερα 
κινήματα και οι διάφοροι πολιτικοί ξεσηκωμοί - 
επαναστάσεις που έγιναν στην Ευρώπη το 1848 
ενάντια στα αυταρχικά καθεστώτα τον είχαν επη-
ρεάσει.  
 Ήταν επίσης πολυτάξιδος. Ταξίδεψε στην Ιταλία, 
Ελβετία, Γαλλία, Αγγλία, Σκωτία, Βοημία και  
Ουγγαρία. Πήγαινε τακτικά στη Βενετία και το 
1852 παντρεύτηκε την Ελοϊσία Τυπάλδου.  
Σαν πλούσιος που ήταν δεν χρειάστηκε να  
εξασκήσει το επάγγελμα που σπούδασε.  
Εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λευκάδα και το 1856 
εκλέχθηκε  βουλευτής στην Ιόνιο Βουλή και  
αγωνίστηκε για την Ένωση των Εφτανήσων με 
την Ελλάδα. Αργότερα με την προσάρτηση των 
Εφτανήσων εκλέχθηκε βουλευτής στην Ελληνική 
Βουλή. 
 
Ο Βαλαωρίτης είναι επηρεασμένος από την  
ποίηση του Σολωμού και από την ελληνική  
Κλεφτουριά του 1821 όπως φανερώνουν οι πιο 
κάτω στίχοι: 
 
Εγέρασα μωρέ παιδιά. Πενήντα χρόνους κλέ-
φτης / τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρ’ απο-
σταμένος / θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εστέ-
ρεψ’ η καρδιά μου / βρύση το αίμα το’ χυσα 
σταλαματιά δε μένει..... 
 
«Μέριασε βράχε, να διαβώ!» Το κύμ’ ανδρει-
ωμένο / λέγει στην πέτρα του γιαλού θολό, 
μελανιασμένο. / «Μέριασε, μες στα στήθη μου, 
που ’σαν νεκρά και κρύα, / μαύρος βοριάς 
εφώλιασε και μαύρη τρικυμία, / Αφρούς δεν 
έχω γι’ άρματα, κούφια βοή γι’ αντάρα, / έχω 
ποτάμι αίματα, με θέριεψε η κατάρα».... 
 
«Ο Αστραπόγιαννος» 
Το 1857 έκδωσε τη συλλογή «Μνημόσυνα».  
Στη συλλογή αυτή συμπεριλαμβάνεται και το  
επικολυρικό ποίημα του «Αστραπόγιαννος».   
Στο ποίημα αυτό ένας οπλαρχηγός, ο Αστραπό-

γιαννος, πληγώνεται σοβαρά από τους Τούρκους 
και ζητά από ένα νεαρό Κλέφτη, τον Λαμπέτη να 
τον  σκοτώσει γιατί δεν θέλει να του πάρουν το 
κεφάλι οι εχθροί του. Ο Λαμπέτης υπακούει στην 
εντολή του αρχηγού του, του παίρνει το κεφάλι 
και το θάβει. Αργότερα σκοτώνεται ο ίδιος από 
τους Τούρκους στο ίδιο σημείο που έθαψε το  
κεφάλι του Αστραπρόγιαννου.  
  
«Η Κυρά Φροσύνη» 
Το 1859 έκδωσε τη συλλογή «Κυρά Φροσύνη», 
ένα ποίημα που περιστρέφεται γύρω στον  
παράφορο έρωτα του γέροντα Αλή Πασά των 
Ιωαννίνων αλλά όταν η Φροσύνη δεν ανταπο-
κρίνεται την πνίγει μαζί με άλλες ελληνοπούλες 
στη λίμνη των Ιωαννίνων.  
 
Ο Γ. Κορδάτος αναφέρει ότι  στο ποίημα αυτό  
ο Βαλαωρίτης ήταν επηρεασμένος από συγγενείς 
του Ηπειρώτες, που είχαν κυνηγηθεί από τον Αλή 
Πασά και πως παραμορφώνει τα γεγονότα και 
παρουσιάζει τον Αλή σαν ωμό τύραννο.  
Δίνουμε μερικούς στίχους από το Πρώτο Άσμα 
όπου ο ποιητής περιγράφει το φόβο και τον τρόμο 
που επικρατούσε την τοτινή εποχή: 
  
Επέσανε τα Γιάννενα σιγά να κοιμηθούνε / 
εσβύσανε τα φώτα τους, εκλείσανε τα μάτια. /  
Τραγούδι δεν ακούεται, ψυχή δεν ανασαίνει. 
/ Ο ύπνος είναι θάνατος, και μνήμα το κρεβ-
βάτι, / και η χώρα κοιμητήριο, κ’ η νύχτα  
ρημοκλήσι. 
  
Δίνουμε επίσης μερικούς στίχους όπου ο ποιητής 
εκφράζει τον παράφορο έρωτα του Αλή Πασά: 
  
Επέρασαν χρόνοι πολλοί, που δε σφραγίζω 
μάτι, / βαρέθηκα τη δόξα μου, έφαγα τη ζωή 
μου / κι ακόμη δεν εγνώρισα στον κόσμο την 
αγάπη.  / Φροσύνη, αγάπησε με συ, σε λίγο 
θα πεθάνω, / δικά σου είναι τα Γιάννενα, όλα 
δικά σου νάναι. 
  
«Ο Αθανάσιος Διάκος» 
Ένα άλλο υπέροχο ποιητικό αριστούργημα του 
Βαλαωρίτη είναι  «Ο Αθανάσιος Διάκος».  
Ο ποιητής είναι καλός μελετητής της Επανάστα-
σης του 1821 και με την πλούσια δημοτική του 
γλώσσα  δίνει τρομερή ζωντάνια στους ήρωες 
του. Η υπόθεση του ποιήματος είναι η μάχη της 
Αλαμάνας όπου ο Διάκος παλεύει χωρίς να  
αψηφάει τον κίνδυνο γιατί μέσα του έταξε έναν 
σκοπό: να λευτερώσει την αγαπημένη του  
πατρίδα. Μα όταν συλλαμβάνεται και βασανίζεται 

από τους Τούρκους δεν θρηνεί για το δικό του 
θάνατο αλλά θρηνεί γιατί θα φύγει από τη ζωή σε 
μια τόσο όμορφη εποχή: 
  
Για ιδές καιρό που διάλεξεν ο Χάρος να με 
πάρει / τώρα π’ ανθίζουν τα κλαριά, που βγά-
νει η γη χορτάρι. / Πλάστε μεγαλοδύναμε!  
Χριστέ! Παράλαβέ με. /  Βρέξε στη φλόγα μου 
δροσιά και κάμε αυτήν τη στάχτη, / που θα ν’ 
αφήσει το κορμί του δούλου σου, Πατέρα, / 
να μην την πάρει ο άνεμος, και να μη μείνει 
στείρα. 
  
Ο Γ. Βαλέτας θεωρεί το Βαλαωρίτη σαν  
«το δεύτερο σκέλος της Εφτανησιώτικης Σχολής, 
που ο αρχηγός της είναι ο εθνικός μας ποιητής 
Διονύσιος Σολωμός». Ο Κωστής Παλαμάς  
γράφοντας για τον Βαλαωρίτη ανάφερε πως 
στους στίχους του: «Δημοτική γλώσσα, εθνική 
παράδοση, ελληνική ιστορία πιάνονται χέρια και 
περπατάνε..... θεατής τον απολαύω σαν έναν 
όνειρο σαιξπηρικό καλοκαιρινής νυχτιάς, που  
μαγεύει....» 
  
«Ο Φωτεινός» 
Τον «Φωτεινό» φαίνεται να τον έγραψε όταν ήταν 
νέος και είχε φιλελεύθερες ιδέες. Η υπόθεση τους 
είναι η εξής: Ο Τζώρτζης Γρατσιάνος είναι  
Φράγκος γαιοκτήμονας στη Λευκάδα και έκανε 
ότι ήθελε σαν πραγματικός μεσαιωνικός  
φεουδάρχης και πρόσταζε και φοβέριζε τον 
φτωχό αγρότη Φωτεινό. Το παράπονο του  
φτωχοαγρότη Φωτεινού ήταν παράπονο μιας  
ολόκληρης τάξης, των δουλευτάδων της γης, 
αντανακλούσε μια πραγματικότητα όχι των  
μεσαιωνικών χρόνων μα ως αργά ως τον 19ο  
αιώνα, γιατί στη Λευκάδα υπήρχαν ακόμη οι  
σκληροί φεουδάρχες που απομυζούσαν  το  
μόχθο του φτωχού.  
  
Δίνουμε μερικούς στίχους που αντικαθρεφτίζουν 
τη μιζέρια της φτωχολογιάς: 
  
Εγώ, ο φτωχός ο Φωτεινός, ο γέρος ο ξεσκλη-
άρης, /  που ρίχνω εδώ τον σπόρο μου για να 
μου τονε πάρης, /  εγώ, που με τον ίδρωτα τα 
χώματα ζυμώνω /  για να τρώει άλλος το 
ψωμί, που τρέχω και κεντρώνω / την αγριλίδα 
του βουνού και που δεν έχω λάδι / ν’ ανάφτω 
το καντήλι μου και ζω μέσα στον άδη, /  εγώ, 
που με τα νύχια μου αναποδογυρίζω / το 
λόγγο και τα ριζιμιά για να σας τα στολίζω / 
με κλήματα, που δεν τρυγώ και που ποτέ δεν 
έχω, / λίγο κρασί κεφαλιακό τη γλώσσα μου 

να βρέχω.....  
Όταν όμως ο φεουδάρχης Γρατσιάνος το παρα-

κάνει, οι Λευκαδίτες αγρότες ξεσηκώνονται.  

Ο αγροτικός σηκωμός καταλήγει με το γάμο της 

κόρης του επαναστάτη Φωτεινού με το καλύτερο 

παλικάρι του νησιού.  Ο Κορδάτος λέει πως τον 

«Φωτεινό» ο Βαλαωρίτης δεν τόλμησε να τον  

εκδόσει όσο ζούσε γιατί σαν πλούσιος που ήταν 

δεν ήθελε να τα χαλάσει με την τάξη του. 

Όταν το 1863 τα Εφτάνησα ενώθηκαν με την  

Ελλάδα ο Βαλαωρίτης είχε αλλάξει ιδέες.  

Από φιλελεύθερος που ήταν κατέληξε φιλο-μο-

ναρχικός και όταν ο βασιλιάς Γεώργιος επισκέ-
φτηκε την Κέρκυρα του έκανε την πιο κάτω  

αφιέρωση: 

  

Ήθελα νάμαι πέλαγο, τα κύματα του να χω / 
και να ρθω στα ποδάρια Σου, στου Θρόνου 
σου το βράχο, / το δροσερό τους τον αφρό, 
την άγρια τη βοή τους, / τ’ ανδρειωμένα σπλά-
χνα τους, τη φοβερή ψυχή τους, /  τη γαλανή 
τους τη θωριά, την παντοδυναμία, / να Σου τα 
δώσω σήμερα να γένης τρικυμία. 
  

Το 1872 η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου της  

Αθήνας ανάθεσε στο Βαλαωρίτη να απαγγείλει 

ποίημα στα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του 

Γρηγορίου Ε’όπου είπε τους γνωστούς στίχους: 

  

Πώς μας θωρείς ακίνητος, που τρέχει ο λογι-
σμός σου; / Τα φτερωτά σου όνειρα γιατί στο 
μέτωπό σου / να μη φυτρώσουν, γέροντα, τό-
σες χρυσές αχτίδες, / όσες μας δίνει η όψη 
σου παρηγοριές και ελπίδες; 
  

Παρόλο που το ποίημα του Βαλαωρίτη ήταν  

γεμάτο πατριδοκαπηλία ήταν η πρώτη φορά που 

σε δημόσιο χώρο απαγγέλθηκε ένα μεγάλο  

ποίημα μπροστά στους επίσημους στη λαϊκή 

γλώσσα. Ο Σπ. Τρικούπης που ήταν πρεσβευ-

τής στο Λονδίνο εξύμνησε το ποιητικό έργο του  

Βαλαωρίτη και τον απεκάλεσε σαν διάδοχο του 

Σολωμού. Ο Βαλαωρίτης πέθανε το 1879.   
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ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
21:30 Μαρία Πενταγιώτισσα  
(1957). Αισθηματικό δράμα με 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη,  
Ανδρέα Μπάρκουλη, Θόδωρο 
Μορίδη. Μια όμορφη κοπέλα 
από τους Πενταγιούς αγαπάει 
κάποιον που δεν είναι της  
σειράς της και έρχεται αντιμέ-
τωπη με τον αδελφό της. Όταν 
αυτός θα βρεθεί σκοτωμένος  
η υποψία βαραίνει τον νέο. 
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
23:00 Η Διακριτική Γοητεία 
των Αρσενικών (1998).  
Κωμωδία με την Λήδα Ματσά-
γκου, Ναταλία Δραγούμη, 
Ναταλία Στυλιανού. Τρεις 
αδερφές ψάχνουν για σχέση. 
Η Αιμιλία είναι χρηματίστρια 
και έχει σοβαρό πρόβλημα να 
βρει άνδρα. Η Λάουρα είναι 
γυμνάστρια και έχει σχέση με 
παντρεμένο και η Έλενα είναι 
φοιτήτρια και θέλει να περνάει 
καλά. Ανά δύο οι αδερφές συ-
νωμοτούν για ν' αλλάξουν τη 
ζωή της τρίτης. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:00 Είμαι 
μια Δυστυχισμένη (1964). 
Μελόδραμα με τους Νίκο Ξαν-
θόπουλο, Μάρθα Βούρτση, 
Παντελή Ζερβό, Βασίλη 
Καίλα, Αφροδίτη Γρηγοριά-
δου. Ο μικρός Κυριάκος που-

λάει κουλούρια για να  ζει κα-
λύτερα αυτός και η γιαγιά του, 
ενώ η μητέρα του Μάρθα δου-
λεύει στη Γερμανία. Ο κ. Χα-
τζής γνωρίζεται μαζί του και 
ζητάει από τη γιαγιά του να 
δεχθεί την προσφορά του να 
στείλει τον Κυριάκο εσωτερικό 
σε ένα ιδιωτικό σχολείο.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
22:20 Βέγγος ο Τρελός Κα-
μικάζι (1980). Κωμωδία με 
τους Θανάση Βέγγο, Βάσια 
Τριφύλλη, Κούλη Στολίγκα, 
Δημήτρη Πιατά, Λαμπρινή 
Λίβα. Ένας φουκαράς  
βιοπαλαιστής αποφασίζει να 
ανοίξει μαγαζί που θα νοικιά-
ζει μηχανάκια. Όταν οι μηχα-
νόβιοι της περιοχής τον ταλαι-
πωρούν, εκείνος θα 
μεταμορφωθεί σε καμικάζι για 
να τα βγάλει πέρα μαζί τους. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
23:40 Αδάμαστος (Τα Χρο-
νικά του Δρακοφοί-
νικα)(2013). Περιπέτεια  με 
τους Γιάννη Ρουμπούλια, Με-
λέτη Γεωργιάδη, Κυριάκο Κο-
ρογιάννη. Στον σκοτεινό κό-
σμο του Ελεμπρος, η 
πανίσχυρη Αυτοκρατορία του 
Δρακοφοίνικα κυβερνά με σι-
δερένια γροθιά και όλοι οι λαοί 
βρίσκονται κάτω από την κυ-

ριαρχία της. ρίας. ΣΑΒΒΑΤΟ 
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  21:15 Θαύμα 
της Μεγαλόχαρης (1965). 
Μελόδραμα με την Άντζελα 
Ζήλεια, Θανάση Μυλωνά, 
Μαίρη Ευαγγέλου, Βαγγέλη 
Ιωαννίδη και Λευτέρη Ζαννίνο. 
Η ευτυχία της Μαρίας και του 
Αλέκου θα ολοκληρωθεί με τη 
γέννηση της κόρης τους Λίζας. 
Όμως μετά από λίγα χρόνια 
στη διάρκεια ενός ταξιδιού με 
καράβι, η Λίζα θα χαθεί. Οι γο-
νείς της δε θα σταματήσουν 
λεπτό να την αναζητούν, ενώ 
η Λίζα σώθηκε από ένα διερ-
χόμενο καράβι. ΣΑΒΒΑΤΟ 7 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  22:40 Σ' Αγα-
πάω στο Τιμάνι που Κρα-
τάω (1987). Κωμωδία με τους 
Θέμη Μάνεση, Αθηνόδωρο 
Προύσαλη, Γκέλυ Γαβριήλ, 
Σπύρο Κωνσταντόπουλο και 
Μαρία Ζαφειράκη. Ένας οδη-
γός ταξί ερωτεύεται και απο-
φασίζει να βοηθήσει μία κο-
πέλα που έχει κατάστημα 
ρούχων και η οποία χρωστάει 
πολλά χρήματα σε τοκογλύ-
φους. ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ  22:35 Ανάμεσα σε 
Επτά Γυναίκες (1986). Κω-
μωδία με τους Αλέκο Τζανε-
τάκο, Ρία Δελούση, Χρήστο 
Σάββα και Λάγια Παγγάλου. Ο 

Φάνης είναι ένας απλός υπάλ-
ληλος που ζει μόνος του. Κάθε 
φορά που μπλέκει με μια γυ-
ναίκα πάντα κάτι γίνεται και τα 
κάνει θάλασσα. Από τη μια γυ-
ναίκα πέφτει στην άλλη και οι 
γκάφες του δεν έχουν τέλος 
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
21:05 Η Ζωή που σου Έχω 
Δώσει (1979). Θέατρο με την 
Μαρία Αλιφέρη, Λουίζα Ποδη-
ματά. Η Ντόνα Άννα προσπα-
θεί με κάθε τρόπο να πείσει 
τον εαυτό της ότι ο μονάκρι-
βος γιος της ζει ακόμη και μια 
μέρα θα επιστρέψει. Πριν από 
επτά χρόνια, είχε φύγει για 
σπουδές. Τότε, γνώρισε μια 
γυναίκα με την οποία αγαπή-
θηκαν παράφορα. ΤΡΙΤΗ 10 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:30 Οι προ-
στάτες (1973). Κοινωνική με 
τους Νικήτα Τσακίρογλου, 
Μάνο Κατράκη, Ζωρζ Σαρρή,. 
Ο ζωγράφος Παρθένης έρχε-
ται στην Ελλάδα από τη Γαλ-
λία φέρνοντας νέες ιδέες για 
την τέχνη του. Κοντράρεται για 
αυτό το λόγο με την αρτηριο-
σκληρωτική κάστα των κλασι-
κών ζωγράφων της εποχής 
του και βάλλεται από όλες τις 
πλευρές. Αντιστέκεται όσο 
μπορεί αλλά δεν αντέχει, γιατί 
τα εμπόδια μπαίνουν ακόμα 

και από την ίδια του την οικο-
γένεια. ΤΡΙΤΗ 10 ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ  21:50 Βέγγος ο Ερω-
τιάρης (1963). Κωμωδία με 
τους Θανάση Βέγγο, Κώστα 
Κακαβά, Έφη Οικονόμου, 
Σόφη Ζάνου.  Ένας υπάλλη-
λος, ο Στέφανος Αυγερινός, 
αποφασίζει να αφήσει λίγες 
μέρες το γραφείο και να πάει 
διακοπές στον Πόρο, στο ξε-
νοδοχείο Χρυσή Αυγή. Στο 
πλοίο που ταξιδεύει βρίσκεται 
ο συνονόματός του ποιητής 
και διάσημος κάρδιο κατα-
κτητή και o οποίος αποφασίζει 
να παίξει ένα παιχνίδι. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  
20:20 Ο Γολγοθάς μιας Ορ-
φανής (1954). Μελόδραμα με 
τους Μπίλλυ Κωνσταντοπού-
λου, Άννα Κυριακού, Ηλία Στα-
ματίου, Γιώργο Ολύμπιο. 
Μετά το θάνατο του Πέτρου 
Μεσίλα, ο γιος του Νίκος θα 
προσληφθεί στην ίδια εταιρία 
όπου εργαζόταν ο πατέρας 
του, με τη μεσολάβηση του 
επιστάτη Σίμου Γιάπη. Μόνο 
που τώρα την εταιρία διευθύ-
νει ο γιος του ιδιοκτήτη, Μάνος 
Γιαννίδης. Ο Μάνος είναι γνω-
στός γυναικάς και βάζει στο 
μάτι την Μαρία, την όμορφη 
αδελφή του Νίκου.
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ΠΕΜΠΤΗ 5/08 
06.00 Όμορφη Μέρα (Ε) 
07.00 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
08.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
09.30 Το Καφενείο (Ε) 
12.30  Εμείς κι ο Κόσμος 
μας  
13.30  Γυναίκα (Ε) 
14.30  Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/08 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας (Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16.20 Κοντά έπεσες (Ε) 
17.20  Καμώματα τζι  
Αρώματα 
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/08 
05.45 Road Trip (E)  
06.15 Βήματα στην άμμο(E)  
06.45 Στην Άκρη του  
Παράδείισου(Ε) 
7.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
(E)   
9.00 Λούνα Πάρκ (Ε)  
10.00 Μουσικό Ραντεβού(Ε)  
10.30 Γυναίκα της  
Κυπρου(Ε) 
11.30 Σπίτι στη Φύση 
12.00 Ειδήσεις 

12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Μαζί/Birlikte 
14.00 EU 4U(E) 
15.00 ArtCafe 
16.00 Ειδήσεις 
17.20 Λούνα Πάρκ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/08 
06.00 Συναυλία  
08.00 Καμώματα τζι  
Αρώματα(Ε) 
09.00 Kάποτε το 80 (Ε)   
10.00 Χωρίς Αποσκεύες(Ε)  
12.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης 
13.00 Αποτυπώματα (Ε) 
14.30 Σε προσκύνω 
Γλώσσα(Ε) 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Αφανείς ‘Ηρωες 
16.55 Μουσικό Ραντεβού(E)  
17.20 Λούνα Πάρκ (Ε) 
18.20 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ(Ε) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/08 
06.00 Όμορφη Μέρα (E) 
07.30 Είναι Θέμα Υγείας  (Ε) 
08.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
09.30 Το Καφενείο (Ε)  
13:00 Μεσημβρινή Ενημέ-
ρωση        
13:30 Γυναίκα (Ε) 
14.30 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-

ματική 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
ΤΡΙΤΗ 10/08 
06.00 Όμορφη Μέρα (Ε) 
07.30 Είναι Θέμα Υγείας  (Ε) 
08.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
09.30 Το Καφενείο (Ε) 
12.00 Μεσημβρινή Ενημέ-
ρωση  
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 11/08 
06.00 Όμορφη Μέρα 
07.30 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
09.00 Θαλασσογραφία (Ε) 
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Γυναίκα 
14:30 Happy Hour(Ε)
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
17:20 Καμώματα τζι  
Αρώματα (Ε) 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
21.05 Αφανείς Ήρωες (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 Music Biography 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 12:00 
Lunchtime Laika 14:00  
Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 Palia Laika,  21:00 #Sat-
urdayShowdown ΚΥΡΙΑΚΗ 
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Children’s Pro-
gramme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SundayFunday 22:00 
#Soothing Sunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 3:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
το Bασίλη Παναγή 16:00 
Home-Run 19:00 #Commun-
ityChest LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20:00 #MondayMayhem  
ΤΡΙΤΗ 07:00The Big Greek 
Breakfast 10:00  Λίγο πριν το 
μεσημέρι 13:00 Laiko Com-
poloi 16:00 Home-Run, 9:00 
Scandalous 22:00 #Tuesday-
Tunes  ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The 
Big Greek Breakfast 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι 13:00 
Απογευματινή απόλαυση 
16:00 Home-Run 19:00 Alter-
nate #CommunityChest or 
#WednesdayWisdom 20:00 
#WednesdayWisdom 22:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ  5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:30 Ελληνική Ταινία: Μαρία Πεντα-
γιώτισσα  (1957) 
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Διακριτική 
Γοητεία των Αρσενικών (1998) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05  Χάλκινα Χρόνια  
20:00 CYPRUS WINE FESTIVAL 
2019 
21:00  Ελληνική Ταινία: Είμαι μια Δυ-
στυχισμένη (1964) 
22:20 Ελληνική Ταινία: Βέγγος ο Τρε-
λός Καμικάζι (1980) 
ΣΑΒΒΑΤΟ  7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
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: 
Αντικατοχική Εκδήλωση της ΕΚΑ. Κύ-
ρια ομιλήτρια η Δημοσιογράφος και 
Ερευνήτρια Μαρία Παπαλαζάρου 
21:15 Ελληνική Ταινία: Το Θαύμα της 
Μεγαλόχαρης (1965) 
22:40 Ελληνική Ταινία: ΔΣ' Αγαπάω 
στο Τιμάνι που Κρατάω (1987) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώ-
δεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε 
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-

θερία Σωφρονίου 
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
22:35 Ελληνική Ταινία: Ανάμεσα σε 
Επτά Γυναίκες (1986) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  9 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 Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:05 ΘΕΑΤΡΟ: Η Ζωή που σου 
Έχω Δώσει (1979)  
22:45 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  10 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 Προστάτες 
(1973)  
21:50 Ελληνική Ταινία: Βέγγος ο 
Ερωτιάρης (1963) 
ΤΕΤΑΡΤΗ  11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Η Ιφιγένεια Μουμτζή φιλοξενεί τον κ. 
Γιάννη Μηλιό 
20:20 Ελληνική Ταινία: Ο Γολγοθάς μιας 
Ορφανής (1954) 
22:35 Ελληνική Ταινία: Και Κλάμα στα 
Σχολεία (1984)



Τέταρτος Ολυμπιονίκης αναδεί-
χθηκε ο Παύλος Κοντίδης στα 
Laser ανδρών, στους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ο Κύ-
πριος ιστοπλόος έχασε το μετάλλιο 
για τρεις μόλις βαθμούς ποινής.  
Τερμάτισε έκτος στην κούρσα των 
μεταλλίων και έλαβε την τέταρτη 
θέση στη τελική κατάταξη με 88 βαθ-
μούς ποινής. 
Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης το 2012 
στο Λονδίνο είχε εξασφαλίσει συμ-

μετοχή στην κούρσα για τα μετάλλια 
όντας 4ος στη γενική κατάταξη μετά 
από δέκα κούρσες. Το χρυσό ολυ-
μπιακό μετάλλιο στα Laser ανδρών 
απέσπασε ο Αυστραλός Ματ 
Γουέαρν, το ασημένιο ο Κροάτης Τό-
ντσι Στιπάνοβιτς και το χάλκινο ο 
Νορβηγός Χέρμαν Τόμασγκαρντ. Π. 
Κοντίδης: Σαν να παίρνεις το «ξύ-
λινο» μετάλλιο Σε δηλώσεις του αμέ-
σως μετά την έξοδο του από τη θά-
λασσα ο Παύλος Κοντίδης είπε πως 
δεν είναι ικανοποιημένος από την 

4η θέση. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτρο-
πής, οι σκέψεις του Κοντίδη στρά-
φηκαν και στην ακύρωσή του στην 
7η ιστιοδρομία που διαμόρφωσε εν 
πολλοίς το τελικό αποτέλεσμα, εξέ-
λιξη για την οποία, όπως αναφέρε-
ται, μίλησε εκτενώς για πρώτη φορά. 
«Ήταν κάτι που οι κριτές θεώρησαν 
ότι έκανα κάτι παράνομο.  
Σίγουρα έκανα κάτι που τράβηξε την 
προσοχή τους, αλλά οι κριτές αυτοί, 
δεν είναι συνέχεια μέσα στο νερό να 
βλέπουνε τα σκάφη ή να είναι τόσο 
σε τριβή με το σκάφος πως κινείται. 
Ειδικά φέτος με τον κορωνοϊό δεν 
έγιναν πολλοί αγώνες. Κάτι που για 
την κλάση (Laser) θεωρείται φυσιο-
λογικό, αυτοί το θεώρησαν παρά-
βαση, αλλά δε θα σταθώ εκεί. Σή-
μερα ξεκίνησα από την 4η θέση, 
χρειαζόμουν μια καλή κούρσα, που 
στο τέλος δεν κατέληξε εκεί που 
ήθελα», είπε συγκεκριμένα. O Παύ-
λος Κοντίδης παρά την απογοή-
τευση των πρώτων στιγμών, δή-
λωσε σε όλους ότι θα βρίσκεται στο 
Παρίσι σε τρία χρόνια για να διεκδι-

κήσει ακόμη μια φορά ένα Ολυ-
μπιακό μετάλλιο και τίποτα λιγότερο. 
Η ΚΟΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή 
της πως ο μεγάλος στόχος για τον 
Παύλο Κοντίδη να κατακτήσει ένα 
δεύτερο Ολυμπιακό μετάλλιο δεν κα-
τέστη εφικτός.Ύστερα από μεγάλη 
προσπάθεια στη “Medal Race” της 
κατηγορίας Laser, αναφέρει, ολο-
κλήρωσε τον αγώνα της 1ης Αυγού-
στου στην 6η θέση και ταυτόχρονα 
την οκτώ ημερών και έντεκα ιστιο-
δρομιών προσπάθεια του στην 4η 
θέση της γενικής κατάταξης με 88 
βαθμούς ποινής. Τρεις περισσότε-
ρους από όσους θα του έδιναν το 
χάλκινο μετάλλιο και έξι περισσότε-
ρους από το αργυρό. 
Έτσι ο Παύλος Κοντίδης ολοκλή-
ρωσε τις τέσσερις μέχρι στιγμής 
Ολυμπιακές του συμμετοχές. Στο 
Πεκίνο το 2008 πήρε την 11η θέση, 
στο Λονδίνο το 2012 τη δεύτερη στο 
Ρίο το 2016 την 7η και στο Τόκυο το 
2020 την 4η.
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Οι Παναγιώτης Μάντης και 
Παύλος Καγιαλήςέκαναν τις 
τελευταίες τους δηλώσεις 

ως ομάδα στα 470 Μια πορεία 13 
ετών ολοκληρώθηκε για τους Πανα-
γιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή. Το 
δίδυμο των 470 στην ιστιοπλοΐα 
έκανε τον τελευταίο του κοινό αγώνα 

καθώς η κατηγορία πλέον θα είναι 
μικτή (ένας άνδρας και μία γυναίκα 
πλήρωμα) στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες. 
Ετσι το δίδυμο θα σταματήσει την 
πορεία του και ήδη έχουν προχω-
ρήσει σε συζητήσεις για τους επό-
μενους παρτενέρ τους. 
Στις δηλώσεις τους στην ΕΡΤ μίλη-

σαν για την 8η θέση που κατέκτησαν 
στο Τόκιο, αλλά και την κοινή τους 
πορεία. 
«Τέλος καλό, όλα καλά. Είμαστε 
χαρούμενοι» ανέφεραν αρχικά οι 
δύο αθλητές που έκαναν τον τελευ-
ταίο τους αγώνα μαζί. 
«Όταν ακυρώνεις μία ιστιοδρομία 
δεν έχεις περιθώρια για λάθος. Σε 
εμάς έγινε νωρίς στην 4η ιστιο-
δρομία. Ρισκάραμε και δεν μας 
βγήκε στις επόμενες δύο και άλ-
λαξε μορφή ο αγώνας. Ημασταν 
σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά 
στην πορεία μας χάλασε ο αγώ-
νας. Τουλάχιστον τερματίσαμε 
υγιείς και το απολαύσαμε»  
πρόσθεσε ο Καγιαλής. Οι δύο ιστιο-
πλόοι μετά από 13 χρόνια δεν θα 
αγωνιστούν ξανά μαζί. Αυτό γιατί τα 
470 από το 2024 στο Παρίσι θα είναι 
μικτό αγώνισμα και το πλήρωμα θα 
αποτελούν ένας άνδρας και μία γυ-
ναίκα. Αμφότεροι θα μείνουν στην 
κατηγορία, πράγμα που σημαίνει 
πως θα είναι… αντίπαλοι. 

«Μια μεγάλη πορεία σταματάει με 
πολλές επιτυχίες. Εχουμε πολύ 
καλή ανάμνηση και μακάρι να συ-
νεχίσουμε έτσι και χώρια» ανέ-
φερε ο Μάντης, για να προσθέσει ο 
Καγιαλής: «Μία πορεία 13 ετών με 
παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρω-
παϊκά και ολυμπιακό μετάλλιο τε-
λειώνει. Είμαστε γεμάτοι. Μάθαμε 
ο ένας τον άλλο όμως και είναι 
στενάχωρο. Πολλές οι αναμνή-
σεις, αλλά είμαστε χαρούμενοι για 
όσα πετύχαμε». Οι δύο αθλητές μί-
λησαν και για τις συνθήκες που αντι-
μετώπισαν στο Τόκιο. «Ημασταν σε 
μία φυλακή για ένα μήνα. Μια συ-
νεχιζόμενη ρουτίνα που είχε προ-
πόνηση, δωμάτιο, αγώνα. Δυσκο-
λευτήκαμε πάρα πολύ και 
σίγουρα δεν θέλουμε να περά-
σουμε ξανά κάτι τέτοιο. Θέλουμε 
να γυρίσουμε γρήγορα σπίτι».

Το πρόγραμμα των Ελλήνων 
αθλητών

Τέλος εποχής για Μάντη και Καγιαλή: «Μια μεγάλη πορεία σταματάει»

Καραλής:  Με την αδερφή μου μας χτυπούσαν, καθόμασταν σε ένα παγκάκι και κλαίγαμε

Πόλο: Η Εθνική ομάδα πόλο 
προκρίθηκε στα ημιτελικά 

Σε μια κατάθεση ψυχής είχε 
προχωρήσει ο Μανόλο Καρα-
λής που εκπροσώπησε επάξια 

την Ελλάδα στον τελικό του άλματος 
επί κοντώ και κέρδισε την τέταρτη 

θέση στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, 
ισοφαρίζοντας το ατομικό του ρε-
κόρ.Στη συνέντευξη που είχε παρα-
χωρήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο  
ο Καραλής αποκαλύπτει τις επιθέ-

σεις που έχει δεχτεί ο ίδιος αλλά και 
η δίδυμή του αδελφή λόγω της κα-
ταγωγής τους. «Όταν ήμουν στο δη-
μοτικό με την αδελφή μου, μια 
ομάδα παιδιών ερχόντουσαν και μας 
έλεγαν "πηγαίντε στη χώρα σας", 
μας έσπρωχναν. Πηγαίναμε εγώ και 
η αδελφή μου σε ένα παγκάκι, κα-
θόμασταν, κλαίγαμε. «Στην ηλικία 
των 15 ξεκίνησαν οι πιο σοβαρές 
λέξεις και τα πιο κακά βλέμματα». 
Όπως είπε, από τα 14 του μέχρι και 
σήμερα πηγαίνει σε ψυχολόγο για 
να αντεπεξέλθει σε όλη αυτή την κα-
τάσταση.  Μίλησε για τις επιθέσεις 
από τους συμμαθητές του στο σχο-
λείο και αναφέρθηκε για πρώτη 
φορά ευθέως στην καταγγελία του 
προς τον ομοσπονδιακό προπονητή 

στίβου, Δημήτρη Κυττέα. Όπως ανα-
φέρουν δημοσιεύματα, ο προπονη-
τής αναφερόταν στον Καραλή ως «ο 
μαύρος», έκανε άσχημους χαρακτη-
ρισμούς για τον πατέρα και τη μη-
τέρα του (ο πατέρας του Καραλή κα-
τάγεται από τον Πύργο Ηλείας και η 
μητέρα του από την Ουγκάντα – και 
οι δύο αθλητές), ενώ φέρεται να έχει 
ειπωθεί ότι «κάνει βουντού» και ότι 
«οι μαύροι είναι από τη φύση τους 
χαζοί». «Η οικογένειά μου με μεγά-
λωσε με τρόπο ώστε να λαμβάνω 
μόνο την αγάπη», είπε ο Μανόλο 
Καραλής

Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 
 
03:30 (ΕΡΤ2) ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ μαραθώνια:  
Άλκης Κυνηγάκης 
05:30 (ΕΡΤ1) ΠΑΛΗ: Μαρία Πρεβολαράκη 
09:30 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ όμνιου σκρατς 
(1/4): Χρήστος Βολικάκης 
10:27 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ όμνιου τέμπο 
(2/4): Χρήστος Βολικάκης 
11:07 ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ αγώνας απο-
κλεισμού (3/4): Χρήστος Βολικάκης 
11:55 (ΕΡΤ2) ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΙΣΤΑΣ αγώνας 
πόντων (4/4): Χρήστος Βολικάκης 

 

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 
 
02:30 (ΕΡΤ2) ΣΤΙΒΟΣ 50 χλμ βάδην: Αλέ-
ξανδρος Παπαμιχαήλ 
05:30 (ΕΡΤ2) ΠΑΛΗ: Γιώργος Πιλίδης 
10:30 (ΕΡΤ2) ΣΤΙΒΟΣ 20 χλμ βάδην: Αντι-
γόνη Ντρισμπιώτη, Πένυ Τσινοπούλου,  
Κυριακή Φιλτισάκου 
13:30 (ΕΡΤ1) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜ-
ΒΗΣΗ ομαδικό 

Η Εθνική ομάδα πόλο προκρίθηκε στα ημιτελικά 

των Ολυμπιακών αγώνων και τόσο οι παίκτες της 

όσο και η ελληνική κερκίδα πανηγύρισαν έξαλλα 

τη νίκη επί του Μαυροβουνίου. Η Ελλάδα πήρε 

μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά των  

Ολυμπιακών αγώνων μετά το θρίαμβο της επί 

του Μαυροβουνίου με 10-4 και όπως ήταν λογικό 

τόσο εντός πισίνας όσο και στις εξέδρες από τα 

μέλη της ολυμπιακής αποστολής υπήρξαν έντονοι 

πανηγυρισμοί. 

Τόκιο 2020: Τέταρτος ο Παύλος Κοντίδης
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PM: We need to get the travel 
industry moving again

British Prime Minister 
Boris Johnson said on 
Monday that he wanted 

to get the travel industry 
moving again with a simple 
user-friendly system to allow 
for trips abroad without         
importing new variants of the 
coronavirus. 

“We need to get people, get 
the travel industry moving again,” 
Johnson told reporters. “We want 
an approach that is as simple 
as we can possibly make it.” 

Britain has double vaccinated 
a higher proportion of its       
population against Covid-19 
than most other countries, but 
the government has prevented 
travel to many destinations by 
imposing rules that the travel 
industry says are hobbling the 

economy. 
Johnson’s travel regulations 

have angered some of Britain’s 
European allies, frustrated mil-
lions of sun-seeking Britons and 
brought warnings from airports, 
airlines and tour companies. 

In a letter to Johnson that was 
leaked to media, finance minister 
Rishi Sunak called for an urgent 
easing of travel restrictions. 

The Times newspaper repor-
ted that Britain planned to warn 
holidaymakers against visiting 
popular tourist destinations such 
as Spain because of concerns 
about the Covid-19 pandemic. 

Such a step could trigger an 
exodus of about a million British 
tourists already abroad, cause 
further damage to the travel 
sector and deal a new blow to 

southern Europe’s summer 
tourist season. 

A spokesperson for Britain’s 
transport ministry declined to 
comment on The Times report, 
published on the day when rules 
were eased for double-vacci-
nated travellers from the United 
States and most of Europe. 

Under rules to be reviewed 
today, double-vaccinated travel-
lers can return without quarantin-
ing from countries rated “amber” 
on a “traffic-light” list assessing 
the Covid-19 risk. 

Those returning from red-list 
countries – the most severe risk 
– must pay £1,750 pounds to 
spend 10 days in a hotel. 

An amber watchlist was due 
to be signed off on Thursday but 
a split in the government could 
delay a decision, The Times said. 

Citing the threat posed by   the 
Beta coronavirus variant, England 
has maintained quarantine rules 
for double-vaccinated travellers 
from France, while scrapping the 
requirement for travellers from 
other “amber” countries. 

 
Cyprus tourist arrivals in 
August expected to be 
better than June 

 
Meanwhile, in Cyprus, tourist 

arrivals in August are expected 
to range in the same levels with 
July but are expected to be slightly 

better than June, according to 
Deputy Tourism Minister Savvas 
Perdios. He also said that the 
two main markets from Russia 
and Britain are beginning to show 
signs of movement, with Russia 
steadily escalating. 

Perdios said that June was the 
first month which enabled us to 
“see some light at the end of the 
tunnel. We finished at around 35% 
of 2019, exhibiting an increasing 
trend in the next months.” 

At the same time, he said it is 
good to see this increase but 
we have a way to go. Let us not 
forget, he added, that Cyprus 
remains in the deep red zone 
which hinders the arrival of  
tourists, especially from the EU. 

Perdios said it is a fact that 
arrivals from Russia continue to 
rise. “It was from the start of this 
summer season that Russia was 
the backbone of the season,” 
he said, adding that Britons have 
started arriving too. August, he 
added, is expected to range in 
the same levels as July and we 
are expecting to end the month 
slightly better than June. 

It seems, he added, we are in 
a much better position than last 
year and this is very significant. 
Perdios hoped that 2022 will be 
the beginning of the restart and 
it will still take some years with 
full recovery achieved by 2024.

A mission from the fire 
service and civil defence 
arrived in Greece on 

Wednesday morning to help 
bring under control fires that 
have reached residential areas 
outside Athens. 

Fire service spokesman   
Andreas Kettis tweeted that 
two fire trucks with 20 fire-
fighters as well as a 20-member 
team of the civil defence with 
their own equipment were       
flying to Greece. They arrived 
shortly before midday and 
were being briefed on where 
the Cypriot crews would be 
deployed. 

Saying that Cyprus was 
standing by the Greek people, 
President Nicos Anastasiades 
tweeted early on Wednesday 
that “we responded immediately 
to the call of the Greek Govern-
ment to offer assistance in the 
catastrophic fires.” 

The team travelled in an 
American four-engine turbo-
prop military transport aircraft, 
Lockheed C-130 Hercules, from 
Larnaca’s international airport. 

Greek authorities have 
evacuated homes as a wildfire 
raged uncontrolled north of 
Athens on Tuesday.  

Greece saw some 81 forest 
fires in 24 hours as it grappled 
with its worst heatwave in   
decades, according to Deputy 
Civil Protection Minister      
Nikos Hardalias statements to 
reporters. 

More than 500 firefighters 
battled the blaze on the lower 
slopes of Mount Parnitha,        
assisted by nine helicopters, 
seven aircraft and 305 police 
in a densely vegetated area 
in the suburbs of Varympopi 
and Adames. 

The flames also damaged 
part of the national grid,        
posing a major risk to the Greek 
capital’s electricity supply which 
is already stretched to its 

limits. Greeks have repeatedly 
been asked to limit their   
power consumption since the 
heatwave begun over a week 
ago. Many are worried the 
fires would leave them without       
air-conditioning or trapped        
in Athens’ high-rise blocks        
with temperatures soaring to 
45C. 

No severe injuries or deaths 
have been reported so far,       
but several people suffered 
breathing problems after inha-
ling smoke. 

“We are in a phase of        
absolute climatic deregula-
tion,” Hardalias said, a day 
after Prime Minister Kyriakos 
Mitsotakis said Greece is      
currently in the midst of its 
“worst heatwave” in more than 
30 years. 

"We faced a very difficult fire 
under an extreme heatwave," 
Mitsotakis said during a visit 
to Varympopi, the once-idyllic 
suburb that has been worst  
affected by the blaze. At least 
80 homes have burned down 
along with large tracts of       
precious woodland.  

Europe is grappling with a 
summer of extreme weather 
that scientists say is the result 
of climate change. Over 185 
people died in severe flooding 
in Germany in July and caused 
extensive damage across other 
parts of northern Europe.  

Extreme weather also has 
fuelled deadly wildfires in      
Turkey and blazes in Italy,       
Albania and across the Medi-
terranean region. 

“In July we had 1,584       
fires against 953 in 2019,” 
Hardalias said on Star TV,      
estimating that “we are no 
longer talking about climate 
change but about a climate 
threat.” 

Hardalias added that “in     
the last 48 hours, we have 
had 116 fires” in Greece.

Cyprus sends help 
to Greece as  
wildfires rage on

Turkey trying to create new fait accompli,  
says Cyprus President Nicos Anastasiades

Turkey is not cooperating, 
nor is implementing  
the UN resolutions, said 

Tuesday President of the      
Republic Nicos Anastasiades, 
noting that it is trying to 
create new fait accompli. 

Addressing a group of young 
people from Cyprus, Greece 
and Egypt who are visiting       
Cyprus as part of the NOSTOS 
programme, President Anasta-

siades said during their stay on 
the island the young people will 
“see the situation on the island, 
which for 47 years, a third of the 
territory is being occupied by 
Turkey which is not cooperating 
nor implementing the UN reso-
lutions.” 

On the contrary, he added, “it 
is trying in every way possible 
to create new fait accompli.” 

Addressing the young people, 

President Anastasiades said 
“you will also witness the dividing 
line in the buffer zone and see 
the barbed wire, but you will also 
get to know our civilization, the 
deep roots and traditions that 
connect our countries”. 

Welcoming them to Cyprus, 
in the presence of Presidential 
commissioner Photis Photiou, 
President Anastasiades said 
one of the visions when we were 
establishing the cooperation, 
was to see how to fully exploit 
the possibilities arising from the 
tripartite cooperation, the stabi-
lity, cooperation on a number      
of issues such as energy, tech-
nology, education, commerce 
and tourism. 

One of the visions we had 
was to achieve the best possi-
ble advantages for the people 
of diaspora and always, with   
the help of the Presidential 
Commissioner, to see how to 

utilise young people who are 
the future, through their         
countries of residence so they 
can contribute to the common       
goal. 

President Anastasiades said 
the three countries have a        
culture which dates thousands 
of year and this is what connects 
them, as well as the bonds of 
friendship. 

Presidential Commissioner 
Photiou said the NOSTOS       
programme took off in Egypt’s 
Alexandria with the participation 
of the presidents of all three 
countries. These young people, 
he added, have already visited 
the other two countries which 
make up NOSTOS. 

Most are Egyptians with      
Cypriot and Greek roots as well 
as children of the diaspora 
which wish to get to know the 
culture and history of these 
three countries.



President of the Republic 
of Cyprus, Nicos Anasta-
siades, awarded on Friday 

Professor Kypros Nicolaides with 
the Grand Cross of the Order of 
Makarios III, which is the highest 
order of merit awarded by Cyprus. 

In his speech at the ceremony 
in the Presidential Palace, Presi-
dent Anastasiades said that this 
award is the minimum token of 
recognition and appreciation of 
Dr Nicolaides for his valuable 
contribution to science, humanity 
and society, adding that this 
highest honour is usually awarded 
to heads of state and government, 
and only in exceptional cases 
to distinguished personalities 
with a significant contribution to 
the Republic of Cyprus or to  
humanity. 

“Taking into account the          
invaluable contribution of Pro-
fessor Kypros Nikolaides in the 
promotion of the health sector 
and especially in the field of 
fetal medicine, I decided that the 
only worthy honour to the world-
renowned scientist was to award 
him with the Grand Cross of the 
Order of Makarios III,” the Presi-
dent said. 

He added that Dr Nicolaides 
devoted his long scientific career 
against perinatal mortality, while 
he set the goal of investing in 
research, and educating the next 
generations of physicians. 

Regarding his contribution to 
Cyprus, the President stressed 
the significant cooperation of 
the Fetal Medicine Centre with 
the Gynaecology Clinic of the 

Makarios Hospital. 
Receiving the award, Dr Nico-

laides said that he sees this 
great honour as a token of love 
and support to doctors around 
the world who have devoted their 
lives to the service of women and 
newborn babies, to those who 
do not accept the tragic reality 
that every minute, a woman 
somewhere in the world loses 
her life as a result of pregnancy 
or childbirth complications, and 
that the vast majority of these 
deaths can be avoided. 

He added that this honour 
constitutes a challenge for him 
to continue his work for training 
doctors around the world and 
for promoting the research in 
the field of fetal medicine. 

Dr Nicolaides said that           

although he has lived in England 
for the last 50 years, no matter 
how many years pass, his roots 
are in Cyprus and he is proud 
to be a Greek Cypriot, half from 
Pafos and half from Varosha. 

As a doctor, Nicolaides has 
dedicated his life to fetal health, 
developing pioneering research 
and clinical programmes for pre-
natal diagnosis and treatments 
and inextricably linking his name 
to numerous breakthroughs in 
diagnostics, including of the 
Down Syndrome, which Anasta-
siades said was recognised a 
leading medical discovery of the 
past 30 years. 

Through his work in medical 
schools and scientific publica-
tions he has helped advance 
prenatal medicine and opened 

up the horizons to the revolu-
tionary sector of fetal surgery, 
the president added. 

Nicolaides has helped           
promote accessibility to these 
breakthroughs with the estab-
lishment of the non-profit Fetal 
Medicine Foundation in 1995 
which has invested millions in 
research and training, and           

offered scholarships to doctors 
worldwide, among other.  

He was also instrumental in 
setting up the Fetal Medicine 
Centre at Southend University 
Hospital while his research       
institute financed the establish-
ment of the Fetal Medicine       
Research Institute of King’s  
College University Hospital.
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Dr Kypros Nicolaides decorated with the 
Grand Cross of the Order of Makarios III 

“The government’s actions makes no sense”
A prominent government scientific 

adviser has accused ministers 
of allowing Covid infections to 

rip through the population in an effort 
to bolster levels of immunity. 

“The government’s actions make      
no sense,” said Robert West, emeritus 
professor in behavioural science and 
health at University College London’s 
Institute of Epidemiology and Health. 

In an interview with Parikiaki,          
Professor West, a member of Boris 
Johnson’s own scientific advisory group 
for emergencies (Sage), suggested that 
the government has decided to get as 
many people as possible infected this 
summer with the hope that the vacci-
nation programme can keep deaths, 
hospital admissions and disruption to 
the economy within levels that will be 
‘politically acceptable’. 

Prof Robert West, who participates in 
Sage’s behavioural science subgroup, 
said that herd immunity looks like to 
be the government’s strategy.  

“It is a very dangerous strategy and 
at least in the short term likely to put 
huge pressure on the economy and 
the health service,” he warned. 

He went on to say that the govern-
ment has ignored scientific advice and 
instead “just told everyone else to act 
responsibly.” 

“This looks like a political tactic to 
shift the blame. In fact I expect them to 
implicitly blame particular sections of 
the community, probably ethnic minori-
ties and the young, in order to create 
divisions and deflect attention and gain 
political advantage,” he said. 

Full interview follows: 
 
The UK government lifted most 

Covid-19 legal restrictions on July 19,  
a move condemned as ‘dangerous’ 
and ‘unethical’ by hundreds of 
scientists and doctors. Do you agree 
with the government’s decision? 

The government’s actions make no 
sense unless it has decided to get as 
many people as possible infected this 
summer with the hope that the vaccina-
tion programme can keep deaths,      
hospital admissions and disruption to 
the economy within levels that will be 
politically acceptable. 

 
Do you think that the so-called 

‘Freedom Day’ could lead to a surge in 
infections and result in large numbers 
of hospitalisations and deaths? 

The only things that could prevent 
this are: 1) the virus mutates to a less 
infectious or less harmful variant, which 
is unlikely, 2) the country nears ‘herd’ 
immunity with so many people infected 
there is nowhere for the virus to go 
(unclear), or 3) people take matters into 
their own hands and protect themselves 
voluntarily. I doubt whether any of these 
will be enough but I cannot be sure. 

 
Does it also increase the chances 

of vaccine-resistant variants of 
Covid-19 emerging? 

Virologists are agreed that the higher 
the infection rates in a population, the 
higher the risk of variants evolving that 
escape immunity. We cannot put a      
figure on the level of risk but it is real. 

 
Would it be correct to say that the 

government is trying to get as many 
as possible infected with Covid-19 
in order to achieve herd immunity 
among the unvaccinated? If so, do 
you agree with that approach? 

That is what it looks like. It is a very 
dangerous strategy, and at least in the 
short term, likely to put huge pressure 
on the economy and the health service.  

 
You have said that the govern-

ment’s rhetoric about ‘caution’ is ‘a 
way of putting blame on the public’. 
Can you elaborate on that? 

The government sought advice from 
the behavioural subgroup of SAGE on 
how to minimise infections as they lift 
restrictions. We produced a report that 
contained a blueprint to doing this using 
a ‘risk management approach’ with      
everyone, including government, taking 
their share of the responsibility. The 
government has ignored that advice 
and instead just told everyone else to 
act responsibly. This looks like a political 
tactic to shift the blame. In fact I expect 
them to implicitly blame particular sec-
tions of the community, probably ethnic 
minorities and the young, in order to 
create divisions and deflect attention 
and gain political advantage. 

 
Do you think that the government’s 

decisions risk further restrictions in 

the future? Do you think a new   
lockdown in the autumn is likely? Is 
there a risk of a new deadly wave? 

There is talk of a brief ‘circuit breaker’ 
in the early autumn but whether we go 
into a lockdown will depend on how far 
pressure on the health service becomes 
politically too damaging. 

 
Do you think that social distancing 

and mask wearing should be     
reinstated? 

I think we need to put the risk        
management plan into operation as 
quickly as possible. It includes mask-
wearing in high-risk situations but 
much more besides. 

Interview with Robert West, UCL professor and prominent government scientific adviser:
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The Cypriot Community 
Centre in Wood Green 
has become a community 

collection site for Lateral Flow 
Test kits. The collection site is 
in the main reception area and 
operates every Wednesday       
afternoon.  

The rapid lateral flow tests are 
free. You can get regular rapid 
lateral flow tests if you do not 
have symptoms of coronavirus 

(COVID-19). 
 

Why you should get 
 tested regularly 

 
About 1 in 3 people with 

Covid-19 do not have symptoms 
but can still infect others. 

You should do a rapid test 
twice a week (every 3 to 4 days) 
to check if you have the virus. If 
people test positive and self- 

isolate, it helps stop the virus 
spreading. 

Even if you’re vaccinated, 
there’s still a chance you can 
pass Covid-19 on, so you should 
keep getting tested regularly. 

 
About rapid tests 

 
The test for people without 

symptoms of Covid-19 is called 
a rapid lateral flow test. 

This usually involves rubbing 
a long cotton bud (swab) over 
your tonsils (or where they would 
have been) and inside your nose. 

Tests give a quick result using 
a device similar to a pregnancy 
test. 

You can do a rapid test at 
home or at a rapid lateral flow 
test site. 

Research shows rapid tests 
are 99.9% accurate. This means 
the chance of getting a false-
positive result (where the result 
shows as positive but is actually 
negative) is extremely low. 

If you test positive, you and 
anyone you live with will need 
to self-isolate. Find out about 
help and financial support while 
you’re self-isolating. 

 
Who can get  
regular rapid tests 
 

Anyone who does not have 
symptoms can get regular rapid 
lateral flow tests to check for 
Covid-19.

Buy One Get One Free on your  
Cypriot picnic essentials!

Whether it's an indoor or 
outdoor picnic, thanks 
to our lovely British 

weather, Greek Deli 2 U has got 
you covered with everything 
you'll need!  

They are always adding to 
their Buy One Get One Free 
deal to ensure you get the best 
offers on a wide variety of       
Cypriot produce!  

So get shopping now via their 
website and enjoy your Cypriot 
favourites delivered straight         
to your door this week! Visit 
www.greekdeli2u.co.uk  to place 

your order now. 
Local customers can also 

Click and Collect, with orders 
ready for same day collection 
from the Greek Deli 2 U ware-
house in Potters Bar. 

With over 600 Greek and 
Cypriot products to choose from, 
we are sure there will be some-
thing for everyone. Follow them 
on Instagram and Facebook 
@greekdeli2u and subscribe to 
their mailing list to be the first to 
know about all their special 
offers and latest products. 

www.greekdeli2u.co.uk

Lucy Loizou becomes      
Managing Director of iFLG

The International Family Law 
Group LLP is pleased to 
announce that on 1 August 

2021, Lucy Loizou became 
Managing Partner of the practice, 
taking over from Ann Thomas 
who becomes Senior Partner.   

Lucy has been a family lawyer 
for over 17 years and is well-
known to the profession. The 
Legal 500 (2021) describes her 
as an ‘Outstanding lawyer’.  

Lucy chaired Young Resolution 
in Surrey for 4 years prior creating 
National Young Resolution. She 
sat on Resolution’s National 
Committee as an elected member 
from 2011 to 2017. Lucy is a 
regular lecturer to the legal       
profession both nationally and 
internationally and has presented 
a fortnightly radio program on 
family law on London Greek 
Radio for the past 11 years.  

Ann was joint founder of iFLG, 
with David Hodson in 2007, and 
she has been managing the 
practice since its inception. The 
Legal 500 (2021) describes Ann 
Thomas and David Hodson as 
having ‘remained among the very 
best family law solicitors for many 
years’ commenting that ‘they 
have built up a formidable team.’   

Ann is a leading international 
children lawyer and the author of 
the chapter on child relocation 
in the leading international prac-
titioner’s text The International 
Family Law Practice (Lexis 
Nexis), now in its sixth edition - 
released later this month. 

She remains an integral part 
of the Firm and will continue to 

bring her vast experience and 
expertise to complex cases and 
in the further development of 
iFLG.  

Ann said, “I am delighted to be 
able to pass over the partnership 
reins to Lucy. I have really enjoyed 
the opportunity to develop this 
hugely innovative practice with 
David Hodson and I am sure iFLG 
will continue to go from strength 
to strength under Lucy’s watch.”  

Lucy says, “I am thrilled to be 
given the opportunity to build 
upon the phenomenal success 
that the firm has enjoyed under 
Ann’s stewardship. I am excited 
about the firm’s future and       
delighted to be working with 
such a strong team at all levels.” 

The Partners thank Ann 
Thomas for her tremendous 
work over this highly successful 
time of growth and innovation.  

The International Family Law 
Group LLP is a specialist law 
firm based in Covent Garden, 
London. Our legal team includes 
specialist accredited English 
lawyers, mediators, collaborative 
lawyers, arbitrators, and Austra-
lian lawyers. We look after the 
interests of families and children, 
with a specific focus on interna-
tional families. A key area of our 
work is recognition of foreign 
marriages and divorces and  
the financial consequences of         
relationship breakdown. We are 
committed to the use of digital 
innovations for the benefit of 
clients and resolution on inter-
national family law cases. We 
have outstanding links with law 
firms and specialist family lawyers 
within Europe and worldwide. 
Our website is full of helpful       
information including a 24-hour 
abduction and emergency line 
at www.iflg.uk.com. The Legal 
500 2021 states that ‘iFLG now 
has a presence across all areas 
of family law. There are few 
London practices with the strength 
in depth which iFLG can offer.’ 

Entrants are being invited for the 
Cypriot Who’s Who directories - 
visit www.cypriotsworldwide.com, 
email info@cypriotsworldwide. 
com or call 07958 207 412.

The Cypriot Community Centre is a 
collection site for Lateral Flow Test kits

This summer, as more and 
more travellers seek to 
minimize their exposure 

to Covid-19, the demand for      
private flights rises.  

Recognizing the difficulties 

faced by the modern traveller 
amid a pandemic and fully abide 
by the hygiene protocols, Zela 
Jet, a member of the Zela Avia-
tion Group, offers a new travel 
experience with private jets and 

helicopters. 
Zela Jet Chairman Andreas 

Christodoulides notes that the 
crisis caused by the coronavirus 
reinforced the profile and advan-
tages of private flights, pointing 
out that the company's goal is 
to offer an upgraded approach 
to private travel with safety,      
discretion, and reliability.  

Mr Christodoulides empha-
sizes that Zela Jet offers a wide 
range of options for Cypriot   
travellers and aims to introduce 
them to the comprehensive and 
high standard services Zela Jet 
provides. 

“Anyone who flies privately 
can go anywhere in the world, 
at any time, without limits and 
restrictions", says the Chairman 
of Zela Jet.  

“We satisfy the wishes and  

requirements of every traveller 
24 hours a day, 365 days a 
year. In cooperation with airlines 
worldwide, we offer a wide 
range of aircraft from small       
private planes to large jets, as 
well as all types of helicopters,” 
notes Mr Christodoulides. 

Zela Jet is currently travelling 
to the most popular summer 
destinations; Famous coastal 
places at the Greek islands, with 
Mykonos, Santorini and Crete 
taking the lead. London, Moscow 
and Nice, however, remain the 
most prominent destinations for 
business travel. 

Website: www.zelajet.com 
Εmail: sales@zelajet.com 
Tel. GR: +30 210 9604713 / 

+30 6983 286 132 / 8008481151 
Tel. CY: +357 25 878051 / 

+357 99 25 07 62 / 80091103 

Zela Jet: Limitless travel to the most  
popular summer destinations
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What are the travel rules for Cyprus, Greece and the UK?

People who were fully vaccinated 
in the EU and the US no longer 
need to isolate when coming to 

England, Scotland and Wales from an 
amber list country. The change came 
into force on Monday 2nd August 2021. 
The UK government said the rule change 
would help to reunite family and friends 
whose loved ones live abroad. The 
new rule applies to people who have 
been fully vaccinated, with the final dose 
at least 14 whole days before arrival. 
Travellers still need to take either a      
lateral flow or PCR test pre-departure 
and a PCR test on the second day after 
they arrive. 

However, the rules around foreign 
travel are constantly changing and 
evolving, owing to the ongoing pande-
mic. So, if you're feeling confused by it 
all - you are not alone. Parikiaki has put 
together a handy travel guide explain-
ing what you need to do before booking 
your holiday to Cyprus or Greece – and 
what to consider before you fly back to 
the UK. 

 
TRAVEL FROM  
THE UK TO CYPRUS 

 
VACCINATED 
 
• All passengers are required to present 

a 'flight pass' to fly prior to boarding. 
They have to complete the necessary 
application form at www.cyprusflight-
pass.gov.cy within 48 hours before 
their departure flight to Cyprus to obtain 
a CyprusFlightPass. 

• Vaccinated passengers who hold a 
valid vaccination certificate will be able 
to travel to the Republic of Cyprus with-
out having to undergo laboratory tests. 
Moreover, they will not be placed in 
quarantine. For the Janssen/Johnson& 
Johnson vaccine, 14 days must have 
elapsed between the completion of the 
required dose and the date of travel. 
For the vaccines given in two doses, 
passengers can travel once the second 
dose is administered. 

 
UNVACCINATED 
 
• All passengers are required to   

present a 'flight pass' to fly prior to 
boarding. They have to complete the 
necessary application form at 
www.cyprusflightpass.gov.cy within 
48 hours before their departure flight 
to Cyprus to obtain a CyprusFlightPass. 

• Passengers are required to undergo 
a PCR test, with the sample taken       
during the last 72 hours prior to flight 
departure, and upload a certificate that 
demonstrates a negative result on the 
Cyprus Flight Pass platform. They will also 

need to pay for and undergo another 
PCR test upon arrival to Cyprus, the 
cost of which is 15 Euros at Larnaca 
airport and 19 Euros at Paphos airport; 
results of the test will be available 
within 3 hours on the digital platform 
www.covid-testcyprus.com. They are 
required to self-isolate until they receive 
the results. Children before their 12th 
birthday are exempt from testing. 

• Cypriot citizens and their family 
members (foreign spouses and their 
minor children) as well as persons legally 
residing in the Republic of Cyprus, are 
given the option to undergo only one 
Covid-19 test upon arrival to Cyprus. 
They will personally pay the cost of this 
test upon entry and following this they 
will be under compulsory self-isolation 
for 72 hours after their arrival. They will 
repeat a PCR test upon completion of 
the 72 hours, at their own expense, the 
result of which must be negative and 
they will send the result of the test to 
the following email address: monada@ 
mphs.moh.gov.cy. This option is offered 
only to those who have received at least 
the first of the two doses of one of the 
vaccines approved by the Republic of 
Cyprus; minor passengers 12-15 years 
old and passengers who, for proven 
medical reasons, cannot be vaccinated. 

• Passengers who have recovered 
from Covid-19 and their travel date is 
not more than 180 days from their first 
positive result will not be required to 
undergo any tests, and they will not be 
placed in quarantine. Covid recovery 
certificates are valid 14 days after       
testing  positive. It is essential that the 
passengers hold an EU Digital COVID 
Recovery certificate. Other certificates 
are not accepted. 

 
TRAVEL FROM  
THE UK TO GREECE 

 
VACCINATED 
 
• All travellers must complete their 

PLF, providing detailed information on 
their point of departure, the duration of 
previous stays in other countries, and 
the address of their stay while in Greece. 

• Proof of a negative test is not           
required for all travellers that have 
completed their vaccination (i.e., 14 
days have elapsed since the last        
vaccination, depending on the doses 
required) and hold a vaccination certi-
ficate. Travellers can use their NHS 
Covid Pass or NHS letter to show        
they are vaccinated, but Greece won’t          
accept the small NHS appointment 
card. 

 
UNVACCINATED 
 
• All travellers must complete their 

PLF, providing detailed information on 
their point of departure, the duration of 
previous stays in other countries, and 
the address of their stay while in Greece. 

• Unvaccinated travellers are required 
to have either a negative PCR certificate 
from a testing laboratory for a Covid-19 
test taken no later than 72 hours before 
arrival, or a negative antigen (rapid) 
certificate taken no longer than 48 hours 
before arrival. This test is mandatory 
for all travellers (including children over 
the age of 12). 

• Proof of a negative PCR test is       
not required if the traveller was tested       
positive with Covid-19 in the past 30 
to 180 days. This can be proved either 
by presenting a positive PCR or an       
antigen test result or a medical certificate 
confirming that the holder was tested 
positive with SARS-CoV-2. The certi-
ficate is issued 30 days after the day 
of the first positive Covid-19 test and 
is valid for 180 days. 

 
TRAVEL FROM CYPRUS 
AND GREECE TO THE UK 

 
VACCINATED  
 
• Passengers must complete a        

passenger locator form (PLF). They 
can submit the form any time in the      
48 hours before they arrive in the UK. 

• They must also take a Covid-19 
test (PCR or rapid) in the 3 days before 
their travel to England. Children aged 
10 and under do not need to take a 
test. 

• They must also book and pay for one 
Covid-19 test (day 2 test) through Gov.uk 
to be taken after arrival in England. They 
do not need to quarantine or take a day 
8 test after they arrive in England if they 
are fully vaccinated in the UK, in the EU 
or in the USA; under 18 on the day they 
arrive in England and resident in the UK; 
part of a UK-approved vaccine trial. They 
must have had their final dose of the 
vaccine at least 14 whole days before 
the date they arrive in England. Children 
aged 4 and under do not need to take 
the day 2 test. 

 
UNVACCINATED  
 
• Passengers must complete a      

passenger locator form (PLF). They 
can submit the form any time in the      
48 hours before they arrive in the UK. 

• They must also take a Covid-19 
test (PCR or rapid) in the 3 days before 
their travel to England. Children aged 
10 and under do not need to take a 
test.  

• They must also book and pay for 
two Covid-19 tests (day 2 & day 8) 
through Gov.uk to be taken after arrival 
in England. On arrival in England they 
must quarantine at home or in the place 
they are staying for 10 days; take a 
Covid-19 test on or before day 2 and 
on or after day 8. They may be able to 
end quarantine early if they pay for a 
private Covid-19 test through the Test 
to Release scheme (test on day 5). If 
the result is negative (and the result  
of their day 2 test result was negative 
or inconclusive) they can end their 
quarantine. Children aged 4 and under 
do not need to take the day 2 & day 8 
tests.

“If you knew the troubles of others, 
gladly, you’d keep your own.”  

– Philemon of Syracuse, 290 BC 
 
There was a rich and dark tradition 

within the Soviet bloc countries, 

throughout the second half of the  
twentieth century, of insider jokes. Of 
poking fun at the ruling authorities, and 
the predicament of people under the 
yoke of state control. The superb writer 
and Czech dissident Milan Kundera 
called this “Laughter and Forgetting”, 
in the title of one of his magnificent, 
playful, soulful books.  

US President Ronald Reagan made 
a habit of remembering these jokes, 
and reciting them at every opportunity 
with his customary folksy charm. (A few 
are on YouTube). This was, no doubt, 
a contributing factor in winning the cold 
war.  

Many of these jokes have been       
collected in a thoroughly entertaining 
book called “Hammer and Tickle”, by 
Ben Lewis.    

Here are my favourites!  
 

In the park  
 
A western visitor to Russia is walking 

through a park in Moscow. He sees two 
workmen walking and working their 
way along a grassy path. One is digging 

a series of holes in the ground, and 
the other follows behind him and fills 
them in again with soil. 

Curious, the visitor walks up to the 
workmen and asks them why they’re 
doing that.   

One of the park keepers says,        
“Oh, well, we usually work in threes. 
But the guy who normally plants the 
trees … he’s off sick today.” 

 
Lenin in Poland 

 
For the centenary of Lenin’s birth, the 

then General Secretary of the Party, 
Leonid Brezhnev, wanted to commis-
sion a painting called “Lenin in Poland.”  
Most Soviet painters were trained in 
the Realist school, so were unable to 
paint something that never happened. 
They’d protest, “But Lenin never went 
to Poland, comrade! We can’t do it.”  

In desperation, Brezhnev turns to the 
old Jewish painter, Levy.  

“Of course, I prefer to paint actual 
events,” says Levy, “but in this case, 
comrade, it would be my honour. I’ll take 
the commission.” 

Brezhnev is delighted, and Levy 
starts work.   

A few weeks pass, and finally it’s the 
day of the official unveiling. There’s a 
large gathering, the curtain is pulled 
back. The audience gasps. The paint-
ing shows a man and a woman in bed.  

Brezhnev is furious. “Levy!”, he 
shouts, “Who is that man?”  

Levy replies, “That’s Trotsky,          
comrade. That’s Leon Trotsky” 

“And who,” Brezhnev enquired, “is 
that woman?” 

“That’s, er, Lenin’s wife”, says Levy.  
Brezhnev is baffled, scouring the   

picture for more clues.  
“But where’s Lenin?!” he finally asks 

angrily. 
Levy shrugs: “Lenin’s in Poland, 

comrade”  
 

Ordering a car 
 
A man goes to a car showroom to 

order a new car. He pays. His details 
are taken. The bureaucrat behind the 
counter says, “OK, that’s everything, 
your car will be ready in 10 years’ time. 

Come back and collect it then.” 
The man replies, “Morning or after-

noon?” 
The official looks baffled. Finally,       

he says, “In ten years, comrade, what 
difference does it make, whether you 
come in the morning or in the after-
noon?” 

The customer says, “I do actually 
need to know, comrade, because in 
the morning we have the plumber  
coming.”  

 
And finally …  

 
Why did East German policemen go 

around in threes?    
One who could read, one who could 

write… and one to keep a close eye 
on these other two intellectuals.  

True story: I once told this last joke 
to some work colleagues when we 
were having pizza.  Most people 
laughed. One person didn’t. “My dad 
was a policeman in East Germany,” 
she said solemnly.  

 
James Neophytou

Jokes from behind the Iron Curtain

From quarantine to PCR tests, how to book a holiday in 2021
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UK Kurds, Armenians and Cypriots 
visit 10 Downing Street to demand halt 
to Turkey’s assault on South Kurdistan

● The UK’s largest represen-
tative bodies of Kurdish, Arme-
nian and Cypriot communities 
have visited 10 Downing Street 
and delivered a letter demand-
ing Boris Johnson take action to 
stop Turkey’s military invasion 
of South Kurdistan  
● On 24 April 2021, the           

anniversary of the Armenian 
Genocide, Turkey launched a 
military operation in Iraqi terri-
tory against Kurdish forces  
● Turkish forces have carried 

out aerial bombardment against 
civilian targets, border villages 
and refugee camps, killing at 
least three civilian refugees  
● Turkey is attempting to       

provoke conflict between the  
regional government of South 
Kurdistan and local Kurdish       
organisations. Already, the re-
gional government has preven-
ted delegations of journalists 
and human rights observers to 
the region 

 
The letter is co-signed by Elif 

Sarican (Co-chair of the Kurdish 
People’s Democratic Assembly 
of Britain), Christos Karaolis 
(President of the National Fede-
ration of Cypriots in the UK) and 
Annette Moskofian (Chair of the 
Armenian National Committee 
UK).  

The letter states:  

“In light of Turkish support for 
Azerbaijan in the 44-day war 
with Armenia last year, the   
Turkish state’s general stance 
in its bordering regions can only 
be described as aggressive. 
Further, persistent reports show 
that the Turkish military deploys 
chemical weapons and uses        
jihadist mercenaries in conjunc-
tion with their own military          
efforts.  

“Following Turkey's devasta-
ting invasion of Cyprus in 1974, 
we are worried about the possi-
bility of history repeating itself 
if the UK doesn't do more.        
Turkey is a fellow NATO country 
to the UK, and therefore these 
military actions must be of       
concern to the Government.  

“We urge the Government        
to use its diplomatic position to 
stop the invasion and prevent 
an intra-Kurdish war. We parti-
cularly ask for the Government 
to put in place sanctions to be 
lifted only when Turkey ceases 
its military operations in South 
Kurdistan.”  

 
Image: Christos Tuton from the 

National Federation of Cypriots 
in the UK and Elif Sarican from 
the Kurdish People’s Democratic 
Assembly of Britain outside        
10 Downing Street.  

 
(Image credit:  

Kurdish People’s Assembly)  
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EUREKA! 

The action of the Iliad takes place during a 
fraction of the 10 year war: it is set over the 
course of about 40 days in the tenth year 

of the conflict. The subject of the poem is            
announced right away, in its very first word: 
“Rage - Goddess, sing the rage of Peleus’ son 
Achilles, murderous, doomed…” 

The rage here is not Greek rage against Trojan, 
but Greek against Greek. The conflict at the heart 
of the Iliad is between Agamemnon, King of 
Mycenae and commander-in-chief of the Greek 
forces, and his best warrior Achilles. 

 
The Iliad 

The Iliad is a Greek epic, traditionally attributed 
to Homer. Set during the Trojan War, the ten-year 
siege of the city of Troy (Ilium) by a coalition of 
Greek states, it tells of the battles and events      
during the weeks of a quarrel between King      
Agamemnon and the warrior Achilles. 

Although the story covers only a few weeks in 
the final year of the war, the Iliad mentions or      
alludes to many of the Greek legends about the 
siege; the earlier events, such as the gathering 
of warriors for the siege, the cause of the war, and 
related concerns tend to appear near the begin-
ning. Then the epic narrative takes up events 
prophesied for the future, such as Achilles'           
imminent death and the fall of Troy, although the 
narrative ends before these events take place. 
However, as these events are prefigured and       
alluded to more and more vividly, when it reaches 
an end the poem has told a more or less complete 
tale of the Trojan War. 

 
Birth of Achilles 

The Goddess Thetis tried to make her son        
immortal, by dipping him in the river Styx that runs 
through Hades. However, he was left vulnerable 
at the part of the body by which she held him, his 
heel. Achilles was the son of the nymph Thetis 
and Peleus, the King of the Myrmidons. Zeus and   
Poseidon had been rivals for the hand of Thetis 
until Prometheus, the fore-thinker, warned Zeus 
of a prophecy that Thetis would bear a son greater 
than his father. For this reason, the two gods 
withdrew their pursuit, and had her wed Peleus. 

 
Achilles in the Trojan War 

According to the Iliad, Achilles arrived at Troy 
with 50 ships, each carrying 50 Myrmidons. Achilles 
appointed five leaders who were: Menesthius, 
Eudorus, Peisander, Phoenix and Alcimedon. 

 
Achilles in the Iliad 

Homer’s Iliad is the most famous narrative of 
Achilles’ deeds in the Trojan War. Achilles’ wrath 
is the central theme of the book. The Homeric epic 
only covers a few weeks of the war, and does not 
narrate Achilles’ death. It begins with Achilles’ 
withdrawal from battle after Agamemnon, the 
commander of the Greek forces, dishonours him.  

Agamemnon had taken a woman named     
Chryseis as his slave. Her father Chryses, a priest 
of Apollo, begged Agamemnon to return her to him. 
Agamemnon refused and Apollo sent a plague 
amongst the Greeks. The prophet Calchas correctly 
determined the source of the troubles but would 
not speak unless Achilles vowed to protect him. 
Achilles did so and Calchas declared Chryseis 
must be returned to her father. Agamemnon con-
sented, but then commanded that Achilles’ battle 
prize Briseis be brought to replace Chryseis. 
Angry at the dishonour and at the urging of his 
mother Thetis, Achilles refused to fight or lead his 
troops alongside the other Greek forces. At this 
same time, burning with rage over Agamemnon’s 
theft, Achilles prayed to Thetis to convince Zeus 
to help the Trojans gain ground in the war, so that 
he may regain his honour. 

As the battle turned against the Greeks, thanks 
to the influence of Zeus, Nestor declared that the 
Trojans were winning because Agamemnon had 
angered Achilles, and urged the king to appease 
the warrior. Agamemnon agreed and sent Odysseus 
and two other chieftains, Ajax and Phoenix, to 
Achilles with the offer of the return of Briseis       
and other gifts. Achilles rejected all Agamemnon         
offered him, and simply urged the Greeks to sail 
home as he was planning to do. 

The Trojans, led by Hector, subsequently pushed 
the Greek army back toward the beaches and   
assaulted their ships. With the Greek forces on 
the verge of absolute destruction, Achilles very 
close companion Patroclus led the Myrmidons 
into battle wearing Achilles’ armour, though Achilles 
remained at his camp.  

Patroclus succeeded in pushing the Trojans back 
from the beaches, but was killed by Hector before 
he could lead a proper assault on the city of Troy. 

Achilles reaction to the death of Patroclus is 
monumental, extreme: 'A black cloud of grief came 
shrouding over Achilles. Both hands clawing the 
ground for soot and filth, he poured it over his head, 
fouled his handsome face and black ashes settled 
onto his fresh clean war-shirt. Overpowered in all his 
power, sprawled in the dust, Achilles lay there, 
fallen...' 

His mother Thetis came to comfort the distraught 
Achilles. She persuaded Hephaestus to make 
new armour for him, in place of the armour that 
Patroclus had been wearing which was taken by 
Hector. The new armour included the Shield of 
Achilles, described in great detail by the poet. 

Enraged over the death of Patroclus, Achilles 
ended his refusal to fight and took the field killing 
many men in his rage but always seeking out 
Hector. Achilles even engaged in battle with the 
river god Scamander who became angry that 
Achilles was choking his waters with all the men 
he killed. The god tried to drown Achilles but was 
stopped by Hera and Hephaestus.  

Zeus himself took note of Achilles’ rage and 
sent the gods to restrain him so that he would not 
go on to sack Troy itself, seeming to show that the 
unhindered rage of Achilles could defy fate itself, 
as Troy was not meant to be destroyed yet.  

Finally, Achilles found his prey. Achilles chased 
Hector around the wall of Troy three times before 
the goddess Athena, in the form of Hector’s favou-
rite and dearest brother, Deiphobus, persuaded 
Hector to stop running and fight Achilles face to 
face. After Hector realised the trick, he knew the 
battle was inevitable.  

Hector pulls out his sword, now his only weapon, 
and charges. But Achilles grabbed his thrown 
spears that were delivered to him by the unseen 
Athena who wore the Hades helmet. Achilles 
then aimed his spear and pierced the collarbone 
section of Hector, the only part of the stolen armour 
of Achilles that did not protect Hector.  

The wound was fatal yet allowed Hector to speak 
to Achilles. In his final moments, Hector begs 
Achilles for a honourable funeral, but Achilles replies 
that he will let the dogs and vultures devour Hector's 
flesh. Hector dies, prophesying that Achilles' death 
will follow soon: ‘Be careful now; for I might be 
made into the gods' curse ... upon you, on that day 
when Paris and Phoibos Apollo...destroy you in 
the Skainan gates, for all your valour.’ 

 
Retrieving Hectors body 

With the assistance of the god Hermes, Hector’s 
father, Priam, went to Achilles’ tent to plead with 
Achilles to permit him to perform for Hector his 
funeral rites. The final passage in the Iliad is  
Hector’s funeral, after which the doom of Troy 
was just a matter of time. 

Spoken by Priam to Achilles: ‘Think of thy father, 
and this helpless face behold, See him in me, as 

helpless and as old! Though not so wretched: 
there he yields to me, the first of men in sovereign 
misery! Thus forced to kneel, thus grovelling to 
embrace the scourge and ruin of my realm and 
race; Suppliant my children’s murderer to implore, 
and kiss those hands yet reeking with their gore!’ 

Achilles, moved by Priam's actions and following 
his mother's orders sent by Zeus, returns Hector's 
body to Priam and promises him a truce of twelve 
days to allow the Trojans to perform funeral rites 
for Hector. Priam returns to Troy with the body of 
his son, and it is given full funeral honours.  

 
Death of Achilles 

The death of Achilles, even if considered solely 
as it occurred in the oldest sources, is a complex 
one, with many different versions. In the oldest 
one, the Iliad, and as predicted by Hector with his 
dying breath, the hero's death was brought about 
by Paris with an arrow. In some versions, the god 
Apollo guided Paris' arrow. Some retellings also 
state that Achilles was scaling the gates of Troy 
and was hit with a poisoned arrow.  

Achilles bones were mingled with those of       
Patroclus so that the two would be companions 
in death as in life and the remains were transferred 
to Leuke, an island in the Black Sea. 

 
Death of Paris  

Later in the war, after Philoctetes mortally wounds 
Paris, Helen makes her way to Mount Ida where 
she begs Paris's first wife, the nymph Oenone, to 
heal him. Still bitter that Paris had spurned her 
for his birth right in the city and then forgotten her 
for Helen, Oenone refuses. Helen returns alone to 
Troy, where Paris dies later the same day.  

After Paris's death, his brother Deiphobus  
married Helen and was then killed by Menelaus 
in the sack of Troy. 

 
Fate of Achilles’ armour 

With the death of Achilles, his armour was the 
object of a feud between Odysseus and Telamonian 
Ajax (Ajax the Greater). They competed for it by 
giving speeches on why they were the bravest 
after Achilles to their Trojan prisoners, who after 
considering both men came to a consensus in  
favour of Odysseus. Furious, Ajax cursed Odysseus, 
which earned the ire of Athena. Athena tempo-
rarily made Ajax so mad with grief and anguish that 
he began killing sheep, thinking them his comrades. 
After a while, when Athena lifted his madness and 

Ajax realised that he had actually been killing sheep, 
Ajax was left so ashamed that he committed suicide.  

Odysseus eventually gave the armour to       
Neoptolemus, the son of Achilles. 

A relic claimed to be Achilles’ bronze-headed 
spear was for centuries preserved in the temple 
of Athena on the acropolis of Phaselis, Lycia, a 
port on the Pamphylian Gulf.  

Alexander the Great, who envisioned himself 
as the new Achilles, visited the city in 333 BC. 

 
Influence of the Iliad 

The Iliad has shaped the way we think about 
military conflict ever since. Alexander the Great 
slept with the Iliad under his bed on his military 
campaigns. Even now it is read on the literature 
course at West Point, the US Military Academy. 

Homer uses Achaean, Danaans and Argives 
instead of Greeks - as the term Greek does not 
come into usage until Roman times. 

The Trojan Horse is a story from the Trojan War 
about the subterfuge that the Greeks used to 
enter the city of Troy and win the war. There is no 
mention of the Trojan Horse in the original Iliad 
by Homer, and the conclusion of the story is marked 
by the retrieval of Hector's corpse by his father, 
King Priam, from the willing hands of Achilles.  

But in the popularized, fictional work of the Aeneid 
by Virgil (written 700 years after the Iliad), after a 
fruitless 10-year siege, the Greeks at the behest 
of Odysseus constructed a huge wooden horse 
and hid a select force of men inside. The Greeks 
pretended to sail away, and the Trojans pulled the 
horse into their city as a victory trophy. That night 
the Greek force crept out of the horse and opened 
the gates for the rest of the Greek army, which had 
sailed back under cover of night. The Greeks entered 
and destroyed the city of Troy, ending the war. 

The Trojan Horse is first mentioned in The 
Odyssey if only briefly. 

Oxford historian Robin Lane Fox, (whose bio-
graphy of Alexander was the primary inspiration 
behind Oliver Stone's film Alexander), has long 
maintained that Alexander the Great cultivated 
the persona of a  "new Achilles", a successor to the 
greatest hero of the Trojan War.  

 
Source: The Iliad by Homer, translated by 

Robert Fagles, Alexander Pope, ‘It’s all Greek 
to me’ by Charlotte Higgins, en.wikipedia.org 

and ancientheroes.net 
Image: copyright Marvel Comics

The Rage of  Achilles
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Stillwater 
 
Tom McCarthy directed two of 

my favourite films THE STATION 
AGENT and THE VISITOR before 
he reached Oscar glory with 
SPOTLIGHT. Now he tells the 
story of Bill Baker (Matt Damon), 
an unemployed oil rig roughneck 
from Oklahoma who travels to the 
South of France to see his impris-
oned daughter Allison (Abigail 
Breslin). She is serving a long 
sentence in Marseille for the   
murder of her lover Lina and when 
he first visits, she asks him to      
deliver a letter to her lawyer with 
a new lead that may prove her   
innocence. But when the lawyer 
claims that there is nothing more 
that she could do for the case 
then Bill decides to take matters 
into his own hands… 

It is good to see Damon roughing 
himself up playing against type 
and shares a superb chemistry 
with Breslin as his estranged 
daughter. Breslin has come a long 
way since her LITTLE MISS 
SUNSHINE days and delivers a 
deeply rooted performance. It is 
also good to Camille Cottin, the 
star of TV’s CALL MY AGENT, in 
a juicy role as Virginie, a single 
mother who helps Bill find his 
bearings in a foreign land. But it is 
Lilou Siauvaud that almost steals 
the show as her nine-year-old 
daughter.  

The film is compelling but        
unfortunately the final sequences 
are ultimately anticlimactic losing 
some credibility. 

 

Zola 
 

Janicza Bravo’s remarkable 
film is based on tweets by A’ziah-
Monae “Zola” King which follow 
the adventures of Zola (Taylour 
Paige), a Detroit waitress whose 
life takes an unexpected turn when 
one of her customers Stefani 

(Riley Keough) lures her into a 
crazy weekend in Florida… 

It is fresh and unpredictable 
which works a treat thanks to 
Bravo’s unconventional direction. 
The leading ladies deliver com-
pelling performances - newcomer 
Paige is amazing as the epony-
mous heroine and so is Keough 
as the svelte pole dancer with a 
strong taste for adventure. 

 

The Last Letter 
From Your Lover 

This attractive film is adapted 
from Jojo Moyes’ novel which takes 
place in the French Riviera of the 
sixties as well as London of the 
present day. Stirling (Shailene 
Woodley) is a free-spirited woman 
living an elegant but loveless life 
with her husband Laurence (Joe 
Alwyn) until she meets foreign 
correspondent Anthony (Callum 
Turner) in France. Meanwhile in 
modern day London Ellie (Felicity 
Jones) discovers the love letters 
from the past… 

It is an engaging, romantic film 
with strong production values but 
sadly it loses its impact towards 
the end. 

 

Beasts Clawing 
At Straws 
 

An enjoyable, stylish, dark 
comedy from Korea by first time 
director Yong Hoon-Kim, whose 

cleverly plotted crime thriller boasts 
a vast variety of multi layered 
characters. They only thing they 
have in common is that they are 
all hiding deep secrets from each 
other. One man finds a bag full of 
money in a locker while another 
in being threatened by a group of 
violent loan sharks…  

I could easily see this being      
remade by Hollywood! 

 

Now, Voyager 
 
This 1942 Bette Davis classic 

is the centrepiece of a major       
retrospective of her work at the 
National Film Theatre. She plays 
Charlotte Vale, an emotionally 
fragile young woman, who gets       
a new lease of life following psy-
chiatric treatment at a Vermont 
hospital. She manages to escape 
from the clutches of her domi-
neering mother (Gladys Cooper) 
and falls for Jerry Durrance (Paul 
Henreid), a married man whom 
she meets on a cruise… 

Davis is magnificent and her 
transformation from a timid young 
woman to a confident white swan 
is astonishing! 

 

Moonbound 
 

Ali Samhadi Ahadi’s imagina-
tive animation feature is based   
on a German popular children’s 

book, which tells the story of Pete, 
a young boy who begins an         
extraordinary journey to the 
moon to save his little sister from 
the evil Moon Man… 

It is colourful and unpredictable 
with many delightful characters 
including June bug Mr Zoomzeman 
and the Sandman who join little 
Pete for the rescue operation. 
Suitable for younger children! 

 
THE MOST BEAUTIFUL BOY 

IN THE WORLD: This terrific 
documentary arrives direct from 
its London premiere at the Sun-
dance Film Festival. It examines 
the life of Bjorn Andresen, the 
beautiful teenage boy who fifty 
years ago was selected by Luchino 
Visconti to play Dirk Bogarde’s 
object of desire in DEATH OF 
VENICE.  

Andresen’s angelic face became 
synonymous with beauty across 
the globe but sadly his personal 
life as an adult was not a happy 
one. Essential viewing! 

 
EL FATHER PLAYS HIMSELF: 

A documentary about the making 
of a film from a young director, 
who decides to cast his own father 
to play himself. The filming is in 
the Amazonian jungle and his 
father who has never acted before 
is totally uncontrollable especially 
when he is under the influence 
which is most of the time. Fasci-
nating stuff! 

 
THE SPARKS BROTHERS: 

Edgar Wright’s illuminating docu-
mentary about the life and career 
of THE SPARKS BROTHERS - 
Ron and Russell Mael and their 
remarkable band SPARKS -       
has reignited my fascination and         
interest for their work. I fondly       
remember watching them perform 
their eccentric act on Top of the 
Pops during the seventies and it 
is amazing to see that they have 
reinvented themselves on nume-
rous occasions and are still going 
strong. One of the best music 
documentaries in a long time! 

 
SUPERDEEP: This Russian 

sci-fi horror follows the story of a 
group of scientists assigned to go 
7 miles deep below the surface 
and solve the mystery behind a 
series of sounds that resemble 
screams and moans of humans… 
It is an ambitious project, but the 
poor revoicing and uninspired 
dialogue prevents us from getting 
involved. (SHUDDER) 

 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Pandemics are a global 
catastrophe. Epidemics 
are also devastating. 

Sometimes for a particular part 
of the world or in the case of HIV, 
supposedly a specific commu-
nity until the world woke up and 
realised it was not only confined 
to “sinful” gay men. Following 
close on the heels of the overtly 
hedonistic and tragic Channel 
4 It’s a Sin comes a revival of 
Kevin Elyot’s more gentle and 
reflective three act My Night 
With Reg (Turbine Theatre, 
Battersea Power Station) which 
homes in on a group of friends 
caught in the eye of that storm. 
The action begins with a flat-
warming party for Guy (Paul 
Keating). Never having been 
that lucky in love he is dumb-
struck when university friend 
John (Edward M Corrie) unex-
pectedly arrives. As he ner-
vously tries to make small talk 
with the man he lusted after 
for so long in the background 
young handyman Eric (James 
Bradwell) is painting the flat 
while singing along to David 
Bowie tracks. He becomes a 
source of constant distraction.  

Slowly but surely we discover 
the truths and lies of the various 
men to arrive. The flat becomes 
a sanctuary for confessions and 
though the disease is wreak-
ing havoc around them, the 
eponymous Reg and Guy being 
two that die, Elyot’s focus is 
more about how the friends 
struggle with forming and 
maintaining relationships and 
owning up to their promiscuity, 
Reg having been the most 
rampant. Over the course of 
three years we see the impact 
of his behaviour and how they 
struggle to come to terms with 
that. Apart from Guy (and Eric) 
they have all had sex with Reg. 
A case of friends with benefits, 
reunited.  

Mother hen Guy, he fusses 
about fussing, is privy to every-
one’s secrets and blurts stuff 
out as the mood takes him. It 
manifests as frustrated subli-
mation, not being able to have 
what he always wanted, a loving 
and sexual relationship. Act two 
which sees the men grieving 
after Reg’s funeral is classic 
black comedy and the writing 
is at its sharpest and most witty. 
We see the strange coupling 
that is randy bus driver Benny 
(Stephen K Amos) and partner 
Bernie (Alan Turkington), a man 
who appears upright and correct 
but he too cannot resist alter-
native male flesh. His broad 
Northern Ireland accent made 
me titter as I wondered whether 
Elyot had based him on the 
Reverend Ian Paisley. Mean-
while Daniel (Gerard McCar-
thy), Reg’s long term partner 

flits in and out, another man for 
whom trust and loyalty are a 
challenge.  

As the play moves towards 
a melancholic and thoughtful 
ending it is Bradwell’s touching 
yet streetwise portrayal of Eric 
which becomes the focal point 
for what is to come. Matt Ryan’s 
direction ensures the comedy 
is not overplayed and leaves 
the lasting impression of a more 
contemplative future. This new 
atmospheric venue is a welcome 
addition to the London scene 
but because it is set under-
ground the cast need to be aware 
that their lines can sometimes 
be swallowed up the rumbling 
trains above.  

Meanwhile Magdalena 
Praxiou gets emotional… 

The Play That Goes Wrong 
(Duchess Theatre) is a comedy 
gem. A whodunnit that goes 
wrong with hilarious consequen-
ces. Fun audience participa-
tion began when the curtain was 
down, excellent set pieces with 
loads of slapstick and a side-
splitting breaking down of the 
fourth wall in a scene where 
one of the characters searches 
for a misplaced ledger. It’s silly, 
it’s farcical, good for children 
too in its inclusivity, it’s just 
what we all need and I became 
quite emotional  at the end 
when the cast thanked us for 
coming. It’s great to be back, 
them and us! 

Finally, Susanna Rogeriou 
revels in testosterone and 
song… 

Choir of Man (London 
Wonderground, Earls Court) 
is a must see for a post lock-
down pick-me-up with a posse 
of blokes from the pub singing 
in compelling harmonies and 
tap dancing on the bar. With 
renditions of popular songs 
from Barry Manilow to Queen 
and everything in between, 
this is a bunch of guys I can 
imagine bursting into song at 
my local. They even served real 
beer from the bar on a long 
wooden paddle (perfect for any 
socially distanced occasion). 
The choreography with beer 
jugs made me laugh out loud 
- definitely one to try at home! 
And the final song, a beautiful 
rendition of The Parting Glass, 
for those we lost during the 
pandemic, brought tears to my 
eyes.  

 
My Night With Reg -  

www.theturbinetheatre.com 
 

The Play That Goes Wrong -  
www.theplaythatgoeswrong.com 

 
Choir of Man -  

www.londonwonderground.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Dying for  
a future 
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For those that train in any 
sporting field, be it profes-
sional athletes or those that 

enjoy any personal form of trans-
forming body changing sport, 
eating for energy is key to posi-
tive result. It is the make or break 
for maintaining stamina through-
out the activity, for feeding the 
body with the right fuel of nutri-
tion and maintaining that strong 
muscular physique.  

Our bodies should be treated 
like the finest vehicle, that         
requires the premium quality fuel 
for maximum performance. The 
body needs its fuel to be kept at 
a regular level and should not be 
allowed to be running on empty 
for long periods of time. When 
the body has not had food for a 
long period, it thinks that it may 
be in short supply of food, as 
though it were stranded in a  
desert, and nature kicks in for 
self-preservation and will auto-
matically slow the metabolism 
down for survival. Therefore 

eating regularly and eating 
healthy meals and snacks helps 
keeps a faster metabolism, and 
also sustains energy levels to 
the maximum. Avoiding food for 
long periods time, not only slows 
the metabolism down, but it can 
also cause a slump in energy 
along with dizziness. 

Most people know, or have 
seen, how bodybuilders and      
athletes have protein shakes after 
a workout. The reason for this is 
that protein plays the important 
role of repairing and rebuilding 
muscles after exercise. Too little 
protein can lead to muscle sore-
ness and fatigue, rather than   
increased strength and stamina. 
The protein works best within the 
first 30 minutes after a workout. 
This is the time when the body 
is working and burning off energy 
faster. The intake of protein post 
workout can help the body to 
begin quickly healing the micro-
tears in the muscle, which helps 
repair the muscle stronger over 

time. 
Eating sensibly and healthy 

really is not so boring as many 
people tend to think. It is simply 
just making a few adjustments 
that can be life changing, for 
better long term health. It does 
not mean deprivation of what you 
long for, and if you keep to a 
healthy way of eating the major-
ity of the time, the occasional or 
once a week little of what you 
fancy, will be satisfactory should 
you wish to do so. 

Often when people are dedi-
cated to their training, they seem 
to acquire a tremendous amount 
of will power and do not seem to 
deviate from their way of healthy 
eating habits. The most important 
thing is to make healthy eating a 
way of life. Healthy eating should 
not be a yo yo lifestyle of different 
single food diets. A good range 
and variety of food gives far more 
balanced nutritional value. 

Simple changes for better 
health include: 

- Avoiding regular sugar and 
replace with a light natural alter-
native. Natural sugars like honey 
and molasses, are less harmful 
than regular sugar, but should 
still be used sparingly. 

 
- Avoiding foods with sugar 

added like cakes, biscuits, 
sweets. If possible, make your 
own with a sugar alternative. 

 
- Switching from full fat milk 

and cheese to a reduced fat 
skimmed milk version whenever 
possible. Use these in cooking 
also; adding a little extra spices 
to foods helps keep it flavoured 
and enticingly tasty. 

 
- Avoiding processed foods as 

much as possible, restrict and 
keep it limited if wanted. 

- Avoiding take out foods that 
are sugary or cooked in unknown 
ingredients of oils and sauces. 
Try and keep it to the occasional 
if essential, as much as you can. 
Instead prepare and make your 
own alternatives as much as 
possible.  

 
- Keeping alcohol as occasional 

rather than a daily binge. Choose 
carefully and avoid sugary mixers 
if mixing with spirits. Avoid the 
thick creamy liquors laden with 
added sugars and full fat cream.  
Red wines in moderation contain 
antioxidants and may help      
prevent coronary artery disease, 
that leads to heart attacks. 

 
- Keeping hydrated with plenty 

of water through the day and 
especially when training. Avoid 
flavoured sugary drinks and 

juices. Keep it pure and natural, 
even with fruit juice. 

 
- Don't spread lots of saturated 

fats on bread or in cooking. Use 
good oils like olive oil on spreads 
and in cooking. Eat a lot of fish with 
the benefits of the good omega 
oils for its all-round goodness. 

 
Remember we eat to live, and 

should not live to eat. Eat to 
stave off hunger and stop when 
you start to feel full. Don't wait 
too long to eat. Focus on fibre, 
eat some healthy protein and 
eat and train regularly to speed 
up metabolism. Eat for life! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Eat for energy

Cooking with Loulla Astin 
Nasturtium Flower Salad

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

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

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

This week, Loulla shares her 
recipe for Nasturtium Flower 
Salad... 

All nasturtiums (pronounced 
na-stir-chums) are edible. Their 
name literally means nose twister 
or nose tweaker, because of 
their peppery kick. The flowers, 
leaves, stems and young seeds 
all have the spicy flavour similar 
to radishes.  

When I was in Evian filming 
Simply Greek in 1996, a very posh 
lady in a picturesque house made 
this pretty summer salad for  
me, with a yiouvetsi made with        
hylopites and lamb (Greek 
noodles) - she called it Manestra. 

It was early June and the first 
time I came across this salad. 
The nasturtium hails from the 
same family as watercress, and 
its leaves outdo even that salad 
green in fairness and pungency. 
It grows from May to October. 

 
Ingredients: 

1 cos lettuce 
A large handful young spinach 

leaves 
1 bunch of spring onions, 

finely chopped 
A brunch of nasturtium leaves, 

small and tender 
Nasturtium flowers  
2 garlic gloves, chopped       

(optional) 
 

Dressing: 
1 teaspoon Dijon mustard 
2 tablespoons honey 
2 tablespoons wine / balsamic 

or apple cider vinegar  
4 tablespoons olive oil 
Sea salt 
 

Method: 
Separate the leaves of the 

lettuce and wash well, along with 

the spinach, picked nasturtium 
leaves and flowers. 

Dry and shred the lettuce and 
place in a large salad bowl with 
the spinach leaves, spring onion, 
nasturtium leaves and garlic if 
you are using (not the nasturtiums 
flowers.) 

Mix the olive oil with the    
vinegar, mustard, honey and 
salt. Taste to make sure that is 
well-balanced, and pour over the 
salad. Toss lightly and decorate 
with the nasturtium flowers on 
top. Serve at once. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

FA Cup week for our 
community teams

Tickets are now on Sale for 
New Salamis, Emirates FA 
Cup match with Kensing-

ton & Ealing Borough on Friday 
6th August 2021 19.45pm at 
Haringey Borough Stadium, White 
Hart Lane, London N17 7PJ. 
Tickets are £8.00 with Under 
12s Free with a paying adult. 

You can purchase your tickets 
in person from the New Salamis 
Club House, 68 Myddleton Road, 
N22 8NW. For more details  
telephone 07956 152844. 

New Salamis who now play 
in the Spartan South Midlands 
League it is their second season 
in the FA Cup last year they 

reached the FA Cup First Quali-
fying round losing to Brentwood 
after beating West Essex and 
Colney Heath in the previous 
rounds. 

St Panteleimon FC who now 
play in the Combined Counties 
League are making their first 
ever appearance in the FA Cup 
and are playing West Essex      
on Friday 6th August. Kick Off 
19:45, Wadham Lodge Stadium, 
Walthamstow, E17 4LL. 

Cockfosters FC who play in 
the Essex Senior League are 
playing away to Sawbridgeworth 
on Saturday 7th August 2021 at 
3.00pm.

Our Mighty Mouflons exiles 
(UK based players) will 
be visiting Eton Manor 

Rugby Club for a pre-season 
friendly on Saturday 7th August 
kick off at 13:00. This is an       
opportunity to gather the players 
to assess their fitness levels 
and to try out some prospective 
new players. 

The last time out Eton Manor 
put up a very strong side, we’re 
very much hoping for a similar 
test and for our boys to come 
out triumphant. 

Please come along and cheer 
on our boys, there will be a        
bar and barbeque for food and 

refreshments post-match. 
A special thanks to our current 

sponsors Virgo Water, Trinity  
Insurance Brokers, Keg & Barrel, 
Black Rocks Marketing, Legal 
Opinions, FAI Comply, Physique 
and VX-3. 

 The CRF have launched the 
club shop enabling supporters      
to order official replica shirts, polo 
tops, baseball caps etc. online. 
at www.vx-3.com/shop/club/cy   
The summer sale is now on with 
some great bargains to be had. 

Location: Eton Manor Rugby 
Football Club, Nutter Lane,  
London E11 2JA. Tel: 020 8532 
2946. 

Cyprus Rugby team in 
London to play Eton Manor 

Pavlos Kontides 4th 
at Tokyo Olympics  

Cypriot sailor Pavlos       
Kontides finishes fourth 
at Tokyo 2020 Olympics. 

For only three penalty points, 
Cypriot sailor Pavlos Kontides 
failed to win a medal at the Tokyo 
Olympics, finishing in fourth place 
in the men’s Laser sailing category. 

Pavlos Kontides finished sixth 
in the medal race and took the 
fourth place in the final stand-
ings with 88 penalty points.  

He had secured participation 
in the medal race being fourth 
in the overall standings after ten 
races.  

Australian Matt Wearn won the 
men’s laser gold, Croatian Tonci 
Stipanovic won the silver medal 
and  Hermann Tomasgaard the 
bronze medal. 

The fourth place is Cyprus’ 
second best place in the Olympic 
Games after the bronze medal 
Kontides won at London’s 2012 
Olympic Games. 

In his first statements after  
the race, Kontides said the 
fourth place was a “great result”, 
however, as he said, “it hurts” 
as he was so close to winning 
a medal in Tokyo 2020.

Greece win two gold 
medals at Olympics

Tentoglou wins gold for 
Greece with dramatic final 
leap and Stefanos Ntous-

kos won the men’s single sculls. 
Tentoglou was the world leader 

coming into Tokyo with an 8.60m 
leap at a domestic competition 
in May, but struggled to find his 
form and was outside the medals 
positions as he hit the runway 
for the final time. 

He hit the board perfectly to 
match the leading mark, with  
his second-best jump of 8.15m 
assuring him the gold by edging 
out the Cuban’s 8.09m. 

A limping Echevarria had one 
more chance to improve on his 
second-best effort but pulled up, 
sinking to his knees at the board, 

before being comforted by com-
patriot Maykel Masso, who won 
bronze with 8.21. 

Ntouskos posted an Olympic 
best time to win the gold on      
Friday, as the final day of      
Olympic rowing got off to a roar-
ing start at Tokyo’s Sea Forest 
Waterway. 

Ntouskos, who had finished 
11th at the 2019 World Cham-
pionships, upset a stacked field 
to clinch the men’s event in 
6:40.45, taking the lead at the 
midway point and holding on 
through the final stretch, as 
silver medallist Kjetil Borch of 
Norway and third place finisher 
Damir Martin of Croatia failed 
to match his power. 

UK Cypriots star in 
Leyton Orient win

UK Cypriots Ruel Sotiriou 
and Hector Kyprianou 
star for Leyton Orient and 

Anthony Papadopoulos on the 
bench for their 2-0 win over      
Gillingham 

The O’s had the first big chances 
of the game in the opening ten 
minutes; the first was a Tom James’ 
twenty-five yard free-kick which 
only just went over the top of 
Aaron Chapman’s bar and then 
Omar Beckles had a free header 
on the Gillingham penalty spot, 
however, his header went just 
wide of goal. 

After fourteen minutes the  
O’s opened the scoring through 
Beckles, who made no mistake 
this time. Dan Kemp’s corner 
curled into the box and after a 
mix-up between the Gillingham 

defenders and a flick on from 
Happe, Beckles powerfully struck 
the ball into the net. 

The O’s doubled their lead 
after some excellent football. 
The move started from Vigouroux, 
and a series of passes followed 
before Dan Kemp’s ball into      
the box was met by the trialist, 
who knocked the ball into the 
net to finish a great attacking 
move. 

The O’s had the first opportunity 
of the half, as Ruel Sotiriou had 
an effort blocked on the edge 
of the area, after a cross came 
in from Tom James in the early 
stages of the second-half. 

The O’s navigated the closing 
stages professionally and eased 
their way to a deserved victory 
in this prestigious friendly. 

Barnet FC are holding 
trials for their soon to be 
formed U19 mens team! 

The trials are set to take place 
on Wednesday 11th August, 
10am at The Hive London, with 
Head of Football, Dean Brennan, 
First Team Head Coach, Harry 
Kewell and the entire backroom 
staff in attendance. 

It’s a fantastic opportunity for 
young players to showcase First 
Team. Bookings for the trials will 
be taken online only and cost 
£30.00 for the session, so make 
sure you don’t miss out on your 
chance to potentially become 
the next academy graduate that 
plays in front of the Bee Army. 
You could be a future star. 

Barnet FC U19 trials
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PROTECT YOURSELF 
USING 

Advice from your Safer Neighbourhood Team. 

ONLINE DATING 

Many relationships start online and 
there are millions of UK users registered 
with online dating sites. Offenders 
exploit the anonymity and ease of use of 
dating websites, to make themselves 
appear more credible to other users, 
and to create a false persona. 

        WHY IS THERE A RISK? 1 

Report any offences to the 
Police, this can help to 
prevent similar offences in 
future. 

WHEN 

Never give money to 
someone you met on 
a dating website, 
especially if you 
haven’t met with 
them in person.  

        GIVING MONEY 2 

Avoid feeling pressured into meeting 
prematurely in person. 

      BE CAUTIOUS 3 
Create and adhere 
to a date plan that is 
on your terms, and 
consider the location, 
timing, duration of 
the date and 
method of 
transportation to 
ensure your safety. 

        PLAN AHEAD 4 

Meet and stay in public 
to ensure your safety. 

        STAY IN PUBLIC 5 

        REPORT OFFENCES 6 

 

Created by Hornsey Safer 
Neighbourhood Team 



† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
 

Τελούμε την  
προσεχή Κυριακή 
08.08.2021, στην 
Εκκλησία Αγίου  
Παντελεήμονος και 
Αγίας Παρασκευής, 

660 Kenton Rd,  
Harrow, Middx. 

HA3 9QN,  
το 4ον ετήσιο 
μνημόσυνο του  
πολυαγαπημένου 
και αξέχαστού μας 

συζύγου και πατέρα 
Δημήτριου Κωνσταντίνου  

      (Λευκωσία) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παρευρεθούν. 
Η σύζυγος και τα τέκνά.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ   

Θεόφιλος Χαμπής Βασίλα  
(από Άχνα Αμμοχώστου, Κύπρος) 

 

 † DEATH ANNOUNCEMENT 

Theophilos Hambis Vassila 

(from Akhna, Famagusta, Cyprus 

† Ευχαριστήριο 

 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 

παραβρεθήκαν στην κηδεία,  
απέστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα  
ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 

τρόπο στο βαρύ μας πένθος.  
 

Οικογένεια αείμνηστης Γλυκερίας  
(Γλυκού )Χαραλάμπους

† Note of Thanks 

We would like to thank all those who  

attended the funeral, sent all their floral 

 tributes and participated in any other 

way to our deep grief.   

Family of the late Glykeria (Glykou) 

 Charalambous

It is with great sadness that we announce the passing of 
our beloved husband, father and grandfather, Theophilos 
Hambis Vassila from Akhna, on Monday 26th July 2021, 
 at the age of 95. He leaves behind his wife Panayiota, 
son Charalambos, daughter Christina, son in law Takis 

and two grandchildren Elias & Penny. 
The funeral service will be held on Wednesday 11th  

August 2021, at 12.45 pm at the Greek Orthodox Church 
of Annunciation Manchester, Bury New Road, Salford,  
M7 4EY, followed by the burial at Southern Cemetery,  

212 Barlow Moor Road, Manchester M21 7GL.The wake 
(parigoria) will be held at Chorlton-cum-Hardy Golf Club, 

Barlow Hall Road, Chorlton, Manchester, M21 7JJ. 15.07.1926 - 26.07.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού,  
Θεόφιλου Χαμπή Βασίλα από Άχνα Αμμοχώστου,  

Κύπρος, την Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, σε ηλικία 95 ετών. 
Αφήνει πίσω την σύζυγό του Παναγιώτα, τον γιο  

Χαράλαμπο, την κόρη Χριστίνα, τον γαμπρό Τάκη και δύο 
εγγόνια Ηλία & Πέννυ.  

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 
στις 12.45 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία  

Ευαγγελισμού του Μάντσεστερ, Bury New Road, Salford, 
M7 4EY και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Southern, 

 212 Barlow Moor Road, Manchester M21 7GL. 
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Chorlton-cum-Hardy Golf 

Club, Barlow Hall Road, Chorlton, Manchester, M21 7JJ.

Συλλυπητήρια 
 

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας και η  
Παροικιακή εκφράζουν τα 
ειλικρινά τους συλλυπητήρια 

στους οικείους του  
Αδάμου Πολυχρονίου,  
που απεβίωσε πρόσφατα στο 

Mansfield.  
 

Η κηδεία του έγινε χθες Τετάρτη 
στην εκκλησία των Αγίων  
Κύριλλου και Μεθοδίου. 

 
Αιωνία του η μνήμη.  
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† MEMORIAL 

Evgenios Stylianides  

(from Arminou - Paphos)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Ευγένιος Στυλιανίδης 

(από Αρμίνου - Πάφος)
 

 The 9th year memorial of our  

beloved father, grandfather and 

brother, will be held at St. Mary's 

Greek Orthodox  

Cathedral, 305 Camberwell New 

Road, London SE5 0TF and  

at St. Theodoros Church, Ktima,  

Paphos-Cyprus,  

on Sunday 08.08.2021. Relatives 

and friends are invited to attend.  

(His wife Stella Stylianides from  

Lazania passed away on 

08.09.2010). 

His children: George, Akis and  

Marios, grandchildren, his sisters: 

Lagia and Chrysoulla and relatives.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

08.08.2021, στον Ιερό Ναό  

Γενεσίου της Θεοτόκου,  

305 Camberwell New Road, London 

SΕ5  0TF  

και στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου 

Θεοδώρου στην Πάφο,  

το 9ον ετήσιο μνημόσυνο του  

πολυαγαπημένου και αξέχαστου μας 

πατέρα, παππού και αδελφού και  

καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

του όπως παραβρεθούν.  

(Η σύζυγός του Στέλλα Στυλιανίδη 

από Λαζανιά απεβίωσε στις 

08.09.2010) 

Παιδιά: Γιώργος, Άκης και Μάριος, 

εγγόνια, αδελφές: Λάγια και  

Χρυσούλλα, και λοιποί συγγενείς.  

 † DEATH ANNOUNCEMENT 

Onoufrios Neophytou  
(from Liopetri, Cyprus) 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Ονούφριος Νεοφύτου 

(από Λιοπέτρι, Κύπρος)   
 

02.10.1938 – 28.07.2021

It is with great sadness that the family of  
Onoufrios Neophytou announce his passing,  

at the age of 82, when his heart stopped beating 
on Wednesday, July 28, 2021,  

during his stay in England to visit his family.  
Born on November 2, 1938 in Liopetri, his  
parents were Neofytos Zacharias (Pafitis)  

from Marathonda, Paphos and Vasilou  
Kersavva from Liopetri. He was the third of seven 
children in the family. In 1947 they moved to Kato 

Deryneia. When he married Alexandra from  
Varosha they built their home in Agia Zoni.  

They emigrated to London for a period of time 
before returning to Larnaca in the 1990s.  

His wife passed away in May of 2020. 
 Onoufrios will be lovingly remembered by his  

3 Children; George, Vasoulla and Elena,  
7 Grandchildren; Marino, Solo, Alex, Lisa, Theo, 
Katerina, Onoufrios and 3 Great Grandchildren. 

He will also be forever  
remembered by numerous Nieces, Nephews, 

God Children, extended Family and dear 
Friends. Forever in our hearts and forever  

reunited with his Alexandra x 
Onoufrios’ funeral will take place at 12:00 (noon) 

on Tuesday 10 August 2021 at The Greek  
Orthodox Community of St. Neophytos |  

Archdiocese of Thyateira and Great Britain,  
St. Crispin’s Drive, Northampton, NN5 4BZ

Με μεγάλη θλίψη η οικογένεια του Ονούφριου  
Νεοφύτου ανακοινώνει τον θάνατό του, σε ηλικία 
82 ετών. Η καρδιά του σταμάτησε να χτυπά την 
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021, ενώ βρισκόταν στην 
Αγγλία για να επισκεφθεί την οικογένειά του. 

 Γονείς του ήταν ο Νεόφυτος Ζαχαρίας (Παφίτης) 
από τη Μαραθούντα της Πάφου και η Βασίλου 

Κερσάββα από το Λιοπέτρι της Κύπρου.  
Ήταν το τρίτο από τα επτά παιδιά της οικογένειας. 

Το 1947 μετακόμισαν στην Κάτω Δερύνεια.  
Όταν παντρεύτηκε την Αλεξάνδρα από τα  

Βαρώσια, έχτισαν το σπίτι τους στην Αγία Ζώνη. 
Μετανάστευσαν στο Λονδίνο για κάποιο χρονικό 
διάστημα πριν επιστρέψουν στη Λάρνακα τη  
δεκαετία του 1990. Η σύζυγός του πέθανε τον 

Μάιο του 2020. Ο Ονούφριος θα μείνει για πάντα 
στις μνήμες των 3 παιδιών του: Γιώργος,  

Βασούλα και Έλενα, στα 7 εγγόνια του, Μαρίνο, 
Σόλο, Άλεξ, Λίζα, Θεό, Κατερίνα, Ονούφριο και 
στα 3 δισέγγονά του. Επίσης θα τον θυμούνται 
για πάντα τα ανιψιά του, τα βαφτιστήρια του, 

λοιπή οικογένεια και αγαπητοί φίλοι 
Θα βρίσκεται για πάντα στην καρδιά μας, τώρα 

που επανενώθηκε για πάντα με την  
Αλεξάνδρα. 

Η κηδεία του Ονούφριου θα τελεσθεί στις 12:00 
το μεσημέρι την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021 στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Αγίου Νεοφύτου 
του Εγκλείστου | Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και 

Μεγάλης Βρετανίας, St Crispin’s Drive,  
Northampton, NN5 4BZ. 
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Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Μαρίας,  
η οποία απεβίωσε την Τρίτη 27 Ιουλίου, σε ηλικία 82 ετών. Υπήρξε αφοσιωμένη σύζυγος του Ηλία  
(αποθανόντα). Μητέρα του Στέλιου, συζύγου της Sharon, του Σάββα, συζύγου της Μαρίας και της 

Κούλας. Υπήρξε αγαπημένη γιαγιά της Μαρίας, της Τζοζεφίν, της Ελισάβετ, της Ελένης, της Ελιάνας,  
του Ηλιά, της Μαρίας, του Ηλία, του Ανδρέα, της Έλενας και του Ηλιά. Προγιαγιά της Σοφίας και  
αφοσιωμένη αδερφή της Ελένης, του Άνδρου, της Ανδρούλλας, του Χρίστου και της Ελάθα.  

Η Μαρία αγαπήθηκε και ήταν σεβαστή από όλους όσοι την γνώριζαν, φίλοι και οικογένεια. Κυρίως όμως 
αγαπήθηκε για την ευγενική και ήρεμη ψυχή της αλλά και την μεγάλη της γενναιοδωρία.  

Το σπίτι της ήταν το σπίτι μας.  
Θα την αγαπάμε και θα την θυμόμαστε για πάντα, καθώς η εικόνα της θα ζει στις καρδιές μας για πάντα.  

Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελέ μας.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 9 Αυγούστου στη 13:00, στην εκκλησία της Παναγιάς, στο Wood Green, 

N22 8LB και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate.  
Παρακαλούμε πολύ τηρείται τους κανονισμούς κατά του Covid19, καθώς τα μέτρα ισχύουν ακόμα.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mother Maria, on Tuesday 
27th July, aged 82. She was a devoted wife to Elias (deceased). Mother to Stelios and wife Sharon,  

Savva and wife Maria and Goulla. Loving grandmother to Maria, Josephine, Elizabeth, Eleni,  
Eliana, Elia, Maria, Elia, Andrew, Elena and Elia. Great grandmother to Sophia and  

dedicated sister to Eleni, Andros, Androulla, Christos and Elatha. Maria was loved and respected 
 by her many friends and family, for her kind calm soul and generosity.  

Her home was your home.  
We will love her and miss her always, as her memory lives on in our hearts forever.  

Sleep peacefully Our Angel.  
The funeral will take place on Monday 9th August at 1pm, at St Mary's Church, Wood Green N22 

8LB and the burial at New Southgate Cemetery.  
Observe the regulations against Covid-19, as the measures are still in force. 

22.01.1939 - 27.07.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Μαρίας Στυλιανού 
(από τον Άγιο Επίκτητο, Κύπρος) 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Maria Stylianou  
(from Ayios Epiktitos, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Pollyxeni Antoniou  

(from Meniko, Lefkosia)

14.02.1934 - 02.08.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our loving mother and grandmother Pollyxeni Antoniou.  
Our wonderful mother passed away peacefully on 2nd August 2021.  

She was a strong, hardworking woman, who was devoted to taking care of her family.  
She leaves behind her daughters Koulla and Androulla, her four grandchildren, Georgio, Yianni, Xenia and Kristopher, son-in-laws Kyriacos 

and Andreas, her 2 sisters Eleni and Androulla and many other family and friends.  
We take comfort in knowing that she is with her beloved husband Yiannakis in heaven. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 
Πολυξένη Αντωνίου 

(από Μένοικο, Λευκωσίας) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς Πολυξένης Αντωνίου. 
Η αγαπημένη μας μητέρα απεβίωσε ειρηνικά στις 2 Αυγούστου 2021. Ήταν μια δυνατή και εργατική γυναίκα, αφοσιωμένη πάντα στη  

φροντίδα της οικογένειάς της.  
Αφήνει πίσω τις κόρες της Κούλλα και Ανδρούλλα, τα τέσσερα εγγόνια της, Γεώργιο, Γιάννη, Ξένια και Κρίστοφερ, γαμπρούς, Κυριάκο και 

Ανδρέα, τις 2 αδερφές της Ελένη και Ανδρούλλα, οικογένεια και φίλους. 
Παρηγοριόμαστε με την ιδέα ότι είναι με τον αγαπημένο της σύζυγο Γιαννάκη στον παράδεισο.  

    †  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
 

Άννα (Αγαθοκλέους) Πάκκος 
(Λονδίνο - καταγωγή γονέων Άγιον Αθανάσιο και 

Μονή Λεμεσού) 
 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.08.2021, 
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town 
Road/Logan Road, London N9 0LP, το 3ov 
ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 

αξέχαστής μας μητέρας, θυγατέρας,  
αδελφής και θείας Άννας (Αγαθοκλέους) 
Πάκκος και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη της όπως παρευρεθούν. 
 

Παιδιά: Daniella και Stefan, μητέρα Έλλη,  
αδελφή Ζωή-σύζυγος Παύλος, 

αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.



 31 | Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021

Κωνσταντίνος Πανίκου Κωστή 

(από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Λεονάρισσο και Πέτρα Σολέας) 

20.07.1981 – 18.08.2017

Έφυγες από κοντά μας αλλά όχι από την καρδιά μας.  
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ  
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 
08.08.2021, στην εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου, Town 
Road/Logan Road, London  

N9 0LP, το 4ον ετήσιο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου και  

αξέχαστου μας υιού, αδελφού, 
θείου, αδελφότεκνου  
Κωνσταντίνου  

Πανίκου Κωστή  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

 τη μνήμη του όπως παραβρεθούν. 
 

Οι γονείς του Πανίκος και  
Χαρούλλα, αδέλφια: Αντρη και  

Μαρίνο, νύφη Geisy, αδελφότεκνα,  
Εμίλια και Ναταλία, θείες, θείοι, ξαδέλφια 

και λοιποί συγγενείς και φίλοι.

Νάχεν πόρτα ο ουράνος να ρθω να στην κτυπήσω 
και να σε πάρω αγγαλιά να σε γυρίσω πίσω  
Όσο μας λείπεις να ξέρες εσύ χρυσόν παιδί μας  
εν οφκαίρει η θέση σου εσσο και στην ψυχή μας 
ετσι θα μείνεις πάντοτε γλυκύτατο παιδί μας  
Του παραδείσου τις χαρές να αναπαυτεί ψυχή σου 
στην θέση που σου φύλαξαν οι πράξεις τις ζωής 
σου.  
 
Ο πόνος είναι αβάσταχτος η λύπη μας μεγάλη  
τέτοιο καημό εύχομαι να μη τον νιώσουν άλλοι. 
Δεν έχω λόγια για να πω, μεγάλη αδικία,  
να φεύγουν νέα πλάσματα σε τέτοιαν ηλικία. 
Θλίψη και πόνος σμίγουνε και καίνε την καρδιά 
μας τα δάκρυα στα μάτια μας είναι η παρηγοριά 
μας. Μα ο Θεός θέλησε κοντά του να σε πάρει μαζί 
με τους αγγέλους του εσένα για να βάλει. 
 
Άγγελοι από τους ουρανούς θα είναι πάντα μαζί 
σου και να μυρίζει ο τάφος σου που βάλαν το 
κορμί σου. Στους τοίχους του Παράδεισου στα 
κρίνα τα ανθισμένα κι άλλους αγγέλους ήθελε και 
διάλεξε εσένα.  
 
Σαν τη δική σου την καρδιά δεν θα υπάρξει άλλη 
τόσο αγνή, τόσο γλυκειά, τόσο πολύ  
μεγάλη... Αυτός έχει τη δύναμη να μας  
παρηγορήσει και όπως δίνει τον καημό για έναν 
πρόωρο χαμό να μας ανακουφίσει. 

 
      
Η οικογένειά σου.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.08.2021, το 40ήμερο  
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 

 Γεώργιος Κωσταράς 
στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Rd, Wood Green, N22 

8LB. Επι την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλου 
εσάς που παραβρεθήκατε στην κηδεία, όλους όσοι κάνατε  

εισφορές και στείλατε λουλούδια.  
Με την βοήθεια σας καταφέραμε να συγκεντρώσουμε το 
ποσό των £630 το οποίο θα διατεθεί στο Heart Foundation.

The 40-day memorial service for our beloved  
Georgios Kostaras 

will take place on Sunday 08.08.2021, at St. Mary’s Greek 
Orthodox Church, Trinity Rd, Wood Green, N22 8LB. 

We would like to take this opportunity to thank everyone 
that sent flowers and made a donation. With your help we 

have raised £630 which will be donated to the British Heart 
Foundation.

†  40 Days Memorial Service

It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved Andreas Georgiou who passed away peacefully on 

Thursday 29th July 2021 at the age of 84. He leaves behind his 
brother Chris, his sisters Maria and Artemis, his son Nicholas, 
his nieces Peghe, Zoe and Gina, his nephews Peter and Aris 

and also his great nieces and nephews. During his professional 
career as a mathematical physicist Andreas made significant 

contributions in the field of relativistic plasma physics.  
He possessed a mercurial sense of humour, a love of lively  

conversation and debate, and above all, an unbounded  
capacity for empathy. 

The funeral will take place on Wednesday 11th August 2021  
at New Southgate Cemetery at 2.30pm.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
Ανδρέα Γεωργίου που απεβίωσε ειρηνικά την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 
σε ηλικία 84 ετών. Αφήνει πίσω τον αδελφό του Κρις, τις αδελφές του 
Μαρία και Άρτεμις, τον γιο του Νικόλαο, τις ανιψιές του Πέγκυ, Ζωή και 
Τζίνα, τους ανιψιούς του Πέτρο και Άρη και επίσης τα μεγάλα ανίψια του. 
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας ως μαθηματικός και 
φυσικός, ο Ανδρέας συνέβαλε σημαντικά στον τομέα της σχετικιστικής 
φυσικής πλάσματος. Είχε μια μοναδική αίσθηση του χιούμορ, μια αγάπη 
για ζωντανή συζήτηση και διάλογο, και πάνω απ' όλα, μια απεριόριστη 

ικανότητα ενσυναίσθησης. 
Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021 στο κοιμητήριο του  

New Southgate στις 2.30 μ.μ.

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Andreas Georgiou 
(from Nicosia, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Γεωργίου 
(από Λευκωσία, Κύπρος) 

23.07.1937 - 29.07.2021

The 3months memorial service for our beloved  
Yiannis P. Georgiou  

will take place on Sunday 08.08.2021, at St John 
The Baptist, Wightman Road,N8 0LY, and we  

invite anyone who honours his memory to attend. 
We would like to take this opportunity to thank 
everyone who attended the funeral and sent 

flowers. 

†  3 Months Memorial Service

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 08.08.2021, το 3μηνο 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 

Γιάννη Π. Γεωργίου  
στην εκκλησιά Αγίος Ιωάννης του Βαπτιστού,  

Wightman Road, London N8 0LY, και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παραβρεθούν.  

Επι την ευκαιρία θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους 
εσάς που παραβρεθήκατε στην κηδεία, όλους όσοι 

κάνατε εισφορές και στείλατε λουλούδια. 
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PROTECT YOURSELF 
USING 

Advice from your Safer Neighbourhood Team. 

ONLINE DATING 

Many relationships start online and 
there are millions of UK users registered 
with online dating sites. Offenders 
exploit the anonymity and ease of use of 
dating websites, to make themselves 
appear more credible to other users, 
and to create a false persona. 

        WHY IS THERE A RISK? 1 

Report any offences to the 
Police, this can help to 
prevent similar offences in 
future. 

WHEN 

Never give money to 
someone you met on 
a dating website, 
especially if you 
haven’t met with 
them in person.  

        GIVING MONEY 2 

Avoid feeling pressured into meeting 
prematurely in person. 

      BE CAUTIOUS 3 
Create and adhere 
to a date plan that is 
on your terms, and 
consider the location, 
timing, duration of 
the date and 
method of 
transportation to 
ensure your safety. 

        PLAN AHEAD 4 

Meet and stay in public 
to ensure your safety. 

        STAY IN PUBLIC 5 

        REPORT OFFENCES 6 

 

Created by Hornsey Safer 
Neighbourhood Team 
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