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Εικόνες Αποκάλυψης
ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτο θέμα η Ελλάδα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης
Η «συγγνώμη» του Κυριάκου Μητσοτάκη και τα μέτρα για τους πληγέντες
Σελίδες 7 & 17

Το «κατηγορώ» του Αλέξη Τσίπρα για τις κυβερνητικές ευθύνες
Βαθμολογίες ρεκόρ στα
φετινά A-level

Foreign Office: Λύση στη βάση
των παραμέτρων του ΟΗΕ

Omonia Youth FC are the FA
Grassroots Club of the Year

Το ποσοστό των υψηλών βαθμολογιών στα αποτελέσματα των
A-level στην Αγγλία, την Ουαλία
και τη Βόρεια Ιρλανδία έφτασε
φέτος σε επίπεδα ρεκόρ, με το
44,8%...
Σελ. 4 & 18

Το ΗΒ εξακολουθεί να στηρίζει μια
λύση στο Κυπριακό σύμφωνα με
τις παραμέτρους του ΟΗΕ, αναφέρει το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών...
Σελ. 2 & 19

After recently being named ‘Club
of the Year’ by the Middlesex
County FA, community grassroots club Omonia Youth FC...

Σελ. 5 & 17

Σελ. 27

Σελ. 10 & 18

Ερευνά «Παροικιακής»
Δούρειος Ίππος η Κύπρος για
εξαγορά Αγγλικών ομάδων!
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Το «εκρηκτικό» μείγμα της
πανδημίας και του Brexit
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΚΥΠΡΙΩΝ

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να στηρίζει λύση στη βάση
των παραμέτρων του ΟΗΕ, λέει το Foreign Office

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

Τ

Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green
έχει μετατραπεί σε χώρο διανομής πακέτων rapid
test για τον κορωνοϊό για τα μέλη της κοινότητάς
μας. Το σημείο από το οποίο μπορείτε να πάρετε
τα τεστ κάθε Τετάρτη απόγευμα βρίσκεται στον
κύριο χώρο υποδοχής του Κέντρου.
Τα Lateral Flow Test kits διατίθενται σε όλους
εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να κάνετε τα rapid
test εάν δεν παρουσιάζετε συμπτώματα κορωνοϊού (COVID-19). Περίπου ένα στα τρία άτομα
με COVID-19 δεν έχουν συμπτώματα, παρόλα
αυτά μπορούν να μολύνουν τους άλλους κανονικά. Θα πρέπει να κάνετε ένα rapid test δύο
φορές την εβδομάδα (κάθε τρεις έως τέσσερις
ημέρες) για να ελέγξετε εάν έχετε τον ιό. Εάν οι
πολίτες που διαγιγνώσκονται θετικοί τεθούν σε
απομόνωση, συμβάλουν καθοριστικά στο να
σταματήσει η εξάπλωση του ιού. Ακόμη κι αν είστε
εμβολιασμένοι, υπάρχει πιθανότητα να μεταδώσετε τον COVID-19, οπότε θα πρέπει να συνεχίζετε να κάνετε τεστ τακτικά.

ο Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να στηρίζει μια λύση στο
Κυπριακό σύμφωνα με τις
παραμέτρους του ΟΗΕ, αναφέρει το
Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών
σε απαντητική του επιστολή προς
το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων.
Το Foreign Office επαναλαμβάνει
επίσης υποστήριξη στα ψηφίσματα
550 (1984) και 789 (1992) του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για
τα Βαρώσια και σημειώνει ότι
εξέδωσε Εθνική Δήλωση εκφράζοντας ανησυχία για τις ανακοινώσεις
Ερντογάν καθώς και ότι υποστήριξε
σθεναρά την Προεδρική Δήλωση
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
της 23ης Ιουλίου. To Συμβούλιο
Βρετανοκυπρίων έστειλε επιστολή
στον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών, Ντόμινικ Ράαμπ, με αφορμή
την 47η επέτειο της δεύτερης φάσης
της παράνομης τουρκικής εισβολής
στην Κύπρο, καλώντας το Λονδίνο
να υπενθυμίσει στον Τούρκο
Πρόεδρο ότι οι προσπάθειες για
εποικισμό οποιουδήποτε τμήματος
των Βαρωσίων είναι παράνομες
βάσει διεθνούς δικαίου.
"Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει
προσηλωμένο στη στήριξη της διαδικασίας του ΟΗΕ για επίτευξη
διευθέτησης στην Κύπρο, η οποία
θα είναι προς το συμφέρον όλων
των Κυπρίων και θα ενισχύσει την
περιφερειακή σταθερότητα και
ασφάλεια", απάντησε το βρετανικό
ΥΠΕΞ.
Πρόσθεσε ότι "το Ηνωμένο Βασίλειο
συνεχίζει να στηρίζει μια λύση σύμφωνα με τις παραμέτρους του ΟΗΕ
στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική
ισότητα- ένα μοντέλο διεθνώς αποδεκτό και που πιστεύουμε ότι είναι
αρκετά ευρύ για να αντιμετωπίσει τις
ανησυχίες και των δύο πλευρών".
«Στο τέλος εναπόκειται στους Ε/κ
και Τ/κ ηγέτες να αποφασίσουν για
τις λεπτομέρειες της διευθέτησης και
το Ηνωμένο Βασίλειο, ως εγγυήτρια
δύναμη και φίλη όλων των μερών,
θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη
σε αυτή τη διαδικασία υπό τον

ΟΗΕ», σημειώνει.
Υπενθυμίζει ότι στις 27-29 Απριλίου,
ο Υπουργός Εξωτερικών εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο ως μία
από τις εγγυήτριες δυνάμεις στις
ανεπίσημες συνομιλίες υπό τον
ΟΗΕ στη Γενεύη και ότι "σε αυτή τη
συνάντηση, ο Υπουργός Εξωτερικών προέτρεψε όλες τις πλευρές να
επιδείξουν ευελιξία και συμβιβασμό

που έγινε κατά την επίσκεψη του
Προέδρου Ερντογάν στην Κύπρο
στις 19-20 Ιουλίου 2021, το
Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε Εθνική
Δήλωση εκφράζοντας ανησυχία και
σθεναρή στήριξη στην Προεδρική
Δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ της 23ης Ιουλίου που
καταδίκασε την ανακοίνωση εκείνη.

Photos by Doros Partasides: Human Suffering on July and August during
the Turkish invasion on 1974 of Cyprus
για την εξεύρεση λύσης στο
Κυπριακό στο πλαίσιο των παραμέτρων του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ".
Σημειώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο
ζήτησε ξεκάθαρα από όλες τις
πλευρές να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες ή δηλώσεις που θα
μπορούσαν να βλάψουν τις
προοπτικές μιας λύσης ."Ειδικά για
τα Βαρώσια, το Ηνωμένο Βασίλειο
συνεχίζει να υποστηρίζει πλήρως τα
ψηφίσματα 550 (1984) και 789
(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών". Επιπλέον,
αναφέρει ότι μετά την ανακοίνωση

Η επιστολή
Πρόκειται για τη δεύτερη επιστολή
σε ένα μήνα που αποστέλλει το
Συμβούλιο στον κ. Ράαμπ. Στην
επιστολή, ημερομηνίας 4 Αυγούστου
2021, σημειώνεται ότι η πρόκληση
της Τουρκίας στην περίκλειστη
περιοχή της Αμμοχώστου ή στην
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της
Κύπρου «πρέπει να σταματήσει
αμέσως». «Για σχεδόν μισό αιώνα,
η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει το
βόρειο τμήμα του νησιού. Αναζητούμε δικαιοσύνη, η οποία έχει
πλέον καθυστερήσει» αναφέρεται
στην επιστολή, που υπογράφουν οι

Δώρος Παρτασίδης, Μαρί Νίκολσμπι, Αντώνης Σαββίδης, Σπύρος
Νεοφύτου, Τζον Στέργηδης, εκ
μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων.
Το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων λέει
επίσης ότι «τώρα είναι η κρίσιμη
στιγμή για την επίλυση των μακροχρόνιων ζητημάτων του Κυπριακού,
στη βάση ενός σωστού Συντάγματος
που θα περιλαμβάνει την αρχή των
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ζητάμε,
χωρίς εγγυητές, μια λειτουργική
δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με
πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα
σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και του
Συμβουλίου Ασφαλείας, με ρητή
αναφορά στο ψήφισμα 1251».
Αυτό, προστίθεται, αποκρούει την
«απαράδεκτη θέση της τουρκικής
Κυβέρνησης και της τουρκοκυπριακής πλευράς για λύση δύο κρατών».
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τώρα
είναι η στιγμή για τη λήψη πρωτοβουλίας που θα διευκολύνει τις
προσπάθειες για επανέναρξη ενός
εποικοδομητικού διαλόγου προς την
κατεύθυνση θετικών διαπραγματεύσεων, μακριά από εντάσεις και
απειλές και σε πλήρη συμμόρφωση
με το διεθνές δίκαιο. Ακόμη, απευθύνεται έκκληση στη βρετανική
Κυβέρνηση να «υπενθυμίσει στον
Τούρκο Πρόεδρο το ψήφισμα 550
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
[1984] το οποίο αναφέρει σαφώς ότι
οποιεσδήποτε απόπειρες εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των
Βαρωσίων από άτομα άλλα από
τους κατοίκους τους, είναι εντελώς
παράνομη και ζητά τη τη μεταβίβαση
της περιοχής αυτής στη διοίκηση
των Hνωμένων Eθνών».
Στην επιστολή γίνεται επίσης
αναφορά στην πρόσφατη ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών για τα
Βαρώσια, με το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων να σημειώνει την ανάγκη
να ενταθεί η πίεση προς τον
Πρόεδρο Ερντογάν και την Τουρκία.

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, engaging 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@btinternet.com
Greek Parents Association
Educational and Cultural Centre
22 Stuart Crescent
London
N22 5NN

St John the Baptist Greek Orthodox School, Wightman Road, London N8 0LY

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
Ξεκινά η νέα Σχολική Χρονιά στα Ελληνικά
Παροικιακά Σχολεία του Αγίου Ιωάννου του
Βαπτιστού το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου.
Οι εγγραφές έχουν αρχίσει ήδη, και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα
www.stjohngreekorthodoxchurch.com στη
σελίδα «Σχολείο».
Το σχολείο προσκαλεί όλους, γονείς, παππούδες,
συγγενείς και φίλους να φέρουν τα παιδιά τους
και όσα παιδιά γνωρίζουν στο Ελληνικό Σχολείο.
Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού λειτουργούν με μεγάλη
επιτυχία πάνω από 30 χρόνια. Ως Εξεταστικό Κέντρο GCSE και A Level τόσο των μαθητών των
Σχολείων, όσο και μαθητών άλλων Σχολείων αλλά

και ανεξαρτήτων φορέων, έχει από τις καλύτερες
βαθμολογίες σε όλη την Παροικία. Τα δίδακτρα
είναι εξαιρετικά χαμηλά και έτσι μπορούν όλοι
να συμμετέχουν στη Γνώση και στη
διατήρηση του Ελληνικού Πολιτισμού, της
Θρησκείας μας, των Ηθών και των Εθίμων μας.
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας:
▪ Σάββατο 9.30πμ - 1:30μμ (Νηπιαγωγείο έως
και A Level)
▪ Σάββατο 2:00μμ - 5:00μμ (Τάξεις Ενηλίκων)
▪ Τρίτη & Πέμπτη 5:00μμ - 7:00μμ (Νηπιαγωγείο
έως και A Level)
• Όλες τις ώρες των Σχολείων του Σαββάτου
παραδίδονται μαθήματα Ελληνικής Μουσικής και
Μπουζουκιού από Μουσικοδιδάσκαλο σε όσα

παιδιά το επιθυμούν.
• Όλα τα παιδιά διδάσκονται, επίσης, Παραδοσιακούς Χορούς από Ελλάδα και Κύπρο από
Χοροδιδάσκαλο και συμμετέχουν στις Εορτές των
Σχολείων μας με τραγούδια, ποιήματα και
χορούς.
Δίδακτρα:
1 Παιδί: £120.00 / Σχολική Χρονιά
2 Παιδιά: £150.00 / Σχολική Χρονιά (και τα δύο
μαζί)
3 Παιδιά: £160.00 / Σχολική Χρονιά (όλα μαζί)
Για 3 παιδιά και πάνω σε μία οικογένεια, τα δίδακτρα παραμένουν £160.00 για όλα μαζί.
Τα δίδακτρα παραμένουν τα ίδια και για τις Τάξεις
των Ενηλίκων.

3 | Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021

Χίθροου: Η ανάκαμψη
του ταξιδιωτικού τομέα
έχει αρχίσει
Το αεροδρόμιο Χίθροου ανακοίνωσε πως οι αριθμοί των
επιβατών αυξήθηκαν τον Ιούλιο και πως η ανάκαμψη είναι
καθοδόν, όμως προειδοποίησε πως οι αριθμοι εξακολουθούν να υπολείπονται 80%
των επιπέδων προ της πανδημίας. Τον Ιούλιο περισσότεροι από 1,5 εκατ. ταξιδιώτες
πέρασαν από το αεροδρόμιο.
Ο μήνας αυτός είχε την περισσότερη κίνηση από τον Μάρτιο
του 2020.

Ρεκόρ: Τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα ξεπέρασαν
τα ντίζελ σε πωλήσεις
Ένα σημαντικό ρεκόρ πέτυχε
η Βρετανία τον Ιούλιο που μας
πέρασε, καθώς τα περισσότερα ηλεκτρικά νέα αυτοκίνητα
που βγήκαν σε κυκλοφορία ξεπέρασαν τα ντίζελ για δεύτερο
συνεχόμενο μήνα. O Ιούλιος
που μας πέρασε ήταν ο τρίτος
μήνας – σε διάστημα δύο ετών
– που βγήκαν στην κυκλοφορία περισσότερα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα απ’ ό,τι ντίζελ.
Η αυτοκινητοβιομηχανία στη
χώρα έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα, λόγω της πανδημίας και
των lockdown, αλλά και εξ
αιτίας των ελλείψεων μικροτσίπ που έχουν καθυστερήσει
σημαντικά την παραγωγή.
Τον Ιούλιο, λοιπόν, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία
ξεπέρασαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα τα ντίζελ, όχι
όμως και τα πετρελαιοκίνητα,
που βρέθηκαν στην πρώτη
θέση με διαφορά. Το Λονδίνο
στοχεύει στο να απαγορεύσει
την πώληση ντιζελοκίνητων
και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων έως το 2030 και
υβριδικών το 2035. Αυτό,
βέβαια, σημαίνει ότι τα περισσότερα αυτοκίνητα που θα
κυκλοφορούν στους δρόμους
το 2050 θα είναι είτε ηλεκτροκίνητα, είτε θα κινούνται με
υδρογόνο ή κάποιου άλλου
είδους τεχνολογία που δε θα
επιβαρύνει το περιβάλλον.

«Φωτιά» πήρε το Twitter: «Κορόιδεψε» η Μέγκαν Σε ετοιμότητα ο Στρατός για να
γεμίσει τα ράφια σε σούπερ μάρκετ
τη βασίλισσα και τη βρετανική κουλτούρα;

Σε νέο... βασιλικό θέμα συζήτησης στο Twitter εξελίχθηκε το
πρόσφατο βίντεο της Μέγκαν
Μαρκλ, που τη δείχνει να συνομιλεί με την ηθοποιό Μελίσα
ΜακΚάρθι, καθώς ορισμένοι

υποστηρίζουν ότι μερικές κινήσεις της είναι «προσβλητικές»
προς τον Βρετανικό λαό.
Συγκεκριμένα, η δούκισσα του
Σάσσεξ εμφανίστηκε να πίνει
τσάι από μία vintage κούπα,
όπως αυτή που κρατά σε αρκετά βίντεό της η Βασίλισσα Ελισάβετ, ενώ η φίλη της φορούσε
ένα «επικό» καπέλο, το οποίο
παραπέμπει σε αρκετές εμφανίσεις της βασίλισσας. Μόλις,
λοιπόν, κυκλοφόρησε το βίντεο,
τα σχόλια στο Twitter «πήραν
φωτιά» κατηγορώντας την
δούκισσα του Σάσσεξ πως όχι
μόνο «κοροϊδεύει» την βασίλισσα, αλλά τις συνήθειες ολόκληρου του βρετανικού λαού.
Ακόμα, και η δημοσιογράφος
ρεπορτάζ,
του
βασιλικού

Άντζελα Λεβίν, υποστήριξε την
άποψη και έγραψε σε ανάρτησή
της στο Twitter: «Πιστεύει κάποιος άλλος ότι η Μέγκαν
Μαρκλ και η φίλη της Μελίσα
ΜακΚάρθι ότι κορόιδευαν την
βασίλισσα; Και οι δύο κρατούσαν παλιομοδίτικες κούπες σαν
αυτή, που κρατούσε η Μεγκ στο
blog της μετά την πρώτη της
γνωριμία με την βασίλισσα.
Η σάτιρα της δείχνει τι πιστεύει
για την βασιλική οικογένεια.
Πήρε αυτό, που ήθελε και είναι
σίγουρη πλέον ότι είναι πιο
έξυπνη από εμάς. Φτάνει να
δούμε το ξέσπασμα του Χάρι
στην βιογραφία του».

Στην «πράσινη» λίστα μπήκαν επτά ευρωπαϊκές χώρες

Σ

την "πράσινη λίστα" της βρετανικής κυβέρνησης, δηλαδή στη λίστα των χωρών που
παρουσιάζουν χαμηλό επιδημιολογικό κίνδυνο για τους ταξιδιώτες, μπήκαν επτά χώρες της
Ευρώπης. Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε
ότι από την περασμένη Κυριακή οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από τη

Γαλλία δεν θα χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα. Το Λονδίνο ήρε με αυτόν τον τρόπο ένα
μέτρο που χαρακτηριζόταν «μεροληπτικό» από
το Παρίσι. Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον είχε
εξηγήσει πριν από τρεις εβδομάδες, όταν το
επέβαλε, ότι πήρε αυτήν την απόφαση λόγω της
διασποράς της παραλλαγής «Βήτα» στη Γαλλία.
Στην «πράσινη λίστα» της βρετανικής
κυβέρνησης, δηλαδή των χωρών που παρουσιάζουν χαμηλό κίνδυνο για τους ταξιδιώτες,
εντάχθηκαν από τις 8 Αυγούστου η Αυστρία, η
Γερμανία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Λετονία, η
Ρουμανία και η Νορβηγία. Αυτό σημαίνει ότι όσοι
φτάνουν στην Αγγλία από τις χώρες αυτές δεν
θα χρειάζεται να μπαίνουν σε καραντίνα, είτε
έχουν εμβολιαστεί πλήρως, είτε όχι. Στην «πορτοκαλί» λίστα, από την κόκκινη όπου βρίσκονταν
έως πρότινος, μεταφέρθηκαν η Ινδία, το
Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης ότι το κόστος για την καραντίνα ταξιδιωτών σε ξενοδοχείο
αυξήθηκε στις 2.285 λίρες κατ’ άτομο, από 1.750
που ήταν έως την περασμένη εβδομάδα.

Γ

εράστιο πρόβλημα έλλειψης οδηγών φορτηγών
αντιμετωπίζει η Βρετανία.
Για να γεμίσει τα ράφια στα
σούπερ μάρκετ αναμένεται ότι
θα υποβάλει επίσημο αίτημα για
άμεση βοήθεια στον Στρατό.
Περίπου 2.000 οδηγοί του
Royal Logistics Corps αναφέρθηκε ότι έχουν λάβει πέντε ημέρες προθεσμία για να βοηθήσουν στη διανομή του φαγητού
και άλλων απαραίτητων προμηθειών. Ήδη, η Ένωση Οδικών
Μεταφορών είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει έλλειψη περίπου 100.000 οδηγών φορτηγών
στη Βρετανία, δυσχεραίνοντας
τις παραδόσεις προϊόντων από
τις αποθήκες στα σούπερ μάρκετ.
Την ίδια ώρα, χιλιάδες οδηγοί
περιμένουν να διενεργηθούν
εξετάσεις για να πάρουν την
απαιτούμενη άδεια, εξαιτίας των
καθυστερήσεων που προκάλεσε το lockdown, ενώ πάρα
πολλοί έχουν εγκαταλείψει το
Ηνωμένο Βασίλειο μετά το
Brexit. Το πρόβλημα κορυφώθηκε και το τελευταίο διάστημα,
λόγω της πανδημίας, αφού
πολλοί οδηγοί κλήθηκαν να
τεθούν σε αυτοαπομόνωση.
Σύμφωνα με τη Sun, τα μηνύ-

ματα θα σταθούν σε προσωπικό του Στρατού που διαθέτει
την απαιτούμενη άδεια οδήγησης φορτηγού. Οι στρατιώτες
θα μένουν σε ξενοδοχεία,
εφόσον χρειαστεί και θα εργάζονται παρατεταμένα ωράρια
για να συνδράμουν στην
αντιμετώπιση της κρίσης.
«Θα εμπλακούν στη διανομή
φαγητού και στις μεταφορές
άλλων αναγκαίων αγαθών και
ιατρικών προμηθειών», είπε η
πηγή. Το περασμένο διάστημα
η κυβέρνηση προσωρινά παρέτεινε το επιτρεπόμενο ωράριο
για τους οδηγούς φορτηγών, για
να κάνουν μεγαλύτερα ταξίδια,m ωστόσο τελικά δεν ήταν
αρκετό. Εκπρόσωποι των
διανομέων έχουν ζητήσει την
εμπλοκή του στρατού ήδη από
τον Ιούνιο, σημειώνοντας ότι η
κατάσταση οδηγήθηκε σε κρίση
και καλούν την κυβέρνηση να
δράσει πολύ γρήγορα.
Επισήμως η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχει σχέδιο
αξιοποίησης στρατιωτικού προσωπικού, ωστόσο σύμφωνα με
πηγή της Sun το υπουργείο
Άμυνας βρίσκεται σε συζητήσεις
για το ζήτημα.

Η Tower Βridge «κόλλησε» και έμεινε ανοιχτή για 12 ώρες
Κυκλοφοριακό χάος δημιουργήθηκε
το απόγευμα της Δευτέρας γύρω από
την Γέφυρα του Πύργου στο Λονδίνο,
όταν η γέφυρα παρουσίασε μηχανικό
πρόβλημα και «κόλλησε».
To διάσημο αξιοθέατο είχε προγραμματιστεί να ανοίξει για να περάσει ένα
μεγάλο ξύλινο ψηλό πλοίο, όμως στην
συνέχεια «κόλλησε» και παρέμεινε
ανοιχτό. Η αστυνομία του Λονδίνου
κάλεσε το κοινό να αποφύγει την περιοχή. Συγκεκριμένα ανέφερε σε
tweet: «Η Tower Bridge είναι κλειστή

για την κυκλοφορία και τους πεζούς
λόγω τεχνικής βλάβης. Παρακαλούμε
αποφύγετε την περιοχή».Έπειτα από
12 ώρες, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην διάσημη γέφυρα του Λονδίνου. Η αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε ότι το όλο πρόβλημα οφείλεται
σε τεχνική βλάβη. Οι οδηγοί και οι πεζοί είχαν προηγουμένως προειδοποιηθεί να αποφύγουν το πέρασμα από
την γέφυρα, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε μεγάλο μποτιλιάρισμα σε αμφότερες τις πλευρές του ποταμού.

Λίγα λόγια για την Tower Bridge
Η «γέφυρα του Πύργου», χτίστηκε μεταξύ 1886 και 1894. Διασχίζει τον Τάμεση και είναι ένα από τα σύμβολα
του Λονδίνου.
Έτσι, συχνά αποκαλείται γέφυρα του
Λονδίνου, αν και αυτή είναι η ονομασία μιας άλλης γέφυρας, 800 μέτρα
απέναντι. Αποτελεί συνδυασμό κινητής και κρεμαστής γέφυρας.
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Μήνυση κατά Πρίγκιπα Άντριου από γυναίκα Σε ποσοστά-ρεκόρ οι υψηλές βαθμολογίες
για κακοποίηση ενώ ήταν ανήλικη
των μαθητών στα φετινά A-level

Η

Αμερικανίδα, που κατηγορεί τον πρίγκιπα
Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση υπό
την επιρροή του χρηματιστή Τζέφρι
Επστάιν όταν ήταν ανήλικη, κατέθεσε σήμερα
αγωγή στη Νέα Υόρκη εναντίον αυτού του μέλους
της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, δήλωσε
η ίδια μαζί με τον δικηγόρο της. Στην προσφυγή
υποστηρίζεται πως ο δούκας του Γιορκ, δεύτερος
γιος της βασίλισσας της Αγγλίας, είναι «ο ένας
από τους ισχυρούς άνδρες» που είχε εκμεταλλευτεί σεξουαλικά την Βιρτζίνια Τζιούφρι όταν
εκείνη ήταν, από το 2000 ως το 2002 και από την
ηλικία των 16 ετών, θύμα της εκτεταμένης διακίνησης ανθρώπων για σεξ, για την οποία είχαν
απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος του χρηματιστή
Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος είχε φυλακισθεί πριν
αυτοκτονήσει το καλοκαίρι του 2019 σε φυλακή
του Μανχάταν.Ο πρίγκιπας Άντριου, ο οποίος έχει
απορρίψει αυτές τις κατηγορίες, κατηγορείται στην
αγωγή ότι «επιτέθηκε σεξουαλικά» στην τότε
ανήλική Τζιούφρι τρεις φορές: στο Λονδίνο στο
σπίτι μιας πολύ στενής φίλης του Επστάιν, της
Ζισλέν Μάξγουελ , και στις ιδιοκτησίες του
επιχειρηματία στη Νέα Υόρκη και στις Παρθένες
Νήσους.«Θεωρώ τον πρίγκιπα Άντριου υπέυθυνο
γι' αυτό που μου έκανε. Οι ισχυροί και οι πλούσιοι
δεν εξαιρούνται από το να λογοδοτούν.
Ελπίζω ότι και άλλα θύματα θα δουν ότι είναι
δυνατό να μην ζούν μέσα στη σιωπή και το

φόβο», αναφέρει η Βιρτζίνια Τζιούφρι σε δήλωσή
της προς τα μέσα ενημέρωσης.Ηλικίας σήμερα
61 ετών, ο πρίγκιπας Άντριου είχε διαψεύσει
«κατηγορηματικά» τις κατηγορίες αυτές το Νοέμβριο του 2019 σε μία συνέντευξή του στο BBC, η
οποία είχε θεωρηθεί καταστροφική. Είχε κυρίως
εκφράσει αμφιβολίες για την αυθεντικότητα μιας
πολυδημοσιευμένης φωτογραφίας που τον
εικονίζει με την Βικτόρια Τζιούφρι ενώ σε δεύτερο
πλάνο εικονίζεται η Ζισλέν Μάξγουελ, η οποία
παραμένει φυλακισμένη στο πλαίσιο της υπόθεσης Επστάιν.
Παρά τις αρνήσεις του, η παρέα που έκανε με
τον αμερικανό επιχειρηματία τον έχει υποχρεώσει
να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή. Η αγωγή κατατέθηκε χθες, Δευτέρα, στο ομοσπονδιακό
δικαστήριο του Μανχάταν, βάσει ενός νόμου της
πολιτείας της Νέας Υόρκης για τα ανήλικα θύματα,
ο οποίος ψηφίσθηκε το 2019 και αρχικά επέτρεπε
την κατάθεση προσφυγών για περίοδο ενός
χρόνου για κατηγορίες που είχαν ενδεχομένως
παραγραφεί. Ο εν λόγω νόμος παρατάθηκε
περαιτέρω μέχρι τις 14 Αυγούστου φέτος λόγω
της πανδημίας της Covid-19 και τα ενδεχόμενα
θύματα έχουν έτσι μερικές ακόμη ημέρες για να
αναλάβουν δικαστική δράση.

Το ποσοστό των υψηλών βαθμολογιών στα αποτελέσματα των A-level στην Αγγλία, την Ουαλία
και τη Βόρεια Ιρλανδία έφτασε φέτος σε επίπεδα
ρεκόρ, με το 44,8% των μαθητών να κατοχυρώνουν βαθμούς Α* ή Α – ποσοστό υψηλότερο από
ποτέ άλλοτε.
Οι εξετάσεις φέτος ακυρώθηκαν για δεύτερη
χρονιά εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.
Πέρυσι, το 38,5% των μαθητών είχαν πετύχει
κορυφαίους βαθμούς.
Οι καθηγητές χρησιμοποίησαν mock results,
εργασίες και αξιολογήσεις στην τάξη για να
καθορίσουν τους βαθμούς των μαθητών αυτό το
καλοκαίρι. Ο επικεφαλής των διευθυντών
σχολείων, Τζεφ Μπάρτον, δήλωσε ότι «συγκρίνει
μήλα με πορτοκάλια» όποιος συγκρίνει τα φετινά
αποτελέσματα με εκείνα άλλων ετών. Η απότομη
άνοδος των κορυφαίων βαθμών στα A-level
σημαίνει ότι το ποσοστό που συγκέντρωσε βαθμούς Α* και Α έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 75% από
την τελευταία φορά που διεξήχθησαν εξετάσεις,
το 2019. Η υψηλή βαθμολογία και οι αριθμοί

ρεκόρ αιτήσεων για εισαγωγή στα πανεπιστήμια,
αναμένεται να ασκήσει πίεση στις θέσεις φοιτητών
στα πιο ανταγωνιστικά πανεπιστήμια και τμήματα
σπουδών. Η υπηρεσία εισαγωγής στα πανεπιστήμια Ucas ανακοίνωσε ότι 396.000 μαθητές
εισάγονται στο τμήμα της πρώτης επιλογής τους
- αύξηση 8% σε σχέση με πέρυσι.

Αντιεμβολιαστές επιχείρησαν να εισβάλουν
σε στούντιο του BBC στο Δυτικό Λονδίνο
Αντιεμβολιαστές επιχείρησαν να
εισβάλουν σε στούντιο του BBC
στο Δυτικό Λονδίνο, το πρωί της
Τρίτης, για να διαδηλώσουν. Βίντεο που κάνει τον γύρο του
Διαδικτύου αποτυπώνει τους
συγκεντρωμένους διαδηλωτές
να διαμαρτύρονται για τα «πράσινα πιστοποιητικά» και για τον
εμβολιασμό των παιδιών.
Το πλήθος συνάντησε ισχυρή
αστυνομική παρουσία και οι διαδηλωτές αρχίζουν να φωνάζουν
«ντροπή σας», ενώ μια μερίδα
των αντιεμβολιαστών σπρώχνει
τους αστυνομικούς επιχειρώ-

ντας να εισέλθει στο κτίριο.
Σύμφωνα με το βρετανικό
σχέδιο για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, η είσοδος στα
νυχτερινά κέντρα και τους χώρους όπου συγκεντρώνεται
πολύς κόσμος θα επιτρέπεται
επιδεικνύοντας την εφαρμογή
του NHS.
Η υποχρέωση επίδειξης των
εγγράφων Covid έχει βρει πολύ
κόσμο αντίθετο ακόμη και βουλευτές. Το σχέδιο για διαβατήρια εμβολίων σε νυχτερινά
κέντρα θα χρειαστεί νέα
νομοθεσία για να επιβληθεί.

Διαδηλώσεις για τη διάσωση του Τζερόνιμο, του αλπακά που έχει συγκινήσει τους Βρετανούς
Διαδηλωτές ζήτησαν μπροστά από
την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον να προστατεύσει τον Τζερόνιμο, ένα αλπακά που έχει διαγνωστεί θετικό στη
φυματίωση των βοοειδών και καταδικάστηκε σε θανάτωση, η τύχη του
οποίου έχει συγκινήσει πολλούς
Βρετανούς.
Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι υπέγραψαν αίτημα με το οποίο
ζητούν τη διάσωση του εξάχρονου
Τζερόνιμο, το οποίο έχει λάβει επίσης τη στήριξη του Στάνλεϊ Τζόνσον,
του πατέρα του επικεφαλής της βρε-

τανικής κυβέρνησης.
«Δικαιοσύνη για τον Τζερόνιμο» και
«Ένα νέο τεστ, όχι ο θάνατος» έγραφαν μεταξύ άλλων τα πλακάτ που
κρατούσαν δεκάδες άνθρωποι, οι
οποίοι συμμετείχαν στην πορεία έως
τη Ντάουνινγκ Στριτ. Κατά την εισαγωγή του από τη γενέτειρά του τη
Νέα Ζηλανδία, πριν από τέσσερα
χρόνια, το αλπακά υποβλήθηκε σε
τέσσερις δερματικές δοκιμασίες, το
αποτέλεσμα των οποίων ήταν αρνητικό για τη φυματίωση των βοοειδών. Όμως, στη Βρετανία, υποβλήθηκε σε δύο αιματολογικά τεστ και

μια δερματική δοκιμασία, τα οποία
βγήκαν όλα τους θετικά, με αποτέλεσμα οι αρχές να διατάξουν τη θανάτωση του ζώου. Η ιδιοκτήτριά του
Έλεν Μακντόναλντ ζήτησε να διεξαχθεί ένα νέο τεστ, καταγγέλλονται
ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Η κυβέρνηση εξέφρασε τη συμπάθειά
της προς τη Μακντόναλντ, μια κτηνίατρο που εκτρέφει αλπακά στη δυτική Αγγλία, όμως επιβεβαίωσε πως
οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούν
αξιόπιστα τεστ και ότι το ζώο πρέπει,
επομένως, να θανατωθεί για να
αποφευχθούν νέες μολύνσεις.
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ΜΕ ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΚΕΠ)!

«Δούρειος Ίππος» η Κύπρος για εξαγορά Αγγλικών ομάδων!
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Στην κυριολεξία κατέρρευσε
σαν χάρτινος πύργος η συνωμοσιολογία και η κυβερνητική παραφιλολογία με αόρατους ορκισμένους εχθρούς της Κύπρου με
αφορμή τις αποκαλύψεις του Al
Jazeera για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ) με τις
πολιτογραφήσεις, γνωστό ως
«βιομηχανία πώλησης χρυσών
ευρωπαϊκών διαβατηρίων» και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος με
«ρυθμίσεις» για αγορά από τους
περιβόητους επενδυτές πολυτελών διαμερισμάτων σε πύργους
στη Λεμεσό και άλλες περιοχές.
Η νέα έρευνα του διχτύου Al Jazeera δείχνει ότι κύριο αντικείμενο
της ήταν το Αγγλικό ποδόσφαιρο
ενώ η Κύπρος με το «βολικό» για
τον κάθε απατεώνα Κυπριακό
Επενδυτικό Πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε ως «Δούρειος Ίππος» για εξασφάλιση ευρωπαϊκών
διαβατηρίων
σε
καταζητούμενους στις χώρες τους.
•Τρία ηχητικά που έδωσε μέχρι στιγμής στην δημοσιότητα
το δίχτυο AL Jazeera, διάρκειας
περίπου μισής ώρας το καθένα,
ουσιαστικά αφορούν σε σκάνδαλο στο βρετανικό ποδόσφαιρο και μαύρο χρήμα που
χρησιμοποιήθηκε μέχρι και για
απόκτηση ιστορικών ομάδων
της χώρας.
Η έρευνα σε αυτό στο ντοκιμαντέρ ήταν και γενεσιουργός αιτία
για το The Cyprus Papers Undercover ντοκυμαντέρ του AL Jazeera που αφορά το Κυπριακό
Επενδυτικό Πρόγραμμα.
Για την ιστορία στα τρία ηχητικά
ντοκουμέντα από το πολυαναμενόμενο βίντεο του Al Jazeera, που
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του
σήμερα, οι δημοσιογράφοι, λειτουργώντας υπό κάλυψη παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι ενός
Κινέζου εγκληματία με καταδίκες
για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος, φτάνοντας πολύ κοντά σε
συμφωνία για εξαγορά της Derby
County. Στο σημείο αυτό γίνεται

αναφορά στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.
Συγκεκριμένα στο τρίτο ηχητικό,
μετά το 15 λεπτό εξιστορεί την πορεία ώστε να φτάσουμε στα γνωστά γεγονότα με το ΚΕΠ και τον
τρόπο που οδηγήθηκε η ομάδα
των υπό κάλυψη δημοσιογράφων
στην Κύπρο, με τα γνωστά γεγονότα που είδαμε στο ντοκιμαντέρ
του Al Jazeera με τίτλο The Cyprus Papers Undercover.
Κατά την διάρκεια των ερευνών
τους συνάντησαν τον Κρίστοφερ
Σάμιουελσον, χρηματοοικονομικό
σύμβουλο, με εξειδίκευση σε θέματα offshore trusts και συμφωνιών για ποδοσφαιρικές ομάδες.
Το κλειδί τις υπόθεσης είναι
πως ο εν λόγο σύμβουλος κατά
την δεκαετία του 1990 φέρεται να
μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ολιγαρχών έξω από
τη Ρωσία. Επιπρόσθετα και σύμφωνα με το Al Jazeera ο Σάμιουελσον είχε υποβληθεί σε έρευνες για ξέπλυμα χρήματος σε
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά
δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.
Η ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Αρχικά η κυπριακή κυβέρνηση
επιχείρησε να δαιμονοποιήσει το
Αραβικό δίχτυο επιχειρώντας να
πείσει ότι βρισκόμασταν, ούτε
λίγο, ούτε πολύ ενώπιον διεθνούς
συνωμοσίας για δυσφήμηση της
Κύπρου ενώ το Al Jazeera εξυπηρετούσε δήθεν τουρκικά συμφέροντα και διοχέτευε πληροφορίες για να… πλήξει την Κύπρο!
• Όμως, «το ψέμα έχει κοντά
ποδάρια». Το νέο ντοκιμαντέρ
του Αραβικού διχτύου δείχνει
ότι κύριος στόχος της έρευνας
των δημοσιογράφων του αποτελούσε το ξέπλυμα βρώμικου
χρήματος στο Αγγλικό ποδόσφαιρο με την εξαγορά ποδοσφαιρικών σωματείων από
«επενδυτές».
Διερευνώντας το θέμα αυτό,
έφτασαν στην Κύπρο όπου μέσω

μεσαζόντων μπορούσε κάποιος
πολύ εύκολα να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό διαβατήριο με νέο όνομα
στο εικονικό πρόσωπο που δήλωσαν παραπλανητικά ότι εκπροσωπούσαν οι υπό κάλυψη δημοσιογράφοι του Al Jazeera.
Γελοιοποιείται η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ αφού πριν
από ένα χρόνο, όταν προβλήθηκε
το πρώτο ντοκιμαντέρ ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
δήλωνε στο Προεδρικό, μετά από
συνεδρία υπό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη (26.08.2020) ότι «τα τελευταία 24ωρα είμαστε μάρτυρες
μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας από το δίκτυο Al Jazeera,
το οποίο αφού πέτυχε να εξασφαλίσει απόρρητα έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτίθεται
εναντίον της χώρας μας μέσω διαστρέβλωσης, παραπλάνησης και
εντυπωσιασμού»…
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη, δια
του υπουργού της επιχείρησε μάλιστα να ρίξει ως… γαρνιτούρα
και «πατριωτικές κορώνες» στην
υπόθεση συνωμοσιολογίας:
Αυτά συμβαίνουν, είπε ο κ.
Νουρής, «την ώρα που η Κύπρος
απειλείται και δίνει μια σημαντική
πολιτική μάχη ενάντια στις επεκτατικές διαθέσεις της Τουρκίας.
Την ώρα που η χώρα μας απειλείται με στοχευμένη και οργανωμένη δημογραφική αλλοίωση με
κατευθυνόμενες μεταναστευτικές
ροές, το κρατικό ειδησεογραφικό
δίκτυο Al Jazeera, που εδρεύει σε
μια χώρα η οποία είναι γνωστή
για τις φιλοτουρκικές της θέσεις
και η οποία μόλις πρόσφατα στήριξε με 15 δισεκατομμύρια την οικονομία της Τουρκίας, επιχειρεί να
πλήξει με διαστρεβλωμένες και
παραπλανητικές πληροφορίες την
Κυπριακή Δημοκρατία»…
•Η κυβέρνηση είχε δει και…
σκοπιμότητες ενόψει των ενδοευρωπαϊκών συζητήσεων για
τι μεταναστευτικό. «Για εμάς είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια να
πληγεί η Κύπρος λίγο πριν τη
σημαντική Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο θα
κληθεί να αποφασίσει για θέματα μετανάστευσης και παραχώρησης ευρωπαϊκής υπηκοότητας», είπε ο υπουργός του Ν.
Αναστασιάδη.
Βεβαίως κανείς δεν πίστεψε την
κυβέρνηση, ούτε στην Κύπρο, μα
ούτε και στο εξωτερικό ενώ το νέο
ντοκιμαντέρ διαλύει κάθε αμφισβήτηση για τα γεγονότα.
Το Αραβικό δίχτυο δεν συνωμότησε κατά της Κύπρου με….
συνεργό ή κατά παραγγελία της

Τουρκίας, αφού βασικός στόχος
του ήταν το Αγγλικό ποδόσφαιρο.
Ωστόσο, πονηρά η επικοινωνιακή
ομάδα του Προεδρικού επιχείρησε
να «εξαφανίσει» από τις συζητήσεις στα ελεγχόμενα από την ίδια
μέσα ενημέρωσης την ουσία του
νέου ντοκιμαντέρ επιχειρώντας να
πείσει πως… «τίποτα δεν τρέχει»
και πως το Al Jazeera, αναμασά
τάχα τα ίδια του περασμένου Καλοκαιριού για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα το οποίο έχει
εν τω μεταξύ καταργηθεί και κατά
συνέπεια δεν έχει να δώσει άλλες
εξηγήσεις έστω κι αν τα κόμματα
της αντιπολίτευσης την κατακεραυνώνουν.
ΚΥΠΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ
ΛΟΝΔΙΝΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΡΩΣΟΥ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΥ…
Στο νέο βίντεο που προβλήθηκε
τη Δευτέρα και αφορά τους ίδιους
πρωταγωνιστές, προστέθηκε και
ένας Κύπριος υπουργός ο οποίος
άνκαι δεν κατονομάζεται από το
Αραβικό Δίχτυο, εμφανίζεται να
έκοβε και να έραβε γύρω από το
επενδυτικό πρόγραμμα.
Ο υπουργός φέρεται να ταξίδευσε το 2019 στο Λονδίνο για να
διευκολύνει την εξασφάλιση κυπριακού (ευρωπαϊκού) διαβατηρίου σε Ρώσο που καταζητείτο
από την Ιντερπόλ.
Υπουργός Εσωτερικών τότε
ήταν ο Κωνσταντίνος Πετρίδης για
τον οποίο το κυβερνητικό στρατόπεδο διοχετεύει ότι ταξίδεψε για
τελευταία φορά στο Λονδίνο το
2015. Από πληροφόρηση που
υπάρχει, στο προξενείο στο Λονδίνο ταξίδευε συχνά – πυκνά άλλος αξιωματούχος, χωρίς ωστόσο
να υπάρχουν στοιχεία για
εμπλοκή του στην υπόθεση αυτή.
•Στο νέο βίντεο μίας ώρας και
έξι λεπτών με τίτλο «The Men
who Sell Football» πρέπει κάποιος να ανατρέξει στο 50ο λεπτό για να αντιληφθεί πως συνδέει το δίκτυο το Κυπριακό
Επενδυτικό Πρόγραμμα.
Από το σημείο αυτό και μετέπειτα, καταγράφεται η συζήτηση
των δύο υπό κάλυψη δημοσιογράφων του Al Jazeera με τους
Christopher Samuelson οικονομικό σύμβουλο και Keith Hunter
πρώην ντετέκτιβ της Σκότλαντ
Γιαρντ, που λειτουργούν ως μεσάζοντες, προκειμένου να βοηθήσουν δήθεν Κινέζο επενδυτή με
ποινικό μητρώο να αγοράσει ποδοσφαιρικό σύλλογο στη Βρετανία.
•Ο Χάντερ εμπλέκει Κύπριο
υπουργό στο δίκτυο με τα

χρυσά διαβατήρια και προσπαθεί να διαβεβαιώσει τους δημοσιογράφους ότι η διαδικασία είναι απλή, αναφέροντας ότι το
έκαναν πολλές φορές στο παρελθόν.
«Με νέο όνομα, κάπως διαφορετικό από το κανονικό και μικρή
αλλαγή στην ημερομηνία γεννήσεως, τους δίνει ουσιαστικά διαφορετική ταυτότητα. Τα πάντα είναι εφικτά» λέει ο Hunter. Και
αναφέρει ότι κάτι τέτοιο έγινε ξανά
με Ρώσο που καταζητείτο και συγκεκριμένα βρισκόταν στην κόκκινη λίστα της Interpol. «Συμβαίνει
συνέχεια στην Κύπρο με Ρώσους.
Ο υπουργός θα μας βοηθήσει
από εδώ και θα κάνουμε τη διαδικασία». Και εν συνεχεία αναφέρεται στους δύο Κύπριους συνεργάτες του, τον Τόνι Κay και τον
Κρις, οι οποίοι συμβουλεύονται
τον υπουργό ανεπίσημα για τέτοια
θέματα συνέχεια, καθώς «βοηθά
στον εξορθολογισμό των ζητημάτων».
Στο μεταξύ, παρουσία στην Κύπρο είχαν οι πολύπλοκες εταιρικές
δομές που φέρεται να έστηνε ο
Κρίστοφερ Σάμιουελσον, το άτομο
που «πρωταγωνιστεί» στο νέο ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού δικτύου Al Jazeera.
Η εταιρεία Mutual Trust Management Ltd, της οποίας ο Σάμιουελσον φέρεται να ήταν πρόεδρος και μέτοχος, ήταν μέτοχος
άλλων εταιρειών εγγεγραμμένων,
μεταξύ άλλων, σε Κύπρο, Ελβετία,
Ηνωμένο Βασίλειο και Βερμούδες.
Στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών, η εν λόγω εταιρεία εμφανίζεται με το όνομα Woodbrook Corporate Services Ltd, εγγραφείσα
στις 18 Ιουλίου 1996 και ευρισκόμενη σε κατάσταση εκκαθάρισης
με διάταγμα δικαστηρίου, από τις
30 Μαρτίου 2021.
Ως διευθυντές εμφανίζονται οι
Michael Doherty, Christina Doherty και Senan McGonigle.
ΠΥΡ ΟΜΑΔΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άμεση ήταν η αντίδραση των
κομμάτων στις νέες αποκαλύψεις
για το επενδυτικό πρόγραμμα,
που ζητούν εξηγήσεις από την Κυβέρνηση.
Το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ Ελένη Μαύρου,
αναφέρει ότι οι αναφορές σε
εμπλοκή υπουργού στην έκδοση
διαβατηρίου σε Ρώσο ο οποίος
καταζητείτο από την Ιντερπόλ, δεν
απαντούνται με πυθιακές, αόριστες, διαψεύσεις.
«Οι αναφορές στην παράτυπη
διαδικασία παραχώρησης της

υπηκοότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σόι του Σαουδάραβα φίλου του Προέδρου Αναστασιάδη, δεν απαντούνται με
υπεκφυγές που δεν έπεισαν κανένα. Η διαφθορά -που γιγαντώθηκε επί ημερών της παρούσας
κυβέρνησης- πλήττει την οικονομία και απωθεί σοβαρούς επενδυτές να επενδύσουν στην Κύπρο. Υπονομεύει τους θεσμούς,
τη δημοκρατία, την ισονομία. Δεν
είναι τυχαία που 68% των Κυπρίων πιστεύουν ότι η κυβέρνηση
της χώρας μας είναι εξαρτημένη
από ιδιωτικά συμφέροντα. Τίποτε
όμως από αυτά δεν φαίνεται να
απασχολεί τους κυβερνώντες.
Γιατί, απλούστατα, η ίδια η κυβέρνηση Αναστασιάδη αποτελεί μέρος του προβλήματος», αναφέρει
χαρακτηριστικά.
Επαναλαμβάνοντας τη θέση
του κόμματος περί «μηδενικής
ανοχής» καλεί ξανά την Κυβέρνηση να απαντήσει στις κατηγορίες που τις προσάπτονται, όπως
επίσης και τον Γενικό Εισαγγελέα
να ερευνήσει σε βάθος τις νέες
καταγγελίες και να οδηγήσει
όσους εμπλέκονται στην απόδοση ευθυνών και την τιμωρία.
Το ΔΗΚΟ με ανακοίνωσή του,
ζητεί από την Κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις. «Όντως
υπουργός της κυβέρνησης Αναστασιάδη ταξίδευσε στο Λονδίνο
προκειμένου να διευκολύνει Ρώσο
φυγά; Υπάρχουν άλλες παρόμοιες
περιπτώσεις που συγκαλύπτονται; Όσο η κυβέρνηση αφήνει
σκιές και όσο επικρατεί η ατιμωρησία, η δυσφήμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνώς συνεχίζεται και εντείνεται», αναφέρει
χαρακτηριστικά. Παράλληλα αναφέρει ότι εξηγήσεις οφείλει και η
Ερευνητική Επιτροπή Νικολάτου
αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών και καλεί τον Γενικό Εισαγγελέα να ενημερώσει για την πορεία
όλων των υποθέσεων διαφθοράς
που έχουν διαπιστωθεί στα πορίσματα. Ο ΔΗΣΥ με ανακοίνωσή
του αναφέρει ότι το ζητούμενο σήμερα σε σχέση με το καταργηθέν
επενδυτικό πρόγραμμα δεν είναι
η εκ νέου όξυνση του δημόσιου
διαλόγου αλλά η δίωξη και παραδειγματική τιμωρία όσων ενδεχομένως διέπραξαν ποινικά αδικήματα. Ίσως ακόμη πιο σημαντική
είναι η δημιουργία δομών και διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη
διαφάνεια, ούτως ώστε κανένας
στο μέλλον να μην μπορεί να
εκμεταλλεύεται κενά και να διασύρει διεθνώς τη χώρα μας, αναφέρει.
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Εμβολιασμοί: Η
Κύπρος πλησιάζει
τον στόχο του 70%
Aναλυτικά στοιχεία, για την πορεία των εμβολιασμών στην
Κύπρο έδωσε στη δημοσιότητα
το Υπουργείο Υγείας. Mμέχρι
και τις 9 Αυγούστου, «το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων (18+) έφτασε στο 68,5%
και πλησιάζουμε τον στόχο του
70% των πολιτών που θα είναι
πλήρως εμβολιασμένοι», αναφέρει το Υπουργείο Υγείας.
Το ποσοστό των ενήλικων
ατόμων που εμβολιάστηκαν
τουλάχιστον με την 1η δόση
είναι 75,8%. Η εμβολιαστική
κάλυψη στα άτομα 16-17 ετών
έφτασε στο 30,9% με τουλάχιστον την 1η δόση και το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων αυτής της ηλικιακής
ομάδας είναι στο 19,3%.
Στα μικρότερα παιδιά, των
οποίων ο εμβολιασμός άρχισε
στις 2 Αυγούστου, το ποσοστό
είναι στο 6,1% με την 1η δόση.
Στη βάση των αποφάσεων του
Υπουργικού Συμβουλίου, και με
στόχο την αναχαίτηση της διασποράς του ιού SARS-CoV-2,
από την 1η Αυγούστου στους
χώρους όπου η πρόσβαση
προϋποθέτει την κατοχή SafePass, τα άτομα ηλικίας 12 ετών
και άνω πρέπει να πληρούν μια
από τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 1) Πιστοποιητικό εμβολιασμού τουλάχιστον με μια δόση
και αφού έχει παρέλθει διάστημα 3 εβδομάδων από τη χορήγηση του εμβολίου. 2) Αποδεικτικό ότι ένα άτομο έχει
νοσήσει από την ασθένεια
COVID-19 τους τελευταίους 6
μήνες. 3) Πιστοποιητικό αρνητικού τεστ, PCR ή rapid test, με
ισχύ 72 ωρών.

Διχάζει η εκδήλωση για την Αμμόχωστο - ΑΚΕΛ: «Την ώρα που το
Βαρώσι χάνεται, ο Αναστασιάδης επιμένει ότι είναι αλάθητος»

Η

εκδήλωση για την 47η επέτειο της
κατάληψης της Αμμοχώστου από
την Τουρκία τον Αύγουστο του
1974 μόνο αντικατοχική δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί. Και το Βαρώσι, αντί να
ενώνει, μετατράπηκε σε ζήτημα που διχάζει. Ο Δήμος Αμμοχώστου, που διοργάνωσε την εκδήλωση, θεώρησε πως
ήταν μια ευκαιρία να εκφράσει τη δυσφορία του εναντίον του Νίκου Αναστασιάδη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκρινε
πως ήταν το κατάλληλο βήμα για να
απαντήσει προς όσους του επιτίθενται
για την πολιτική του στο Κυπριακό. Την
περασμένη εβδομάδα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου, του
ΑΚΕΛ, σε ανακοίνωσή τους σημείωναν
πως ο Αναστασιάδης προσκλήθηκε όχι
γιατί το ήθελε το δημοτικό συμβούλιο
αλλά γιατί έχει πλέον καθιερωθεί ο εκάστοτε Πρόεδρος να είναι ο κεντρικός ομιλητής. Αυτή η δυσφορία έναντι του Ν.
Αναστασιάδη καταγράφηκε μέσα και από
το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
που ενδεχομένως για πρώτη φορά λήφθηκε απόφαση στην οποία μοιράζονται
εξίσου ευθύνες και στην κυπριακή Κυβέρνηση για τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο «καλεί για ακόμα
μια φορά την τουρκική Κυβέρνηση να
συμμορφωθεί προς τις πρόνοιες των ψηφισμάτων 550 και 789». Και προσθέτει:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί πως για
να φτάσουμε σήμερα στην τραγική κατάσταση που βρισκόμαστε, μερίδιο ευθύνης αναλογεί και στην Κυβέρνηση.
Παρά το γεγονός ότι σε διπλωματικό επίπεδο έγιναν διάφορες ενέργειες, εκ του
αποτελέσματος αποδεικνύεται πως η
στρατηγική που ακολουθήθηκε δεν ήταν
επαρκής ούτε ικανή να αποτρέψει τους
σχεδιασμούς και τα νέα τετελεσμένα
στην πόλη μας». Ο Νίκος Αναστασιάδης
είχε απέναντί του ένα εχθρικό ακροατήριο που μέσα από φωνές και συνθήματα
επιχειρούσε να αμφισβητήσει τα όλα
έλεγε. Έτσι όταν του φώναξαν ότι είναι
συνένοχος για τη σημερινή κατάσταση
απάντησε: «Ανάλογα έχω ακούσει και το
2004 και έμεινα όρθιος, όπως και θα
μείνω όρθιος, γιατί πιστεύω πως η σωτηρία της Κύπρου είναι υπεράνω των
όποιων σκοπιμοτήτων». Η ομιλία του
ΠτΔ είχε ως στόχο και να απαντήσει στα
όσα κατηγορείται για απώλεια της Αμμοχώστου. Γι’ αυτό και πήρε τη μορφή

ημερολογίου προκειμένου να καταγραφούν συγκεκριμένα γεγονότα σχετικά με
την κατεχόμενη πόλη: 1. Τον Νοέμβριο
του 1978 απορρίφθηκε το αγγλοαμερικανοκαναδικό Σχέδιο που προνοούσε
την άμεση επανεγκατάσταση στην Αμμόχωστο όλων των κατοίκων της περιοχής, χωρίς αριθμητικό περιορισμό, ανεξάρτητα μάλιστα της έκβασης των
συνομιλιών. 2. Τον Μάιο του 1981 πρόταση των Ηνωμένων Εθνών που προνοούσε Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με βάση τα οποία η Αμμόχωστος
θα επιστρέφετο εις τους νομίμους κατοίκους, με αντάλλαγμα την επαναλειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Λευκωσίας, όχι της Τύμπου, υπό τη διοίκηση
των Ηνωμένων Εθνών και νοουμένου
ότι θα εξυπηρετούσε και τις δύο κοινότητες, παρέμεινε στα αζήτητα. 3. Πέντε
μήνες αργότερα, απερρίφθη Χάρτης που
υπέβαλε ο τότε ειδικός αντιπρόσωπος
του Γενικού Γραμματέα κ. Γκόμπι, εις τον
οποίο για πρώτη φορά στον εν λόγω
χάρτη η Αμμόχωστος και η Μόρφου ετίθεντο υπό ε/κ διοίκηση. 4. Ο ίδιος Χάρτης που υπεβλήθη τον Αύγουστο 1983
και αποτελούσε μέρος των Δεικτών
Κουεγιάρ είχε την ίδια τύχη. 5. Τον Ιανουάριο του 1985 πρόταση του Πέρες
ντε Κουεγιάρ που με τα ενοποιημένα έγγραφα προνοείτο να τεθεί το Βαρώσι και
έξι επιπρόσθετες περιοχές υπό την προσωρινή διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών
για άμεση επανεγκατάσταση των κατοίκων τους δεν ελήφθη, ως όφειλε, υπόψη.
6.
Η ίδια πρόταση επαναϋποβλήθη
τον Απρίλιο του 1986 για να έχει την τύχη
της προηγούμενης. 7. Προ 17 χρόνων,
για πρώτη φορά, ετίθετο σε δημοψήφισμα ολοκληρωμένη πρόταση λύσης του
Κυπριακού που, μεταξύ άλλων, προνοούσε τον περιορισμό της έκτασης της
τουρκοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας
στο 28,7%, με επιστροφή, μεταξύ άλλων,

των νομίμων κατοίκων της Αμμοχώστου
στις 10 Αυγούστου του 2004. Η ε/κ κοινότητα με ποσοστό 76% απέρριψε το
Σχέδιο. Σύμφωνα με τον Αναστασιάδη,
«διαφαίνεται σαφώς πως δεν εγκατέλειψα τις συνομιλίες στο Κραν
Μοντανά». Δεύτερον, «οι εσωτερικές
πτυχές για μια συμφωνία είχαν ουσιαστικά επιλυθεί με τις διαφορές να περιορίζονται στο ελάχιστο». Εκείνο, πρόσθεσε, «που οδήγησε στην αποτυχία
ήταν οι αμετακίνητες και αδιάλλακτες θέσεις της Τουρκίας για συνέχιση των εγγυητικών και παρεμβατικών της δικαιωμάτων». Το ΑΚΕΛ θεωρεί την ομιλία
Αναστασιάδη «πρόκληση για τον κόσμο
της Αμμοχώστου και όχι μόνο» καθώς
«επιδόθηκε σε μια βολική για τον ίδιο
κοπτοραπτική της πορείας του Κυπριακού για να καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι φταίνε όλοι εκτός από τον ίδιο. Ούτε
τους Βαρωσιώτες ούτε τον Δήμο Αμμοχώστου ούτε τους πολίτες που αγωνιούν
για το μέλλον ούτε τη διεθνή κοινότητα
ακούει για το μερίδιο των δικών του ευθυνών. Την ώρα που το Βαρώσι χάνεται
και η πατρίδα μας είναι μπροστά στον
οριστικό διαμελισμό της, ο κ. Αναστασιάδης επιμένει ότι είναι αλάθητος, ότι
φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από τον ίδιο
και ότι δεν ξέρει τι άλλο να κάνει για να
ανακοπεί η πορεία προς τον όλεθρο. Αρνείται να παραδεχθεί πού έφτασαν τα
πράγματα επί των ημερών του». Το
ΑΚΕΛ σημειώνει πως «κανείς δεν του
ζητά να υποχωρήσει στην τουρκική επιθετικότητα, αλλά του ζητούμε να μη διευκολύνει τους τουρκικούς διχοτομικούς
σχεδιασμούς, με τις παλινωδίες και την
αναξιοπιστία του». Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως ο
ΠτΔ παρέθεσε ιστορικά γεγονότα που
δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και «στους
όποιους αβάσιμους ισχυρισμούς προβάλλει σήμερα το ΑΚΕΛ, δόθηκαν τεκμηριωμένες απαντήσεις».

Εκδήλωση του Σωματείου Δίκωμο 74 στην Κύπρο

Του Βασίλη
Κωστή

Την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021
πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Σωματείου ΔΙΚΩΜΟ 74 στο ιδιόκτητο
οίκημά
του
στην
Λακατάμια.
Η εκδήλωση περιελάμβανε:
▪Πολιτικό μνημόσυνο για τον
Δημήτρη Χριστόφια που πέρασε
στην αιωνιότητα τον Ιούνιο του

2019
▪Αποκαλυπτήρια στήλης πεσόντων και αγνοουμένων Δικωμιτών
▪Βραβεία Δημήτρη Χριστόφια
Ήταν μια πολύ ωραία και επιμελημένη εκδήλωση.
Πολύς κόσμος κάτω από τις γνωστές συνθήκες
της πανδημίας του κορωνοϊού και της πρόσφατης
έξαρσης των κρουσμάτων. Τηρήθηκαν τα μέτρα.
Ομιλήτρια για το πολιτικό μνημόσυνο του Δημήτρη Χριστόφια ήταν η πρώην υπουργός Εξωτε-

ρικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή. Πάρα πολύ καλή! Τα είπε πολύ
σωστά, τεκμηριωμένα .
Μίλησε για τον Δημήτρη Χριστόφια με πολλή ευγνωμοσύνη, σεβασμό, ευαισθησία και αλήθεια.
Τα τραγούδια ήταν διαλεγμένα και έκλεισαν την
εκδήλωση. Ενδιάμεσα πριν μιλήσει η Μαρκουλλή,
ο Λούης Γεωργίου, γιος του Βάσου Γεωργίου,
είπε ένα τραγούδι του αξέχαστου Θάνου Μικρούτσικου που ήταν από τα αγαπημένα του Δημήτρη
Χριστόφια (Ρόζα - πώς η ανάγκη γίνεται
ιστορία...) Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου έκανε τα αποκαλυπτήρια της
στήλης πεσόντων και αγνοουμένων Δικωμιτών.
Στην σύντομη ομιλία του, ο νέος ηγέτης της Αριστεράς αναφέρθηκε στο διπλό έγκλημα του 1974,
τις συνεχιζόμενες έκνομες ενέργειες της Τουρκίας
σε σχέση με την Αμμόχωστο, τα σημερινά καθήκοντα και τον στόχο για απελευθέρωση και επανένωση του λαού και του τόπου μας.

Η στήλη πεσόντων και αγνοουμένων Δικωμιτών
είναι ένα ξεχωριστό έργο του γλύπτη Φώτου, που
έχει σπουδάσει στην Πράγα . Τα βραβεία Δημήτρη
Χριστόφια φέτος δόθηκαν στον Αντρέα Κυριάκου
Ανθίμου, εγγονό του Αντρέα Ανθίμου (γιος του
παρπέρη Χριστόδουλου) και της Ελενίτσας Ανθίμου (κόρη του Κυριάκου Τουμάζου) που πρώτευσε στις Παγκύπριες Εξετάσεις του ΤΕΠΑΚ
mκαι στον γνωστό συγγραφέα φιλόλογο και εκπαιδευτικό Κώστα Λυμπουρή. Ο Πέτρος Γιωρκάτζης διάβασε αποσπάσματα από το εξαίρετο
έργο του Κώστα Λυμπουρή "Επιβάτες φορτηγών". Συγχαρητήρια σε όλους για συγκινητική
εκδήλωση. Έπαινος αξίζει στον Πρόεδρο του
Σωματείου ΔΙΚΩΜΟ 74 Αντρέα Παπαγιάννη και
στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπου και να είμαστε, το Δίκωμο παραμένει βαθιά
στην συνείδησή μας. Άσβεστος ο πόθος για απελευθέρωση και επανένωση.

Πρόθεση Λουτ να επισκεφθεί την Κύπρο στο τέλος Αυγούστου
Στην Κύπρο αναμένεται να επανέλθει σύντομα
για επαφές η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του
ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ. Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ η κ.
Λουτ έχει εκφράσει την πρόθεσή της να επισκεφθεί την Κύπρο περί τα τέλη Αυγούστου. Ωστόσο,
ακόμη δεν έχουν ορισθεί ημερομηνίες για την επίσκεψη αυτή. Η τελευταία επίσκεψη της κ. Λουτ
στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο. Ακολούθησαν οι χωριστές διμερείς συναντήσεις του

ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στις Βρυξέλλες
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τον Τ/κ ηγέτη, Ερσίν Τατάρ.
Υπενθυμίζεται πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Νίκος Αναστασιάδης, θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη
τον Σεπτέμβριο για να μετάσχει στις εργασίες της
76ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, όπου θα έχει συνάντηση με τον
Αντόνιο Γκουτέρες.
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Εικόνες Αποκάλυψης

Σ

τον δυσθεώρητο, τρομακτικό αριθμό των
507.950 στρεμμάτων προσδιόρισε την
καμένη έκταση στην βόρεια Εύβοια το
ευρωπαϊκό σύστημα δορυφορικών καταγραφών
EFFIS, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα
700.000 στρέμματα. Σημειώνεται ότι η βόρεια
Εύβοια (δήμοι Μαντουδίου και Ιστιαίας) έχει
συνολική έκταση 1.085.000 στρέμματα, και ελλοχεύει ο κίνδυνος από την πύρινη λαίλαπα να καταστραφεί ολοσχερώς το 70% αυτής. Η Βόρεια
Εύβοια είναι εκείνη που επλήγη περισσότερο με
τουλάχιστον 2.000 άτομα να έχουν φύγει από τα
σπίτια τους και εκατοντάδες σπίτια να έχουν
καταστραφεί. Πρόκειται για την μεγαλύτερη καταστροφή όλων των εποχών στην Ελλάδα από
μία πυρκαγιά. Η δεύτερη από πλευράς μεγέθους
αποτεφρωμένων εκτάσεων ήταν αυτή το 2007
στην περιοχή Παλαιοχώρι-Ανδρίτσαινα Ηλείας
που είχε καταστρέψει 448.410 στρέμματα δασικής
κι αγροτοδασικής έκτασης κι η τρίτη αυτή που
σημειώθηκε στο Βαλτέτσι Αρκαδίας και κατέκαψε
443.280 στρέματα. Το εντυπωσιακό ακόμη είναι
ότι το σύστημα EFFIS προσδιόριζε την καμένη
έκταση στα όρια Ηλείας-Αρκαδίας (ξεκίνησε από
την Αρχαία Ολυμπία και κατακαίει την Γορτυνία)
σε 150.150 στρέμματα, που είναι δεύτερη μεγαλύτερη καταστροφή από πυρκαγιές αυτό το καλοκαίρι. Ακολουθεί με 111.120 καμένα στρέμματα
η φωτιά που κατέκαψε την Λακωνία (στην ευρύτερη περιοχή του Γυθείου) και στην τέταρτη θέση
η πύρινη λαίλαπα στην Αττική που αποψίλωσε
συνολικά 84.540 στρέμματα δάσους. Πρόκειται
για την τρίτη μεγαλύτερη καταστροφή από δασικές πυρκαγιές στην Αττική μετά τα 205.210 στρέμματα που κατέκαψε πύρινο μέτωπο στο Γραμματικό το Καπανδρίτι Μαραθώνα το 2009 και τα
100.000 στρέμματα που κάηκαν το 1995 στην
Πεντέλη.

Τα πιο πρόσφατα μέτωπα
Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές

δυνάμεις επιχειρούσαν έως χθες το βράδυ τόσο
στην περιοχή της Γορτυνίας όσο και στις γειτονικές περιοχές του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Όσον
αφορά στις χερσαίες δυνάμεις και στις δύο περιοχές επιχειρούσαν συνολικά 578 πυροσβέστες
με 181 οχήματα και 30 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων
που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα
35 πυροσβέστες με 14 οχήματα από την Τσεχία,
21 πυροσβέστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, 139
πυροσβέστες με 38 οχήματα από τη Γαλλία και
57 πυροσβέστες με 18 οχήματα από τη Γερμανία.
Συνδρομή στο έργο της πυρόσβεσης παρέχουν
εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Δύο πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα
και ένας με μικροεγκαύματα δικομίστηκαν σε δομές υγείας της Αρκαδίας. Πυροσβεστικές δυνάμεις
και μηχανήματα έργου εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στα διοικητικά όρια Ηλείας-Αρκαδίας,
ώστε να μην περάσει σε περιοχές της Ηλείας η
πυρκαγιά που καίει στη Γορτυνία. Παράλληλα, οι
πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε περιοχές της Αρχαίας Ολυμπίας επιχειρούν συνεχώς, ώστε να αντιμετωπίζουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

Μητσοτάκης: Ζητώ συγγνώμη
Τους κύριους άξονες της στρατηγικής της κυβέρνησης σχετικά με το σχέδιο άμεσης ενίσχυσης
των πυρόπληκτων και της αποκατάστασης των
πληγεισών περιοχών, αλλά και αυτοκριτική εμπεριείχε η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε την
διοχέτευση ενός πόσου, ύψους 500 εκατομμύριων ευρώ, ως πακέτο άμεσης στήριξης, ενώ
προανήγγειλε στοχευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάπτυξης ειδικά για την Εύβοια.
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη

από τους πολίτες «για τις όποιες αδυναμίες υπήρξαν», όπως είπε χαρακτηριστικά και διαβεβαίωσε
πως «οι αστοχίες θα εντοπιστούν και οι ευθύνες
θα αποδοθούν όποτε και σε όποιον πρέπει».

Τσίπρας: Απαράγραπτες οι ευθύνες
"Οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτονόητες και απαράγραπτες. Και έγιναν ακόμη
μεγαλύτερες από την απαράδεκτη επικοινωνιακή
διαχείριση της καταστροφής" τόνισε ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας. Επίσης, κατέθεσε επτά προτάσεις για
ένα "εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης" καλώντας
την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλία για την
συνεννόηση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης
και τους επιστημονικούς φορείς για την υλοποίηση του σχεδίου. Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε την
κυβέρνηση για "προσπάθεια να κρύψουν ή να
ωραιοποιήσουν τη πραγματικότητα" και τόνισε
την ευθύνη του κόμματός του "να συμβάλουμε
και στην επούλωση των πληγών, αλλά και στη
θωράκιση της χώρας, για να μην ξαναζήσει παρόμοιας έκτασης τραγωδίες".

Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους
Σε άμεση παροχή στεγαστικής συνδρομής και
στην αποζημίωση των οικοσκευών για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές προχωρά η πολιτεία,
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που
αποφασίστηκαν στο υπουργικό συμβούλιο.
Στο πλαίσιο αυτό θα κατατεθεί συμπληρωματικός
προϋπολογισμός 500 εκατ. ευρώ και έως ότου
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για τη στεγαστική συνδρομή (80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% δάνειο με εγγύηση του Δημοσίου), παρέχεται άμεσα
η πρώτη αρωγή.
Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα:
Για τις κατοικίες:
*Για όσες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, 20.000

Συγκλονίζει το βίντεο αποχαιρετισμού με πλάνα από drone που
τράβηξε ο 38χρονος ο οποίος σκοτώθηκε στην πυρκαγιά

Το τελευταίο «αντίο» είπαν την Τρίτη συγγενείς και φίλοι
στον 38χρονο Βασίλη Φιλώρα, τον εθελοντή που έχασε
την ζωή του στην Ιπποκράτειο Πολιτεία κατά την διάρκεια
των μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Αττική.
Η κατάρρευση της καλωδίωσης της κολόνας του ηλεκτρικού ρεύματος στέρησε τη ζωή στον 38χρονο πατέρα δύο
παιδιών. Ο Βασίλης Φιλώρας έφτιαχνε drones για τον
ελληνικό στρατό, την ΕΡΤ και την Πολιτική Προστασία.
Ο Βασίλης Φιλώρας υπήρξε τεχνικός στο χώρο των

drones και εξειδικευμένος χειριστής που άνοιξε δρόμους
σε άλλους. Έφτιαχνε drones για τον ελληνικό στρατό, την
ΕΡΤ και την Πολιτική Προστασία. Η κηδεία έγινε την Τρίτη
10 Αυγούστου στις 14:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στα Άνω Λιόσια. Η ομάδα του Up
Stories, που έχει γίνει γνωστή για τα εναέρια βίντεό της,
αποχαιρετά με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο τον συνεργάτη
της. Το βίντεο «ντύνει» το τραγούδι του Κώστα Χατζή
«Από το αεροπλάνο» και σε αυτό φαίνεται ο 38χρονος με
τους συνεργάτες του και στο χέρι πάντα το αγαπημένο
του drone. «Καλό ταξίδι φιλαράκι εκεί ψηλά» γράφουν στο
τέλος του βίντεο.
«Λενε οτι δεν μπορείς να διαλεξεις πότε ή πως θα
πεθάνεις» γράφουν οι συγγενείς και στενοί του φιλοι. Και
προσθέτουν: «Αλλά μπορείς να διαλέξεις το πως θα
ζήσεις. Ο φίλος μας, συνεργάτης μας, σύζυγος και
πατερας δυο παιδιών, Βασίλης Φιλώρας, έζησε την κάθε
του μερα με χαμόγελο, ευγένεια και ανιδιοτελή αγάπη.
«Το νήμα της ζωής του έληξε άδικα χθες, επιχειρώντας με
αυταπάρνηση ως εθελοντής πυροσβέστης στην
Ιπποκράτειο Πολιτεια.

ευρώ, εκ των οποίων 14.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 6.000
ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
*Για όσες δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς
αλλά είναι προσωρινά μη κατοικήσιμες, 12.000
ευρώ, εκ των οποίων 8.000 ευρώ είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή και 4.000
ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
*Για κατοικίες με σοβαρές ζημιές αλλά κατοικήσιμες, 5.000 ευρώ, εκ των οποίων 3.000 ευρώ
είναι η προκαταβολή για τη στεγαστική συνδρομή
και 2.000 ευρώ η αποζημίωση για την οικοσκευή.
2. Λοιπά κτίσματα και επιχειρηματικά ακίνητα:
*Για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
προκαταβολή 14.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή.
*Για κτίρια με σοβαρές ζημιές που είναι προσωρινά μη λειτουργικά, 8.000 ευρώ για στεγαστική
συνδρομή.
*Για κτίρια με σοβαρές ζημιές αλλά λειτουργικά,
3.000 ευρώ για στεγαστική συνδρομή.
Επιχορήγηση επιχειρήσεων:
Άμεση χορήγηση πρώτης αρωγής για επιχειρήσεις που διαθέτουν κτιριακές εγκαταστάσεις,
συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών,
χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων και
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μέσα
παραγωγής και κατεστραμμένα οχήματα, ως
εξής:
*8.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
*4.000 ευρώ όπου οι εγκαταστάσεις δεν έχουν
καταστραφεί ολοσχερώς, αλλά έχουν υποστεί
σοβαρές ζημιές που καθιστούν αδύνατη την
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
*2.000 ευρώ σε λοιπές επιχειρήσεις με σοβαρές
ζημιές σε εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα
ή οχήματα, αλλά είναι λειτουργικές.

Πρώτο θέμα στα διεθνή ΜΜΕ
Βασικό θέμα σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ παγκοσμίως είναι οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Τα
διεθνή ΜΜΕ με ανταποκρίσεις και εκτενή
κείμενα σχολιάζουν τις καταστροφικές συνέπειες που αφήνουν πίσω τους οι φωτιές, τη μαζική φυγή των κατοίκων που
εγκαταλείπουν τις εστίες τους αλλά και
τις συνέπειες που αυτές έχουν στο περιβάλλον. Η συγκλονιστική φωτογραφία της
κυρίας Παναγιώτας (που τράβηξε ο φωτορεπόρτερ Κωνσταντίνος Τσακαλίδης)
που βλέπει τη φωτιά να κατακαίει το σπίτι
της και το χωριό της είναι κυρίαρχη στα
περισσότερα δημοσιεύματα με τον βρετανικό Guardian να την επιλέγει στο πρωτοσέλιδο που έχει τίτλο «Κλιματική κρίση:
Αναπόφευκτο, πρωτοφανές και ανεπανόρθωτο». Κυρίαρχο θέμα είναι οι φωτιές
και σε άλλα διεθνή ΜΜΕ όπως το CNN,
το BBC, ο Independant, η Daily Telegraph, η Wall Street Journal και το
Reuters.
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Εθνικό Μνημόσυνο για τους πεσόντες και αγνοουμένους της Αραδίππου
Επιμνημόσυνος Λόγος
του Καθηγητή
Ζαννέτου Τοφαλλή
Την
περασμένη
Κυριακή
8
Αυγούστου 2021, ο Σύνδεσμος
Αραδιππιωτών Αγγλίας τέλεσε στην
Εκκλησία των Αγίων Πάντων,
χοροστατούντος του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Ζαφειράκου,
το ετήσιο εθνικό Μνημόσυνο για
τους πεσόντες και αγνοουμένους
της Αραδίππου.
Επιμνημόσυνο λόγο εκφώνησε
ο Καθηγητής Ζαννέτος Τοφαλλής,
ο οποίος αφού εξήρε το μεγαλείο
της θυσίας τους τόνισε και τα
ακόλουθα: Σήμερα ο Σύνδεσμος
Αραδιππιωτών τελεί
το ετήσιο
Εθνικό Μνημόσυνο των Αραδιππιωτών Ηρώων και Μαρτύρων της
Κυπριακής Ελευθερίας. Αναφέρω με
ευλάβεια τα ονόματά τους, όπως τα
σταχυολόγησα από το υπέροχο
βιβλίο ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ – Η ΑΥΛΗ ΤΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΕΙΑΣ, που εκδόθηκε
τελευταία από τον Δήμο Αραδίππου.
Δολοφονηθέντες το 1958
Ιωάννης Καρύπης
Παντελής Μιχαηλάς
Πεσόντες το 1964
Παύλος Μιχαηλάς
Παντελής Κοντός
Πεσόντες το 1974 κατά την
Τουρκική εισβολή
Γεώργιος Σταύρου Ττόουλος
Τάσος Παπαθανασίου
Μάριος Σιαρής
Κυριάκος Καλλικά Πιρπίτση
Στέλιος Ελευθερίου
Ελευθέριος Γεωργίου του Ανδρέα
Ανδρέας Μίσιης
Νίκος Κυριάκου Κακής
Αγνοούμενοι της Εισβολής
Δημήτρης Φιλής
Σαββάκης Χατζηματθαίου
Δημήτρης Κοντονικόλα
Μιχάλης Παγώνης
Γιαννάκης Γιαννάτζιη
Κωστάκης Ζαχαρία Συμεού
Δημήτρης Μωυσέως Μαλακίδης
Φίλιππος Παναγή Ντουρή και
Χρίστος Ερμογένους
Οι πιο πάνω Αραδιππιώτες έδωσαν
τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την
ελευθερία, την εδαφική ακεραιότητα
και την τιμή της Κύπρου κατά την

Τουρική εισβολή τον Ιούλιο και
Αύγουστο του 1974. Ανείπωτα τα
βάσανά τους αλλά και των συγγενών απερίγραπτος ο στεναγμός.
Συγκεντρωθήκαμε εδώ με συγκίνηση και υπερηφάνεια, για ν' αποδώσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ήρωες της Κύπρου
που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για
της πατρίδας την ελευθερία.
Οι πεσόντες Αραδιππιώτες που
μνημονεύουμε σήμερα θυμήθηκαν
τα πρoφητικά λόγια τoυ Ρήγα
Φερραίoυ:
Καλύτερα μιας ώρας
ελεύθερη ζωή
Παρά σαράvτα χρόvια
Σκλαβιά και Φυλακή!
Θυμήθηκαν, επίσης, εκείvo τo
αθάvατo απόφθεγμα τoυ Διovύσιoυ
Σoλωμoύ, τoυ εθvικoύ μας πoιητή:
Κλείσε μεσα στηv ψυχή σoυ τηv
Ελλάδα
Θα αισθαvθείς vα αvαβρύζει μέσα
σoυ
έvα αvθρώπιvo μεγαλείo.
Θα είσαι ελεύθερoς!
Η ιστορία μας διδάσκει ότι όταν
οι Έλληνες ήταν ενωμένοι έκαναν
θαύματα – όταν ήταν διχασμένοι
προκαλούσαν εθνική καταστροφή.
Και η ιστορία μας είναι γεμάτη από
τέτοια παραδείγματα..
Οι Άγγλοι φιλέλληνες συνεχώς με
ρωτάνε – Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες
που έδωσαν τα φώτα και τον πολιτι-

σμό στην οικουμένη αλληλοσκοτώνονται; Γιατί, λοιπόν, γιατί; Παραδείγματα - Άπειρα.
Παραθέτω μόνο μερικά. Από τα
χρόνια τα μυθικά, ο Προμηθέας όπως μας υπενθυμίζει ο αθάνατος
Αισχύλος - τον κάρφωσαν πάνω
στον αφιλόξενο Καύκασο γιατί
έδωσε τη φωτιά και την ελπίδα ζωής
στην ανθρωπότητα. Ο Σωκράτης,
ο μεγαλύτερος Δάσκαλος που γέννησε ποτέ η οικουμένη αναγκάστηκε
να πιεί το κώνειο. Ο Θεμιστοκλής,
ο ήρωας της Σαλαμίνας, καταδικάστηκε από τους δικούς του. Κι αργότερα τον 19ο αιώνα οι ήρωες της
Ελληνικής Επανάστασης Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης και Μακρυγιάννης
και τον 20όν αιώνα οι μεγαλύτεροι
ίσως άντρες της νεοελληνικής ιστορίας, ο Μανώλης Γλέζος, ο ήρωας
της Ακρόπολης που ντροπιασε τον
Γερμανικό φασισμό, ο Γρηγόρης
Λαμπράκης, ο Μίκης Θεοδωράκης
και πριν 47 χρόνια ο Εθνάρχης
Μακάριος. Αυτά είναι μόνο λίγα
παραδείγματα. Είναι αυτός ο διχασμός, αυτή η αιώνια κατάρα του
ελληνισμού, έφερε το προδοτικό
πραξικόπημα της Χούντας των
Αθηνών και της ΕΟΚΑ ΒΗΤΑ που
άνοιξαν τις καγκελόπορτες στους
Τούρκους για να εισβάλουν στην
Κύπρο. Και ο λαός μας να υποφέρει
εδώ και 47 χρόνια. Και να θυμόμαστε αυτό το αθάνατο σοφό ρητό

ενός φίλου Αραδιππιώτη, του Νίκου
Λύτρα, που μου το υπενθυμίζει ξανά
και ξανά: ‘Ενας λαός που ξεχνάει
την ιστορία του και το παρελθόν του
δεν έχει μέλλον. Αδέλφια. Ψηλά τις
καρδιές. Πίστη και ελπίδα στο δίκαιο
του αγώνα μας. Να, στην Ανατολή,
άρχισε να χαράζει, να φαίνεται ο
ήλιος της Λευτεριάς πάνω από τον
πατημένο Πενταδάκτυλο, που θα
φέρει ζωή και τη χαρά σε ολόκληρη
την μαρτυρική πατρίδα. Ψηλά τις
καρδιές μας – ελάτε να γιορτάσουμε
τη Λευτεριά. Μας το ζητάνε οι παλιές
γενεές που μας έφυγαν, μας το
ζητάνε οι νέες γενεές που θα
έρθουν. Να μου επιτρέψετε προτού
τελειώσω, να αφιερώσω στους
τιμώμενους Αραδιππιώτες τα αθάνατα λόγια του μεγάλου μας ποιητή
Οδυσσέα Ελύτη
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
και μυρσίνη συ δοξαστική
μη παρακαλώ σας μη
λησμονάτε τη χώρα μου!
Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά
στα ηφαίστεια κλήματα σειρά
και τα σπίτια πιο λευκά
στου γλαυκού το γειτόνεμα!
Τα πικρά μου χέρια με τον
κεραυνό
τα γυρίζω πίσω απ’ τον καιρό
τους παλιούς μου φίλους καλώ
με φοβέρες και μ’ αίματα!
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ
και μυρσίνη συ δοξαστική
μη παρακαλώ σας μη
λησμονάτε τη χώρα μου!
Και ο λαός μας υψώνει το ανάστημά
του με ψυχικό σθένος και δύναμη,
με την πίστη στις αθάνατες αξίες
στις οποίες μεγάλωσε ο περήφανος
λαός μας και βροντοφωνάζει, με
στεντόρια φωνή ο γαμπρός της
Αραδίππου, (σημειώνω εδώ ότι η
γυναίκα του Ανθία, η Αναστασία
καταγότανε από την Αραδίππου),
ο Τεύκρος Ανθίας, βροντοφώναξε
σαν τον αρχαίο Στέντορα αυτό το
σάλπισμα Δεν γονατίζει ο Πλάτανος
Στην Άγρια Καταιγίδα
Ούτε κι ο ανυπόταχτος λαός
Που αγωνίζεται κι αγωνιά
Για τη χιλιάκριβη τη Λευτεριά
Τη Λευτεριά!»
Τιμή και Δόξα στα Παλλικάρια της
Αραδίππου που έδωσαν τη ζωή
τους για την Τιμή και την Ελευθερία
της Πατρίδας μας. Αιωνία τους η
Μνήμη!

Γωνιά Ποίησης
Χελιδόνια
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
Για κοίταξε στον Ουρανό, και δές τά χελιδόνια,
Δεν κλείνονται μες στα κλουβιά - ούτε αντέχουν την σκλαβιά
οπώς και τ’αηδόνια!
Τα χρώματα που έχουνε, είναι των δύο
άκρων,
το ένα είναι της χαράς - Το άλλο λύπης, συμφοράς
τού πόνου και των δάκρων!
Αλλάζουν ευκολά φωλιές, πάνε και σ’ άλλα
μέρη,
Όμως το ένα τ’ άλλουνου- Δουλεύουν πάντα
με τον νού,
δεν κλέβουνε το ταίρι!
Στους ουρανούς Ελεύθερα, πετούν αγαπημένα
Περνούν χαρούμενα την μια - Μ’ευτυχισμένη
την λαλιά.
την άλλη λυπημένα!
Με χελιδόνια σύγκρινα, και βρήκα την ζωή
μου,
Να’ ναι η ίδια ακριβώς – Γυρνώ σε μέρη συνεχώς
σαν να’ ταν η δική μου!
Αυτά και σένα σκέφτομαι, ψηλά σάν τά κοιτάω,
Διπλή την έχω την ζωή - Ξηράς και Θάλασσας
μαζί,
Μά ξέρω να αγαπάω!
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 τηλεφωνήστε στον πατέρα Παναγιώτη: 07830199378

Συνάντηση μελών του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων (BBCy) με την Τερέζα Βίλλιερς

(ΦΩΤΟ: Από αριστερά ιστάμενοι Αντώνης Σαββίδης, Δώρος Παρτασίδης,
Σπύρος Νεοφύτου, Σάββας Χατζηφιλίππου. Καθήμενοι Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Τερέζα Βίλλιερς και Έλισσα Ξενοφώντος)

Γ

εύμα εργασίας είχαν την περασμένη εβδομάδα με την
Συντηρητική βουλευτίνα και πρώην υπουργό Τερέζα Βίλλιερς
Ελληνοκύπριοι φίλοι της και μέλη του Συμβουλίου
Βρετανοκυπρίων (ΒΒCy) σε γνωστό εστιατόριο στο Βορειοδυτικό
Λονδίνο. Η αντιπροσωπεία εξέφρασε την απεριόριστη εκτίμηση
του Συμβουλίου, αλλά και της Παροικίας, στις μακρόχρονες και
άοκνες προσπάθειες της κας Βίλλιερς για δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος και συζήτησαν μαζί της τρόπους για περισσότερη
ενεργοποίησή της σε θέματα που έχουν προκύψει πρόσφατα
σχετικά με τις νέες Τουρκικέςαπειλές και προκλήσεις στην Κύπρο.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεις για υιοθέτηση νέων
στρατηγικών για το καλό της Κύπρου. Επίσης έγινε ενημέρωση
σχετικά με τους σκοπούςίδρυσης, τους στόχους και τις μέχρι
σήμερα δραστηριότητες του Board of British Cypriots.

Την συζήτηση άνοιξε ο κ. Σπύρος Παπαχαραλάμπους ο οποίος
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην επεκτατική φύση του τουρκικού
κράτους όχι μόνο στην Κύπρο αλλά στο ΗΒ και την Ευρώπη.
Αναφερόμενος στο κυπριακό ο κ. Παπαχαραλάμπους τόνισε την
ανάγκη, όπως η αναφορά στην προωθούμενη λύση ΔΔΟ, να
συνοδεύεται πάντοτε με τον σεβασμό και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε όλους τους πολίτες του κράτους,
Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Ο κ. Σάββας Χατζηφιλίππου
ως ιατρός, συμπρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων ιατρών στο ΗΒ
και εκπρόσωπο του Συνδέσμου Αγνοουμένων, ενημέρωσε για τη
σημερινή κατάσταση του Συστήματος Εθνικής Υγείας. Επίσης
αναφέρθηκε στο συνεχιζόμενο δράμα των συγγενών των
αγνοουμένων και δίνοντας έμφαση στην ανθρώπινη διάσταση του
θέματος. Τέλος ως νέος και ενεργό μέλος της Παροικίας τόνισε την
αναγκαιότητα της ανάμειξης όλων των νέων Ελληνοκυπρίων στα
κοινά στην χώρα που ζούμε και εργαζόμαστε.
Η κα Έλισσα Ξενοφώντος ως εκπαιδευτικός κατάθεσε τις εμπειρίες
του τελευταίου έτους στην εκπαίδευση δίνοντας έμφαση και στα
ελληνικά σχολεία. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί μέσα από την τηλεκπαίδευση και τόνισε την αναγκαιότητα της φυσικής παρουσίας στο
σχολείο μαθητών και εκπαιδευτικών. Ακόμη σκιαγράφησε την
διαδικασία της βαθμολόγησης των μαθητών σε επίπεδο Α Λέβελ
και GCSE από τους καθηγητές και ευχήθηκε να μην υπάρξει άλλο
Lockdown τον Οκτώβριο ώστε η εκπαίδευση να συνεχίσει χωρίς
προβλήματα την συνεισφορά στην κοινωνία.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία οι κύριοι Αντώνης Σαββίδης και Σπύρος
Νεοφύτου ενημέρωσαν την κ. Βίλιερς για το καυτό θέμα της
Αμμοχώστου δίνοντας λεπτομέρειες για την κατάσταση που
επικρατεί σήμερα και τα σχέδια τη Τουρκίας. Μέσα από ένα πλούσιο
υλικό ο κ. Σαββίδης εξήγησε τα σχέδια του Eρντογάν για την πόλη
των Βαρωσίων και εξέφρασε την επιθυμία όλων των Αμμοχωστια-

νών για επιστροφή στην πόλη τους. Την συζήτηση έκλεισε ο κ.
Δώρος Παρτασίδης ο οποίος την ενημέρωσε για τις δραστηριότητες
γενικά του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων αλλά και τις ενέργειες
που ανάπτυξε σχετικά με το κυπριακό πρόσφατα.
Συγκεκριμένα ο κ. Παρτασίδης παρουσίασε τις αποφάσεις των
ΟΗΕ και τις θέσεις της Βρετανίας, καθώς και στις απαντήσεις, από
το Foreign Office, που έλαβε το Συμβούλιο (BBCy) σε σχετικές
επιστολές του. Τέλος ανεφέρθηκε στην πρόθεση του Συμβουλίου
(BBCy), να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω μέσα στο Αγγλικό
Κοινοβούλιο, με προσωπικές επαφές με σημαίνοντα στελέχη του
Κοινοβουλίου αλλά και με υπηρεσιακούς του Foreign Office και
όχι μόνο με αλληλογραφία, με σκοπό την συνεχή ενημέρωση και
στήριξη στην δίκαιη υπόθεση της Κύπρου και ζήτησε προς αυτό
την βοήθεια της κας Βίλλιερς, την οποία και ευχαρίστησε για
πολύχρονη βοήθειά της και το συνεχές της ενδιαφέρον για την
Κύπρο.
Η κ. Βίλλιερς με την σειρά της εξέφρασε την υποστήριξή της στην
Ελληνοκυπριακή κοινότητα και ανανέωσε την πρόθεση βοήθειάς
της στον αγώνα των Κυπρίων για επανένωση του νησιού μέσα
από μια δίκαιη λύση. Υποσχέθηκε τέλος ότι η λύση του κυπριακού
θα είναι προτεραιότητά της στην πολιτική της ατζέντα στο βρετανικό
κοινοβούλιο. Την αντιπροσωπεία του Board of British Cypriots
(BBCy) αποτελούσαν οι:
1.Δώρος Παρτασίδης, Φωτορεπόρτερ
2.Σάββας Χατζηφιλίππου, Καρδιολόγος
3.Αντώνης Σαββίδης, Πολιτικός Μηχανικός
4.Σπύρος Νεοφύτου, τέως διευθυντής πωλήσεων Κυπριακών
Αερογραμμών
5.Ελισάβετ Ξενοφώντος, Εκπαιδευτικός
6.Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Επιχειρηματίας.
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ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Το «εκρηκτικό» μείγμα της πανδημίας και του Brexit
Μ

ε τις χειρότερες ελλείψεις προσωπικού από
τη δεκαετία του 1990
η
βρίσκεται
αντιμέτωπη
Βρετανία, λόγω του «εκρηκτικού» μείγματος που δημιουργούν η πανδημία του κορωνοϊού και το Brexit. Η έξοδος της
Βρετανίας από την ΕΕ,
μάλιστα, ευθύνεται και για την
αύξηση ων τιμών των πρώτων
υλών σε διάφορους κλάδους
της οικονομίας, όπως οι
κατασκευές.
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο
έχει σημειωθεί δραστική μείωση
του αριθμού των αλλοδαπών
εργαζομένων, κυρίως των
Ευρωπαίων. Περισσότεροι από
ένα εκατομμύριο πολίτες από
κράτη-μέλη της ΕΕ, μεταξύ τους
χιλιάδες Έλληνες και Κύπριοι,
εγκατέλειψαν τη Βρετανία και
επέστρεψαν στις χώρες τους
ή δοκίμασαν την τύχη τους σε
άλλες χώρες, αφήνοντας τις
βρετανικές επιχειρήσεις αντιμέτωπες με τεράστιες ελλείψεις
εργατικού δυναμικού.
Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία
Προσλήψεων και Απασχόλησης
(REC) και την εταιρεία KPMG,
ο ρυθμός μείωσης των εργαζομένων τον περασμένο Ιούνιο
ήταν ο ταχύτερος που έχει
σημειωθεί από το 1997. Ο κλάδος του τουρισμού και της
φιλοξενίας, ο οποίος βασίζεται
σε μεγάλο βαθμό στους ξένους
εργαζόμενους, δέχθηκε το σφοδρότερο πλήγμα. Οι ελλείψεις
σε σεφ, προσωπικό κουζίνας,
καθαριστές και προσωπικό
αποθήκης βρίσκονται σε επίπεδα-ρεκόρ. Η υποστελέχωση
των εστιατορίων στο Λονδίνο τα
αναγκάζει να μειώσουν τις ώρες
λειτουργίας τους, να περικόψουν το μενού τους και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, να
παραμείνουν κλειστά μέσα στην
εβδομάδα.
«Συνήθως δεχόμασταν 50 με
60 αιτήσεις για μία μόνο κενή
θέση εργασίας. Τώρα πια
είμαστε τυχεροί αν πάρουμε
τέσσερις ή πέντε», λέει ο Χοσέ

Ετούρα
από
το
Sabor
Restaurant στο Mayfair. Έρευνα
του φορέα UK Hospitality
διαπίστωσε ότι το 80% των
επιχειρήσεων έχουν ελλείψεις
σε σερβιτόρους, 85% σε σεφ,
47% σε εργαζόμενους στην
καθαριότητα και 43 % σε
βοηθούς ή γενικούς διευθυντές.
«Το πρόβλημα προκύπτει από
τον συνδυασμό δύο παραγόντων: των lockdowns και του

εστιατορίου Little Italy στην
πόλη Κένταλ. Οι ιδιοκτήτες ενός
άλλου καταστήματος στο χωριό
Γκράσμιρ είπαν ότι έχουν
δαπανήσει περισσότερες από
6.000 στερλίνες για να
διαφημίσουν τέσσερις θέσεις
εργασίας, χωρίς αποτέλεσμα.
Επιπλέον, οι παμπ δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό.
Ο Τιμ Μάρτιν, ιδιοκτήτης της
αλυσίδας JD Wetherspoons,

ληψη εργαζομένων από χώρες
της ΕΕ. Σύμφωνα με τους νέους
κανόνες μετανάστευσης μετά το
Brexit, οι Ευρωπαίοι πολίτες
που δεν είχαν εγκατασταθεί στη
Βρετανία έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020 δεν έχουν δικαίωμα να
εργαστούν στη χώρα παρά
μόνο εάν αποκτήσουν βίζα, με
το νέο σύστημα μετανάστευσης
να δίνει προτεραιότητα στους
εργαζόμενους υψηλής ειδίκευ-

τους επιτρέψει να προσλάβουν
εκτάκτως εργαζόμενους από
την ΕΕ, εισάγοντας προσωρινές
βίζες εργασίας για οδηγούς
οχημάτων
εμπορευμάτων.
Το αίτημά τους απορρίφθηκε.
Το Υπουργείο Εσωτερικών
ανακοίνωσε ότι οι εργοδότες
πρέπει να «επικεντρωθούν στο
εσωτερικό εργατικό δυναμικό
μας, αντί να βασίζονται στην
εργασία ατόμων από το εξωτε-

Brexit», αναφέρει ο Ετούρα.
«Πολλοί εργαζόμενοι επέστρεψαν στην ΕΕ. Αρχικά λόγω του
Covid, αλλά στη συνέχεια
αποφάσισαν να μείνουν εκεί.
Τα άτομα αυτά αντιπροσώπευαν ένα τεράστιο μέρος του
εργατικού δυναμικού μας».
Αρκετοί ιδιοκτήτες εστιατορίων
ανησυχούν
ότι
αυτή
η
κατάσταση ενδέχεται να οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών
επιχειρήσεων.
Τον περασμένο μήνα, αρκετά
εστιατόρια στην περιοχή Lake
District της Βορειοδυτικής
Αγγλίας ανακοίνωσαν ότι κλείνουν λόγω ελλείψεων προσωπικού. «Το εστιατόριό μας ήταν
πάντοτε γεμάτο κόσμο, αλλά
τώρα πια δεν μπορώ να βρω
προσωπικό»,
δήλωσε
ο
Ρίτσαρντ Μπέρι, ιδιοκτήτης του

η οποία διαθέτει περπου χίλιες
παμπ, απηύθυνε έκκληση στην
κυβέρνηση να επιτρέψει σε
περισσότερους μετανάστες από
την ΕΕ να εργαστούν στη
Βρετανία. Υπενθυμίζεται ότι ο
Μάρτιν υπήρξε εκ των θερμότερων υποστηρικτών του Brexit.
Οι τομείς των εμπορευματικών
μεταφορών, των κατασκευών
και της υγείας αντιμετωπίζουν
επίσης τεράστιο πρόβλημα
ελλείψεων εργατικού δυναμικού, σε μια περίοδο όπου οι
περισσότεροι επιχειρηματίες
προσπαθούν να περιορίσουν
την οικονομική ζημία που
προκλήθηκε από 16 μήνες
lockdowns και περιορισμών της
πανδημίας. Οι εκπρόσωποι
αυτών των κλάδων προτρέπουν
την κυβέρνηση των Συντηρητικών να διευκολύνει την πρόσ-

σης και όχι στους ανειδίκευτους
εργάτες. Παράλληλα, παρουσιάζονται μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις τροφίμων
και άλλων εμπορευμάτων λόγω
έλλειψης οδηγών. Ήδη υπάρχουν ελλείψεις σε αρκετά
προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
Ο Κεν Μέρφι, διευθύνων
σύμβουλος των Tesco, της
μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ
μάρκετ της Βρετανίας, δήλωσε
ότι η εταιρεία του αντιμετωπίζει
σοβαρές ελλείψεις οδηγών.
Εκτιμάται ότι τουλάχιστον
15.000 οδηγοί από χώρες της
ΕΕ έφυγαν κατά τη διάρκεια του
πρώτου και δεύτερου lockdown
και δεν επέστρεψαν στη
Βρετανία. Τον περασμένο μήνα,
οι εκπρόσωποι των εταιρειών
φορτηγών κάλεσαν τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να

ρικό». Ο διευθύνων σύμβουλος
του
Συνδέσμου
Οδικών
Μεταφορών Εμπορευμάτων,
Ρίτσαρντ Μπάρνετ, δήλωσε:
«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για
ανάληψη δράσης. Οι ελλείψεις
χειροτερεύουν και η κατάσταση
πρέπει να αντιμετωπιστεί
άμεσα». Ο Σύνδεσμος εκτιμά
ότι η χώρα έχει έλλειψη 60.000
οδηγών - άλλοι φορείς
ανεβάζουν τον αριθμό στους
100.000 -, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο
των οδηγών που εργάζονταν
πριν από την πανδημία.
Σημειώνεται ότι η διαδικασία
εκπαίδευσης και αδειοδότησης
των νέων οδηγών μπορεί να
διαρκέσει αρκετούς μήνες.
Το πρόβλημα έγινε εντονότερο
τις προηγούμενες εβδομάδες,
εξαιτίας των πολλών απουσιών

εργαζομένων στην αλυσίδα
εφοδιασμού. Οι απουσίες αυτές
οφείλονται στην «επιδημία»
καραντίνας
πολιτών
που
ειδοποιούνται από το πρόγραμμα
ιχνηλάτησης
του
συστήματος υγείας ΝΗS ότι
έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένους
φορείς
του
κορωνοϊού.Σύμφωνα με τον
Τζόναθαν Πορτς, καθηγητή
Οικονομικών στο King's College
του Λονδίνου και πρώην
αξιωματούχο του βρετανικού
Υπουργείου Οικονομικών, τα
στοιχεία καταδεικνύουν «τη μεγάλη σημασία των Ευρωπαίων
πολιτών για την οικονομία και
την αγορά εργασίας του
Ηνωμένου Βασιλείου. Η μετανάστευση από την ΕΕ έχει
μειωθεί πολύ μετά το δημοψήφισμα του Brexit, καθώς η χώρα
δεν θεωρείται πλέον φιλόξενος
προορισμός για τους μετανάστες από την ΕΕ». Ο καθηγητής
πρόσθεσε ότι η πανδημία και τα
lockdowns ευθύνονται για την
εκροή τουλάχιστον 1,3 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών.
«Πολλοί μετανάστες, ιδίως από
την ανατολική, κεντρική και
νοτιοανατολική Ευρώπη, και
ιδιαίτερα
όσοι
έφθασαν
πρόσφατα στηΒρετανία ή
άφησαν την οικογένειά τους
πίσω στις πατρίδες τους, είχαν
να επιλέξουν μεταξύ του να
μείνουν εδώ, χωρίς δουλειά, με
λιγότερα ή καθόλου χρήματα και
με ακριβά ενοίκια και υψηλό
κόστος ζωής, και του να
επιστρέψουν στην πατρίδα
τους, στην οικογένειά τους».
Παράλληλα, μια αύξηση-ρεκόρ
στο κόστος της ξυλείας, των
δομικών υλικών και του χάλυβα
έχει οδηγήσει στα ύψη τις τιμές
στον κλάδο των κατασκευών.
Υπαίτιες είναι οι σοβαρές
ελλείψεις σε βασικά υλικά που
εισάγονται από άλλες χώρες.
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Ο Πλανήτης Γη καίγεται!
Απελπιστικές στιγμές
βιώνουν οι συμπατριώτες μας και όχι μόνο.
Σε όλο τον κόσμο
ακούμε καθημερινά για
πυρκαγιές από τη μια
Του Βασίλη και για πλημύρες από
την άλλη.
Παναγή
Η ανθρωπότητα δοκιμάζεται και οι παθόντες όλο και πληθαίνουν. Ποιο τίμημα πληρώνουμε αλήθεια?
Στο πέρασμα του ο άνθρωπος έγινε
θηρίο και κατασπάραξε τον ίδιο τον
άνθρωπο. Έκανε πράξεις που το αποτέλεσμα τους εξαφάνισαν το φυσικό
περιβάλλον και κατέστρεψαν τους πόρους άντλησης των αγαθών εκείνων που
θα του έδιναν τα φώτα προς την αιωνιότητα.Και όλα τούτα για να επιδείξει την
ανωτερότητα του. Εκτός των άλλων είναι
ακόμα Ιούλης και οι μνήμες ταξιδεύουν
στην μικρή μας πατρίδα την Κύπρο.
Θυμούμαστε τον Ιούλιο του 1974 όταν η
πόλη του Ευαγόρα έπεφτε στα χέρια του
καταραμένου Αττίλα! Την χάσαμε την
πόλη και ακόμα κλαίμε για τον χαμό της
μετά από 47 χρόνια! Τί κρίμα. Ας ελπίζουμε ότι οι απειλές του Αττίλα δεν θα
πραγματοποιηθούν και τα πράγματα θα
γίνουν καλύτερα. Και η πανδημία δυστυχώς ακόμα βρίσκεται μεταξύ μας και μας
βασανίζει ψυχολογικά. Και ξαφνικά
ο ένας και μοναδικός ο Μεγαλοδύναμος
Θεός, ξέσπασε και έκανε το θαύμα του.
Η φύση αντιστάθηκε! Κανείς θνητός δεν
μπόρεσε να σταματήσει τη δύναμη της
φύσης. Η Θεϊκή δύναμη, είναι η ίδια
η φύση. Έφερε τα άνω κάτω. Κτύπησε
τον άνθρωπο και τον κατακομμάτιασε!
Και τρέξαμε όλοι να κάνουμε προσευχές.
Και πιαστήκαμε στον ύπνο. Ονειρευτήκαμε ένα κόσμο αλλιώτικο. Μα τα όνειρα
μας φορτωθήκανε προβλήματα.
Προβλήματα που δημιούργησε ο ίδιος ο
άνθρωπος. Γιατί πίστευε ότι είναι παντοδύναμος ο ίδιος! Μα τη φύση κανείς δεν
την πολέμησε ποτέ. Ο άνθρωπος έφτασε
μόνο μέχρι το δικό του ύψος!Πολέμησε
μόνο τον συνάνθρωπο του. Τίποτα
περισσότερο δεν έκανε. Τώρα παραμένει
να κάνει ξανά τις προσευχές του, με την

ελπίδα να γίνει και πάλι ένα θαύμα.
Ο παντοδύναμος Θεός που είναι ο ίδιος
η φύση, να βάλει το χέρι του.Να ηρεμήσει
η φύση και να διώξει δια παντός τα δαιμόνια που βασανίζουν τα παιδιά Του! Κύριε ελέησον τους δούλους σου.Ελέησον
τους ασθενείς και απάλλαξε τους από
την τυραννία τους.Ελέησον μας κύριε και
φέρε την γαλήνη στην ανθρωπότητα
σου!Ελέησον τους καταπιεσμένους και
φέρε την ομαλότητα στο νου και στην
ψυχή τους.Βοήθησε μας κύριε να βρούμε
και πάλι τον δρόμο προς εσένα.
Εσύ άνθρωπε πάρε σοβαρά τούτο το
πάθημα σου.Το πάθημα σου τούτο ας
γίνει μάθημα σου.Έμαθες τώρα για τη
δύναμη της φύσης, που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Κάνε άνθρωπε ένα
βήμα μπροστά. Δώσε το χέρι να
διαβούμε την δύσκολη τούτη διαδρομή.
Δώσε το χέρι για να φτάσουμε το φως!
Τω φως που θα μας πάρει στη λεωφόρο
των ονείρων! Το φως που θα μας φωτίσει και θα μας οδηγήσει σε δρόμους
σωτηρίας.
Κάνε καλές πράξεις
άνθρωπε. Κάνε πράξεις που θα σου δώσουν ευκαιρίες για να πάρεις συγχώρεση.Πες μια καλημέρα στον γείτονα σου
που δεν είπες ποτέ πιο πριν. Δώσε στον
ζητιάνο που απλώνει το χέρι λίγο από
το περίσσευμα σου. Κάλεσε ένα ξεχασμένο φίλο και μίλησε μαζί του. Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις αγωνίες σας,
και ανταλλάξετε ευχές. Γιατί τούτες οι
δύσκολες μέρες αντέχονται μόνο αν μοιραζόμαστε τις δυσκολίες, τις αγωνίες και
τις σκέψεις μας με τους φίλους τους συγγενείς μας και με άλλους συνανθρώπους
μας. Μαζί με τις καλές πράξεις, ας κάνουμε ακόμα μία παράκληση και ακόμα
μία προσευχή.Κύριε βοήθησε μας. Βοήθησε την ανθρωπότητα σου. Απάλλαξε
την από τούτο το κακό της πανδημίας.
Απάλλαξε την από τούτη την εμφανή
κλιματική αλλαγή, και κάνε να ηρεμίσουν
οι άνεμοι, να σταματήσουν οι πλημύρες,
να σταματήσουν οι φωτιές που καταστρέφουν τα αγαθά που ο άνθρωπος
χρειάζεται για την καθημερινότητα του.
Για την ομαλότητα του! Σώσε μας κύριε
των δυνάμεων! Σώσε κύριε τον λαό σου!

Ο Boris Johnson προσπαθεί να διαστρεβλώσει
τα γεγονότα και την ιστορία
Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τα
Fake News και να προσπαθεί ο άλλος
να ξαναγράψει την ιστορία και ταυτόχρονα να υβρίζει και την διάνοια του κάθε
πολίτη. Η πρώτη σελίδα της Daily Mirror
“Mr Johnson you are the pits” που ασφαΤου Γιώργου λώς ανταποκρινόταν στο τι είπε τις προάλλες ο κος Boris ότι η Θάτσερ ήθελε
Α. Σάββα
να κλείσει τα ανθρακωρυχεία για να μην
μολύνεται η ατμόσφαιρα από το καύσιμο των πετροκάρβουνων. Μία έρευνα φανερώνει ότι πουθενά δεν αναφέρει
καν την αιτία που ισχυρίζεται ο σημερινός πρωθυπουργός. Eκανα αρκετή έρευνα μα πουθενά δεν αναφέρει κάτι
έστω και την λέξη κλίμα “climate change.” Ή ακόμη
pollution αφού η κα Θάτσερ και για μερικούς θεωρείται
και ήρωας, ε… βέβαια όταν επιτίθεσαι στην εργατική τάξη
παίρνεις πολλά αξιώματα είτε σου αξίζουν η όχι. Το κατεστημένο είναι τέτοιο που επιτρέπει και ενθαρρύνει τέτοιαν
προσέγγιση. Η όλη αλήθεια ήταν ότι η Θάτσερ ήθελε μάλλον να καταπολεμήσει και διαλύσει τα συνδικάτα, τα οποία
υπεράσπιζαν την εργατιά και τον αδικημένο πολίτη.
Ούτε καν είχε να κάνει με το περιβάλλον η pollution και
ας συνεχίσει ο Τζόνσον να ονειρεύεται. Το 1972 - 74
ανάγκασαν τον κον Heath να δώσει την παραίτηση του
μετά από την 3 μέρες την εβδομάδα εργασία για να μειωθεί
η χρήση πετροκάρβουνων. Φυσικά η Θάτσερ έλαβε
δραστικά μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό που έτυχε
με τον κον Edward Heath και κάτω από την πρωθυπουργία της και ασφαλώς η κα Thatcher χρησιμοποίησε
αυτήν την ευκαιρία σαν εκδίκηση για τους ανθρακωρύχους
που ανάγκασαν τον κον Heath να δώσει την παραίτηση
του. Αυτή ήταν και είναι η Συντηρητική Κυβέρνηση με μια
αντιδραστική νοοτροπία και αν θέλετε να πω και πολιτική.
H αιτία είναι ξεκάθαρη, μα…. το τι δεν γνωρίζουμε, πού
ακριβώς μας τραβά ο κος Boris Johnson με τέτοιες
δηλώσεις, ή τι στα αλήθεια κρύβει η σχεδιάζει, ίσως να
γνωρίζουμε μια μέρα, αργά η γρήγορα. Ελπίζω να μη
μας σταματήσει και τα κάρβουνα για σουβλάκια, αλλά δεν
νομίζω να γίνει τέτοιο πράγμα. Αλλά από τη άλλη πλευρά,
με τέτοια Κυβέρνηση όλα να ταπεριμένουμε. Δεν ξέρω τι
άλλο να σκεφθώ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι
τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν από τον Οκτώβριο 2021
με δραματικά αυξημένες τιμές στον ηλεκτρισμό, γκάζι
μπεζ ίνα
που θα στοιχίζει μέχρι και £150 και ακόμη
περισσότερο τον χρόνο για κάθε σπίτι. Το 1979 η Θάτσερ
κάλεσε τους ειδικούς να ετοιμάσουν σχέδιο που σε
περίπτωση απεργίας των ανθρακωρύχων, να έλθει το
σχέδιο εν δράσει ούτως ώστε να διανέμονται τα κάρβουνα
ομαλά. Αφού υπήρχαν και ανθρακωρύχοι που θα

εξακολουθούσαν να εργάζονται και υπήρχαν αντιθέσεις
μεταλυ των ανθρακωρύχων. Ξέσπασαν δε καυγάδες
μεταξύ αυτών των δύο παρατάξεων και σε περιπτώσεις
πολλά σοβαρά επεισόδια. Αυτό είναι ολοφάνερο ότι η
Θάτσερ ούτε καν είχε υπόψιν της κάτι για την ατμόσφαιρα
η την προστασία του περιβάλλοντος και το μόνο που είχε
ως στόχο ήταν πόσο βαριά να κτυπήσει την εργατική
τάξη με το poll tax, που η χώρα είδε πρωτόγνωρα και
σοβαρά επεισόδια σε διαδηλώσεις εναντίο του διαβολικού
poll tax που δεν άντεξε και για πολύ χρόνο το σύστημα
αυτό. Η απεργία των ανθρακωρύχων μα και η στάση της
Κυβέρνησης Θάτσερ έναντι των ανθρακωρύχων διετέλεσε
στο τέλος να μην κερδίσει καμμιά πλευρά αλλά αντιθέτως
να βλάψει την χώρα σε υψηλό βαθμό.
Πριν την πρωθυπουργία της είχε σταματήσει το γάλα που
διδόταν στα σχολεία. Ηταν μικρές μπουκάλες που
έπαιρναν οι μαθητές κατά το πρώτο διάλειμμα. Η Θάτσερ
πήρε και το όνομα “Thatcher the milk snatcher.” Να πόσο
πονούσε την εργατιά, αλλά σήμερα δεν έχει αλλάξει και
πολύ αφού υπάρχουν λιτότητα, φοβερή φτώχεια,
τράπεζες τροφίμων, εκατομμύρια πεινασμένα παιδιά και
θα το λέω και θα το ξαναλέω. Χρειάστηκε δε η επέμβαση
ενός γνωστού ποδοσφαιριστή του Marcus Rashford να
πιέσει την Κυβέρνηση να αλλάξει πολιτική και γνώμη και
να συνεχίση στο να παρέχει το επίδομα σε άπορες
οικογένειες. Αυτή η Κυβέρνηση και αυτή η πολιτική δεν
λέει να κατανοήσει το τι θα πει φτώχεια ή να είσαι
άστεγος. Και τίθεται το ερώτημα σε ποιο πλανήτη ζουν
τέτοιοι πολιτικοί η και τέτοιοι πρωθυπουργοί ή ακόμη (και
θα το αναφέρω) και αυτοί που ψηφίζουν τέτοιο κόμμα.
Υπάρχει δε και το άλλο είδος ατόμων ή και πολιτικών
που το θεωρούν και το έχουν μεγάλη περηφάνεια να
αποκαλούνται ακραίοι δεξιοί, μα και δεν τους αρέσει ούτε
καν να ακούσουν ότι υπάρχουν και άλλοι ποιο ακραίοι
δεξιοί από αυτούς. Κατά την διάρκεια του δευτέρου
παγκοσμίου πολέμου διένεμαν οι ράχες κουπόνια για
φαγώσιμα αφού υπήρχε έλλειψης φαγώσιμων και υπήρχε
το ration ( μερίς τροφής) που θα άλλαζες τα κουπόνια για
φαγώσιμα. 80 χρόνια αργότερα κάτι παρόμοιο συμβαίνει
με την λιτότητα όπου οι αρχές διανέμουν ειδικά κουπόνια
για τα food banks και η κυβέρνηση τώρα ζητά να
εγγραφούν οι άπορες οικογένειες, για να παίρνουν τα
κουπόνια φαγώσιμων. Δεν πρόκειται να κατακρίνω διότι
όπως έλεγε και ο σοφός Εμπεδοκλής “ο καθένας νομίζει
ό,τι καταλαμβάνει.”

Άλλαξε τη ζωή σου και κάνε την καλύτερη!
«Άκου να σου πω και να το
θυμάσαι αυτό. Η ζωή είναι
ωραία! Φτάνει να μην την πάρεις
ποτέ σοβαρά. Τρελή αυτή; Δύο
φορές εσύ! Μόνο έτσι βγαίνει,
καμάρι μου». (Αλκυόνη Παπαδάκη). Αυτό που διάβασες και
Της Έλισσας πολύ καλό είναι και πολύ
Ξενοφώντος μάγκικο είναι και πολύ τσαγανό
έχει. Κι αν πραγματικά σου
αρέσουν οι προκλήσεις κι έχεις
Φιλολόγου
κότσια και θέληση προσπάθησέ το.
Υπάρχουν τρόποι για να αλλάξεις τη ζωή σου σε
ένα μήνα! Άντε να δώσουμε παράταση! Τρεις
μήνες ή έξι ή εννέα ή ένα χρόνο. Νάτα μας
λοιπόν… Τι σημασία έχει ο χρόνος; Καμία.
Αν μπεις στη διαδικασία να θέλεις να κάνεις
αλλαγή, μπορείς να την κάνεις στο πι και φι.
Όμως για τον καθένα αυτό το πι και φι είναι
σχετικό. Κάνε τη ζωή σου καλύτερη, αυτό είναι
το ζητούμενο. Πολλά άτομα απλά περνούν την
ζωή τους. Έτσι απλά. Την αφήνουν να κυλάει.
Και αφήνουν και τον χρόνο να περνάει. Γρήγορα.
Αφήνουν τα πράγματα να συμβούν. Και αφήνουν
την κάθε ημέρα να είναι ακριβώς ίδια με την
προηγούμενη. Και την επόμενη. Η ζωή τους είναι
συνηθισμένη. Και δεν κάνουν τίποτα ασυνήθιστο.
Μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά για
εσένα; Φυσικά και μπορούν. Απλά πρέπει να
πάρεις τον έλεγχο της ζωή σου στα χέρια σου.

πραγματικότητά σου βάσει αυτού. Οι προκλήσεις
της ζωής και της δουλειάς σου σε κάνουν να γίνεις
ο καλύτερος σου εαυτός και όχι μία μέτρια
προσέγγιση κάποιου άλλου. Ο σκοπός σου
ενεργοποιεί το κίνητρο σου. Τι θέλεις να επιτύχεις
αύριο, σε ένα τέταρτο ή στα επόμενα 5 χρόνια;
Φαντάσου να ξυπνάς κάθε μέρα με ενθουσιασμό
για ό,τι στοχεύεις και για ό,τι θέλεις να επιτύχεις.
Αυτό το πάθος θα σε οδηγήσει στο επόμενο
επίπεδο

Ξεχώρισε και εκμεταλλεύσου κάθε
ευκαιρία.
Ποτέ δεν είναι αργά! mΠολλοί άνθρωποι περνούν
όλη τους την ζωή χωρίς ποτέ να ξεχωρίσουν.
Κι όμως είναι τόσο συναρπαστικό να παρατηρείς
τους λίγους που τολμούν και βγαίνουν έξω από
το προστατευμένο περιβάλλον τους και προσπαθούν να καταφέρουν κάτι που – κατά την γνώμη
τους – αξίζει. Πολλοί ζουν με την ψευδαίσθηση
πως θα έχουν το αύριο για να κάνουν την δουλειά
του σήμερα. Έτσι συνεχίζουν να κωλυσιεργούν
μέχρι που η δουλειά γίνεται βουνό.

Άλλαξε νοοτροπία!

Ποιος είσαι; Τι θέλεις; Για ποιο πράγμα θέλεις να
είσαι γνωστός; Σε ποιο επίπεδο τοποθετείς τον
εαυτό σου; Προσδιόρισε τον πιο σημαντικό ρόλο
στον κόσμο και άρχιζε να σχηματίζεις την

Κάνε μικρές και σταθερές αλλαγές
Το να γίνεις το καλύτερο που μπορείς είναι πολύ
δύσκολο και απαιτεί σκληρή δουλειά. Και ο
δρόμος δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα.
Μπορεί να αποτύχεις. Αλλά η ζωή είναι ένα ταξίδι
και σου προσφέρει πάντα την δυνατότητα να
ξεκινήσεις ξανά από την αρχή και να βελτιωθείς.
Να είσαι υπομονετικός με τον εαυτό σου.
Η ανάπτυξη του εαυτού σου είναι ιερή. Όμως
αξίζει τον κόπο. Όταν είσαι έτοιμος να κάνεις μία
αλλαγή, θα πρέπει να ξεκινήσεις με αλλαγές σε
μικρά πράγματα. Αν θέλεις να αλλάξεις την ζωή
σου και να μην έχεις μία συνηθισμένη ζωή,
θα πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Αλλά να
στοχεύεις πάντα στην μικρή και σταθερή αλλαγή
και όχι στην ξαφνική. Το σημαντικό είναι να
βελτιώνεις την ζωή σου κάθε ημέρα, χωρίς να
έχεις σημασία πόσο μικρό θα είναι το κάθε σου
βήμα.

Κάνε τα πρωινά σου πιο εύκολα

Τώρα!
Υπάρχουν αλήθεια τρόποι που θα σε βοηθήσουν
να αλλάξεις τη ζωή σου; Μπορεί ναι. Για να μάθεις
όμως στα σίγουρα προσπάθησέ τους.
Ας πούμε λοιπόν μερικούς για να τους κατατάξουμε βασικά σε μια λίστα για εύκολη χρήση.

Προσδιόρισε την ταυτότητά σου

υγιείς επιλογές, θα αποκτήσεις μία αισιόδοξη
άποψη για την ζωή, θα αφοσιωθείς στους
στόχους σου και θα τους επιτύχεις. Από εσένα
εξαρτάται αν μπορείς να πραγματοποιήσεις τα
όνειρα, τους στόχους και τις επιθυμίες σου.

Είναι πολύ σημαντικός ο τρόπος που σκέφτεσαι.
Το μυαλό σου είναι η μεγαλύτερη δύναμή σου.
Όταν αρχίσεις να ελέγχεις τον τρόπο σκέψης σου,
όταν αρχίσεις να αναγνωρίζεις και να διώχνεις
τις αρνητικές σκέψεις, τότε θα μπορείς να κάνεις

Αφιέρωσε 20 λεπτά κάθε νύχτα σε αυτό. Σχεδίασε
τι πρέπει να κάνεις την επόμενη ημέρα, προτού
ξεκινήσει. Ετοίμασε το πρόγραμμά σου και
διάλεξε τα ρούχα σου. Οι βραδινές σου ενασχολήσεις καθορίζουν την επιτυχία της πρωινής σου
ρουτίνας και ο χρόνος πριν κοιμηθείς είναι ιδανικός για να μπορέσεις να προετοιμαστείς για το
επόμενο πρωί. Ένα παραγωγικό πρωινό
δημιουργείται συνειδητά. Ωστόσο θα πρέπει να
δουλέψεις για αυτό. Γιατί είναι δύσκολο να έχεις
συνοχή και συνέπεια. Αυτό απαιτεί μεγάλη
αφοσίωση.

Μην κάνεις αυτό που κάνουν οι πολλοί

Μην σπαταλάς τον χρόνο σου άσκοπα.
Ασχολήσου με την προσωπική τους ανάπτυξη,
στην διαρκή εκμάθηση και χτίσε σχέσεις που
δίνουν νόημα στην ζωή σου. Σχέσεις που θα
βγάλουν την καλύτερη πλευρά του εαυτού σου.
Μην αποτελείς μέρος της μάζας και να ακολουθείς το πλήθος. Κάνε πράγματα που θα σε
κάνουν να ξεχωρίσεις. Συναγωνίσου με τους
καλύτερους. Δες, διάβασε, άκουσε και ανάλυσε
με τρόπο διαφορετικό από ό,τι εκείνοι σε σχέση
με εσένα. Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται σε
όλα αυτά που αποφεύγεις. Όλα όσα σε καταπονούν και μειώνουν το πνεύμα σου. Το να δίνεις
βάση στα σωστά πράγματα διαφοροποιεί αυτούς
που ζουν μία γεμάτη νόημα ζωή από αυτούς που
την ζουν μηχανικά.

Βρες τα όριά σου και ξεπέρασέ τα!
Αναζήτησε τις δυσκολίες και ασχολήσου με όσα
θα σε κάνουν να ξεπεράσεις τα όριά σου.
Διάλεξε έναν στόχο και προσπάθησε να τον
επιτύχεις, ό,τι εμπόδιο κι αν βρεθεί στον δρόμο
σου. Προσπάθησε να ξεπεράσεις τα όριά σου.
Γιατί οι δυσκολίες μάς κάνουν να ωριμάζουμε.
Γι’ αυτό μην τις αποφεύγεις, αντίθετα ενστερνίσου
τες. Αν φυσικά προσπαθείς να βελτιώσεις τον
εαυτό σου πραγματικά. Αντιμετώπισε οποιοδήποτε αίσθημα φόβου σε εμποδίζει να ζεις την
ζωή σου όσο καλύτερα μπορείς. Και μην φοβάσαι.
Το μυαλό σου έχει την δύναμη να προσαρμόζεται
σε κάθε περίσταση. Αναζήτησε ευκαιρίες και ανάλαβε δράση με κατεύθυνση τα όνειρά σου.
Επίτρεψε στον εαυτό σου να αναζητήσει αυτό
που είναι σημαντικό για εσένα. «Aυτό που φοβάμαι περισσότερο είναι να ξεχαστώ»-Evita Peron
Κανένας δεν ήρθε στον κόσμο για να μην είναι
πρωταγωνιστής. Αγωνίσου για το αδύνατο.
Η ζωή είναι πολύ μικρή και ο χρόνος σου τόσο
μα τόσο πολύτιμος! Γι΄ αυτό αναζήτησε τον
καλύτερο εαυτό σου. Η χαρά της ζωής βρίσκεται
στην ίδια τη διαδρομή που οδηγεί στο στόχο!
Σήμερα! Και ζήσε το ταξίδι που επιθυμείς.
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Διστακτικότητα προς τους εμβολιασμούς: τι γνωρίζουμε και τι μπορούμε να κάνουμε
Του Άγγελου Π. Κασσιανού
Ψυχολόγου Υγείας, Ερευνητή, Παν/μιο
Κύπρου και University College London

Η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη
λήψης αποφάσεων που θα βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και θα
μπορέσουν να βοηθήσουν στην προώθηση του εμβολιαστικού
προγράμματος.
Η επιδημιολογική εικόνα της
Κύπρου καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη λήψης αποφάσεων που θα βασίζονται σε
επιστημονικά δεδομένα και θα
μπορέσουν να βοηθήσουν στην
προώθηση του εμβολιαστικού
προγράμματος. Είναι γνωστή
η θέση της επιστημονικής
κοινότητας, ότι οι εμβολιασμοί
αποτελούν το μοναδικό όπλο
στη φαρέτρα των κυβερνήσεων
για αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. Έχει επίσης
αναδειχθεί, η πολυπλοκότητα
της πανδημίας και της προσπάθειας αντιμετώπισης της, όπως
για παράδειγμα τις επιπτώσεις
που εκτείνονται σε άξονες από
σωματικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί. Αυτό
σημαίνει ότι η αντιμετώπιση της
πανδημίας δεν μπορεί να
γίνεται καθαρά με επιδημιολογικούς όρους, αφού η ισχύς του
πως συμπεριφέρεται ο καθένας
έχει πρωτεύον ρόλο στον
περιορισμό της διασποράς του
ιού.
Ως εκ τούτου, οι επιστήμες της
συμπεριφοράς και ειδικότερα η
ψυχολογία της υγείας μπορεί να
συμβάλει στην προσπάθεια
αναχαίτισης του ιού, όπως
γίνεται σε αρκετές άλλες χώρες.

Διστακτικότητα στον πληθυσμό
Παρατηρούμε εδώ και καιρό,
πολλούς να ισχυρίζονται ότι
στον πληθυσμό υπάρχουν οι
‘θετικοί’ και οι ‘αρνητικοί΄ ως
προς τους εμβολιασμούς.
Επίσης, μέτρα που λαμβάνονται οδηγούν σε περαιτέρω
όξυνση της πόλωσης ανάμεσα
στον πληθυσμό, με ανυπολόγιστες συνέπειες τόσο κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, όσο και
μετέπειτα. Οι επιστήμονες
παγκοσμίως έχουν εδώ και
καιρό καταλήξει σε τρεις, εν
δυνάμει κατηγορίες, όσον
αφορά τις στάσεις τους έναντι
τωνεμβολιασμών.
Α) Αρνητικοί ως προς τον

εμβολιασμό (ενίοτε χαρακτηρισμένοι ως ‘αρνητές’): βάσει
στοιχείων, αυτή η ομάδα δεν
είναι μεγάλη σε αριθμό.
Αποτελείται από άτομα που
έχουν ισχυρές πεποιθήσεις
έναντι των εμβολίων και οι
αρνητικές στάσεις τους προεκτείνονται και σε άλλα θέματα
όπως για παράδειγμα τα μέτρα
προφύλαξης από τον ιό και
η δυσπιστία προς την επιστήμη.
Είναι επίσης μια ομάδα, που
πιστεύει και διαδίδει θεωρίες
συνωμοσίας και είναι έντονη και
με δυνατή φωνή κυρίως στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι προσπάθειες της πολιτείας
ως προς αυτήν την ομάδα
πρέπει να στοχεύουν στον
περιορισμό της ζημιάς από την
διάδοση ψευδών ειδήσεων,
μέσω της έγκαιρης και έγκυρης
αντιμετώπισης τους.
Β) Θετικοί ως προς τον
εμβολιασμό: αυτή είναι και η
ομάδα που έχει εμβολιαστείέγκαιρα και έχει καταλήξει ως
προς την σημαντικότητα των
εμβολιασμών.
Γ) Διστακτικοί ως προς τον
εμβολιασμό: Η μεγαλύτερη
ομάδα του πληθυσμού παρουσιάζει προβληματισμούς και
ανησυχίες, οι οποίες χρήζουν
κατανόησης. Η συγκεκριμένη
ομάδα του πληθυσμού πρέπει
να είναι ο στόχος των
δημόσιωνπαρεμβάσεων (public
health interventions) με στόχο
όμως πρώτιστα να εισακουστούν οι ανησυχίες τους.
Έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο
παρέχουν πληροφορίες ως
προς το προφίλ των διστακτιεμβολίων:
κών έναντι των
άτομα κυρίως νεαρότερης
ηλικίας, γυναίκες (λόγω και της
παραπληροφόρησης
που
αφορά τις επιπτώσεις των
εμβολίων ως προς την γονιμότητα), που ζουν σε μη αστικές
περιοχές, χωρίς παιδιά, με
χαμηλότερη κοινωνική υποστή-

ριξη και λιγότερη εμπιστοσύνη
στους θεσμούς είτε αυτοί είναι
ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας, οι κυβερνήσεις κτλ.
Παρόμοια δεδομένα παρουσιάζουν και οι δικές μας έρευνες
στον κυπριακό πληθυσμό.
Επιπλέον, δικές μας έρευνες σε
συνεργασία με Πανεπιστήμια
και ερευνητικά ιδρύματα του
εξωτερικού παρέχουν πρακτικές συμβουλές για την κάμψη
της διστακτικότητας. Για παράδειγμα συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σε
συνεργασία με συναδέλφους
από το Ηνωμένο Βασίλειο,
δείχνει ότι πεποιθήσεις και
προθέσεις για εμβολιασμό
βελτιώνονται όταν χρησιμοποιούνται πιο σύντομα μηνύματα
γύρω από την μείωση του
κινδύνου, που τονίζουν τα
οφέλη του εμβολιασμού για την
κοινωνία και αντιμετωπίζουν
πεποιθήσεις σχετικά με την
ικανότητα και τις ανησυχίες
μεταξύ των πληθυσμιακών
στόχων. Σαφή, αξιόπιστα
μηνύματα, κατανοητά από τον
πληθυσμό που στοχεύουν (σε
αντίθεση
με
τα
γενικά
μηνύματα) σχετίζονται επίσης
με υψηλότερη αποδοχή.
Μια δεύτερη συστηματική
ανασκόπηση που δημοσιεύσαμε πρόσφατα στο επιστημοVaccines
νικό
περιοδικό
υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο
που διαδραματίζουν τα κοινωνικά δίκτυα στη διαμόρφωση
των στάσεων έναντι των εμβολιασμών κι ότι οι συμμετέχοντες
έχουν πιο θετικές στάσεις
εμβολιασμού και μεγαλύτερη
πιθανότητα να εμβολιαστούν ή
να εμβολιάσουν το παιδί τους
όταν εκτίθενται συχνότερα σε
θετικές στάσεις και συζητούν με
την οικογένεια και τους φίλους
τους. Μια διεθνής μελέτη που
δημοσιεύσαμε επίσης πρόσφατα, δείχνει ότι οι γυναίκες,
τα νεαρότερα άτομα (≤29 ετών)
και οι άνθρωποι που ζουν σε
αγροτικές περιοχές είναι πιο
πιθανό να είναι διστακτικοί, ενώ
τα άτομα που είχαν λάβει
προηγουμένως εμβόλιο γρίπης
είχαν 70% λιγότερες πιθανότητες να αναφέρουν διστακτικότητα στο εμβόλιο για τον
Covid-19. Παρόμοιες έρευνες
γίνονται και από άλλους συναδέλφους στην Κύπρο, που
δείχνουν στρατηγικές αντιμετώπισης της διστακτικότητας
τόσο γενικά όσο και σε ειδικούς
πληθυσμούς όπως οι γυναίκες
που μπορεί να σκέφτονται
ζητήματα υπο-γονιμότητας.
Συμπεριφορική προσέγγιση
των παρεμβάσεων δημόσιας
υγείας Υπάρχουν τουλάχιστον
δύο επιστημονικά μοντέλα που
χρησιμοποιούμε όταν σχεδιάζουμε παρεμβάσεις αλλαγής
συμπεριφοράς: Το COM-B
Model υποστηρίζει με επιστημονικά δεδομένα, ότι η αλλαγή
στη συμπεριφορά εξαρτάται

από την ενίσχυση τριών
γενικών παραμέτρων α) της
ικανότητας των ατόμων να
εκτελέσουν τη συμπεριφορά
(Capability), β) της ευκαιρίας
που έχουν ( Opportunity) και (γ)
των κινήτρων που έχουν (Motivation). Το Health Belief Model
υποστηρίζει ότι παράμετροι που
επηρεάζουν την αλλαγή συμπεριφοράς προέρχονται γενικότερα από τις πεποιθήσεις μας
που εστιάζουν ανάμεσα σε άλλα
στην αυτό-αποτελεσματικότητα
και τις πεποιθήσεις μας όσον
αφορά τις κοινωνικές νόρμες και
ως προς την ασθένεια (π.χ.
πόσο ευαίσθητος είναι κάποιος
να ασθενήσει και πόσο σοβαρή
θεωρεί την ασθένεια).
Έχω ισχυρή πεποίθηση ότι το
έργο της πολιτείας πρέπει να
ενισχυθεί από τα δεδομένα και
τα μοντέλα που προέρχονται
από τις συμπεριφορικές επιστήμες, αν θέλουμε πραγματικά να
ωθήσουμε τον κόσμο προς το
εμβολιαστικό πρόγραμμα.
Η αλλαγή της συμπεριφοράς
(behaviour change) είναι ολόκληρη επιστήμη, με πολλαπλές
προεκτάσεις και παράγοντες
που μπορεί να την επηρεάζουν.
Θα κάνω μια προσπάθεια να
παρουσιάσω συνοπτικά τέσσερις πυλώνες που θεωρώ ότι τα
μέτρα πρέπει να στοχεύουν,
αν θέλουμε πραγματικά να
κάμψουμε την διστακτικότητα
έναντι των εμβολιασμών (ενίοτε
και συγκεκριμένων εμβολίων)
και οι οποίοι συνοψίζουν τα
δεδομένα της παγκόσμιας
βιβλιογραφίας.
Α) Προσβασιμότητα
Είναι η ώρα, να αρθούν όλα
τα εμπόδια ανάμεσα στον
πληθυσμό και τα εμβόλια.
Πρώτον, η αποκέντρωση του
προγράμματος είναι επιβεβλημένη, αφού οποιοσδήποτε θα
πρέπει να μπορεί να εμβολιάζεται, οπουδήποτε με μόνο
τεκμήριο την παρουσίαση της
πολιτικής ταυτότητας. Δεύτερον, επιβάλλεται να ενισχυθούν
οι κινητές μονάδες εμβολιασμών με προτεραιότητα α) τα
μέρη όπου συχνάζει η νεολαία,
β) τις αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις και γ) τις περιοχές
όπου παρουσιάζεται χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη.
Για το τελευταίο χρειάζεται το
Υπουργείο Υγείας να δώσει
έμφαση στη συλλογή δεδομένων, όχι ανά επαρχία όπως ήδη
γίνεται, αλλά πιο συγκεκριμένα
ανά περιοχή, ιατρικό κέντρο,
προσωπικό ιατρό και νοσοκομείο. Τρίτον, επιβάλλεται να
δοθούν ή να ενισχυθούν μέτρα,
όπως οι άδειες ασθενείας για
εμβολιασμό, οι διευκολύνσεις σε
άτομα που νοιώθουν αδιαθεσία
μετά τον εμβολιασμό, η διευθέτηση της μεταφοράς ατόμων
που δεν έχουν μέσο μετακίνησης. Πολύ θετικό μέτρο είναι τα

walk-in κέντρα που πρέπει να
ενισχυθούν.
Β) Αύξηση Κινήτρων
Το κίνητρο των μη εμβολιασμένων για να εμβολιαστούν
πρέπει να ενισχυθεί, αφού αποτελεί πρωτεύον παράγοντα
εμβολιασμού. Συνεπώς θα ήταν
καλό σε πρώτο στάδιο, η
πολιτεία να συλλέξει δεδομένα,
να ακούσει τις ανησυχίες και να
τις κωδικοποιήσει ούτως ώστε
να μπορεί να τις απαντήσει με
στοχευμένο τρόπο. Αυτό μπορεί
να γίνει καλώντας επιστήμονες
να συλλέγουν, για παράδειγμα
δεδομένα μέσω κοινωνικών
δικτύων και ομάδων εστίασης
ταυτόχρονα με την λήψη
μέτρων για ενημέρωση των
προσπαθειών. Κύρια όμως, το
Γενικό Σύστημα Υγείας πρέπει
να κινητοποιηθεί και να ηγηθεί
της προσπάθειας, παρέχοντας
για παράδειγμα οδηγίες στους
προσωπικούς και ειδικούς
ιατρούς να εντάξουν ολιγόλεπτη
συζήτηση για τα εμβόλια στις
συναντήσεις με τους ασθενείς,
να αποστείλουν επιστολές, να
βρουν τους εγγεγραμμένους
ασθενείς που είναι πιο πιθανόν
να μην εμβολιάστηκαν (π.χ.
όσοι δεν έλαβαν το εμβόλιο της
γρίπης) κ.ο.κ. Όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να γίνει με
στρατηγική και σχεδιασμό.
Επίσης, μέτρα που σπρώχνουν
τους μη εμβολιασμένους, να
εμβολιαστούν είναι μεν προς
την σωστή κατεύθυνση, αφού
δίνουν στους εμβολιασμένους
τη δυνατότητα να βλέπουν
πρακτικά το αποτέλεσμα της
συμπεριφοράς τους, αλλά δεν
πρέπει να μείνουμε μόνο σε
αυτά [1]. Αντίθετα, πρέπει να
υπάρχει προσοχή, για να μην
ενισχύεται η πόλωση στον
πληθυσμό και σε καμία περίπτωση να μην εναπόκειται στην
κοινωνία να ελέγχει ο ένας τον
άλλο, αφού αυτό θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις μετέπειτα.
Χρειάζονται αντισταθμιστικά
μέτρα για να μην ενισχυθεί η
πόλωση και η ένταση στην
κοινωνία. Αντικίνητρο μπορεί να
θεωρηθεί επίσης η έλλειψη
οργάνωσης ως προς την διαθεσιμότητα για παράδειγμα των
εμβολίων και γι’ αυτό χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή.
Γ) Ενίσχυση της Εμπιστοσύνης
Ένας άκρως σοβαρός λόγος για
την διστακτικότητα έναντι των
εμβολίων αποτελεί η απώλεια
εμπιστοσύνης ως προς τους
θεσμούς και επιβεβαιώνεται με
έρευνες που διεξάγουμε και
είναι προς δημοσίευση σε
επιστημονικά περιοδικά. Αυτό
σημαίνει ότι, αν η πηγή της
πληροφόρησης δεν χαίρει εμπιστοσύνης, τότε το μήνυμα δεν
θα αξιολογηθεί θετικά. Αν για

αράδειγμα ένα άτομο έχει χάσει
την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, δεν μπορεί η πηγή να
είναι μόνο αυτή. Η διάδοση
πληροφοριών
μέσω
των
Μ.Μ.Ε. και οι καμπάνιες/εκστρατείες ενημέρωσης είναι ένα
βήμα αλλά όχι αρκετό για δύο
κύρια λόγους: α) οι γενικές
καμπάνιες δεν έχουν συνήθως
σημαντικά αποτελέσματα και β)
η πληροφόρηση είναι μόνο ένα
κομμάτι για αλλαγή της συμπεριφοράς αλλά από μόνο του
έχει μηδαμινή προσφορά.
Είναι ανάγκη ως εκ τούτου, η
πολιτεία να κινητοποιήσει τους
επαγγελματίες υγείας, να τους
εκπαιδεύσει ως προς τον τρόπο
διάδοσης πληροφοριών και να
τους δώσει κίνητρα για να εκτελέσουν αυτό το έργο.
Επίσης, οφείλουμε να εμπλέξουμε άτομα όπως νέους στο
σχεδιασμό των μέτρων και των
παρεμβάσεων αφού χωρίς την
εμπλοκή του πληθυσμού-στόχου (target population) οποιαδήποτε παρέμβαση και μέτρο
είναι πιθανόν να βρει αντίσταση. Τέλος, μπορούμε να
ενημερωθούμε για στρατηγικές
για παράδειγμα που άρχισαν
στις Η.Π.Α. όπου εργαζόμενοι
θετικοί προς τους εμβολιασμούς
ωθούν συναδέλφους του που
μπορεί να είναι διστακτικοί.
Η ‘πηγή’ σε αυτή την περίπτωση είναι οικεία και χαίρει
εμπιστοσύνης σε αντίθεση με
τις γενικές καμπάνιες. Το ίδιο
μπορεί να γίνει σε σχολεία για
παράδειγμα ή άλλού όπου
συναναστρέφονται νέοι/νέες.
Δ) Στόχευση
Όπως σημειώσαμε και πιο
πάνω, καμία γενική καμπάνια
δεν δουλεύει το ίδιο για όλους.
Ως εκ τούτου, χρειάζονται στοχευμένα μέτρα που να έχουν ως
προτεραιότητα συγκεκριμένες
ομάδες του πληθυσμού όπως
οι νέοι, οι γυναίκες (κυρίως σε
γόνιμες ηλικίες), οι μετανάστες
και οι άνθρωποι της υπαίθρου.
Κανένα όμως μέτρο από μόνο
του δεν θα δουλέψει, αν έχουμε
τα αυτιά κλειστά ως προς τα δεδομένα των συμπεριφορικών
επιστημών, χωρίς σχεδιασμό
βάσει μοντέλων που γνωρίζουμε ότι δουλεύουν και χωρίς
κατανόηση ότι δεν είναι αντεμβολιαστής όποιος δεν εμβολιάζεται. Από την άλλη δεν είμαστε
στο παρά πέντε, αλλά το έχουμε
ξεπεράσει προ πολλού.
Ας καταλάβουμε όλοι, ότι τα
ατομικά δικαιώματα σταματούν
εκεί που αρχίζουν τα δικαιώματα του διπλανού μας και ότι
τα δικαιώματα έρχονται πακέτο
με τις ευθύνες μας έναντι του
συνόλου.
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Μέρος 5
Κάποτε πλησιάσαμε
ένα μικρό γεφύρι κοντά
στο «Πικρό Νερό»,
πριν από το χωριό
Του Σάββα ΄Αγιος Γεώργιος, πολύ
Παυλίδη
κοντά στην Κερύνεια.
΄Ακουσα τότε έvα έντονο
κτύπημα του Γιώργου Δικωμίτη από την
καμπίνα του λεωφορείου, όπου βρισκόταν ξαπλωμένος. Συγχρόvως έφθασε
στα αυτιά μου ένας τρoμακτικός θόρυβoς
από κάπoιo πολεμικό αερoπλάvo!
΄Ανοιξα την πόρτα και το είδα να μάς
ακoλoυθεί, καθώς προχωρούσαμε στον
ευθύ δρόμο προς την Κερύνεια. ΄Εκανε
ταχύτατη βύθιση προς το μέρος μας και
έχαvε oλoέvα ύψoς... Μας πλησίαζε
απειλητικά όλο και περισσότερo!
Τρόμαξα! Ο κίvδυvoς ήταν θαvάσιμoς!
Πάγωσα κυριολεκτικά!
Φώvαξα τότε στov oδηγό:
- Πάμπo, φύγε τώρα αμέσως από το
δρόμο! Κάvε κάτι, κιvδυvεύoυμε!
Κι' o Θεός μάς έστειλε τη σωτηρία!
Σε εκείνο ακριβώς το σημείο βρέθηκε
στα αριστερά μας μια αδιέξοδη πάρoδoς.
Ο oδηγός έστριψε αστραπιαία τo τιμόvι
στα αριστερά και τo λεωφορείo βρέθηκε
ξαφvικά μέσα στηv πάρoδo... Πριν προλάβει όμως να φρενάρει, εκείνο σφινώθηκε με τα μούτρα στην είσοδο ενός
κέντρου, που είχε εγκαταλειφθεί εκεί
στην τύχη του από χρόνια, και ακινητοποιήθηκε... Πρoτoύ συvειδητoπoιήσoυμε
τι συνέβαινε, ξεκoυφαθήκαμε από τoν
τρομερό θόρυβo τoυ αερoπλάvoυ, πoυ
μας πλάκωσε κυριoλεκτικά. Ακoύοντας
μάλιστα το τρoμακτικό "κελάιδημα" τωv
μυδραλιοβόλων και τις απαvωτές εκρήξεις τωv βoμβώv, που έριξε δίπλα μας,
παραλύσαμε! ΄Οταν συvήλθαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι μείναμε χωρίς μεταφορικό μέσο! Δεν είχαμε δυνατότητα ούτε
vα πρoχωρήσoυμε (αλήθεια πρoς τα
πoύ;) oύτε vα επιστρέψoυμε παρά μόνο
με τα πόδια! Πήραμε πεζοί το δρόμο
του γυρισμού... Με πολλούς κινδύνους
και δοκιμασίες τα καταφέραμε τελικά...
Καταλήξαμε πρώτα στους Μύλους του
Καραβά και στη συνέχεια στο ύψωμα
«Πάπας» δυτικότερα του «Κόρνου»!
[΄Οσo περvoύσαν οι ώρες τόσo περισσότερο η δράση της τoυρκικής αερoπoρίας πύκvωvε... Κι όλο και περισσότεροι
πολίτες από την Κερύνεια και τα γύρω

χωριά έφευγαν παvικόβλητoι πρoς τo
βoυvό. Απαρηγόρητοι όλοι γύρευαν
κάλυψη και σωτηρία μέσα σε σπηλιές
και κάτω από τους βράχους τoυ Πεvταδάκτυλoυ. ΄Αλλοι πάλι έφευγαν προς το
νότο... Τo δράμα τoυ ξεσπιτωμoύ είχε
κιόλας αρχίσει...]
[Από την πρώτη στιγμή, που φθάσαμε
στον «Πάπα», κατέβαλλα συνεχείς προσπάθειες να εξασφαλίσω οπλισμό για τη
διμοιρία μου.] [Αυτό έγινε κατορθωτό,
ευτυχώς, μόλις την τελευταία στιγμή,
ακριβώς πριν από την ανάθεση στη διμοιρία μου μιας επικίνδυνης αποστολής
στο σημείο της απόβασης των Τούρκων!]

Μέρος 6
Στις 24 Ιουλίου 1974 μάς ήλθε μια αναμενόμενη από μέρες διαταγή, που θα
μάς έφερνε στην πρώτη γραμμή του πυρός και πιθανότατα θα μάς ενέπλεκε
ενεργά στις πολεμικές επιχειρήσεις...
΄Επρεπε η διμοιρία μου να μεταφερθεί
επειγόντως στηv περιoχή «΄Εξι Μίλι»,
δυτικά της Κερύvειας, δίπλα από το

σημείο της τουρκικής απόβασης στο
«Πέντε Μίλι». Θα αντικαθιστούσαμε τους
εναπομείναντες ολιγάριθμους άντρες
εvός λόχoυ κληρωτών καταδρoμέωv της
33ης Μοίρας Καταδρομών. Κρατούσαν
σταθερά τις θέσεις τους εκεί, στην πρώτη
γραμμή του μετώπου, παρά τις τεράστιες
απώλειες και την τρομερή ταλαιπωρία
και κούρασή τους από τη συμμετοχή
τους στην προηγηθείσα επιχείρηση στον
΄Αγιο Ιλαρίωνα, όπου έπεσε ηρωικά και
ο ίδιος ο διοικητής τους Γεώργιος
Κατσάνης. ΄Ηταν όμως εξουθενωμένοι
και δέχονταν σοβαρές πιέσεις από τον
εχθρό. Χρειάζονταν άμεσα ξεκούραση

και ανασυγκρότηση. Οι συνθήκες της μετάβασής μας στο ΄Εξι Μίλι και η ανάληψη
των καθηκόντων μας από τους
κληρωτούς καταδρομείς ήταν πράγματι
δραματικές.
[Είχαμε φθάσει εκεί με χίλιες προφυλάξεις το βράδυ της Τετάρτης, 24 Ιουλίου
1974. Η διαδικασία αντικατάστασης των
κληρωτών καταδρομέων ήταν εξαιρετικά
επικίνδυνη. ΄Οταν έπεσε το σκοτάδι
προχωρήσαμε με απόλυτη συγκέντρωση
και εντελώς αθόρυβα προς τις θέσεις,
που κατείχαν οι κληρωτοί καταδρομείς,
ακριβώς απέναντι από τον εχθρό.]
Τους αντικαταστήσαμε στα σκοτεινά
χωρίς οι Τούρκοι να αντιληφθούν ούτε
την άφιξή μας ούτε την αποχώρηση των
κληρωτών καταδρομέων. Παραμείναμε
δε στις θέσεις εκείνες μέχρι τη νύχτα του
Σαββάτου, 27 Ιουλίου 1974, που
επέστρεψαν οι κληρωτοί καταδρομείς και
τις κατέλαβαν ξανά, χωρίς και πάλι
ο εχθρός να αντιληφθεί την αντικατάστασή μας. Οι εμπειρίες μας από αυτή
την αποστολή είναι αλησμόνητες.
Στη διάρκεια της μέρας βρισκόμασταν

συνεχώς σε θέση μάχης. Οι Τούρκοι
είχαν ήδη ταμπουρωθεί σε ορύγματα.
Τα είχαν ανοίξει τις προηγούμενες μέρες,
χωρίς καμμιά αντίδραση από τις δικές
μας δυνάμεις! Τις τρομερές νύχτες, που
περάσαμε εκεί, κάναμε ολονύχτιες
βάρδειες, χωρίς κανένας μας «να κλείνει
μάτι»! Οι θέσεις μας -μεσα σε εγκαταλειμμένα σπίτια προσφυγοποιηθέντων
συμπατριωτών μας από τον Καραβάήταν εντελώς ανασφαλείς και επικρεμόταν σε κάθε στιγμή ο κίνδυνος να
αντιμετωπίσουμε επίθεση του εχθρού.
Οι εντυπώσεις μας από την τετραήμερη
περίπου υπηρεσία μας στην πρώτη

γραμμή του μετώπου, ήταν οπωσδήποτε
αποκαρδιωτικές και αλγεινές.
΄Οπως διαπιστώσαμε, στο «΄Εξι Μίλι»,
έξι ολόκληρες μέρες μετά από την
τουρκική εισβολή, συνεχιζόταν ακόμη
απρόσκοπτα και εντελώς ελεύθερα η
αποβίβαση στρατιωτικού εξοπλισμού
και άλλου πολεμικού υλικού από τους
Τούρκους εισβολείς! Δεν μπορούσαμε
ούτε να κατανοήσουμε όσα εξακολουθούσαν να συμβαίνουν εκεί, ούτε να
δικαιολογήσουμε την προηγηθείσα τρομερή απάθεια και αδράνεια των δικών
μας δυνάμεων την ώρα της τουρκικής
απόβασης στο διπλανό Πέντε Μίλι!
Σίγουρα η ασυγχώρητη εκείνη αδράνεια
επέτρεψε στους εισβολείς να καταλάβουν εντελώς ανενόχλητοι πάτριο
έδαφος γύρω από το σημείο της
απόβασης, να αποβιβάσουν άρματα μάχης και βαρύ οπλισμό και, τέλος, να οχυρωθούν σε θέσεις μάχης, χωρίς να πέσει
ούτε ένας πυροβολισμός εναντίον τους
κατά την κρίσιμη εκείνη φάση της
αποβατικής τους ενέργειας! Μήτε και
μπορέσαμε ποτέ να χωνέψουμε και να
δικαιολογήσουμε το ανεξήγητο γεγονός,
γιατί, ακόμα και τις μέρες που βρισκόμασταν εμείς εκεί, εξακολουθούσε να
ισχύει αυστηρότατη διαταγή, που μάς
απαγόρευε να ανοίξουμε πυρ εναντίον
του εχθρού, παρόλον ότι συνέχιζε ανενόχλητος να αποβιβάζει άρματα μάχης
και βαρειά
στρατιωτικά οχήματα!
Σίγουρα υπήρχε προδοσία! Ειλικρινά
προβληματίζομαι μέχρι και σήμερα για
την ανεξήγητη αυτή απόφαση των υπευθύνων αξιωματικών της Εθνικής
Φρουράς. Θεωρώ δε προσωπικά ότι η
απαράδεκτη αυτή στάση τους και
η ύποπτη ανοχή τους έναντι των εισβολέων ήταν μέρος προσχεδιασμένης
προδοτικής συμφωνίας σε βάρος της
Κύπρου. [Μόνον έτσι μπορεί να ερμηνευτεί το αναντίλεκτο γεγονός ότι καθυστέρησαν σκανδαλωδώς την ανάληψη
στρατιωτικής δράσης εναντίον των
εισβολέων. ΄Ηθελαν, φαίνεται, με βάση,
ίσως, κάποιες κρυφές προδοτικές
συμφωνίες, να τους διευκολύνουν να
ολοκληρώσουν, εντελώς ανενόχλητοι και
με πλήρη ασφάλεια, τόσο την απόβαση
χιλιάδων πάνοπλων στρατιωτών όσο και
την αποβίβαση δεκάδων αρμάτων μάχης
και βαρέων οχημάτων, καθώς και
τεράστιες ποσότητες πολεμοφοδίων και
κάθε είδους οπλισμού και άλλου
στρατιωτικού υλικού.]

Τάσος Ισαάκ - Σολωμός Σολωμού: Ο ματωμένος Αύγουστος του 1996

Δ

ύο ημερομηνίες οι οποίες θα
μείνουν χαραγμένες για πάντα σε
όλους εκείνους που απλά ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ. 11 Αυγούστου 1996 & 14 Αυγούστου 1996. Η εικόνα του άψυχου
Σολωμού να πέφτει από τον ιστό,
στην προσπάθειά του να υποστείλει την
τουρκική σημαία, με το τσιγάρο στο
στόμα, συγκλόνισε και συγκλονίζει μέχρι
σήμερα, ενώ δεν άργησε να μετατραπεί
σε σύμβολο αγωνιστικότητας. Σήμερα
συμπληρώνονται 25 ολόκληρα χρόνια
από την άγρια δολοφονία του Τάσου
Ισαάκ κατά τη διάρκεια αντικατοχικής διαδήλωσης στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια Αμμοχώστου. Στις 11
Αυγούστου δολοφονείται από εξαγριωμένο πλήθος τουρκοκυπρίων ο Τάσος
Ισαάκ μερικά μέτρα από τα συρματοπλέγματα που χωρίζουν την Κύπρο στην
Δερρύνεια, έπειτα από διεθνή μοτοσυκλετιστική πανευρωπαϊκή πορεία για την
ανάδειξη του κυπριακού προβλήματος.
Ο Τάσος Ισαάκ προσπάθησε να γλιτώσει
κάποιον άλλο από τα χέρια των μαινόμενων τούρκων οι οποίοι λυσασμένοι τον
ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου με πέτρες,
κλωτσιές, λοστούς, σε όλο το κορμί του
αλλά και το κεφάλι του. Τρεις μόλις μέρες
αργότερα στην ίδια περιοχή, ο ξάδερφος
του θύματος, Σολωμός Σολωμού, ξέφυγε
από την ειρηνευτική δύναμη και πέρασε

στο τουρκικό φυλάκιο με σκοπό να κατεβάσει την σημαία του τούρκου εισβολέα. Του δολοφόνου του Τάσου. Η κατάσταση δεν άργησε να βγει και τη μέρα
εκείνη εκτός ελέγχου, όταν από το πουθενά την εμφάνισή τους στο σημείο έκαναν οι… συνήθεις ύποπτοι «Γκρίζοι λύκοι». Λίγα λεπτά αργότερα η περιοχή
μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Ο πετροπόλεμος ήταν μόνο η αρχή. Με περίσσια
παληκαριά και ενώ οι φίλοι του φώναζαν

με απελπισία “;που πας ρε μαλάκα θα
σε σκοτώσουν”;, αυτός με το τσιγάρο να
κρέμεται στο στόμα του έτρεξε λίγα μέ-

τρα, και ξεκίνησε να ανεβαίνει τον ιστό
όπου βρισκόταν η τούρκικη σημαία. Δύο
μέτρα από το κυπριακό χώμα, ενώ ο Σολωμός ήταν στο κοντάρι του ιστού, ενώ
έπεφτε νεκρός στο χώμα, χτυπημένος
από πέντε σφαίρες στο πρόσωπο, το
λαιμό και την κοιλιά. Οι συγκεντρωμένοι
διαδηλωτές ήταν οι επόμενοι στόχοι των
τουρκικών πυρών.Ένδεκα τραυματίες,
ανάμεσά τους και μία γυναίκα που δεν
βρισκόταν καν στη νεκρή ζώνη ήταν ο

θλιβερός απολογισμός. Από τις ριπές
των Τούρκων τραυματίζονται και κυανόκρανοι. Επικρατεί πανικός. Χρειάζεται να

περάσουν 15 ολόκληρα λεπτά, προτού
οι άνδρες της ειρηνευτικής δύναμης καταφέρουν να προσεγγίσουν το άψυχο
κορμί του Σολωμού που κείτονταν στο
χώμα.Την ίδια στιγμή, ο ηγέτης των
Τουρκοκυπρίων παρακολουθούσε με καμάρι τα… «επιτεύγματα» των κατοχικών
στρατευμάτων και των «Γκρίζων Λύκων», οι οποίοι, λίγο αργότερα, ξεχύθηκαν σε πανηγυρισμούς στα κατεχόμενα
εδάφη.Τις επόμενες ημέρες, ομάδα ανακριτών του Αρχηγείου Αστυνομίας και
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμόχωστου, μετά από συντονισμένες έρευνες,
εντόπισε τους δράστες, εναντίον των
οποίων εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα
σύλληψης. Μεταξύ των δολοφόνων του
Σολωμού ήταν ο Kενάν Aκίν, έποικος,
πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού, υπουργός γεωργίας του κατοχικού
καθεστώτος και πράκτορας των τουρκικών μυστικών Δυνάμεων. Τον Ακίν επικήρυξε η Λευκωσία έναντι του ποσού
των 460.000 ευρώ. Στις 24 Ιουνίου 2008
το ευρωπαϊκό δικαστήριο βρήκε ένοχη
την Τουρκία για την δολοφονία των Σολωμού και Ισαάκ. Σύμφωνα με το δικαστήριο η Τουρκία κρίθηκε ένοχη για την
παραβίαση του άρθρου 2 της ευρωπαϊκής συνθήκης για τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί δεν έγινε καμία έρευνα για να
βρεθούν οι υπαίτιοι για τον θάνατο του.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1914- Η Μ. Βρετανία μπαίνει
στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο,
κηρύσσοντας τον πόλεμο
κατά της Αυστροουγγαρίας
1998- Στέφανος Τσιτσιπάς,
έλληνας τενίστας με διεθνή
καριέρα, Νο 6 στον κόσμο
στις 16 Μαρτίου 2020.

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1946- Ακροδεξιοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη
Θεσσαλία τον δημοσιογράφο
του «Ριζοσπάστη» Κώστα
Βιδάλη.
1968- Ο Αλέκος Παναγούλης
προσπαθεί να ανατινάξει το
αυτοκίνητο του δικτάτορα
Γεώργιου Παπαδόπουλου,
αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται.

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2005- Αεροσκάφος Boeing
737-400 της κυπριακής
εταιρίας Helios, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με
προρισμό την Αθήνα, συντρίβεται στο Γραμματικό, με
αποτέλεσμα να σκοτωθούν
και οι 121 επιβαίνοντες.

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1940- Tο καταδρομικ «Έλλη»
τορπιλίζεται απ’ τους Ιταλούς
στην Τήνο.
1971- Ο αμερικανός πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον καταργεί τη μετατρεψιμότητα του
δολαρίου σε χρυσό.

16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1936- Τελετή λήξης των 11ων
Ολυμπιακών Αγώνων στο
Βερολίνο. Αθλητής των αγώνων αναδεικνύεται ο Τζέσε
Όουενς, που κερδίζει τέσσερα χρυσά μετάλλια. Η Ελλάδα έμεινε χωρίς μετάλλιο.
1960- Επίσημη ανακήρυξη
της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πρόεδρος αναλαμβάνει ο
αρχιεπίσκοπος Μακάριος, με
αντιπρόεδρο τον τουρκοκύπριο Κιουτσούκ.

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1833- Με βασιλικό διάταγμα
απαγορεύεται η κυκλοφορία
τουρκικών νομισμάτων στην
Ελλάδα.
2004- Ο Ηλίας Ηλιάδης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στην
κατηγορία 81 κιλών του τζούντο, στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας.

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1936- Εκτελείται από τους
Φαλαγγίτες του Φράνκο
ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία
Λόρκα.
1976- Εβδομάδα πέντε ημερών καθιερώνεται στη Μέση
Εκπαίδευση στην Ελλάδα

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
1923- Η αγγλική κυβέρνηση
απορρίπτει το αίτημα της
Συνέλευσης των Κυπρίων για
Ένωση με την Ελλάδα.
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H ΠΑΛΑΙΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ 1830 - 1880
Μέρος 17ον
Όταν ιδρύθηκε το ελληνικό
κράτος το 1830 με πρωτεύουσα
πρώτα το Ναύπλιο και λίγο πιο
ύστερα την Αθήνα, πολλοί
Φαναριώτες γύρισαν από την
Του Δρα
Κωνσταντινούπολη και συνεργάΚύπρου
στηκαν με το καθεστώς του
Τοφαλλή
Όθωνα. Τους Φαναριώτες ο
ιστορικός Κορδάτος τους αποκαλεί το «αρχοντολόγι της Ρωμιοσύνης που
παλαιότερα έμεναν στην Πόλη (στο Φανάρι, κοντά
στο Πατριαρχείο) και ήταν το δεξί χέρι του
Σουλτάνου». Οι λόγιοι αυτοί θεωρούνται οι
ιδρυτές της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής. Αυτή η
λογοτεχνική σχολή μπορεί να χωριστεί σε τρεις
περιόδους: Η πρώτη από το 1830 – 1850, η δεύτερη από το 1850 – 1870 και η τρίτη από το 1870
– 1880. Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρεύμα του
ρομαντισμού ήρθε απ’ έξω. Πριν ακόμα από την
ανεξαρτησία και την ίδρυση του ελληνικού κράτους, οι έλληνες λογοτέχνες και διανοούμενοι ήταν
επηρεασμένοι από τα πνευματικά και ιδεολογικά
ρεύματα που επικρατούσαν στην Ευρώπη.
Ο Κ. Δημαράς αναφέρει ότι «ο ρομαντισμός
βρήκε (στους έλληνες λογοτέχνες) έδαφος
πρόσφορο για να σταθεί. Η νοσταλγία για τα
περασμένα, η μελαγχολική διάθεση, η έξαρση
της ελευθερίας, είναι από τα ουσιώδη συστατικά
του ρομαντισμού, και ταυτόχρονα σημεία καμωμένα για να προσελκύουν την ελληνική ψυχή.»
(Βλ. Κ. Δημαρά: Ιστορία Νεολ. Λογοτ. σ. 272).
Δύο από τους πρόδρομους αυτής της Σχολής
ήταν ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός (1778 – 1850)
και ο Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής (1779 – 1855).
Ο Νερουλός υπηρέτησε ως Υπουργός Παιδείας
και Πρεσβευτής στην Πόλη. Έγραψε την κωμωδία
Κορακιστικά όπου σατυρίζει τις γλωσσικές
απόψεις του Αδαμάντιου Κοραή και τις τραγωδίες Ασπασία και Πολυξένη. Ο Ραγκαβής (που
ήταν ξάδελφος του Νερουλού) έγραψε λυρικά ποιήματα με θέματα τον έρωτα.
Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1830 - 1850
Αλέξανδρος Σούτσος 1803 – 1863
Ένας Φαναριώτης λογοτέχνης που αποτελεί
κάποια εξαίρεση στο ιδεολογικό πιστεύω της
Φαναριώτικης Σχολής είναι ο Αλέξανδρος
Σούτσος. Γεννήθηκε στην Πόλη το 1803.
Σπούδασε και έζησε στο Παρίσι και επηρεάστηκε
πολύ από το φιλελεύθερο Γαλλικό κλίμα. Με τα
έργα του «Πανόραμα της Ελλάδος» (1828),
«Ο Άσωτος» (1830), «Ο Εξόριστος» (1835),
«Ο Πρωθυπουργός», και «Ο ατίθασσος
Ποιητής» (1843) συνέβαλε πολύ στη μεταφορά
του Γαλλικού και Βυρωνικού ρομαντισμού στην
Ελλάδα. Πράγματι στάθηκε εξαίρεση και διατυμπάνιζε φιλελεύθερες ιδέες και για αυτό τον καταδίωξαν και τον φυλάκισαν ακόμη. Ο Αλέξανδρος
Σούτσος απογοητευμένος από το ελεεινό κατάντημα της Ελλάδας της εποχής του, την συγκρίνει
με την αρχαία και λέει:
Πού εκείναι των Θεών της αι εικόνες αι μεγάλαι; / Πού τα πνεύματα εκείνα, όσα την κατώκουν πάλαι; / Η Παλλάς! Ω της χρυσής της
περικεφαλαίας λόφος / ήστραπτεν ως ο κομήτης εις μεσονυκτίου ζόφος.

Παναγιώτης Σούτσος 1806 – 1868
Ο Παναγιώτης Σούτσος αδελφός του Αλέξανδρου γεννήθηκε και αυτός στην Πόλη το 1806.
Σπούδασε στο Παρίσι, στη Πάδουα και στη
Βενετία και επηρεάστηκε από τα έργα του
Λαμαρτίνου και του Βύρωνα. Σύμφωνα με τον
Κ. Τρυπάνη, ο Παναγιώτης Σούτσος θεωρείται
ο πρώτος ποιητής που «εισήγαγε» το ρομαντισμό
στον ελληνικό χώρο. Η γλώσσα του είναι τεχνητή
αρχαϊζουσα και τα κυριότερα έργα του ήταν: «Ποιήσεις» (1834), το μυθιστόρημα «Ο Λέανδρος»
και οι ποιητικές συλλογές «Η Κιθάρα» και «Ο
Οδοιπόρος». Στον «Οδοιπόρο» ο συγγραφέας
περιγράφει πως χωρίζουν δυο νέοι που αγαπιούνται, ο Οδοιπόρος και η Ραλού και ύστερα
από χρόνια ξανασυναντιώνται αλλά δεν γνωρίζει
ο ένας τον άλλο. Από το βαρύ τους πόνο και
καημό οι δυο νέοι αποφασίζουν να τερματίσουν
τη ζωή τους ενώ πρότου πεθάνουν εκφράζονται
με τα πιο συγκινητικά ερωτικά λόγια.
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των Φαναριωτών λογοτεχνών ήταν η γλώσσα. Πίστευαν στην επιστροφή στον κλασσικισμό. Τόσον η ποίηση του
Παναγιώτη Σούτσου όσο και των άλλων Φαναριωτών, ήταν μια προσπάθεια για την «νεκρανάσταση» της Αρχαίας Ελλάδας. Παρουσιάζονται
πολλές φορές εγωιστές όπως και στους πιο κάτω
στίχους: Τα πνεύματα τα έξοχα ζητούν την ερημίαν / και φεύγουν με τους κοινούς ανθρώπους κοινωνίαν, / καθώς ο μέγας πλάτανος
τας ρίζας του δεν βάλλει, / παρ’ όπου πλατανόκορμοι δεν τον εγγίζουν άλλοι. Ο Π. Σούτσος
έγραψε επίσης τέσσερα θεατρικά έργα: τον
«Μεσσία», τον «Ευθύμιο», τον «Άγνωστο» και
τον «Καραϊσκάκη».
Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής 1809 - 1892
Ο Ραγκαβής γεννήθηκε και αυτός στην Πόλη και
σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία του
Μονάχου. Υπηρέτησε στην Ελλάδα σαν Υπουργός Εξωτερικών, καθηγητής Αρχαιολογίας στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Πρεσβευτής στο
Παρίσι, στην Ουάσιγκτον και στο Βερολίνο.
Ήταν επηρεασμένος από τους Γάλλους και τους
Γερμανούς ρομαντικούς λογοτέχνες. Στο ρομαντικό του ποίημα «Δήμος και Ελένη» που έκδοσε το 1831 περιγράφει πως ένας νεαρός Κλέφτης, ο Δήμος γλύτωσε την Ελένη από τους
Τούρκους, την ερωτεύεται και θέλει να την παντρευτεί. Βρίσκουν αργότερα κάποιο γέρο ερημίτη
και του ζητούν να τους παντρέψει αλλά αυτός
τους αρνείται. Ο Δήμος εξοργίζεται και σκοτώνει
το γέρο ερημίτη. Μετά μαθαίνει ότι ο γέρος ήταν
ο πατέρας του και η Ελένη ήταν η αδελφή του και
για αυτό ο γέρο-ερημίτης αρνιόταν να τους
παντρέψει. Άλλα έργα του Ραγκαβή είναι δύο συλλογές «Διάφορα Ποιήματα» (1837, 1840), «Ο
Διονύσου πλους» (1864) και «Ο γοργός ιέραξ».
Ασχολήθηκε επίσης με τον πεζό λόγο και έγραψε
τα αφηγήματα «Ο Συμβολαιογράφος», «Το χρυσούν μαστίγιον»
και «Ο αυθέντης του
Μωρέως». Έγραψε επίσης την κωμωδία «Του
Κουτρούλη ο γάμος» κ.α. Ασχολήθηκε επίσης
με τη μετάφραση έργων του Γκαίτε, του Σαίξπηρ
του Δάντη και του Σίλλερ.
Παρόλο που τα έργα του είναι γραμμένα στην
αρχαϊζουσα έγραψε και μερικούς στίχους στη Δημοτική και μερικοί απ’ αυτούς χρησιμοποιούνται
μέχρι σήμερα σαν εμβατήριο:

Μαύρ’ είν΄η νύχτα στα βουνά / στους βράχους πέφτει χιόνι, / στα άγρια στα σκοτεινά, /
στες τραχές πέτρες, στα στενά, / ο κλέφτης
ξεσπαθώνει.
Γεώργιος Ζαλοκώστας 1805 - 1858
Ο Ζαλοκώστας γεννήθηκε στο Συρράκο της
Ηπείρου το 1805 και σπούδασε στο Λιβόρνο της
Ιταλίας, ελληνική και ιταλική φιλολογία. Πήρε μέρος στην επανάσταση του 1821 στην Έξοδο του
Μεσολογγίου. Τα περισσότερα ποιήματά του
έχουν πατριωτικά και οικογενειακά θέματα. Στον
οικογενειακό του βίο στάθηκε πολύ άτυχος γιατί
οι γονείς του πέθαναν την ίδια μέρα και έχασε
επίσης εφτά από τα εννιά παιδιά του.
Έγραψε τις συλλογές «Αρματωλοί και Κλέφται»
, «Βότσαρης», «Το Συναπάντημα», «Το Χάνι
της Γραβιάς» κ.α. Τα «Άπαντά» του εκδόθηκαν
το 1859. Παρόλο που άρχισε να γράφει στην καθαρεύουσα αργότερα, με τον θάνατο των παιδιών, του ασχολήθηκε με τη δημοτική. Ο θάνατος
των παιδιών του δείχνουν το μεγάλο πόνο και
την αγωνία του ποιητή:
Ω, κακό που με βρήκε μεγάλο! / Το παιδί
μου, γιατρέ, το παιδί μου / Ένα τόχω δεν μ’
έμεινε άλλο / σώσε μου το, και παρ’ την ψυχή
μου. Άλλοι ποιητές της περιόδου αυτής (1830 –
1850) ήταν οι πιο κάτω: Ο Θεόδωρος Ορφανίδης που γεννήθηκε στη Σμύρνη (1817-1885) και
έκδοσε την πολιτικο-σατυρική συλλογή «Μένιππος». Ο Ιωάννης Καρασούτσας (1824 – 1873)
γεννήθηκε και αυτός στη Σμύρνη και εκδοσε τις
ποιητικές συλλογές «Λύρα», «Μελωδίες της Αυγής». Ο Δημοσθένης Βαλαβάνης (1824 – 1854)
γεννήθηκε στην Καρύταινα της Πελοποννήσου
και έκδοσε τη συλλογή «Του Κλέφτη ο Τάφος».
Ο Ηλίας Τανταλίδης (1818 –1876) γεννήθηκε
στην Πόλη και έγραψε «Διάφορα Ποιήματα». Ο
Στέφανος Κουμανούδης (1818 – 1899) γεννήθηκε στην Ανδριανούπολη και έγραψε ρομαντικά,
νοσταλγικά σονέτα για τη «Βενετία».

Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και σπούδασε στη Γερμανία. Διορίστηκε καθηγητής της Ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας αλλά αργότερα παραιτήθηκε. Ήταν υποστηριχτής της Δημοτικής. Ο
Βερναρδάκης διακρίθηκε περισσότερο στο θέατρο παρά στην ποίηση. Επηρεασμένος από τον
Σαίξπηρ έγραψε το θεατρικό έργο «Μαρία Δοξαπατρή» με υπόθεση τη Φραγκοκρατία στο Μωριά.
Άλλα έργα του είναι: «Μερώπη», «Ευφροσύνη»,
«Φαύστα» και «Νικηφόρος Φωκάς».
Η ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1870 – 1880
Το ποιητικό έργο των αδελφών Γεωργίου και Αχιλλέα Παράσχου αποτελεί το «κύκνειο άσμα» της
Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής. Κατά τη δεκαετία
αυτή (1870-1880) παρατηρείται μια άνοδος στη
δημοσιογραφία και στην παιδεία όπου συμμετέχει
ένας αυξανόμενος αριθμός γυναικών, αρχίζει επίσης μια γλωσσική διαμάχη, που όπως θα δούμε
θα απορρίψει την αρχαϊζουσα και την καθαρεύουσα και θα επικρατήσει η Δημοτική.
Αχιλλέας Παράσχος 1838 – 1895

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1843 και σπούδασε
νομικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έγραψε
τις μελέτες: «Σκέψεις ενός ληστού ή Καταδίκη
της Κοινωνίας», «Τα καθήκοντα του ανθρώπου
ως χριστιανού και ως πολίτου», «Συνοπτική ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως» και τις ποιητικές συλλογές «Στόνοι», «Χελιδόνες», «Ορφεύς» και «Πυγμαλίων».

Γεννήθηκε στο Ναύπλιο μα ύστερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Δημοσίευσε το πρώτο του ποίημα στον «Αβδηρίτη» και στη «Χρυσαλλίδα» το
1863. Ο Παράσχος έζησε τις καταστάσεις για την
κατάλυση του απολυταρχικού καθεστώτος του
Όθωνα και επειδή ήταν μέλος μιας φοιτητικής οργάνωσης που αντιπολιτευόταν τον Όθωνα συλλήφτηκε και στάληκε στη φυλακή. Εκεί έγραψε
και το ποίημα «Εις τον πλάτανον του Μεντρεσέ».
Όταν πέθανε ο Όθωνας το 1868 στην εξορία, ο
Παράσχος που δεν είχε αλλάξει ιδέες αλλά λυπήθηκε τον Όθωνα σαν άνθρωπο έγραψε το
«Ελεγείον» αφιερωμένο στον Όθωνα. Το 1881
εκδόθηκαν τα έργα του σε τρεις τόμους: «Τα επικολυρικά», «Τα Πατριωτικά» και «Τα Ερωτικά».
Στο ποιητικό του έργο ο Παράσχος ιδανικοποιούσε τον έρωτα και τη γυναίκα: Την δυστυχή,
λιπόθυμον την θέλω, πάντα μόνην / άνευ μητρός ή αδελφού αυτή και ο Θεός της / εις πεδιάδαν έρημον την θέλω ανεμώνην / κ’ εγώ
να είμαι η μήτηρ της, εγώ και αδελφός της. Η
ποίηση του Παράσχου διακατέχεται επίσης από
θρησκευτικότητα και ανθρωπισμό. Νοιάζεται για
τον συνάνθρωπό του που υποφέρει από τη μεγάλη φτώχεια, όπως μας το λένε οι στίχοι του
στο ποίημα του «Ελεημοσύνη»:
Ε! σεις οπού σκορπίζετε τα πλούτη στον αέρα,
/ το χέρι σας το άπονο και άσωτο απλώστε /
και δώστε και στον άρρωστο και στη φτωχή
μητέρα.../ Ελεημοσύνη, χριστιανοί, ελεημοσύνη δώστε! / Ελεημοσύνη, χριστιανοί, αδέλφια ελεημοσύνη, / πολλά χαρίζει ο Θεός σ’
εκείνον οπού δίνει.

Σπυρίδων Βασιλειάδης (1844 –1873)

Γεώργιος Παράσχος 1832 – 1886

Γεννήθηκε στην Πάτρα, σπούδασε νομικά στην
Αθήνα και πέθανε στο Παρίσι. Ο Βασιλειάδης
εκτός από ποίηση έγραψε και το θεατρικο έργο
«Γαλάτεια» που μεταφράστηκε στα Γαλλικά. Ο
Βασιλειάδης θαύμαζε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και αντιπαθούσε τον Βυζαντινό τον οποίο
θεωρούσε «σάπιο και εκφυλλισμένο».

Ο Γεώργιος Παράσχος ήταν ο μεγαλύτερος
αδελφός του Αχιλλέα αλλά δεν έκδοσε καμιά ποιητική συλλογή όσο ζούσε. Μετάφρασε την
«Ιλιάδα» του Ομήρου στην καθαρεύουσα. Τα ποιήματα του είναι πατριωτικά και ερωτικά και είναι
επηρεασμένος, όπως και ο αδελφός του, από την
ποίηση το Βύρωνα και του Λαμαρτίνου. Έγραψε
τα ποίηματα «Εωθινόν», «Αρκάδι» και «Ύμνος
εις τον Γεώργιον Α΄» κ.α.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1850 - 1870
Στη δεύτερη περίοδο της Παλαιάς Αθηναϊκής Σχολής παρατηρείται η αυξημένη επίδραση των
Ευρωπαίων λογοτεχνών, ιδιαίτερα του Ουγκώ,
του Λαμαρτίνου και του Βύρωνα.
Δημήτριος Παπαρηγόπουλος (1843 – 1873)

Δημήτριος Βερναρδάκης (1834 – 1907)
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ΠΕΜΠΤΗ 12/08
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)
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
19.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε)

13.30 Η δασκάλα της ιστορίας (Ε)
14.30 Χρονογράφημα (Ε)
16.00 Ειδήσεις
19.00 Ντοκιμαντέρ «ΝΟΡΑΤΛΑΣ» (Ε)
21.00 Ειδήσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/08
08.30 Καμώματα τζι
Αρώματα(Ε)
09.30 Kάποτε το 80 (Ε)
10.30 Χωρίς Αποσκεύες(Ε)
12.15 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης
13.00 Επιστήμη και Κοινωνία (Ε)
14.30 Σε προσκύνω
Γλώσσα(Ε)
15.30 Χρονογράφημα(Ε)
16.00 Ειδήσεις
16.55 Μουσικό Ραντεβού(E)
17.20 Λούνα Πάρκ (Ε)
18.00 Ειδήσεις
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά
στο ΡΙΚ(Ε)

ματική
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
ΤΡΙΤΗ 17/08
06.00 Όμορφη Μέρα (Ε)
07.30 Είναι Θέμα Υγείας (Ε)
08.00 Θαλασσογραφία (Ε)
09.30 Το Καφενείο (Ε)
12.00 Μεσημβρινή Ενημέρωση
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 18/08
06.00 Όμορφη Μέρα
07.30 Είναι θέμα υγείας(Ε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/08
08.30 Με το Πέρασμα του
06.00 Όμορφη Μέρα
Χρόνου (Ε)
07.30 Είναι θέμα υγείας (Ε)
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
08.00 Θαλασσογραφία (Ε)
μας
9.30 Το Καφενείο (Ε)
13:30 Γυναίκα
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
14:30 Happy Hour(Ε)
13.30 Γυναίκα
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)
14.30 Happy Hour
17:20 Καμώματα τζι
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)
Αρώματα (Ε)
16.20 Κοντά έπεσες (Ε)
18.00 Ειδήσεις
17.20 Καμώματα τζι
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
Αρώματα
20.00 Το Μυστικό της
19.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/08
Πεταλούδας (Ε)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/08
06.00 Όμορφη Μέρα (E)
21.00 Ειδήσεις
07.05 Τηλεταινία «Βούττη07.30 Είναι Θέμα Υγείας (Ε) 21.05 Αφανείς Ήρωες (Ε)
μαν Ήλιου» (Ε)
08.00 Θαλασσογραφία (Ε)
08.45 Τηλεταινία «Το καλο- 09.30 Το Καφενείο (Ε)
καίρι του έρωτα μας» (Ε)
12:00 Μεσημβρινή Ενημέ10.30 Ντοκιμαντέρ «Ζω
ρωση
επειδή Ελπίζω» (Ε)
13:30 Γυναίκα (Ε)
11.30 Αμμόχωστος, Μνήμες 14.30 Happy Hour (Ε)
και Προσδοκίες (Ε)
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-

ΠΕΜΠΤΗ 12 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: Αγάπη και
Αίμα (1968)
23:00 Ελληνική Ταινία: Ο Παρθένος
(1966)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 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 - Σε επανάληψη
21:00 Ελληνική Ταινία: ΤΟ Κατατρεγμένος (1966)
22:50 Ελληνική Ταινία: Τα Ρόδινα
Ακρογιάλια (2002)
00.25 Ελληνική Ταινία: Κρουαζιέρα
του Τρόμου (1978)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 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: Η
Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον
ταλαντούχο και δημοφιλή νεαρό μουσικοσυνθέτη, ερμηνευτή και μαέστρο
Γιάννη Χριστοδουλόπουλο
21:05 Ελληνική Ταινία: Η Ώρα της
Οργής (1968)
22:15 Ελληνική Ταινία: Ντοκιμαντέρ:
Άγιον Όρος
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώ-

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

δεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:35 Ελληνική Ταινία: Ίλιγγος (1963)
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος
Γαλιάσσος
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 ΘΕΑΤΡΟ: Η Γυναίκα του Λωτ
22:30 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 17 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: Μια Λατέρνα
μια Ζωή (1958)
21:45 Ελληνική Ταινία: Ακάκιε τα Μανούλια να Είναι Φίνα (1988)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 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 την Λια
Γυιόκα
20:20 Ελληνική Ταινία: Το Παιδί του Μεθύστακα (1961)
21:25 Ελληνική Ταινία: Μπίζνες στα
Βαλκάνια (1996)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
21:30 Αγάπη και Αίμα
(1968). Περιπέτεια με τους
Τζένη Καρέζη, Κώστα Καζάκο,
Λάκη Κομνηνό και Σπύρο Καλογήρου. Ο Έκτορας Αργούζης και η Φανή Γέρακα αποφασίζουν να παντρευτούν
παρά την αντίθετη γνώμη των
δικών τους. Ο Νέστορας Γέρακας, πατέρας της Φανής,
θα επιτρέψει το γάμο αλλά οι
γιοι του και οι Αργούζηδες θα
συνεχίσουν να μην συμφωνούν. Πριν αρχίσει ο αρραβώνας θα σκοτωθούν σε μια ενέδρα όλοι οι Γέρακες εκτός απο
το μικρό γιο που πέφτει βαριά
τραυματισμένος στο ποτάμι.
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
23:00 Ο Παρθένος (1966).
Κωμωδία με τους Άλκη Γιαννακά, Σαπφώ Νοταρά, Γκιζέλα Ντάλι, Άγγελο Αντωνόπουλο, Νίκο Φέρμα, Μαρία
Σόκαλη και Γιάννη Κοντούλης.
Μια αυταρχική μητέρα προσπαθεί να κρατήσει το γιο της
μακριά από τις γυναίκες. Η
όμορφη και πανούργα όμως
γειτόνισσα καταφέρνει να τον
‘’παρασύρει’’. Όταν το μαθαίνει η μητέρα αυτό, αναγκάζει
την γειτόνισσα να αποκαταστήσει τον γιο της, κάνοντας
την ζωή της μαρτύριο. ΠΑ-

ΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
21:00 Ο Κατατρεγμένος
(1966). Αισθηματική Περιπέτεια με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Στέφανο Στρατηγό,
Αφροδίτη Γρηγοριάδου, Μάνο
Κατράκη, Ανέστη Βλάχο. Με
ηρωική προσπάθεια ο Μάνος
Στόικας θο σώσει τη ζωή ενός
συναδέλφου του, στο εργοστάσιο που δουλεύει. Για την
πράξη του αυτή, ο ιδιοκτήτης
Λάμπρος Σαριόγλου, θα οργανώσει μια γιορτή για να τον
τιμήσει. Ο Μάνος θα δημιουργήσει σχέση με τη θετή κόρη
του Σαριόγλου Σοφία, γεγονός
που θα εξοργίσει το γιο το Σαριόγλου. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:50 Τα Ρόδινα
Ακρογιάλια (2002). Το εξαιρετικό αυτό έργο είναι βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα
του Παπαδιαμάντη. Σκηνοθετήθηκε από τον Ευθύμη Χατζή
που έγραψε και το σενάριο σε
συνεργασία με το Δημήτρη
Νόλλα. Παρακολουθούμε τις
σκέψεις και τα συναισθήματα
ενός νησιώτη. Η φωτογραφία
είναι εκπληκτική και μαζί με
την παρουσία αξιόλογων ηθοποιών όπως η Άννα Μαρία
Παπαχαραλάμπους, ο Πουλικάκος, ο Λατίδης και ο Δημήτρης Θέρμος καθώς και η εκ-

πληκτική φωτογραφία, εντάσσουν το θεατή σ’ ένα μαγικό
κόσμο. ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:05 Η Ώρα της Οργής (1968). Κοινωνική ταινία
με τους Γιώργο Τζώρτζη,
Ελένη Ανουσάκη, Λυκούργο
Καλλέργη, Σταμάτη Γκίκα και
Λαυρέντη Διανέλλο. Ένας
φτωχός εργάτης έρχεται σε
σύγκρουση με την οικογένεια
του αφεντικού του, γιατί είναι
ερωτευμένος με την κόρη του
τελευταίου. ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
22:15 Άγιον
Όρος –Ντοκιμαντέρ. Η καρδιά μου βρίσκεται εκεί
πάνω...και χαίρεται η ψυχή
μου χαρά ανεκλάλητη όταν
μπορώ έστω και νοερά μέσα
απο κάποια ντοκιμαντέρ να
ταξιδεύω εκεί....Στο αγαπημένο Περιβόλι της Παναγίας
μας.. οπίου η αδιάλειπτη προσευχή παίρνει σάρκα και
οστά...απο αυτούς που δουλεύουν στο περιβόλι Της....
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
22:35 Ίλιγγος (1963). Κοινωνικό δράμα με την Ζωή Λάσκαρη, Αλέκο Αλεξανδράκη,
Βούλα Ζουμπουλάκη, Λευτέρη Βουρνά. Η Έλλη ζούσε
με τη μητέρα της Καίτη και τον
νεαρό εραστή της Νίκο. Κάποτε ο Νίκος της εκμυστηρεύ-

τηκε ότι την γουστάρει αφάνταστα, η Έλλη όμως ήδη
αγαπούσε τον Γιώργο, χωρίς
να υποψιάζεται ότι αυτός
έκανε απλώς το κέφι του.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
21:05 Η Γυναίκα του Λωτ
(1991). Θέατρο της Δευτέρας
με τους Θανάση Παπαγεωργίου, Λήδα Πρωτοψάλτη, Νίκη
Χατζίδη. Ο Παντελής, ένας
ημιπαράφρων φορτηγατζής,
δεν μπορεί να ξεπεράσει το
πάθος για την κόρη του Ρήνα,
με την οποία έχει αποκτήσει
κι ένα παιδί, που κρύβει στο
σπίτι της Θοδώρας, της γυναίκας που ζει μαζί του τον τελευταίο καιρό. Το ερωτικό
αυτό τρίγωνο εγκλωβίζεται
στο κοινό μυστικό και το αδιέξοδό τους μεγαλώνει μαζί με
το παράνομο παιδί. ΤΡΙΤΗ 17
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:30 Μια Λατέρνα μια Ζωή (1958). Δραματική ταινία με τους Ορέστη
Μακρή, Τζένη Καρέζη, Ντίνο
Ηλιόπουλο, Λαυρέντη Διανέλλο και Νίτσα Τσαγανέα.
Ένας λατερνατζής ζει με τη
γυναίκα του φτωχικά μέχρι
που η γυναίκα του πεθαίνει
πάνω στον τοκετό. Μια πλούσια οικογένεια θα υιοθετήσει
το κοριτσάκι που θα μεγαλώσει με ανέσεις χωρίς να έχει

γνωρίσει τον πραγματικό της
πατέρα. ΤΡΙΤΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:45 Ακάκιε τα Μανούλια να Είναι Φίνα (1988).
Κωμωδία με τους Σταμάτη
Τζελέπη, Στέλλα Κωνσταντινίδου, Τούλα Σπινέλη. Ο γνωστός μας ηγούμενος Ακάκιος
κινδυνεύει να χάσει το καλύτερο κτήμα της μονής που θέλει να του το αρπάξει ο πρασινοδήμαρχος της διπλανής
πόλις για να το κάνει πολιτιστικό κέντρο. Μη μπορώντας
να αμυνθεί αλλιώς, καταφεύγει στις γνωστές πρώην καλόγριες και νυν φίλες του, για να
μπορέσουν να παγιδεύσουν
και να εκθέσουν όλοι μαζί τον
δήμαρχο για να ξεχάσει την
απαίτηση στο κτήμα. ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
20:20 Μπίζνες στα Βαλκάνια
(1996). Κωμωδία με τους Αλέξανδρο Λογοθέτη, Δανιέλα
Νάνε, Ροντίκα Χόρομπετ, Μαρία Sauleal, Ναταλία Δραγούμη, Φώτη Πολυχρονόπουλο, Βασίλη Τσαγκλό. Ένας
νεαρός άντρας ταξιδεύει στη
Ρουμανία για να φέρει κοπέλες που θα δουλέψουν στο
μπαρ που θα ανοίξει. Μετά
από πολλές περιπέτειες καταφέρνει να βρει τρεις κοπέλες
και επιστρέφει μαζί τους.

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης
Ιωάννου The Big Greek
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το
μεσημέρι 13:00 Τραγούδια
από τον Ελληνικό Κινηματογράφο 14:00 Απογευματινή
απόλαυση 16:00 Home-Run
19:00 Alternate #CommunityChest or #ThrowbackThursday 21:00 #ThrivingThursday
23:00 Music Biography
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
07:00 The Big Greek Breakfast 10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι 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 #SaturdayShowdown ΚΥΡΙΑΚΗ
07:00 The Big Greek Breakfast 10:00 Children’s Programme 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 #CommunityChest 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 Compoloi 16:00 Home-Run, 9:00
Scandalous 22:00 #TuesdayTunes ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The
Big Greek Breakfast 10:00
Λίγο πριν το μεσημέρι 13:00
Απογευματινή απόλαυση
16:00 Home-Run 19:00 Alternate #CommunityChest or
#WednesdayWisdom 20:00
#WednesdayWisdom 22:00
#WindDownWednesday
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FREEVIEW
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ΠΕΜΠΤΗ 29/07
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13.30 Γυναίκα
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)

13.00 Μαζί/Birlikte
14.00 EU 4U(E)
15.00 ArtCafe
16.00 Ειδήσεις
17.20 Λούνα Πάρκ
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/08
05.30 Θεία Λειτουργία
08.00 Καμώματα τζι
Αρώματα(Ε)
09.00 Kάποτε το 80 (Ε)
10.00 Χωρίς Αποσκεύες(Ε)
12.00 Ειδήσεις
13.00 Αποτυπώματα (Ε)
14.30 Σε προσκύνω
Γλώσσα(Ε)
15.30 Χρονογράφημα(Ε)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/07
16.00 Ειδήσεις
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
16.15 Αφανείς ‘Ηρωες
07.30 Όμορφη Μέρα
16.55 Μουσικό Ραντεβού(E)
09.00 Είναι θέμα υγείας (Ε) 17.20 Λούνα Πάρκ (Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
18.20 Ειδήσεις
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 19.05 Παραδοσιακή Βραδιά
13.30 Γυναίκα
στο ΡΙΚ(Ε)
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)
16.20 Κοντά έπεσες (Ε)
17.20 Καμώματα τζι
Αρώματα
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/07
05.45 Road Trip (E)
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/08
06.15 Βήματα στην άμμο(E) 04.45 Πρώτη Ενημέρωση
06.45 Στην Άκρη του
07.30 Όμορφη Μέρα
Παράδείισου(Ε)
09.00 Είναι Θέμα Υγείας (Ε)
7.30 Καμώματα τζι Αρώματα 09.30 Από Μέρα σε Μέρα
(E)
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
9.00 Λούνα Πάρκ (Ε)
13:30 Γυναίκα
10.00 Μουσικό Ραντεβού(Ε) 14:30 Happy Hour (Ε)
10.30 Γυναίκα της
16.00 Ειδήσεις και στη
Κυπρου(Ε)
νοηματική
11.30 Σπίτι στη Φύση
17.20 Καμώματα τζι
12.00 Ειδήσεις
Αρώματα (Ε)
12.15 Προσωπογραφίες
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)

ΤΡΙΤΗ 3/08
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε)
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13:30 Γυναίκα
14:30 Happy Hour (Ε)
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)
16.20 Κοντά Έπεσες (Ε)
17.20 Καμώματα τζι
Αρώματα (Ε)
18.00 Ειδήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/08
04.45 Πρώτη Ενημέρωση
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13:30 Γυναίκα
14:30 Happy Hour(Ε)
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)
17:20 Καμώματα τζι
Αρώματα (Ε)
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
20.00 Το Μυστικό της
Πεταλούδας (Ε)
21.00 Ειδήσεις
21.05 Αφανείς Ήρωες (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:20 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 Υγειά και Ευεξία με την
Βασούλα Χριστοδούλου
21:30 Ελληνική Ταινία: Καημοί Στην
Φτωχογειτονιά (1965)
22:50 Ελληνική Ταινία: Η Καφετζού
(1956)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Χορευτικό Συγκρότημα από
την Κύπρο
21:00 Ελληνική Ταινία: Πρέπει να
Ζήσεις Αγάπη μου (1964)
22:25 Ελληνική Ταινία: Παλικαράκια
της Παντρειάς (1963)
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
19:40 Με το Φακό του Hellenic TV:
:The National Federation of Cypriots in
the UK and the All-Party Parliamentary
Group (APPG) for Cyprus held their annual parliamentary meeting (virtually this
year) to mark the tragic anniversary of
Turkey’s invasion and continued occupation of Cyprus since 1974
21:15 Ελληνική Ταινία: Μαγική Πόλη
(1954)
21:30 Ελληνική Ταινία: Συζυγικά Βραχυκυκλώματα (1990)
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:35 Ελληνική Ταινία: Λυσιστράτη
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος
Γαλιάσσος
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Θέατρο ΝΑΝ (2015)
22:50 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
20:30 Ελληνική Ταινία: Οι Άνδρες Ξέρουν να Αγαπούν (1971)
21:55 Ελληνική Ταινία: Πράσινα,
Μπλε και Κόκκινα Καρύδια (1987)
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
19:50 Με το Φακό του Hellenic TV: Η
Ιφιγένεια Μουμτζή φιλοξενεί τον Νεκτάριο Μπουγδάνη
20:15 Ελληνική Ταινία: Δίψα Για Ζωή
22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Αρχιψεύταρος

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

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

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

20:00 #MondayMayhem
ΤΡΙΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big Greek Breakfast
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο
πριν το μεσημέρι 13:00
Laiko Compoloi 16:00
Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 Scandalous
22:00 #TuesdayTunes
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 Λονδίνο Καλημέρα από τον LGR 10:00
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη
Σούλα Βιολάρη 13:00 Απογευματινή απόλαυση με τον
Πιέρ Πέτρου 16:00 Home-Run
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη
19:00 Alternate #CommunityChest or #WednesdayWisdom 22:00
#WiildDownWednesday
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Ο Φαμπιάνο (στα πέναλτι) έστειλε την Ομόνοια στους ομίλους! Ανατροπή με Τσάβες που

Η Ομόνοια νίκησε (4-5) στα πέναλτι
την Φλόρα (2-1 κανονική διάρκεια
και παράταση) και προκρίθηκε
στους ομίλους του Κόνφερενς Λιγκ.
Το πρώτο ημίχρονο ήταν μέτριο από
πλευράς θεάματος, με την Ομόνοια
να κρατάει εύκολα την Φλόρα μακριά από την περιοχή της και μάλιστα στο 3’ είχε την πρώτη ευκαιρία
για να ανοίξει το σκορ, με τον Μποτεάκ να κάνει το σουτ αλλά η μπάλα
να φεύγει έξω. Ξεκίνησε καλύτερα η
Ομόνοια το παιγνίδι αλλά σταδιακά
έδινε χώρο στην Φλόρα με τους παί-

χτες των πρασίνων να βρίσκονται
πίσω από τη γραμμή του κέντρου,
θέλοντας να εκμεταλλευτούν κενούς
χώρους στην αντεπίθεση. Η πρώτη
ευκαιρία για την Φλόρα ήρθε στο 38’
με σουτ του Μίλλερ, με τον
Φαμπιάνο να βγάζει σε κόρνερ. Και
ενώ όλα έδειχναν πως το ημίχρονο
θα ολοκληρωνόταν χωρίς τέρμα, μία
φάση διαρκείας στην άμυνα της
Εσθονικής ομάδας στο 43’ είχε ως
αποτέλεσμα ο Κακουλής με πλασέ
να ανοίξει το σκορ και να δώσει σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης στους

πρωταθλητές μας.
Όμως, με την έναρξη του δευτέρου
ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 48’,
η Φλόρα έφερε το παιγνίδι στα ίσα
με τον Σάπινεν, αναπτερώνοντας τις
ελπίδες της για πρόκριση. Το παιγνίδι μετά την ισοφάριση απόκτησε
πολύ γρήγορο ρυθμό, με την Φλόρα
να έχει κάποιες πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να πάρει προβάδισμα στο
σκορ, όπως στο 55’ όταν ο Φαμπιάνο απέκρουσε το σουτ του Βασίλιεφ. Στο 67’ η Εσθονική ομάδα
είχε νέα μεγάλη ευκαιρία, όταν μετά
από αντεπίθεση η μπάλα έφθασε
στον Ζένοφ, αλλά το σουτ του από
πολύ πλεονεκτική θέση έφυγε πολύ
έξω. Η Ομόνοια απάντησε στις μεγάλες ευκαιρίες με διπλή δική της
στο 78’, όταν ο Παπουλής από κοντά έκανε το σουτ με τον Ιγκόνεφ να
αποκρούει και στο ριμπάουντ το
σουτ του Κακουλή να φεύγει έξω.
Όμως στο 88’ ξανά ο Σάπινεν με
διαγώνιο σουτ έκανε το 2-1 για την
Φλόρα, σκορ που οδήγησε το παιγνίδι στην παράταση καθώς μέχρι
το τέλος της κανονικής διάρκειας του
αγώνα δεν άλλαξε κάτι. Ούτε στην
παράταση άλλαξε κάτι με το παιχνίδι
να πηγαίνει στα πέναλτι εκεί που η
ομάδα νίκησε 5-4 στα πέναλτι.

Έχασε ένα πέναλτι η Ομόνοια,
ο Λανγκ. Εκτέλεσε 6 πέναλτι η κάθε
ομάδα, έπιασε το τελευταίο πέναλτι
ο Φαμπιάνο. Φλόρα: Igonen, Lilander, Purg, Kuusk, Kallaste (84′
Lukka), Poom (78′ Soomets), Miller
(78′ Alliku), Znjov, Vassiljev (112′
Shein), Ojamaa, Sappinen (108′ Reinkort).
-Στον πάγκο οι Nomm, Gruvald,
Lukka, Reinkort, Alliku, Shein, Valija,
Hussar, Soomets, Seppik, Kuraksin.
Ομόνοια: Φαμπιάνο, Σέχου (106′
Ατιέμγουεν), Λανγκ, Παναγιώτου,
Κίκο (81′ Γιούστε), Μιξ (106′ Ασημένος), Γκόμεθ, Μποτεάκ (52′ Παπουλής), Τζιωνής, Λοΐζου (85′ Ψάλτης),
Κακουλλής (91′ Ζευκή).
-Στον πάγκο οι Παναγή, Χοράτσκα,
Ψάλτης, Γιούστε, Ατιέμγουεν,
Παπουλής, Σάββα, Ντούρις, Ζευκής,
Ευαγγέλου, Ασημένος Κίτρινες:
Poom, Vassiljev, Kallaste, Alliku,
Soomets, Ojamaa / Κακουλλής, Λοΐζου, Κίκο, Ζευκής
Κόκκινες: Kuusk (2η κίτρινη)
Διαιτητής – Ivan Kružliak (SVK)
Βοηθοί – Branislav Hancko (SVK),
Jan Pozor (SVK)
Τέταρτος – Peter Kralović (SVK)

L'Equipe: Ο Μέσι ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Παρί
Ο Λιονέλ Μέσι πρέπει να θεωρείται
ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν με
την "L'Equipe" να αναφέρει ότι οι δύο
πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία.
Η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Παρί
Σεν Ζερμέν μπήκε στην τελική ευθεία,
καθώς η γαλλική εφημερίδα "L'Equipe"
αναφέρει ότι οι δύο πλευρές τα έχουν
βρει σε όλα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Αργεντινός αναμένεται να ταξιδέψει στο Παρίσι, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαραίτητες ιατρικές
εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει
το συμβόλαιο διετούς διάρκειας, με τη
δυνατότητα επέκτασης για έναν ακόμη
χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η "Le Parisien",
ανέφερε ότι οι Παριζιάνοι θα φωταγωγήσουν τον Πύργο του Άιφελ προς τιμήν

του "Pulga", όπως ακριβώς έκαναν και
με τον Νεϊμάρ το 2017.Τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές επιβεβαιώνει και
ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος αναφέρει ότι ο Μέσι θα λαμβάνει ετησίως ένα
ποσό της τάξεως των 35 εκατομμυρίων
ευρώ.
Σύμφωνα με την Αργεντινή δημοσιογράφο, Βερόνικα Μπρουνάτι, ο Λιονέλ
Μέσι θα φορέσει στην Παρί τη φανέλα
με το νούμερο "30", έναν αριθμό που
είχε επιλέξει και όταν ανέβηκε για πρώτη
φορά στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα. Ο Νεϊμάρ προσφέρθηκε να του
δώσει τη φανέλα με το "10", ωστόσο ο
Αργεντινός το αρνήθηκε. Τη φανέλα με
το νούμερο "19" στους Παριζιάνους τη
φοράει ο Πάμπλο Σαράμπια.

πλησιάζει στην ΑΕΛ!

Ανατροπή σχετικά με
τον Αντρέ Τσάβες και
την ΑΕΛ. Ενώ ο ποδοσφαιριστής είχε απομακρυνθεί από την
ομάδα της Λεμεσού,
επανήλθε στο προσκήνιο και μάλιστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο
για επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις δύο
πλευρές. Έτσι, οι γαλαζοκίτρινοι εντάσσουν
στο έμψυχο δυναμικό
τους έναν ποιοτικό επιθετικό, ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις
στη γραμμή κρούσης.
Μαζί με τον Στεφάν
Τσέποβιτς μπορούν να

συνθέσουν ένα από τα
κορυφαία επιθετικά
δίδυμα του πρωταθλήματος.
Απομένει
φυσικά το πέσιμο των
υπογραφών
και
φυσικά, μόνο τότε θα
μπορεί να θεωρείται
κλειστή η μετεγγραφή.
Ο Αργεντινός σέντερ
φορ έκανε καριέρα σε
Μπόκα Ζούνιορ και
Σάο
Πάολο,
ενώ
άρχισε την καριέρα του
από την Μπάνφιλντ,
πέρασε
από
τον
Παναθηναϊκό και από
το 2018 έως το τρέχον
έτος βρισκόταν στην
αργεντίνικη Ουρακάν.

ΑΕΚ: Επέκτεινε το συμβόλαιο του Μιτάι μέχρι το 2026

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου
του 18χρονου Αλβανού αριστερού μπακ, μέχρι

το καλοκαίρι του 2026. Η ΑΕΚ επέκτεινε το συμβόλαιο του Μάριο Μιτάι για άλλα τρεισήμισι χρόνια (μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 είχε ισχύ το
προηγούμενο συμβόλαιο), δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2026, επιβραβεύοντάς τον για την
καλή αγωνιστική του εικόνα μέχρι στιγμής. Ο Μιτάι ξεπήδησε από τα τμήματα υποδομής της
Ένωσης, ενώ κατέγραψε συνολικά 100 αγωνιστικά λεπτά, στα δύο έως τώρα επίσημα παιχνίδια της ομάδας με τη Βέλεζ Μόσταρ για το Europa
Conference League. Ο Μιτάι είναι ένα πολύ σημαντικό πρότζεκτ για την Ένωση, μια και έχει
τραβήξει τα βλέμματα ομάδων, δίχως να υπάρχει
κάτι χειροπιαστό προς ώρας. Ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς τον υπολογίζει κανονικά ενόψει της νέας
χρονιάς και τον θεωρεί σημαντικό για την ομάδα
του. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ: "Την
επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι

του 2026 υπέγραψε σήμερα στα γραφεία της
ΠΑΕ ΑΕΚ ο διεθνής αριστερός μπακ, Μάριο Μιτάι, τέσσερις μέρες μετά τη συμπλήρωση του
18ου έτους της ηλικίας του και περίπου ένα χρόνο
μετά την πρώτη υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με την ομάδα μας. Ο Μάριο Μιτάι είναι
διεθνής με την Κ16, Κ17, αρχηγός της Κ18 της
Αλβανίας, ενώ πρόσφατα έκανε και την πρώτη
του διεθνή συμμετοχή με την Εθνική ανδρών της
χώρας του. Ο 18χρονος αμυντικός αποτελεί ένα
από τα πιο σημαντικά πρότζεκτ των τμημάτων
υποδομής της ΑΕΚ στα οποία ανήκει από το
2017, ως μέλος της Κ15 της «κιτρινόμαυρης»
Ακαδημίας, ενώ αγωνίστηκε και με την Κ16, την
Κ17 και την Κ19 της ομάδας μας. Σε ηλικία 17
ετών, 2 μηνών και 13 ημερών ο Μάριο Μιτάι
έγινε ο νεαρότερος ξένος ποδοσφαιριστής που
φόρεσε τη φανέλα της Ένωσης, στο ντέρμπι με

τον ΠΑΟΚ, στις 18 Οκτωβρίου 2020 ξεπερνώντας
τον Ζίγκα Λάτσι στο δικό του ντεμπούτο στα κιτρινόμαυρα. Στον αγώνα με τη Λέστερ στο πλαίσιο των ομίλων του UEFA Europa League 202021 στις 10 Δεκεμβρίου 2020 ο Μάριο Μιτάι έγινε
ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής, που αγωνίστηκε
σε ευρωπαϊκό αγώνα της ΑΕΚ.Τελείωσε την περσινή πρώτη του επαγγελματική σεζόν, πριν από
τη συμπλήρωση των 18 του χρόνων, με δέκα
συμμετοχές και δυο ασίστ στο πρωτάθλημα της
Super League Interwetten, δύο συμμετοχές στο
Κύπελλο Ελλάδας, ενώ έχει ήδη τρεις ευρωπαϊκές
συμμετοχές, αφού αγωνίστηκε και στα δύο ματς
με τη Βελέζ Μόσταρ αυτό το καλοκαίρι.
Μάριο, καλή επαγγελματική συνέχεια! Σου ευχόμαστε να έχεις υγεία και να συνεχίζεις να εκπληρώνεις τις ποδοσφαιρικές σου φιλοδοξίες με την
κιτρινόμαυρη φανέλα!".
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Greece wildfires: Thousands evacuated,
foreign teams join battle on Evia island

T

housands more people
have been forced to flee
their homes in Greece as
firefighters struggle to contain
huge, days-old, wildfires.
Firefighters from several European countries are helping
Greek teams on the island of
Evia to contain wildfires raging
near a major town. Waterbombing helicopters are dousing the flames near Istiaia, at
the island's northern tip. Ukraine, Romania and Serbia sent
help to the fire zone.
Evia is just north of Athens,
where fires on the northern outskirts are now less intense.
Thousands of people have
been evacuated from villages in
Greece, which is also getting
firefighting help from some
other EU countries, Israel,
Switzerland and the UK.
The EU said it was mobilising
"one of Europe's biggest-ever
common firefighting operations"
to help Greece and other affected countries. Firebreaks
have been created around Istiaia, where Mayor Yiannis
Kontzias said: "We have man-

aged to control this front because we doused it from the
land and air." More than 850
firefighters are being assisted
by at least a dozen helicopters.
More than 500 wildfires have
been raging across Greece this
month, fuelled by strong winds
and parched vegetation. Foreign teams are also helping to
tackle blazes in the Peloponnese. The wildfires have also
proven deadly for migrating
storks. Every year the birds
head south near Athens to
winter in Africa, but now they
have turned up in parts of the
capital for the first time, apparently confused by the billowing
smoke. "It is the first time we
have had so many dead storks
in Athens," said Maria Ganoti of
Anima, a conservation group
which is rescuing injured birds.
"People in Athens are picking
up dead storks from their
lawns." The current heatwave
has pushed temperatures to
45C in Greece and parts of
southern Italy. The government
has announced fast-track relief
measures for those who have
lost homes and property. On

Monday Greek Prime Minister
Kyriakos Mitsotakis apologised
for failures in tackling the wildfires. "We may have done what
was humanly possible, but in
many cases it was not enough,"
he said.
Villagers on Evia have complained that the water-bombing
aircraft arrived on the scene too
late, and had to contend with
thick smoke, making their job
more difficult.
"I completely understand the
pain of our fellow citizens who
saw their homes or property
burning," Mr Mitsotakis said on
TV. But he said Greece was
"facing a natural disaster of unprecedented dimensions".
Hundreds of protesters rallied
outside the Greek Parliament in
Athens on Monday over the
government's handling of the
wildfires.
"We are protesting against the
government that has let all the
country burn, because of profits
before people," demonstrator
Nikos Loutos told Reuters. "We
are protesting because they
give millions for buying warplanes and police and not for

the fire brigade."
Another protester, Anna Mitilineou, said: "There is a lot of
rage in the public because they
have not staffed the special forest fire brigade. The forest fire
brigade puts out fires in the forests, not the regular firefighters,
and they dismantled them, that
is why we are burning."
Prime Minister Mitsotakis said
any failures in Greece's firefighting response will be identified, those responsible will be
held to account and people
whose property was destroyed
will be compensated.
Environmental authorities have
warned that southern Europe,
where droughts are becoming
more frequent and severe, is at
the greatest risk from the impacts of climate change on the
continent.
"It is obvious that the climate
crisis is affecting the whole
planet," Mitsotakis said. "That is
the explanation, but not an
excuse, or an alibi. We may
have done everything that was
humanly possible, but in many
cases this did not seem to be
enough in the unequal battle
with nature," he added.
On Monday, a state-of-thescience report from the United
Nations'
Intergovernmental
Panel on Climate Change concluded it is "unequivocal" that
humans have caused the climate crisis and confirmed that
"widespread
and
rapid
changes" have already occurred, some of them irreversibly. And amid unrelenting
drought and record heat, wildfire seasons are now longer
and result in more destructive
fires.

UK records highest daily Covid death toll since March
received two doses of a COVID-19 vaccine,
and 89% have received at least one.
Britain has suffered 130,503 deaths within
28 days of a positive test, the second-highest total in Europe after Russia and one
of the highest in the world.
However, deaths and hospital admissions
have been much lower after the most
recent wave of cases than before. Some
622 COVID deaths were recorded in the
past seven days, up 15% on the week
before but well below weekly death tolls
above 8,000 at the start of this year.

B

ritain reported 146 new deaths within
28 days of a positive COVID-19 test
on Tuesday, the highest daily total
since March 12, as the impact of last
month's surge in cases fed through into fatalities, government data showed.
The number of new cases reported on
Tuesday fell to 23,510 from 25,161 on Monday - less than half the peak of 54,674
recorded on July 17, shortly before most
social distancing measures were removed
in England. But coronavirus cases have

begun to creep up again, with 196,047
Britons infected with COVID-19 in the past
week, 7% more than the week before and
the highest rolling seven-day total this
month.
Prime Minister Boris Johnson's government
went ahead with easing COVID-19 restrictions in England due to the broad roll-out of
vaccinations which he said had largely
broken the link between infections and
subsequent hospitalisation and death.
Three quarters of British adults have now

Travel recovery has started
Heathrow Airport said that passenger
numbers surged in July as the government
eased travel restrictions and a recovery
was underway, but warned that overall
numbers were still down 80% on pre-pandemic levels as many barriers remain.
Heathrow said that in July over 1.5 million
travellers passed through the airport,
making it the busiest month since March
2020.

Cyprus government
under attack over
scrapped passport
scheme

T

he
government
in
Cyprus is again under
attack even though it
has denied that a minister had
flown to London on a mission
to specifically assist a foreign
national obtain a Cypriot
passport under the now
defunct citizenship by investment scheme.
This is alleged in a new
expose by the al Jazeera
media network. The Giovani
Group also denied that any of
its executives had ever had
dealings of any sort with persons named in the latest documentary report named ‘The
Men Who Sell Football’.
The report, which was aired
on Monday recounts how its
team of investigative journalists, initially looking into operators helping foreign nationals
buy up English football clubs,
were led to the controversial
Cypriot scheme.
The main fixer in England is
heard telling the undercover
journalists how a Cypriot minister can help “streamline” the
process so that a Chinese
national can obtain a new
identity and a Cypriot passport. The minister is not
named. The scheme was
scrapped in October after the
first expose by the Qatarbased network.
“The Presidency of the Republic categorically denies
that at any time any minister
of the government has
travelled to London for the
purposes claimed by a
specific person appearing in
the al Jazeera video,” read a
statement released to the
media.
Al Jazeera billed the documentary as the prequel to its
2020 expose titled ‘ The Cyprus Papers Undercover’. Its
release led to the scrapping
of the passports scheme and
to investigations here.

The new production purports to expose how English
football clubs are bought up
by criminals, and turned into
vehicles for money laundering
via a web of offshore trusts.
Using hidden cameras, the
al Jazeera reporters pose as
proxies for a (fictitious)
Chinese individual – called Mr
X – with a criminal record
relating to bribery and money
laundering. Through various
contacts, the ‘proxies’ come
close to closing a deal for the
purchase of Derby County on
behalf of the Chinese individual.
A key figure in the investigation is a veteran manager
of funds in offshore locations,
whom Al Jazeera names.
Seeking out and meeting
the fund manager, the al
Jazeera journalists tell him
they represent a Chinese investor who’d like to launder
his money by purchasing an
English football club.
The man – “a problem
solver” according to the
network – next accompanies
the two ‘proxies’ to Derby,
where they meet with Derby
County’s owner. There they
begin negotiating an agreement for the sale of the
football club and its sports
grounds for 99 million pounds
sterling. Since the (pretend)
Chinese national is a
convicted criminal on the run,
he cannot own a football club
– that’s explicitly against the
rules of the English Football
League. It’s a complication for
Mr X who wants to buy a football club. The fixers will need
to create an entirely new
identity for the interested’ investor’.
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UK employers struggle with worst labour shortage
since 1997 due to Brexit and pandemic

B

ritain’s employers are struggling with the worst
staff shortages since the late 1990s, amid a
sharp drop in overseas workers due to Covid
and Brexit.
According to government figures, there has been an
exodus from the country of EU workers, which has
gathered pace since the pandemic struck.
Many among the more than one million EU citizens
who have left - including thousands of Greeks and
Cypriots - returned to their home countries, leaving Britain’s coronavirus-hit businesses desperately short
now of labour and complaining they are unable to fill
staff vacancies.
The Recruitment and Employment Confederation
(REC) and the accountancy firm KPMG said the
number of available workers plunged in June at the
fastest rate since 1997.
Recruitment firms are reporting hiring challenges across several sectors of the economy, led by shortfalls
in areas such as transport and logistics, hospitality,
manufacturing and construction.
The country’s hospitality industry, which is heavily dependent on foreign-born labour, has been among the
hardest hit by staff shortages.
As well as the trouble recruiting chefs, kitchen porters,
cleaners and warehouse staff recorded in previous
months, the snapshot indicated that issues for employers were spreading to sectors such as finance, IT,
accounting and engineering.
Employers are finding added complications as fewer
EU workers travel to Britain because of Covid-19 border controls and the government’s post-Brexit immigration rules.
According to the REC and KPMG survey of more than
400 recruitment firms, a sharp rise in hiring demand

led to the unprecedented fall in the availability of candidates in June. Recruiters noted that increased hiring,
Brexit, pandemic-related uncertainty and the furlough
scheme all weighed on the number of jobseekers available.
An estimated 1.3 million non-UK workers have left the
country during the pandemic. Business leaders said
easing post-Brexit immigration rules could help address shortages, but also called for further investment
in skills and training from the government to increase
the numbers of domestic candidates.
Employment experts believe people are being put off
from work in certain sectors that have developed reputations for low pay and poor conditions in recent
years, and that concerns over continuing high rates of
Covid-19 are also having an impact.
Analysis by UK Hospitality found 80 per cent of businesses reported vacancies for front-of-house roles, 85
per cent for chef roles, 47 per cent for housekeeping
and 43 per cent for assistant or general managers.
Some restaurant owners are worried that this could
lead to the closure of many restaurants, especially
smaller establishments. Pubs are also scrambling to
recruit staff, prompting Tim Martin, owner of JD Wetherspoons, a chain that owns nearly a thousand pubs,
to urge the government to allow more migrants from
the EU to work in Britain. Martin was an ardent advocate of Brexit.
The freight, construction and health sectors are also
struggling to fill vacancies, adding to the rising alarm
of owners and their shareholders. They have been urging the government to make it easier to hire workers
from EU countries. Under new post-Brexit immigration
rules, EU citizens not already settled in Britain have no
automatic right to work in the country and the new immigration system gives priority to high-skilled workers.
Britain’s shipping and freight industry has warned that
Britain is facing a mounting delivery crisis because of
a shortage of drivers. Industry officials say supermarkets risk seeing supply chains erode because of the
labour shortfall. Last month trucking company bosses
urged Prime Minister Boris Johnson to allow them
greater access to the EU labour market by introducing
temporary worker visas for Heavy Goods Vehicle drivers.
They say the shortfall is partly the result of pandemic
delays in testing new drivers and partly the result of at
least 15,000 drivers from EU countries not returning to
Britain after leaving last year during the lockdown.
So far, their request has been rebuffed. The Home Office said in a statement in response to the plea that
employers should “focus on investing in our domestic
workforce, rather than relying on labour from abroad.”

A-level results 2021: Top grades
reach record high

A

-level students have received
more A and A* grades this
year than ever before after
exams were cancelled for a second
time due to the coronavirus pandemic.
A-level, AS-level and GSCE exams
were cancelled in January due to
the ongoing disruption caused by
COVID-19. Instead teachers used
mock results, coursework and inclass assessments to determine students' grades this summer. More
than two in five sixth formers
(44.8%) were awarded A or A*
grades this year, which is up 6.3%
on last year's 38.5%. The number of
students with A* grades has also
risen dramatically - by 19.1% which is the highest figure since A*s
were introduced in 2010. But the
pass rate fell slightly by 0.2% from
99.7% to 99.5%, figures for England, Wales and Northern Ireland
show. Scottish Higher results have
been released separately. Female
students performed better than their
male counterparts overall and managed to overtake them in A* maths
results for the first time - with 29.1%
of girls getting the top grade in the
subject compared to 28.5% of boys.
Black pupils, those who get free
school meals and are from very deprived backgrounds achieved lower

results this year than before the
pandemic in 2019.
This means the achievement gap
between them and other pupils has
widened by 1.4% during the COVID
crisis. UCAS figures show that
numbers accepted onto their firstchoice university course also increased by a record 8% to 395,770.
There was also a 5% increase in the
number accepted on any course,
with 435,430 going to study full-time.
Experts have warned that the new
teacher assessments are causing
grade inflation and "lower standards
to become the norm". According to
an analysis by exam regulator Ofqual, some 6.9% of students in England were awarded three A*s this
year - compared with 4.3% in 2020
and 1.6% in 2019. Last year saw
further accusations of grade inflation
after the government was forced to
U-turn on a controversial algorithm
it introduced to make up for cancelled exams. There was uproar
from pupils and parents - with some
threatening legal action - after the algorithm downgraded thousands of
results. But after a system overhaul,
the majority of grades emerged
higher than expected.
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UK continues to advocate a solution in line
with UN parameters, Foreign Office says

Τ

he UK continues to
advocate a solution
in line with UN parameters based on the
model of a Bi-zonal, Bicommunal Federation with
political equality – a model
that is internationally accepted, the British Foreign
Office says in its reply to a
letter sent by the Board of
British Cypriots. Referring
to Varosha it says that the
UK continues to fully support UNSC Resolutions
550 (1984) and 789 (1992)
and that following the announcement made during
the visit of Turkish President Erdogan to Cyprus on
19-20 July 2021, the UK issued a National Statement
expressing concern and
strongly supported the 23
July UN Security Council
Presidential
Statement
which condemned the
announcement. The Board
of British Cypriots had sent
a letter to British Foreign
Secretary, Dominic Raab,

to mark the 47th anniversary of the illegal second
military invasion of the
Republic of Cyprus by the
Turkish army, in August
1974, asking London to
remind the Turkish President that attempts to settle
any part of Varosha are illegal under international
law.
"The UK remains committed to supporting the UN
process to reach a Settlement in Cyprus, which will
be in the best interest for all
Cypriots and enhance regional stability and security" the Foreign Office
replied. It added that "the
UK continues to advocate
a solution in line with UN
parameters based on the
model of a Bi-zonal,
Bi-communal Federation
with political equality – a
model that is internationally
accepted and one that we
believe to be broad enough
to address the concerns of
both sides"."Ultimately, it is
for the Greek Cypriot and
Turkish Cypriot leaders to
decide on the details of a

Settlement and the UK, as
a Guarantor Power and a
friend to all parties, will
continue to provide support
to this UN led process," it
says.It adds that in this regard, on 27-29 April, the
Foreign Secretary represented the UK as one of
the Guarantor Powers at
informal UN-led talks in
Geneva. "At this meeting,
the Foreign Secretary
urged all sides to demonstrate flexibility and compromise to find a solution to
the Cyprus Issue within UN
Security Council parameters. This built upon messaging delivered by the UK
to the parties on island
ahead of the talks including
by FCDO Minister for the
European Neighbourhood,
Wendy Morton, during her
visit on 7-9 April". It notes
that the UK has also been
clear in calling for all sides
to avoid any actions or
statements that could damage the prospects of a Settlement.
On
Varosha
specifically, the UK continues to fully support
UNSC Resolutions 550
(1984) and 789 (1992).

Furthermore, following the
announcement made during the visit of President
Erdogan to Cyprus on 1920 July 2021, it says that
the UK issued a National
Statement expressing our
concern and we strongly
supported the 23 July UN
Security Council Presidential
Statement
which
condemned the announcement.Turkey invaded Cyprus on July 20, 1974.
Numerous UN backed
talks to reunite the island
have failed to yield results.
UN
Security
Council
resolution 550 (1984) considers any attempts to
settle any part of Varosha
by people other than its
inhabitants as inadmissible
and calls for the transfer of
this area to the administration of the UN. UN Security
Council resolution 789
(1992) also urges that with
a view to the implementation of resolution 550
(1984), the area at present
under the control of the
United Nations Peacekeeping Force in Cyprus
be extended to include
Varosha. Turkish Cypriot
leader,
Ersin
Tatar,
announced in July 2021 a
partial lifting of the military
status in Varosha. On
October 8, 2020, the Turkish side opened part of the
fenced area of Varosha,
following an announcement made in Ankara on
October 6. Both the UN
Secretary-General and the
EU expressed concern,
while the UN Security
Council called for the
reversal of this course of
action.

Man convicted for murder
of UK Cypriot

Victim: Peter Petrou
Man convicted of manslaughter following July 2020 Kilburn stabbing
A man has admitted manslaughter in relation to a fatal stabbing in Kilburn in July
2020. Chihab Saleh, 24 (09.01.97) of

Kilburn Square, Kilburn appeared at
Harrow Crown Court on Thursday, 5 August.
He pleaded guilty to the manslaughter,
by diminished responsibility, of 37-yearold Peter Petrou. He also pleaded guilty
to possession of a bladed article.
Peter, who lived in West Kilburn, was
killed on 16 July 2020.
The emergency services were called to
Kilburn High Road following reports that
a man had been stabbed.
Peter was taken to a central London
hospital where he later died.
Saleh was arrested on 21 July 2020. He
was charged with multiple offences, including murder, but a plea of manslaughter was subsequently accepted as
above. Detective Chief Inspector Perry
Benton, from the Met’s Specialist Crime
Command, said: “This is a tragic case
that has left a family devastated. My
thoughts remain with Peter’s family and
friends as they come to terms with their
grief.”

BUY ONE GET ONE FREE offer on your favourite
Cypriot essentials
Would you usually be in Cyprus at this time of year? We would
too!
If you're missing traditional Greek food like us, then check out the
Greek Deli 2 U website to enjoy some authentic Cypriot treats
from your own home! From tasty olive pies to traditional rusk
rolls, they’ve got everything covered! Don’t miss their BUY ONE
GET ONE FREE offer on your favourite Cypriot essentials, shop
online now for a speedy delivery straight to your door this week!
Local customers can also Click and Collect, with orders ready for
same day collection from the Greek Deli 2 U warehouse in
Potters Bar. With over 600 Greek and Cypriot products to choose
from, we are sure there will be something for everyone. Follow
them on Instagram and
Facebook @greekdeli2u and subscribe to their mailing list to be
the first to know about all their special offers and latest products.
www.greekdeli2u.co.uk

4ocean: The circular economy of the high seas story
which is a legal structure for mission-focused businesses that prioritise impact alongside profit. Every 4ocean product purchased
comes with a One Pound Promise to pull one pound (in weight) of
trash from the ocean, rivers, and coastlines. Every purchase helps
fund the global ocean clean-up operation. The sustainability marketplace is crowded with companies that claim their products are
made from recycled ocean plastic. However, most of them can’t
trace the origins of their plastic. From the moment it’s recovered,
every pound of 4ocean waste is tracked through the entire supply
chain. Their documentation process sets a new industry standard
of accuracy and accountability – all of it audited and verified
quarterly by the Better Business Bureau.

“This sun, this sea, my heart
leaping with youth. Tenderness and glory merge in blue and
yellow”
– Albert Camus
Tracking every pound
4ocean is a business that recovers, retrieves and treats waste
plastic from the seas of the earth. It then makes and sells bracelets
with this cleaned and recycled plastic. Better on your wrist than in
a dolphin’s mouth. Their professional, full-time captains and crews
recover harmful marine debris from the ocean. They also work to
stop plastic pollution at its source by educating people about this
global crisis. It is not a charity. It is a public benefit corporation,

15m
This year 4ocean reached their 15 million pound milestone of
recovered plastic. It took them a year to recover their first million –
now it takes two months to reach the same number, with their improved technology, better equipment and a larger fleet of dedicated
vessels. Plastic waste entering the seas is increasing each year
with much of the plastic entering the seas is in particles smaller
than 5 millimetres. It is estimated that there is approximately 150
million tonnes of plastic pollution in the world's oceans, estimated
to grow to 250 million tonnes in 2025. The Ocean Conservancy
reported that China, Indonesia, Philippines, Thailand, and Vietnam
dump more plastic in the sea than all other countries combined.
Everyone talks about saving the oceans by stopping using plastic
bags, straws and single use packaging. That's important, but when
4ocean head out on the ocean, that's not what they find. The

largest single type of plastic pollution (10%) is discarded and lost
nets from the fishing industry.
Fish
For centuries, humans have relied on the ocean’s abundance of
fish for sustenance. Today, seafood is the world’s largest traded
food commodity and the primary source of protein for approximately
3 billion people. The industry also provides employment and income
for millions of people, which is particularly important for coastal
communities in developing economies. As the global population
grows, so does our demand for seafood. Advancements in commercial fishing technology mean humans now have the ability to
wipe out entire fish populations in a very short period of time.
Today, as much as 80% of the world’s fisheries are either overfished
or collapsing. Scientists fear that continuing to fish at our current
rate will cause a collapse of the world’s fisheries and have a significant impact on global food security.
Sustainable seafood is any seafood that is caught or farmed
with minimal environmental and social impact. Fisheries are generally considered sustainable when they target plentiful species,
follow local regulations and guidelines, and rely on scientific data
and ongoing population monitoring to ensure the fishery is well
managed.
There is an ongoing debate in ocean conservation circles about
whether fishing can ever be truly sustainable. Many indigenous
cultures have sustainably fished their waters for thousands of
years.
James Neophytou
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Private Landlords Licensing Scheme comes into force
1 September in Enfield

A

few
mont
by
h s
ago
George A. G o v e rthe
nSavva
ment approved the
application by Enfield Council to introduce
the Private Landlords Licensing regulations,
which will prove to be of benefit to both the
Landlords and
tenants, and will pay a
vital role towards improving the quality of
life for many people. It will come into force
on 1st September 2021. All private landlords need to apply by that date the very
latest. This is a Government approved

scheme; it will be illegal if landlords are
found not to be registered and fines may
be imposed on those landlords. The
scheme applies to private rented properties
let to one or two people, a couple or a single
family household in the following 14 areas:
Bowes, Edmonton Green, Enfield Highway,
Enfield Lock, Haselbury, Jubilee, Lower Edmonton, Palmers Green, Ponders End,
Southbury, Southgate Green, Turkey Street,
Upper Edmonton and Chase. The cost of
a selective licence is £600 for a five year licence. The licence fee is paid in two parts
- Part A costs £260 and is paid at the time
the application is made and covers the administration costs of processing the licence.

Part B of £340 is paid when the licence is
granted and covers the costs of the manage- ment and enforcement of the scheme.
Applications for a property licence can only
be made online through the property licensing website. Please visit the Enfield
Council website for further information on
the scheme and how to apply
https://new.enfield.gov.uk/
services/housing/selective- licensing-scheme/#4
There is a dedicated email prsh@enfield.gov.uk and a m direct line 0203 821
1761 to support landlords with any queries
relating to the application and payment process.

New book on Cypriot politician and
physician Dr Vassos Lyssarides

C

offee with the Doctor Deep Thoughts on
Cyprus, is a new book
by Demetra Molyva on the late
Cypriot politician, doctor, artist
and poet, Dr Vassos Lyssarides.
It includes a series of face- toface interviews with Dr Lyssarides over a period of time in
which his personality, thoughts
and fears for Cyprus and his
work as a doctor, poet and artist
are outlined.
The second part of the book

includes a series of key speeches
in English made by the Doctor
abroad in which his views, vision
and thoughts on Cyprus are
made crystal-clear.
A chapter is also dedicated to
his late wife Barbara, who stood
by him through the struggles for
Cyprus, and to whom he was
always grateful. It is an easy-read
in the English language and a
way to have an insight into
Dr Lyssarides’ soul and mind; a
man who devoted his entire life

to Cyprus and its people whom
he treated over many years as
a medical doctor.
The author, who knew Dr
Lyssarides since childhood, felt
the need to place his human
and sublime persona in a framework to be shared by people.
She gives special thanks to
her colleague Katia Gavrielidou
who supported and encouraged
her in this effort and who with
self-respect, fought and lost the
battle with cancer,.

To order the book, priced at
30 euros, please email
demetramolyva50@gmail.com

A Greek Island Nature Diary, a journal of flora
and fauna found in Corfu and The Ionian

A

Greek Island Nature Diary
by Jani Tully Chaplin, is
a lavish journal of highly
detailed watercolours and accompanying pencil drawings of
flora, fauna and natural objects
observed and collected during
the author’s years living in
Corfu and sailing the Ionian on
her family’s oceangoing catamaran. This evocative diary is
based on the author’s notes
and sketches made in remote
coves, in the thickets of the littoral and in the thyme scented
mountains of the interior. Alongside these studies, the book includes many fascinating, informative and often practical
descriptions of the medicinal,
olfactory and culinary uses of
the wild plants found in this naturalist’s paradise. As well as
her own personal observations,
the text reveals surprising links
between Ancient Greek civilisation and modern medicine; references to related Greek my-

thology and folklore intermingle
with quotations from poetry and
prose associated with the
plants. Jani Tully Chaplin studied art and history of art in England and abroad. An interlude as
a successful fashion model in
London was followed by marriage, an extended honeymoon
afloat in Cyprus and the raising
of her family in Devon, before
returning to spend ten years in
the Ionian Islands. Jani is an established designer with a large
selection of prestigious wildlife
commissions to her credit;
many of these have been
licensed worldwide to great acclaim.
Watercolour
and
gouache provide the ideal medium for her delicate and finely
detailed style. Jani has also
written The Butterflies Fly
Backwards and The Manor
House Stories.
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Cypriot singer Eleni C to perform for Nepomak UK

T

he Young upcoming Greek Cypriot singer
Eleni C, an Ambassador of the Yianis
Christodoulou Foundation will be performing a live acoustic set on behalf of the charity, for
Nepomak UK. Eleni C has been met with wide
critical acclaim from being featured on Sky Arts
TV, CBBC ‘The Playlist’ and performing live on
CBBC ‘Saturday Mash Up' and numerous radio
stations including BBC Radio London, BBC
Radio Leicester, BBC Radio Scotland to name
but a few and multiple National and International
press outlets. Eleni C has come onto the music
scene with a strong powered mindset, as
a woman and as a passionate advocate for
Mental Health. Eleni C is well on her way to join
the pantheon of Pop Stars whose music and charity work have become synonymous with a positive energy of change. Eleni C is not new to
charity work. She has passionately over the
years donated her time and talent to several
worthwhile causes. However her greatest passion is to improve the lives of young peoples’ by
giving them the tools to look after their mental
health. Therefore it was inevitable that when she

crossed paths with the Yianis Christodoulou
Foundation she would be eager to work with
them as the mission statement of the charity mirrors her strong beliefs. The Yianis Christodoulou
Foundations mission is to empower underserved
children and their families, to reach their full potential, improve their livelihoods and take advantage of economic opportunity through education
and social progress. Eleni C is also very proud of
her Cypriot roots and as such she was very
enthusiastic to work with Nepomak as there mission is to bring together young Cypriots and
strengthen the ties to their Cypriot heritage
through cultural, educational, professional and
social events. You can catch Eleni C performing
her acoustic set at Uncle Tony's Taverna, London,
N3 2SB on Fri 20th Aug from 7pm. For more info,
you can visit: Yianis Christodoulou Foundation:
https://www.yianischristodouloufoundation.com
Nepomak UK: https://nepomak.org/uk/ Eleni C:
https://www.elenicmusic.com
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Insurance making sense...

The estate agents with honesty at their core

The response of an Independent
business as more people turn to
local foodbanks for support

Make sure you are insured
correctly for your shed and
garage offices as they may
pose a risk
Andy Patikis

George Sifonios

A

growing number of
people are now working
from converted sheds,
garages and summerhouses
as Covid changed our attitudes
to home working, an insurer
has said. The proportion planning a dedicated office in the
house is also growing, according to the survey by Insurers. It
appears some are moving
away from operating from a
sofa or armchair. However,
there are warnings that some
may not be covered by home
insurance if something goes
wrong.’Shoffice' Plans The survey suggests one in 10 of
those asked work from a converted shed, garage or summerhouse - a proportion
expected to rise to 13%. The
popularity of so-called shoffices has risen, with some
people spending significant
sums for a luxury cabin. As
previously reported, the word
garage has become the most
popular search term on the
property website Rightmove.
Offices within the home are
also likely to become more
common, with 43% of the
1,400 people asked in the
survey expecting to use such
an arrangement compared
with 34% doing so now. In contrast, the proportion working
from their bed is expected to
fall from 14% now to a stillnoteworthy 11% in the future.
An Insurer said: "Flexible working and home-working practices have been around for
some time, but they have really
come into their own in the last
year. While home-working is
not the choice of every individual, we are likely to see more
flexibility as a basic benchmark

for the future, with many
people working remotely, at
least some of the time." The
survey suggested that one in
five people found working from
home more stressful than
being based at work. That
stress may increase depending on their line of work - with
some new businesses setting
up from home, potentially without insurance cover. Defaqto,
which analyses the sector, said
that some people risked invalidating their insurance if they
failed to inform their insurer
about their new line of work, if
it created extra risks. For
example, craft workers using
fire, or burning tools, or home
cooks selling their creations
might require specialist insurance that protected them from
the risk of fire or food poisoning respectively. While some
insurers have allowed people
setting up in business at home
to extend their cover at no
extra cost, some people may
need to buy new policies or
pay larger premiums owing to
the extra risk. There is also the
risk that expensive equipment

might bust insurance limits in
existing policies if stolen or
damaged.’Get Advice' Brian
Brown, consumer finance
expert at Defaqto, said the
pandemic had made many
people rethink their work and
expand a hobby into a business. "It is fantastic to see
such entrepreneurial spirit but
running a business from home
is not without risk and should
not be entered into lightly," he
said. ‘’Standard home insurance products are designed to
cover your property for domestic use and not as a business,
although most will allow you to
do office work from home.
If you are using your home as
a business premises, storing
stock and equipment at home
or having customers visit, you
could invalidate your policy."
He suggested people discuss
their business plans with their
insurer. They might consider a
home worker insurance policy,
with small business insurance
brokers able to offer guidance,
he said. Give us a call on
02076912409
further.

to

discuss

The pandemic and high
levels of unemployment have
led to an increasing number of
people in need who are struggling to make ends meet. This
was the driving force for community focused Estate Agent,
David Astburys, to kick off a
campaign in 2020 to support
Hornsey Food Bank and Tricky
period. Today they have expanded their support to Bound
Green Food Bank. The Food
Bank was established in June
2020 and grew out of the work
of residents who came together
to provide support for residents
in Bounds Green during the
pandemic. Today they welcome
over 300 people a week and
provide food and necessities
for guests and their families.
The Crouch End office of this
community focused independent estate agents has become
an official drop off location for
donations for Hornsey Food
Bank and Tricky Period.
Hornsey Food Bank provides
food parcels and necessities to
a countless number of families
and individuals every month.
They are an independent com-

munity led group run entirely by
volunteers. Tricky Period is a
period poverty initiative developed by grassroots homelessness group Streets Kitchen.
They supply period products to
several women’s shelters, refuges, mother and baby assessment units.
Yianni Aresti, Lettings Director & Partner at David Astburys
said; ‘The need for many in our
community is greater than ever
and we had an overwhelming
desire to find a way to help.
During the pandemic and the
lockdowns, we spent time volunteering and supporting the
Muswell Hill Soup Kitchen and
we wanted to expand those effort to other charitable organisations as more people are
struggling. We are inviting locals to drop off donations to our
Crouch End office, anything
you can give is helpful, however small.’
How you can help
The Hornsey Food Bank,
Bound Green Food Bank and
Tricky period always have a
need for the following:

• Food
• Toiletries
• Personal Care Products
• Cleaning Supplies
• Nappies
• Baby Wipes
• Sanitary Products
• Winter Coats and Jackets
• Toys
Donations drop off locations: David Astburys Estate
Agents, 15 Park Road, Crouch
End, N8 8TE
Monday – Thursday 8:30am
– 19:00pm and Saturday 10am
– 4pm
Alternatively, you can also
make donations at:
Hornsey Food Bank: Middle
Lane Methodist Church, Hornsey N8 Thursdays 10am -11am
and 1pm -2pm Bound Green
Food Bank: St. Michael's Hall,
37 Bounds Green Road N22
8HETuesday & Thursday 11am
- 4pm Both foodbanks are always looking for volunteers, if
you can give your time, please
visit: www.boundsgreenfoodbank.org & www.hornseyfoodbank.com
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Theatre Reviews

Film Reviews

An utterly enchanting
evening

George Savvides

Barney Efthimiou

ture City when the corrupt Humdinger becomes Mayor. Meanwhile, one of pups must face his
past demons and try to stand
strong against this new challenge…It is fun and fast and provides
good
entertainment
especially for younger children!

ESCHER-JOURNEY INTO INFINITY: This amazing
documentary, narrated by Steven
Fry, explores the work and life of

FILM OF THE WEEK
CODA
Sian Heder’s deeply moving film
arrives in cinemas and on Apple
TV following its recent London
premiere of the Sundance Film
Festival, where it won the Award
for Best Film. Heder writes and
directs a passionate story about
a CODA- Child of Deaf Parents.
Ruby (Emilia Jones) is a seventeen-year-old, who spends
most of her time interpreting for
her deaf family- her parents (Marlee Matlin & Troy Katsur) and
older brother (Daniel Durant).
Every morning she helps her
father and brother on their fishing
boat before she goes to high
school. Her contribution at home
and at work is invaluable but after
she joins the school’s choir, she
begins to dream of extending her
love for singing by applying to a
prestigious music school…Following THE SOUND OF METAL
here is another compelling film
which highlights the power of sign
language. Jones excels as the
young protagonist torn between
her loyalty to her family and her
love for music. Matlin delivers her
best performance since her
Oscar triumph in CHILDREN OF
A LESSER GOD and shares a
tremendous chemistry with Katsur, as her mischievous husband

who relishes the joys of being too
extreme or explicit with his sign
and body language. It will touch
the hardest and coldest of souls!

FREE GUY
This enjoyable, crazy blockbuster
is directed with manic energy by
Shawn Levy, who tells the story

of Guy (Ryan Reynolds), an enthusiastic bank teller who lives in
an open world video game called
Free City. He is content in his virtual world until his programmers

WENDY

decide to make changes…The
premise initially recalls THE TRUMAN SHOW but as the film develops it enters the reality of
TRON even though it loses its
early promise to be a biting satire
about virtual reality. Notorious
scene stealer Jodie Comer fails
to make an impact in her first Hollywood movie, but still, it is nice to
see Ryan Reynolds continuing to
send himself up!

THE SOUTHERN WILD a few
years ago. He now takes the
timeless story of Peter Pan and
gives it a modern twist following
Wendy’s adventures before she
meets the lost boys in the wild. A
lyrical piece of filmmaking superbly directed, acted, and photographed on a Caribbean Island,
very much worth experiencing on
the big screen.

NEW ORDER

I first saw Michal Franco’s remarkable movie at last October’s
virtual London Film Festival and
now seeing it again on the big
screen I appreciated even more
its cinematography and found the
story even more brutal. The division between classes has never
been more apparent- Upper
class Marianne is having a lavish
wedding of her dreams while unrest in the streets is building up to
a dangerous crescendo. . .A
mesmerising film from Mexico
that demands attention from its
very first scenes before the harrowing climactic sequence takes
your breath away. An important
film from a major filmmaker worth
discovering!

Benh Zeitlin demonstrated a deft
hand in directing children in his
award-winning film BEASTS OF

MINAMATA
This project, based on true
events, is clearly close to Johnny
Depp’s heart- he produces and
plays well renowned war photojournalist W. Eugene Smith, who
during 1971 sets to the Japanese
coastal city of Minamata determined to expose environmental
pollution caused by Chisso Corporation. He begins an obsessive
campaign along with many angry
locals whose families had being
poisoned by mercury following
years of pollution…This powerful
story is told with passion and
anger against environmental pollution and is as topical and urgent
as ever. Depp delivers a dedicated performance, well supported by an eclectic Japanese
cast.

PAW PATROL:
THE MOVIE
The loveable pups make an effortless cinematic leap with a
strong opening which sets up the
tone most beautifully. Their new
assignment takes them to Adven-

Dutch graphic artist M.C. Escher,
whose ground-breaking sketches
continue to play a major part in
popular culture. His passion for
infinity and his labyrinthine work
are still influential and can be admired in movies like ALIEN and
INCEPTION. Essential for art lovers!

PROFILE:

Tamur Bek-

mambetov’s urgent film is inspired by the book “In the skin of
a Jihadist” which tells the true
story of a British journalist who
poses as a young Muslim woman
on social media to expose a terrorist recruiter…It is magnetic
and powerful, building up to a nail
biting climax.

BOYS
FROM
COUNTY HELL:
A comedy horror from Ireland by
writer/director Chris Baugh, who
sets his action in a rural part of
the country where a father and
son along with fellow labourers
accidentally awaken an ancient
bloodthirsty vampire…It has its
moments but not very memorable.

THE FEVER:
This atmospheric Brazilian film is
set in Manaus, an industrial city
surrounded by the Amazon rainforest, and follows the story of
Justino, a solitary man who
works as a security guard at the
port. He is a Desana native and
now lives with his youngest
daughter but begins to question
his existence after he develops a
fever…It is a poetic film with a
strong lead performance worth
seeing!
Any feedback is welcome:
georgesavvides@hotmail.co.uk

S

outh Pacific (Chichester Festival Theatre) is a musical
composed by Richard Rodgers, with lyrics by Oscar
Hammerstein II and book by Hammerstein and Joshua
Logan. The plot focuses on American nurse, Nellie Forbush,
stationed on a South Pacific Island during World War II, who
falls in love with a middle-aged expatriate French plantation
owner, Emile de Becque, but struggles to accept his mixed-race
children. The writers believed they could send a strong progressive message on racism. It premiered on Broadway in 1949 not
long before the civil rights movement began to gain momentum.
This being twenty first century Britain some of the pre-opening
talk has been about race and colonialism.
While you consider that let me tell you about the most delightful
and enchanting of productions. Soon after it began, I got lost in
the Polynesian vibe and seductive music that so easily makes
you forget any scandals or cultural appropriations. The island
characters may appear to be stereotypical to Western liberal
eyes but they are also determined and astute. When Bloody
Mary decides daughter Liat should do all she can to snap up
Lieutenant Joseph Cable in marriage she knows full well what
they have to gain as a family. Elsewhere on the island there’s a
whole load of partying and seduction going on. Cue those songs
which are evocative, melodious and memorable. Younger Than
Springtime, I’m Gonna Wash That Man Right Outta My Hair and
Happy Talk for starters. Most come during a long first act but
that is the way it is written and Daniel Evans’ production overcomes that minor aberration with superb set piece numbers
during which Ann Yee’s scintillating choreography and Cat
Beveridge’s magnificent musical direction are utterly compelling.
Julian Beck (Emile) and Gina Beck (Nellie) have cut crystal
tenor and soprano sounds respectively that are emotive and
mellifluous. When they sang Some Enchanted Evening, I was
just that, enchanted. Meanwhile Joanna Ampil’s Bloody Mary is
Mother Earth in demeanour and deed and her rendition of
Happy Talk is far more a tribal ritual than the silly song of a
soppy mother. Excellent performances abound and when the
whole company come together to perform as one the sound and
vision are thrilling. Once you get beyond the violence and
bigotry you will be immersed in a revival of a musical that oozes
charm and splendour. So, forget those thoughts of summer
holidays abroad (unnecessary and unsafe) and get yourself to
Chichester for an evening of enchantment that will have you
imbibing the sights and sounds of paradise.
Meanwhile Vivat Stactou embarks with joy and delight…
My oh my, fifty years after I first performed in a production of
Anything Goes (Barbican) last week there I was again as a voyeur and critic. I remember thinking what a light farcical show it
was with all those romantic shenanigans on board a transatlantic cruise liner and this production, beautifully directed and
choreographed by Kathleen Marshall, is undoubtedly the best
farce I’ve seen on stage for a long time. This show cheered up
people during the 1930’s Depression in America so how apt that
it is doing the very same today in the UK.
The posse of characters on board are completely bonkers doing
barking mad things some of which seems to make no sense at
all. But those Cole Porter songs are wonderful so we forgive the
madness when the company sing and dance. Sutton Foster as
Reno Sweeney is dynamic, versatile and very funny and
supported by a terrific company. The dance number that ends
the first half had the audience on its feet before it had even
ended. Tap dancing sailors are always a winner. Another winner
is any Mercedes Dyer as gangster moll Emma, an absolute
hoot. Anything does go on in this sensationally good show so
get on board now!
Finally, Stef E is awestruck…
Wonderville (Palace Theatre) by name and wondrous by nature.
Five incredible acts. A vaudevillian journey of illusion. Mr Chris
the bewildering mind reader definitely blew my mind. We had
magic in abundance alongside hula hooping and roller skating,
all very talented, impressing with their unique skills. It’s colourful,
humorous, intriguing and engaging and just the kind of show to
dust off your Covid cobwebs. You will sit there saying time and
time again “how did they do that”? Highly recommended.
South Pacific - www.cft.org.uk
Anything Goes - www.barbican.org.uk
Wonderville - www.wondervilleuk.com

24 | Thursday 12 August 2021

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

Samsara

Mind and body fitness

W

ith another mini
heatwave
predicted here in the
UK, it is essential that we do
not allow our bodies to get
dehydrated. It is easily done,
especially if you are one of
those when appetites drop
in the heat. Those who are
extremely active, children,
elderly, and prone to dizzy
spells, need to really make
sure the body is not allowed
to get to dehydration point.
So it is up to us to also help
not only ourselves, but
others who have risk factors
or cannot communicate and
get water for themselves.
Dehydration is when an individual has lost so much fluid,
that the body can no longer
function normally and shows
symptoms or develops signs,
due to the loss of fluid.
The body loses water every
day in the form of breath that
we exhale, as water in our per-

spiration, urine and stool. With
the water that is lost we also
lose small amounts of electrolytes. Our bodies are constantly
adjusting the balance between
water along with salts and electrolytes with the fluid intake. If
there is too much water loss,
the body becomes out of balance or dehydrated.
Stages of dehydration.
Mild, moderate and severe.
In mild or even moderate dehydration, it can be reversed and
put back balance with oral intake of fluids that contain electrolytes (or salts) that are lost
during activity. If left unrecognised and untreated, the
symptoms of moderate can
quickly worsen and lead to
further severe symptoms which
go from dizziness or lightheadedness, where the person cannot stand or walk properly.
Blood pressure can drop when
trying to stand after being
seated or lying down (low blood

pressure or orthostatic hypotension). Lethargy confusion,
seizure or coma. Increase in
heart rate. In some instances of
moderate or severe dehydration it can lead to death. People
can be risk in heat exposure,
too much exercise, activity,
work related activity, vomiting,
diarrhea, or increased urination
possibly diet or infection. Being
diabetic or on forms of medication that trigger frequent urination.
The symptoms of dehydration are
1.Dizziness
2.Feeling tired
3.Dry Mouth
4.Feeling very Thirsty
5.Sweating less than usual
6.Urinating less than usual
7.Dark coloured Urine
Replace Electrolytes.
In addition to drinking water,
it is essential that electrolytes
(potassium and sodium are replaced. Drinking water without

electrolyte replacement may
not complete the balance of
water and electrolytes the body
has lost. Electrolytes help you
stay hydrated, along with many
other functions that keep you
alive and active. It helps with
with muscle contractions and
nerve responses. If electrolyte
imbalance is severe, it can lead
to muscle cramps, twitches,
weakness.
The best way to replace electrolytes is to consume them,
throughout daily eating and
within the diet. Fruits, dairy and
poultry are a great source elec-

trolytes like potassium, sodium,
calcium. How to get electrolytes.
1.Drink unsweetened coconut water.
2. Eat bananas for potassium.
3. Have fruit, make fruit
smoothies.
4.Add fruit to flavour water,
sip regularly throughout the day
5. Eat foods like chicken,
avocado and watermelon.
6. Electrolyte drinks can be
fine if they do not contain added
sugar.
7. Always carry a bottle of

water with you.
8. Avoid too much coffee as it
acts as diuretic.
9. Tea can aid better than
coffee, as it has less caffeine.
Drinking less 3.5-8 of cups of
tea at once, is unlikely to have
dehydrating effects.
10. Greens, beans, soy products, almonds, taking are also
good sources of calcium. So a
vegetable smoothie also works
well.
Love and Sparkles,
Samsara x
www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Rice Pudding / Ρυζόγαλο

A

classic Greek/Cypriot
pudding, thick and creamy,
with a kiss of Cyprus rosewater (Ροδόνερο / Ροδόσταμα).
Rizogalo
translates
as
Ρύζι/rice Γάλα/milk and is similar
to English or French rice pudding,
but cooked in a saucepan and
never finished in the oven.
I remember my grandmother
Vasillou making this with her own
homemade, thin, short pasta,
called Trimma or Fithe (Τρίμμα
η Φιδέ), small, thin noodles that
look like vermicelli. She also used
fresh milk from her goats, never
added egg yolks or cream, but
always served the puddings
warm in large bowls, topped with
extra sugar and lots of ground
cinnamon, and sometimes
chopped almonds from her trees.
I like decorating my rice
pudding with dried rose petals,
pistachios and almond slivers.

Ingredients (makes 4-5 small
bowls):
100g
(4oz)
short-grain
Arborio rice or pudding rice
250mls (8fl oz) water
75g (3oz) caster sugar
900mls (1½ pints) whole milk
1 egg yolk
1 tsp cornflour, diluted in a
little milk or water
2 -3 tablespoons rosewater
1 teaspoon vanilla bean paste
or extract
For topping:
Ground cinnamon

Unsalted pistachio slivers
(optional)
Almonds slivers (optional)
Dried rose petals (optional)
Method:
Place the rice with the water
in a thick bottomed pan and
place over a medium heat, bring
to the boil, lower heat, stir occasionally until most of the water
has been absorbed. Do not burn
the rice!
Pour in the milk and sugar,
bring to the boil, then turn the
heat down to very low and
simmer gently, stirring frequently;
it takes quite a bit of stirring but
well worth it, the rice should be
cooked in 25-30 minutes or until
the milk has reduced and thick-

ened. If the rice has gone very
thick, add a little bit more milk
and remember, you don’t want
the rice to be mush.
In a very small bowl, whisk the
egg yolk with the diluted cornflour
and rosewater, remove rice from
the heat and add the egg mixture.
Place back on a very low heat
for a minute or two and keep
mixing to cook the egg.
Place into small bowls or a
large bowl, sprinkle with ground
cinnamon and decorate how you
like! You can also enjoy it nice
and warm for breakfast, topped
with berries!
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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St Andrew the Apostle School’s Year 13 students
achieve outstanding results

Y

ear 13 students at St Andrew the Apostle School have improved on
last year’s strong academic performance with an excellent set of results
• 25% of all grades awarded were A*/A
• 54% of all grades awarded were A*/A/B
• Great success with BTEC choices combined with A level choices
• 100% of students going to university of choice or into an apprenticeship
programme
Our students have exemplified the St Andrew the Apostle way with their
resilience and determination to succeed despite the challenges they encountered as a result of the pandemic. Year 13 went through a rigorous process of
testing and assessment under a high level of control to achieve grades which
are the gateway to their future.

Philosophy and Modern Languages, University of Exeter.
• Christos T achieved grades Distinction (Grade A equivalent), B, C in Health
and Social Care (Applied General), Biology and Psychology. Destination: Psychology, Middlesex University.
Headteacher Mrs Indira Warwick said “It is a privilege to see how well our Year
13 students have done- they thoroughly deserve every happiness. We were
one of very few schools locally who delivered live lessons every day during
the last lockdown so that we minimised the loss of learning time for our students. We continued to work closely with parents and carers to look after and
support our learners as for us, each young person is a valued and important
individual. The hard work and determination to succeed from every single student has really paid off. We have established a legacy of success and our new
Year 13 are set to break all records with students applying to Oxbridge and
top Russell Group Universities to read Medicine, Law, Computer Science and
other very competitive courses. All of the staff at STA and I are simply delighted
and we are looking forward to hearing all about the positive impact we know
our students will have as they take their next steps in our changing world. Well
done STA. Ever to Excel!”
Chair of Governors, Mrs Mary Karaolis OBE said “The excellent quality,
commitment and hard work of all the school staff, together with the positive
support of the parents and carers and the wonderful students of our school
has minimised the impact of the awful COVID pandemic on the effectiveness
of the school and the progress of our students. We look forward to our school
continuing to provide a Greek Orthodox faith values-based education,
leading to high academic standards in an educational environment that is welcoming to all.”

Information about enrolment to our sixth form:

Notable achievements include:
• Anastasis A achieved grades A*, A*, A*, A, A in A level Chemistry,
Economics, Politics, Maths and Biology. Destination: Chemistry, University College London (UCL).
• Isidora M achieved grades A*, A, A in Biology, Chemistry and Maths.
Destination: Optometry, City University of London.
• Andrew G achieved grades A, A, A in Economics, History and Maths.
Destination: Business Management with placement year, University
of Southampton.
• Paul V achieved grades A*, A, C in Politics, History and Maths. Destination:
Computer Games design, Middlesex University.
• Socrates A achieved grades A, A, B in History, Politics and Biology.
Destination: Ancient History, Leeds University.
• Michaela D achieved grades A, A, B in Psychology, Greek and Religion &
Philosophy. Destination: Business Management and Marketing, Queen Mary,
University of London (QMUL)
• Katerina D achieved grades Distinction (Grade A equivalent), Distinction
(Grade A equivalent) and B in Health and Social Care (Applied General), BTEC
Business Studies and Psychology. Destination: Psychology, Canterbury Christ
Church University.
• Jason D achieved grades A, A, C in History, Religion & Philosophy and Maths.
Destination: History, Queen Mary, University of London (QMUL)
• Damianos K achieved grades A, B, C in Economics, Religion & Philosophy
and Psychology. Destination: International Business, Brunel University.
• Stavros C achieved grades Distinction (Grade A equivalent), Distinction
(Grade A equivalent) and C in Health and Social Care (Applied General), BTEC
Business
Studies
and
Psychology.
Destination:
Business
Management and Marketing, Nottingham Trent University.
• Tia S achieved grades Distinction (Grade A equivalent), B, B in Health and
Social Care (Applied General), Psychology and Religion & Philosophy.
Destination: Degree in Social Work, Middlesex University.
• Oliver S achieved grade Merit (Grade B equivalent), B, B, B in BTEC
Business Studies, Politics and Religion & Philosophy, Italian. Destination:

Information about joining our new Year 7 cohort in September 2022:
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Cyprus Rugby Summer Friendly – London UK
ends in 1 win and 1 defeat

Cyprus Rugby Captain George Cosma, Cyprus High
Commissioner in the UK Andreas Kacouris and
manager Andrew Binikos
Our Mighty Mouflon exiles (UK
based players) visited Eton
Manor Rugby Club for a preseason friendly on Saturday 7th
August kick off at 13:00.
The team were missing several
key first team UK based
players, 6 pulled out due to
work commitments. This was
quite a blow to the depth of the
squad. There were many positives in that the team welcomed
several new potentials who
were given an opportunity to
shine.
A pre friendly game was played
on the Friday evening the 6th
August which kicked off at
7:30pm. The game was played
without the scrummage, to ensure that covid restrictions were
followed. The evening game
was very physical, our boys
played with passion and great

energy, having a point to prove
from the defeat of 2 seasons
ago. The result a triumphant win
31-12 to the Mouflons.
Saturday’s game was to be a
different affair. Andrew Binikos
head coach approached the
game with the development
squad in mind. Providing an opportunity for the new players
and fringe players alike to have
a run out to stake a place in the
squad for the coming season.
The first half Cyprus went
ahead scoring the first try, Eaton
Manor responded. Cyprus
again scoring but not converting
the kick this time, moving 12-7
ahead. Just before the end of
the half going very close to
scoring a 3rd try. However, in
the closing seconds it was
Eaton Manor who equalised
and successfully converted the
kick moving 14-12 up.

The second half was closely
fought; Eaton Manor playing
with a fresh team from their
squad of 60 odd players they
scored a further 2 tries and successfully converted their kicks.
Cyprus went close several
times but not enough to reduce
the deficit. The game played the
night before took its toll on the
squad. The result Cyprus 12
Eaton Manor 28.
Following the match Andrew Binikos stated that he was very
pleased with the way that the
guys played. Playing without a
recognised scrum half, the commitment and way we played together was very encouraging.
There were many positives to
be taken from the game.
We are now looking forward to
the new season ahead, with the
first game at home against Croatia. The actual date to be con-

firmed. Please look out for news
of the game and the media
channels of where it can be
watched.
The game was attended by several Cyprus Rugby fans and
family members supporting their
sons, along with Andreas Kacouris the Cyprus High Commissioner and Michael Yiakoumi Sports Editor at Parikiaki.
A special thanks goes out to Rebecca Wood CRF Physio, it was
her last game supporting the
boys. Rebecca is returning to
her mother land Australia. Rebecca has provided Physio support for the past 5-6 years. Her
support and dedication to our
team will be missed. Thanks
also to Eaton Manor for hosting
the team and providing a solid
basis for the preparation of the
new season.
Please note that the CRF have

launched the club shop enabling supporters to order official replica shirts, polo tops,
baseball caps etc. on-line.
www.vx-3.com/shop/club/cy

The summer sale is now on with
some great bargains to be had
worthwhile looking at.

to produce quick enough times
for him to proceed to the semifinals. As with the young Sailors,
these two young Swimmers will
hope that the experiences
gained in Tokyo will give them
a vital edge to help at the next
Olympics.In contrast to some of
her Cypriot team colleagues,
Eleni
Artymata
will
be
disappointed with her performance in finishing fifth in her 400
Metres heat. However, slow
times across the heats meant
that she still managed to
squeeze through to the semi-finals. Despite failing to progress
to the final, Artymata set a new
national record for the event of
50.80 seconds, and this represents a very satisfactory Games
for her. In the Men’s Discus,
Apostolos Parellis set a new
season’s best in the qualifying
round, but unluckily missed out
on a place in the final by just
one place. A season’s best was
also produced by Milan Traikovic in the Men’s 110 Metres Hurdles as he qualified for the
semi-finals. Sadly, a really disappointing run with a time well
down on his personal best, saw
Traikovic finish last in his semifinal.
Elsewhere in the Olympics,
there were a number of stunning performances and surprising results, all the more noteworthy when you consider the

unusual preparation for the
Games caused by the Covid
pandemic, and the absence of
any spectators at the various
venues in Tokyo. The world
needed the distraction of a successful Olympic Games and the
athletes delivered.
One of the most stunning individual performances came in
the Men’s 400 Metre Hurdles,
where the Norwegian Karsten
Walholm’s winning time of
45.94 seconds demolished the
previous world record by three
quarters of a second; a quite
stunning achievement. There
were also magnificent performances in the Women’s 100 and
200 Metres from the Jamaican
Elaine Thompson-Herah. In
both events, Thompson-Herah
ran the second fastest times in
history as she secured gold, in
the process completing the
sprint double for the second
Olympics in a row. Another
memorable moment in the Athletics arena occurred when Qatar's Mutaz Essa Barshim and
Italy's Gianmarco Tamberi, unable to be split on countback in
the Men’s High Jump, decided
to share the gold medal.
Another memorable moment for
different reasons happened in
the Women’s Gymnastics,
where Simone Biles, arguably
the face of the entire Games,
battled her way to a bronze

medal in the Beam competition.
This had followed Biles withdrawing from a number of her
other events citing mental
health concerns. It was a wonderful moment, celebrated by
the whole Gymnastics community, when Biles returned to
action to gain third place. It was
possibly a greater achievement
in the circumstances than any
of her previous gold medals.
The Closing Ceremony itself
focused on fun, with football
freestylers, BMX riders and
break-dancers providing a
lovely sign off. Air force planes
in Paris flew across the city,
painting the French ‘Tricolour’
in the sky to mark the official
handover as host city from
Tokyo to Paris.The United
States pipped China to top the
medal table, and the host nation
rose to third place. Great Britain
and the Russian Olympic Committee teams rounded off the
top five. A total of eighty-six
countries won at least one
medal in Tokyo. With the next
Olympic Games in 2024 back
in Europe, and without the hindrance of the pandemic, everyone connected with the Cypriot
Olympic team and its supporters will hope that results will
improve, and an elusive second medal will be won by the
team.

Peter Antoniou

Tokyo 2020 Olympics Finale

As the Tokyo Olympics drew to
a close last weekend, the Cyprus team will look back on their
collective performance with
some satisfaction. Although the
team was unable to secure any
medals, and few athletes will be
totally happy with their individual results, there were definite
signs of hope for the future and
optimism ahead of Paris 2024.
After seeing largely positive performances from his fellow Cypriot Shooters, Andreas Makri,
will be disappointed with his result in the Men’s Trap competition, as he finished in twentyeighth
position
out
of
twenty-nine entrants. With first
place after the first six of ten
races in the Men’s Laser Class,
Pavlos Kontides bid for a second Sailing medal looked a
good prospect. However, a disastrous seventh race in which

he failed to finish, and a
disappointing final race left
Kontides with ground to make
up in the medal race. Despite
his best efforts, it wasn’t enough
to secure a medal, and Kontides was left empty-handed in
fourth position, with the bronze
medal just three points out of
reach. It was nevertheless, an
excellent Olympics for Kontides,
and he will hope to return in
Paris in 2024 to challenge for a
medal once again. Andreas
Cariolou will also be satisfied
with his campaign in the Men’s
Windsurfing RS:X event, finishing twelfth out of twenty-five
competitors. This represented
an improvement on his previous
best of thirteenth place,
achieved in both 2004 and
2008.
In the women’s version of the
same event, 19 year old Olym-

pic debutant Natasa Lappa finished in a credible twenty-first
position out of twenty-seven.
Fellow first time Olympian Marilena Makri ended her campaign in the Women’s LaserRadial event in a position of
thirty-third out of forty-four.
Whilst both these young
women’s competitions do not
appear anything to celebrate,
the experience of an Olympic
Games at their age should
stand them in good stead for
2024, and in both their events,
their results should improve with
age.Marios Georgiou finished a
lowly fiftieth out of sixty-six in
the Men’s Floor Exercise of the
Artistic Gymnastics competition.
He also failed to qualify for the
final of the Men’s Horizontal
Bars event. With a high number
of entrants in the Gymnastics
events, it is no shame for Georgiou to have struggled in Tokyo,
and he will expect to fare better
in the Commonwealth Games
in Birmingham in 2022.
Despite winning her Women’s
100 Metres Freestyle heat,
Kalia Antoniou’s winning time
was not enough for her to qualify for the semi-finals. In the
shorter, 50 Metres event, she
also failed to produce a time
quick enough to get her through
to the next round. In the same
events for men, Antoniou’s
brother Nikolas was also unable

Adam Ioannou
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Omonia Youth FC are the FA & McDonald’s Grassroots
Club of the Year

England World Cup hero Sir Geoff Hurst, Omonia Youth Chairman Michael Pieri, Vice-Chair and Welfare
Officer Myri Demetriou, Arsenal and England star Martin Keown, Coach Development Officer David
Poncia and Club Secretary Evagoras Mandrides
After recently being named
‘Club of the Year’ by the Middlesex County FA, community
grassroots club Omonia Youth
FC, sponsored by Spector,
Constant & Williams, Vas
Barbers and V Jewellers have
gone one better as they were
named the FA & McDonald’s
national ‘Club of the Year’ at a
star-studded award ceremony
held at Wembley Stadium last
Saturday. Writing in the winner’s
brochure, the FA’s Chief Executive Officer Mark Bullingham
said: “The FA & McDonald’s
Grassroots Football Awards are
to recognise people who make
a positive difference. It’s our
way to celebrate some of the
fantastic individuals who put
their heart and soul into the
grassroots game across England – and say a huge think you
to the incredible number of volunteers who inspire us all.”

The award ceremony took place
at Wembley Stadium prior to
this season’s annual curtain
raiser to the new domestic season, the Community Shield
match between Leicester City
and Manchester City. The event
was attended by a number of
football stars including England’s 1966 World Cup final hattrick hero Sir Geoff Hurst,
former Arsenal and England internationals Martin Keown and
Rachel Yankey OBE, former
Aston Villa and England striker
Darius Vassell, former Manchester City and England defender Joleon Lescott and
former Manchester United
Women’s manager Casey Stoney MBE. In all there were 12
awards
celebrated
and
awarded with Omonia Youth FC
picking up the prestigious
Grassroots Club of the Year
Award. The club were repre-

sented at the event by Chairman Michael Pieri, Vice-Chair
and Welfare Officer Myri Demetriou, Club Secretary Evagoras Mandrides and Coach Development Officer David Poncia
who had the honour of having
Sir Geoff Hurst on their table.
In the winner’s brochure there
was a thorough explanation
why each winner was worthy of
their award with Omonia Youth’s
reading: “ Pinpointing the importance of their mental wellbeing and safeguarding, the
club put together a ‘recovery
curriculum’ to encourage compassionate and kind coaching
ad ensuring the club supported
its players.”
“As a club Omonia Youth works
hard to enhance the football experience for children beyond
matchday, and they make the
most of their social media presence to deliver positive mes-

sage at every opportunity.”
“Omonia Youth FC are a dynamic and family-driven club
that continues to grow and consistently challenges itself to develop and improve.”
Prior to be awarded the trophy
on stage, a video was shown
detailing why Omonia Youth FC
were worthy winners with contributions
from
coaches,
players, parents and from the
Middlesex FA. At half time, all
the awards winners were taken
pitch side and were presented
to the crowd with their trophy
along with Sir Geoff Hurst – a
lovely moment that was also
shown on the stadium’s big
screens too. This really is a
wonderful honour for the club
and Chairman Michael Pieri had
this to say:
“This really is an incredible tribute to what we try to do as a
club, and that is to ensure that

the children of our community
have a safe, fun, positive and
inclusive environment to develop their love of the beautiful
game. We are of course delighted to be named club of the
year; it is an honour and personally, I feel very humbled. The
past 18 months have been so
challenging for all, so to be recognised for what we did, to try
to keep everyone in the club in
a positive frame of mind, is
mazing.”
“Growing up as a kid playing at
Wembley, scoring a goal at
Wembley and lifting the cup at
Wembley were dreams. Well,
as Omonia Youth FC we got to
Wembley, we won an award at
Wembley and at half time, I got
to fulfil that dream of lifting a
trophy at Wembley – dreams
really do come true!”
“The award is national recognition of the hard work of so

many people – the management committee whose support
is unstinting, the trustees, the
volunteer coaches, our parents,
carers and of course our wonderful players. Thank you to
them and thank you to our
county FA, Middlesex, for their
advice, guidance and support
and of course thank you to the
national FA judging panel who
felt we were worthy of this
award. Our ethos of ‘football for
all’ is the bedrock of what we
do, why we do it and how do it
and this award is recognition of
that ideal.” Should you feel enthused and want to know more
about Omonia Youth FC, you
can contact the club via the
contact page on the club’s website www.omoniayouthfc.com

Fixtures
Friday 13th August 2021
Premier League
Brentford v Arsenal 20:00 Sky Sports
Saturday 14th August 2021
Premier League
Man Utd v Leeds United 12:30 BT Sport
Leicester v Wolves 15.00pm

Chelsea v Crystal Palace 15.00pm
Watford v Aston Villa 15.00pm
Everton v Southampton 15.00pm
Burnley v Brighton 15.00pm
Norwich City v Liverpool 17:30 Sky Sports
League Two
Leyton Orient v Exeter

Isthmian League
Kingstonians v Haringey Borough 15.00pm
Spartan South Midlands League
New Salamis v Leighton Town 15.00pm Haringey
Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ
Combined Counties League
St Panteleimon v Reading City 15.00pm, Enfield

Town FCl, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL
Essex Senior League
Takely v Cockfosters 15.00pm
Sunday 15th August 2021
Premier League
Newcastle United v West Ham 14:00 Sky Sports
Tottenham Hotspur v Man City 16:30 Sky Sports

28 | Thursday 12 August 2021

Michael Yiakoumi

Emirates FA Cup disappointment for both New Salamis
and St Panteleimon FC

UK Cypriot clubs New Salamis
and St Panteleimon FC will both
be disappointed with their Emirates FA Cup performances in
the Extra Preliminary rounds
New Salamis losing to Kensington and Ealing Borough and St
Panteleimon losing to West
Essex 4-2.
Kensington & Ealing Borough
emerged victorious in their 3-1
clash with fellow Londoners
New Salamis.
The match was vibrant in front
of over 200 fans at Haringey
Borough stadium for New Salamis it was their second year
of appearing in the FA Cup Tee
Reds who were promoted to the
Premier Spartan South Midlands League were hoping to
emulate last year when they
reached the FA Cup First Qualifying round losing to Brentwood
after beating West Essex and
Colney Heath in the previous
rounds.
This year under a new manager
Danny Bailey New Salmis went
into the Extra Preliminary round
game against Kensington & Ealing Borough from the Combined Counties League Division
One knowing it will be a difficult
game with all the FA Cup
drama.
There was chances at both
ends with both teams keepers
kept busy. The New Salamis

keeper Austin Byfield was
outstanding pulling off two phenomenal saves.. New Salamis
took the lead in the 30th minute
when Antonio Michael got
possession on the left and
slotted the ball past the oncoming Kensington keeper Tommy
Kelly and it looked like it was
going to take the Red’s into the
break with a 1-0 lead but no a
New Salamis own goal gave the
opposition an equalising goal.
This shook New Salamis who
failed to take advantage when
Kensington was reduced to ten
men after one of their players
was sent off and another own
goal from the Reds put them
2-1 down and they failed to
recover and Kensington scored
a third in the final minute to give
them a 3-1 win.
St Panteleimon’s debut FA Cup
campaign came to an end in the
Extra Preliminary Round as
they were beaten by West
Essex at Wadham Lodge on
Friday Night. The West Essex
team coach is UK Cypriot
George Karsa.
It took just two-minutes for West
Essex to find themselves ahead
as the ball fell to the feet of UK
Cypriot Demetris Frangeskides,
who fired the ball beyond the
keeper. The early pressure from
the hosts continued as they
looked to peg the opposition

back, but that didn’t stop the visitors from trying to move the ball
up the pitch.
St Panteleimon had their first
chance of the game as Guilherme Monti fired a free-kick
low and hard from distance, but
the set-piece was well blocked.
It didn’t take long for the away
side to find themselves level
though as in the 13th-minute,
the Saints had their first ever
FA Cup goal. Monti did well on
the right-hand side as he got
past a number of defenders before sliding the ball into the feet
of Alexander Michaelides, who
slotted well beyond the keeper
from just inside the box.
The game was fairly even, with
neither side dominating possession and both sides struggling
to get beyond the oppositions
defensive line, until the visitors
came close to taking the lead
as Noyan Tajbakhsh struck a
thunderous effort towards goal,
but the shot was just over the
bar. Despite finding themselves
close to conceding, it was the
host who retook the lead in
23rd-minute. Callum Bloss
stood over a free-kick and fired
the set-piece beyond the visiting
keeper, who had found himself
planted to the spot.
Both sides had looked to make
a fast start to the second half
The hosts extended their lead
8-minutes into the second half
as Moyo Ajirade ran through on
goal and slotted underneath the
on-rushing keeper. The Saints
pulled one back in the 60th-minute. A free-kick was fired low
into the box and flicked beyond
the keeper by Brad Gilmaney.
As the game reached the final
15-minutes, both sides continued to battle well as the West
Essex supporters called for their
side to get on the ball and attack
while the Saints sought an
equaliser. It was the hosts who
had upped the pressure as they

looked to kill off the game, but
they struggled to test the
keeper. A dangerous ball was
flicked across the face of goal,
but no one was close enough
to tap home before the pressure
had paid off for West as they
added a fourth with 5-minutes
left to play. Callum Bloss received the ball on the edge of
the box and fired the ball beyond the keeper to put the hosts
all but through to the next
round. The visitors continued to
battle as the game reached the
90th-minute, but the scoreline
wasn’t on their side. West
Essex now go onto playin the
Preliminary Round to face Barton Rovers away from home.
Local team Cockfosters FC
went onto beat Sawbridgeworth’s 3-0. The first half could
have gone either way in the first
half, but a controlled second
half from Cockfosters along with
their goals, saw them dominate
play as they got a comfortable
win. Their first goal came when
Jack Hockney, fired a volley
beyond the keeper. The goal
had given the visitors confidence as they came forward
again. They almost had a second immediately as Matt
Thompson had two bites at a
shot, but his second effort was
fired just wide after his initial
shot had been blocked.Reece
Masanya finished of a good
move to put the away side 2-0
up.The third goal was fired
home in the 73rd-minute as
Cockfosters Ryan Wade lined
up a free-kick and fired it
beyond the keeper. Despite
both sides coming forward in injury-time, the referee brought
the game to an end to confirm
Cockfoster’s passage to the
Preliminary Round and a tie
with AFC Sudbury at Chalk
Lane.

FA Cup action from New Salamis versus Kensington
and Ealing Borough

FA Cup action from West Essex versus
St Panteleimon FC

Leicester win Community Shield Omonia are through to the
playoff round of Europa League
1-0, against Man City
Kelechi Iheanacho scored a late
penalty against his old club as
FA Cup winners Leicester City
beat Premier League champions Manchester City 1-0 in
the Community Shield curtainraiser to the season on Saturday.
The victory was the second in
a row at London’s Wembley
Stadium for the Foxes, who
beat favourites Chelsea by the
same scoreline in the May FA
Cup final but finished fifth in the
Premier League.
The game seemed set for a
penalty shoot-out when second
half substitute Iheanacho went
down after a lunge by Nathan
Ake in the 89th minute, and
then fired into the top corner
from the spot.
Jack Grealish had earlier come
off the bench for Manchester
City but there was to be no
dream debut for the England
midfielder in his first game as
the Premier League’s most expensive player and at the scene
of July’s Euro 2020 final.

Signed for 100 million pounds
Grealish raised a cheer with his
64th minute arrival but was
otherwise frustrated on a wet
evening in North-West London.
With senior players rested or recovering from injuries, City
manager Pep Guardiola fielded
an unfamiliar line-up with five
academy starlets in his squad
and teenagers Sam Edozie and
Cole Palmer starting.
Leicester, who suffered a major
blow earlier in midweek when
French defender Wesley Fofana broke his leg in a friendly,
were close to full strength with

evergreen striker Jamie Vardy
up front. Vardy, 34, came
closest to scoring in the first half
when a hooked shot was
pushed onto the post by goalkeeper Zack Steffen just before
the break. Leicester goalkeeper
Kasper Schmeichel also tipped
a dangerously dipping Ilkay
Gundogan free kick over the bar
in the seventh minute.
The match was limited to some
53,000 fans. Man City start the
Premier League season at
Tottenham Hotspur on Aug. 15
while Leicester are at home to
Wolves the day before.

Omonia are through to the playoff round of Europa League
qualifying after a dramatic penalty shootout win over Flora in
Estonia.
Defending a 1-0 lead from last
week’s first leg in Cyprus, Omonia when they won 1-0 with their
goal coming in the 12th minute
from Tzionis.
After securing direct entry into
the second round of Champions
League qualifying through
UEFA’s Champions’ Path system, Omonia were handed a
particularly unkind draw when
pitted together with Croatian
title-winners Dinamo Zagreb
who they lost to 3-0 on aggregate.
With their title defence not due
to get underway until later this
month, Henning Berg’s side
switched their sights to winning
a two-legged encounter with
Flora, or face a further demotion
– to the new Europa Conference League.
Omonia seemed to be in control
when they extended their advantage in the 43rd minute
through Andronikos Kakoullis
from a pass from Loizos Loizou

he shot with a right footed shot
from more than 35 yards to the
centre of the goal. Assisted by
Loizos Loizou.
Amazingly, he had not initially
been included in the starting
lineup, but came in as a lastminute replacement for Cepovic
who had a problem in the warmup.
Flora equalised three minutes
into the second half through Sapinen, before Sapien struck

again just two minutes from
time, sending the game to extra
time with the scores 2-2 on
aggregate.
There were no further goals in
the additional half an hour, so
the tie came down to penalties,
with the Cyprus champions
holding their nerve to win the
shootout 5-4.
Omonia will now go on to play
Royal Antwerp of Belgium in the
next round.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Marina Chrysostomou

Μαρίνα Χρυσοστόμου

(from Achna Cyprus)

(από Άχνα Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death of

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της

our beloved mother Marina Chrysostomou, who sadly

αγαπημένης μας μητέρας Μαρίνας Χρυσοστόμου,

passed away on Tuesday 3rd August, at the age of

η οποία δυστυχώς απεβίωσε την Τρίτη 3 Αυγούστου,

68. Marina moved from Achna Cyprus,

σε ηλικία 68 ετών. Η Μαρίνα μετακόμισε από την Άχνα

to London in 1974 where she met her husband

Κύπρου στο Λονδίνο το 1974, όπου συνάντησε τον

Demetris and remained devoted and dedicated to him

σύζυγό της Δημήτρη και παρέμεινε αφοσιωμένη σε

and their 3 children in their marriage of

αυτόν και τα 3 παιδιά τους στο γάμο τους που κράτησε
45 έτη. Η Μαρίνα ήταν μια εξαιρετική και υποστηρι-

45 years. Marina was an exceptionally nurturing and

κτική μητέρα, η οποία ήταν περήφανη για τον Παναγή,

supportive mother who was extremely proud of Pa-

τον Ανδρέα και τον Ηλία, και τα πέντε εγγόνια της,

nayis, Andreas and Elias; and her five grandchildren,

Ανδρέα, Δημήτρη, Ζάιν, Κωνσταντίνα και Αθηνά.

Andreas, Demetris, Zain, Constantina and Athena.

Η Μαρίνα αφήνει επίσης πίσω την μητέρα της, την

Marina also leaves behind her mother; her sister and

αδερφή της και τα δύο αδέλφια της. Η Μαρίνα άφησε

two brothers. Marina has left her family with incredible

την οικογένειά της με απίστευτες αναμνήσεις και θα

memories and will be missed dearly by each and one

λείψει πολύ σε όλους όσοι την γνώριζαν. Δεν θα ξεχα-

of them - she will never be forgotten as she rests in

στεί ποτέ καθώς αναπαύεται εν ειρήνη. Η κηδεία θα

peace.The funeral will take place on the 18th August

τελεσθεί στις 18 Αυγούστου στην εκκλησία των

at the 12 Apostles Church in Brookmans Park, at

12 Αποστόλων στο Brookmans Park, στις 12.30 μ.μ.

12.30pm and the burial and wake will follow

Η ταφή και η παρηγοριά θα δοθούν στο κοιμητήριο του

at New Southgate Cemetery. Flowers are welcome,

New Southgate. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, θα

there will also be a donation box at the Church and

υπάρχει επίσης ένα κουτί δωρεάς στην Εκκλησία και

Cemetery with all proceeds going to The North London
Hospice.

17.07.1953 - 03.08.2021

το Κοιμητήριο με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο
The North London Hospice.
† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ευτυχία Γιαννάκου

Eftyhia Yiannakou

(από τη Βυζακιά, Κύπρος)

(from Vyzakia, Cyprus)

Με μεγάλη λύπη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς
Ευτυχίας Γιαννάκου από τη Βυζακιά στις 26 Ιουλίου 2021 σε
ηλικία 90 ετών. Γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 1931 στο χωριό
Νικητάρι και μετακόμισε στη Βυζακιά το 1948 όπου παντρεύτηκε
τον αγαπημένο της σύζυγο Κώστα.
Μετακόμισε στο Λονδίνο το 1966 όπου ζούσε έκτοτε.
Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Κώστα, τα παιδιά της Μιχαήλ,
Οδυσσέα, Ανδρούλλα, Τζωρτζίνα, δέκα εγγόνια, 5 δισέγγονα και
λοιπούς συγγενείς. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 16 Αυγούστου
2021, στις 12.00 το μεσημέρι, στην Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, N9 0LP.
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Cheshunt, Entry στη γωνία του
Barrow Road και στο Dark Lane, EN7 5LN, και η παρηγοριά θα
δοθεί στην αίθουσα του Northaw Village Hall, 5 Northaw Road
West, EN6 4NW. Η οικογένεια έχει ζητήσει να δοθούν δωρεές
στην Cancer Research and Alzheimers Society. Θα υπάρχει ένα
κουτί δωρεάς στην εκκλησία και στην αίθουσα.

08.02.1931 - 26.07.2021

It is with deep sadness and heavy broken heart we announce the
passing of our dearly beloved wife, mother, grandmother and
great grandmother Eftyhia Yiannakou from Vyzakia on the 26th
July 2021 at the age of 90. Born on 8th February 1931in Nikitari
village and moved to Vyzakia in 1948 where she married her
beloved husband Costa. She moved to London in 1966 where
she had lived ever since. She has left behind her husband
Costa, children Michael, Odyssea, Androulla, Georgina, ten
Grandchildren, 5 Great Grandchildren and beloved relatives.
The funeral will take place on the 16th of August 2021,12.00 pm,
at St Demetrius Greek Orthodox Church, 2 Logan Road, N9 0LP.
She will be laid to rest at Cheshunt Cemetery, Entry on the
corner of Barrow Road and Dark Lane, EN7 5LN, followed by the
Wake at Northaw Village Hall, 5 Northaw Road West, EN6 4NW.
The family has requested that remembrance be made in the
form of donation to Cancer Research and Alzheimers Society.
There will be a box at the church and also at the Hall.
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ΝΕΚΡΟΛΟΛΛΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ακριβώς 40 ημέρες σήμερα από τις 24 του Ιουνίου όταν στο κτύπημα του τηλεφώνου μου, μου ανακοινώθηκε
ο θάνατος του Αντρέα Κωνσταντίνου (Λόφτης Ψηλού) από τον Γαμπρό του Μάριο, σύζυγο της κόρης του Πάμπης,
για το δυσάρεστο γεγονός.
Ο θάνατος του Ανδρέα συνέβη, εν πλήρει ηρεμία περιστοιχιζόμενος από τις τρεις του κόρες, την Βάσω που ήρθε από την Αυστραλία, την Χέλεν που ήρθε
από την Κύπρο, την Πάμπην και τον σύζυγο της Μάριον και τα παιδιά τους Κούλλαν και Παναγιώτη. Με τον Μακαριστό Αντρέα γνωριστήκαμε το 1960
κατά την μετοίκησίν μου στο Βαρώσιν, Κάτω Βαρώσιν διπλά από τον Σωματείον Μαραθών όπου σύχναζα αθλούμενος με το ποδόσφαιρο με προπονητή
μου τον Νίκον Πητσιάουλον Αστέριν του Κυπριακού ποδοσφαίρου, γνωστός ανά τον Παγκύπριον αφού αγωνιζόταν στην Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου.
Δίπλα ακριβώς από το Σωματείον υπήρχε ένα μικρό παπουτσίδικο όπου εργαζόταν μαζί με τον πεθερό του Χαραλάμπον Σοφοκλέους. (Χαμπης Μίμης)
όπως τον ήξεραν οι γνωστοί του και φίλοι του στα μεταλλεία όπου εργαζόταν. Ο Μακ. Χαμπης Μίμης υπήρξε ένα από τα πιο δραστήρια Στελέχη του ΑΚΕΛ
και της Συντεχνίας των τότε Μεταλλωρύχων και τιμήθηκε από το ΑΚΕΛ για την προσφορά του προς το Εργατικό Κίνημα.
Φαίνεται πώς οι Διδαχές του πεθερού προς τον γαμπρόν Αντρέαν καρποφόρησαν, αφού ο μακαριστός Αντρέας υπήρξε ένας πιστός Ακελικός Ψηφοφόρος
μέχρι το τέλος της ζωής του. Είχε υπηρετήσει για πάνω από δέκα χρόνια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία των Βάσεων, για αυτό και μετά τον εκτοπισμό του
με την Τουρκική Εισβολή μετανάστευσε στο Λονδίνο όπου εργάστηκε σε διάφορες εταιρείες αφήνοντας την σφραγίδα του ως ενός εντίμου
εργάτη και οικογενειάρχη. Άντι λουλούδια στο σημερινό μνημόσυνο γραφώ αυτό το Σύγγραμμά ευχόμενος όπως το χώμα που τον σκεπάζει αγκαλιά με
την αγαπημένη του σύζυγο Κούλλα να είναι ελαφρύ και η μνήμη του αιωνία.

Με την αγάπη μου, ο ξάδελφός σας Ρίκκος, όπως με αποκαλούσατε.

Συλλυπητήρια
Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας
εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή του
συλλυπητήρια στους
οικείους των οιγονενείων του

Θεόφιλου (Φιλής, Χαμπής)
Βασίλα

και της

Μαρίνας

Χρυσοστόμου
που απεβίωσαν πρόσφατα.

Αιωνία τους η μνήμη
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