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ΤΑΛΙΜΠΑΝ
Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ
Σχέδιο της Βρετανίας να δεχθεί 20.000 Αφγανούς, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν
Συνεχίζονται μάχες κατά των Ταλιμπάν βόρεια της Καμπούλ

Zarifa Ghafari: Περιμένω να έρθουν να με σκοτώσουν
Σελίδες 3, 9, 10, 7 & 17

Λέσβος – Πρόσφυγες από το Αφγανιστάν διαδήλωσαν ενάντια στους Ταλιμπάν

Εμβόλια με δέλεαρ... πίτσες,
καφέδες και δωρεάν ταξί

Πλίμουθ: Βίντεο δείχνει τον
23χρονο με όπλο στο χέρι

Αττική: 11 συλλήψεις και 142
προσαγωγές για εμπρησμούς

Καφέδες και πίτσες… κερασμένα
από το κράτος, μειωμένο εισιτήριο στο σινεμά, εκπτωτικά κουπόνια για παραγγελίες φαγητού
στο σπίτι και δωρεάν διαδρομές
με ταξί.
Σελ. 4

Στο βίντεο που τραβήχτηκε σε έναν
ήσυχο δρόμο του Πλίμουθ, ο
23χρονος ένοπλος φαίνεται με το
κυνηγετικό του όπλο να κρέμεται
στο πλάι του...
Σελ. 3

Πρόκειται για 164 προσαγωγές,
εκ των οποίων έχουν γίνει 21
συλλήψεις». «Μόνο στην Αττική
που ήταν και τα περισσότερα μέτωπα...
Σελ. 7

Σελ. 5

Γκρεμίζουν
Γκρεμίζουν τα
τα θεμέλια
θεμέλια
εφαρμογής
εφαρμογής τυχόν
τυχόν λύσης
λύσης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ––Ανταπόκριση
Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣΧ.Χ.ΠΑΣΙΑΣ
ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 2 & 18

Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από την
Downing Street
Γουέντι
Γουέντι Μόρτον:
Μόρτον:

«συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε μια λύση
μέσα στις παραμέτρους του ΟΗΕ…»
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Ισχυρή υποστήριξη του ΗΒ στην Προεδρική Δήλωση του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Βαρώσι έκφρασε η Υπουργός Γουέντι Μόρτον

Α

παντώντας στην επιστολή της
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ, η Υπουργός
Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Αμερικής
Γουέντι Μόρτον, εξέφρασε τη
«συνεχή υποστήριξη του Ηνωμένου
Βασιλείου για μια ολοκληρωμένη,
δίκαιη και διαρκή επίλυση του
Κυπριακού». H κα. Μόρτον είπε
πως, «συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε μια λύση μέσα στις παραμέτρους του ΟΗΕ με βάση το μοντέλο
μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, προσθέτοντας πως είναι
ένα μοντέλο που είναι διεθνώς αποδεκτό και που πιστεύουμε ότι
είναι αρκετά ευρύ για να δώσει
λύσεις στις ανησυχίες και των δύο
πλευρών».
Όσο αφορά την πρόσφατη ανακοίνωση της Τουρκίας και του ψευδοκράτους σχετικά με το παράνομο
«άνοιγμα» τμήματος της περιφραγμένης περιοχής στο Βαρώσι,
η κα. Μόρτον δήλωσε πως «το Ηνω-

μένο Βασίλειο συνεχίζει να υποστηρίζει πλήρως τα ψηφίσματα 550
(1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, και υποστηρίζουμε σθεναρά

διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο
στη διαδικασία επίλυσης του
Κυπριακού υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ». Η Υπουργός Ευρωπαϊκής
Γειτονίας και Αμερικής, απαντούσε

την Προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καταδίκασε την ανακοίνωση στις 23
Ιουλίου.»
Κλείνοντας, η κα. Μόρτον διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας
ότι «το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πιστή στη δέσμευση της για να

σε
επιστολή
της
Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ, που
εστάλη στις 20 Ιουλίου 2021,
σηματοδοτώντας τη 47η μαύρη
επέτειο της παράνομης εισβολής
και κατοχής της Τουρκίας στην
Κύπρο. Η απάντηση της υπουργού
ακολουθεί επίσης την συμμετοχή της

στην κοινή διαδικτυακή εκδήλωση
της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Ομάδας για την Κύπρο και της
Ομοσπονδίας στις 19 Ιουλίου,
καθώς και την επιτυχημένη ηλεκτρονική εκστρατεία της Ομοσπονδίας
Hands off Cyprus, που είχε ως
αποτέλεσμα να λάβουν επιστολές
για την Κύπρο και το κυπριακό 73%
των βουλευτών από ψηφοφόρους
στην εκλογική τους περιφέρεια.
Στην επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χρήστος
Καραολής, τον προέτρεψε να
υποστηρίξει έξι αρχές για την
επίλυση του Κυπριακού, με βάση
τον σεβασμό των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και του Διεθνούς
Δικαίου.
Η επιστολή τόνισε επίσης το
απαράδεκτο αίτημα της Τουρκίας για
διχοτόμηση του νησιού και τις
ενέργειες και τις απειλές της
Τουρκίας στο Βαρώσι.

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

Το Ελληνικό Σχολείο της Αγίας Βαρβάρας,

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ

χρειάζεται δασκάλα ή δάσκαλο διά τα

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.

του

Southend-on-Sea,

στο

Essex,

παιδιά του σχολείου του Σαββάτου, για
την περίοδο που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο 2021. Διά περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον πατέρα Παναγιώτη: 07830199378

Γωνιά Ποίησης
Της Φύσης μας τα Θέλγητρα
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
Μας έχουν πει στην Φυσική, Μαγνήτης πώς
υπάρχει,
Μόνο μέσα στα Μέταλλα – Του Σύμπαντος τα
σώματα
Ίχνος πάνω στα άνθη!
Μα έλα που σε περνάω, από τριανταφυλλιά,
Μυρωδιά της με μεθάει – Σαν μαγνήτης με
τραβάει,
στην δική της αγκαλιά!
Στα σίδερα ευρίσκονται, Μαγνητικές δυνάμεις,
Ο Δάσκαλος μας έλεγε – Με πείραμα απόδειχνε,
την ώρα σου μην χάνεις!
Αρνητικό και Θετικό, για να υπάρχει έλξις,
στης Φυσικής τους ορισμούς – Πλανήτη μας
κανονισμούς,
στην πρακτική η λέξις!
Όμως εμένα με τραβούν, Μαγνητικά πεδία,
Ζώων, έντομων και ψαριών – των λουλουδιών
και των πουλιών,
Μελωδικά ωδεία!
Τής φύσης μας τα θέλγητρα, και της ψυχής
το πάθος,
αυτά με μαγνητίζουνε – αισθήματα κεντρίζουνε,
Κι’ας λένε είναι λάθος!!!

Τα γεράματα
Του Ανδρέα Γεωργίου Κοντεάτη
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά που
απορρέουν από προσωπικά βιώματα του ποιήτη.
Πότε μου εγώ γεράματα δεν θέλω να περάσω
ούτε ακίνητος να μείνω στο κρεβάτι να μην
μπορώ να κοιμηθώ ούτε να περπατήσω και

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

θέλω
υγιής εγώ να σας αφήσω να φύγω από την γη
χωρίς να υποφέρω αρρώστιες και γεράματα
δεν θέλω να τα ξέρω μπορεί ακόμα και
τυφλός
εδώ να καταλήξω και αν δεν μπορώ να δω
το φως
παιδιά μου και εγγόνια σας τα δίνω
τα γεράματα και αντίο σας αιώνια.
Γεράματα, γεράματα ποτέ μου δεν σας θέλω
να μην μπορώ να κοιμηθώ τις νύχτες και θα
κλαίω και όταν τες μέρες περπατώ να με
φωνάζουν γέρο
γεράματα, γεράματα ποτέ μου δεν σας θέλω
να μην μπορώ να κοιμηθώ τις νύχτες και θα
κλαίω και όταν τες μέρες περπατώ να με
φωνάζουν γέρο.
Τα γεράματα είναι άτιμα πάντα
μεταμορφώνουν
χάνονται τα μυαλά και όλα τα λογικά μας
ούτε φαΐ δεν θέλουμε ούτε νερό να πιούμε
και ανάθεμα τα γεράματα δεν θέλω να
τα δούμε
τα νεανικά μας πρόσωπα χωρίς καμιά ρυτίδα
σε πιάνουν τα γεράματα δεν έχεις πια ελπίδα.
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Εγκρίθηκε η χρήση του
εμβολίου της Moderna
στους έφηβους
Η επιτροπή εμβολιασμού της
βρετανικής κυβέρνησης καλείται να υιοθετήσει την απόφαση της MHRA, ώστε να
ξεκινήσει άμεσα η χορήγηση
του σκευάσματος της Moderna σε παιδιά ηλικίας 12-17
ετών Έγκριση για να χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας από
12 ως 17 ετών έλαβε το εμβόλιο της Moderna κατά της
Covid στη Βρετανία.
Συγκεκριμένα, η ρυθμιστική
αρχή φαρμάκων και προϊότων
υγείας της χώρας (MHRA)
άναψε το «πράσινο φως» για
την επέκταση χρήσης του
«Spikevax» και στους έφηβους, καθώς διαπίστωσε πως
είναι ασφαλές. Πλέον, η
επιτροπή εμβολιασμού της
βρετανικής κυβέρνησης καλείται να υιοθετήσει την απόφαση της MHRA, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η χορήγηση του
σκευάσματος της Moderna
στους έφηβους.

Τζόνσον: Κανείς να
μην αναγνωρίσει κυβέρνηση των Ταλιμπαν
Κανείς δεν πρέπει να αναγνωρίσει σε διμερή βάση τους
Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του
Αφγανιστάν, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. "Δεν θέλουμε να
αναγνωρίσει κανείς σε διμερή
Ταλιμπάν".
βάση
τους
"Θέλουμε μια ενιαία θέση
μεταξύ όλων όσοι συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις με εμάς,
στο βαθμό που μπορούμε να
πάρουμε μια", τόνισε ο
Τζόνσον. Ο πρεσβευτής της
Βρετανίας στο Αφγανιστάν
παραμένει στην Καμπούλ και
το προσωπικό κάνει ό,τι είναι
δυνατόν για να βοηθήσει τους
Βρετανούς που θέλουν να φύγουν από τη χώρα, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο
Εξωτερικών στο Λονδίνο,
ενόσω οι Ταλιμπάν ισέρχονται
στην αφγανική πρωτεύουσα.
"Μειώσαμε τη διπλωματική
μας παρουσία λόγω της
κατάστασης επί του πεδίου,
αλλά ο πρεσβευτής μας παραμένει στην Καμπούλ και το
προσωπικό της βρετανικής
κυβέρνησης συνεχίζει να
εργάζεται για να παράσχει
βοήθεια τους Βρετανούς
πολίτες και το αφγανικό προσωπικό μας", δήλωσε εκπρόσωπος του Φόρειν Όφις.

Πλίμουθ: Βίντεο δείχνει τον 23χρονο Σχέδιο της Βρετανίας να δεχθεί 20.000 Αφγανούς, μετά
δολοφόνο να κυκλοφορεί με όπλο την επιστροφή των Ταλιμπάν
πριν σκοτώσει το 5ο του θύμα

Η

μητέρα του δράστη είχε
ζητήσει την ψυχολογικήπαρακολούθηση του γιου
της στη διάρκεια του lockdown
Στο βίντεο που τραβήχτηκε σε
δρόμο
του
έναν
ήσυχο
Πλίμουθ, ο 23χρονος ένοπλος
φαίνεται με το κυνηγετικό του
όπλο να κρέμεται στο πλάι του,
να κατευθύνεται προς το σημείο
οπού πυροβόλησε και σκότωσε
το 5ο θύμα του την 66χρονη
Kate Shepherd έξω από ένα
κομμωτήριο.
Λίγα
λεπτά
νωρίτερα είχε δολοφονήσει τη
50χρονη μητέρα του, Maxine,
στο σπίτι της εκεί κοντά, πριν
βγει έξω και σκοτώσει την τριών
ετών Sophie Martyn και τον
43χρονο πατέρα της Lee, που
είχαν την ατυχία να περνάνε
εκείνη τη στιγμή από το Biddick
Drive. Μάλιστα το κοριτσάκι είχε
υιοθετηθεί από τον Lee και
τησύντροφο του πριν από δυο
χρόνια. Το 4ο θύμα του ήταν ο
59χρονος Stephen Washington
που είχε βγάλει βόλτα τα δυο
«Χάσκι» σκυλιά του σε κοντινό
πάρκο.
Στη συνέχεια ο ένοπλος «Incel»
,όπως φαίνεται και στο βίντεο
που δημοσίευσε το ITV News,
φαίνεται να περνάει από ένα
σπίτι, να διασχίζει το δρόμο
προς το κομμωτήριο Blush,
όπου θα πυροβολήσει θανάσιμα την Kate Shepherd, το
πέμπτο θύμα. Δευτερόλεπτα
αργότερα, ο Ντέιβισον αφού
έχει σκορπίσει έναν εξάλεπτο
τρόμο στους δρόμους του
Πλίμουθ, που όμοιο του δεν

έχουν βιώσει εδώ και 11 χρόνια
στην πόλη της νοτιοδυτικής
Αγγλίας, γυρίζει το όπλο στον
εαυτό του και πατάει τη σκανδάλη προτού να φτάσουν στο
σημείο οι ένοπλες αστυνομικές
δυνάμεις. Η μητέρα του δράστη,
η οποία βρίσκεται επίσης
ανάμεσα στα θύματα, είχε
παρακαλέσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη διάρκεια του
lockdown, να αναλάβει την
ψυχολογική υποστήριξη του
γιου της, όταν η ίδια ανακάλυψε
πως ο 23χρονος διατηρούσε
εγκεκριμένη άδεια για οπλοκατοχή.
Ποιος είναι ο Τζεικ Ντέιβισον
«Ένας χοντρός και άσχημος
παρθένος». Έτσι περιέγραφε
τον εαυτό του ο 23χρονος δράστης του μακελειού στο Πλίμουθ
της Βρετανίας που άφησε πίσω
του έξι νεκρούς, μεταξύ αυτών
και τον δράστη, αλλά και ένα
κοριτσάκι 3 ετών. Ο ίδιος
Youtuber που φανταζόταν ότι
ήταν ο Εξολοθρευτής, μιλούσε
συχνά για τη σύνδεσή του με το
«incel», ένα κίνημα που συνδέεται με μαζικές δολοφονίες από
μισογυνιστές στις ΗΠΑ και τον
Καναδά, όπως αποκαλύπτει η
MailOnline. Ο Τζέικ Ντέιβισον
ήταν bodybuilder και... εμμονικός με το γεγονός ότι δεν ήταν
ελκυστικός προς τις γυναίκες.
Δημοσίευε συχνά βίντεο στο
κανάλι του στο Youtube, στα
οποία εμφανιζόταν ο ίδιος να
γυμνάζεται, ενώ πρόσφατα είχε
ανεβάσει ένα δεκάλεπτο βίντεο
στο οποίο μιλούσε για τη ζωή
του που «στηρίζεται στην εναντίωση προς εσάς», για την
ανθρωπότητα που βρίσκεται
«στα πρόθυρα της εξαφάνισης», αλλά και για το ότι είναι
απωθητικός προς το αντίθετο
φύλο. Αναδημοσίευε επίσης βίντεο με ακραία βίαιες σκηνές
από βιντεοπαιχνίδια. Στην πιο
πρόσφατη μετάδοση που έκανε
μέσα από το υπνοδωμάτιό του,
ο ίδιος έλεγε: «Ξυπνάς και κοιτάς τον τοίχο και σκέφεσαι ότι
τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά
εγώ είμαι ακόμα στην ίδια θέση,
στην ίδια περίοδο της ζωής,
ακόμα ένα γαμ...νο κάτι, αυτός
ο γαμ...νος παρθένος, χοντρός
και άσχημος. Μερικές φορές
μου αρέσει να σκέφτομαι,
ξέρεις, ότι είμαι ο Εξολοθρευτής
ή κάτι τέτοιο. Και παρόλο που,
ξέρετε, φτάνει σχεδόν σε μία
πλήρη αποτυχία του συστήματος, ο ίδιος προσπαθεί να εκπληρώσει την αποστολή του».

Μακροπρόθεσμο σχέδιο υποδοχής συνολικά έως
20.000 Αφγανών επεξεργάζεται η βρετανική
κυβέρνηση, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο
Αφγανιστάν. Την πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να υποδεχθεί έως και 20.000 Αφγανούς
πολίτες, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν* στο
Αφγανιστάν, έκανε γνωστή ο πρωθυπουργός της
Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.
Τον πρώτο χρόνο, αναμένεται να δεχθεί έως και
5.000 Αφγανούς, δίδοντας προτεραιότητα σε
γυναίκες, μεταξύ άλλων. Σε βάθος χρόνου,
στόχος του σχεδίου είναι να δεχθεί στη Βρετανία
συνολικά έως 20.000 πολίτες από το Αφγανιστάν.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνιστά τροποποί-

ηση εκείνου που εφαρμόστηκε στην περίπτωση
των προσφύγων από τη Συρία. Οι Ταλιμπάν
επέστρεψαν στο Αφγανιστάν, αφού προηγήθηκε
μία εβδομάδα καταλήψεων πόλεων, με τελικό
προορισμό την Καμπούλ, όπου και εισήλθαν την
Κυριακή (15/08), «οδηγώντας» τις εξελίξεις που
ακολούθησαν, με τον Ασράφ Γκάνι να παραιτείται
από πρόεδρος και να αποχωρεί από τη χώρα.
Την επομένη της άφιξής τους στην Καμπούλ,
πλήθος Αφγανών τράπηκε σε φυγή, σπεύδοντας
στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου και διαδραματίστηκαν σκηνές χάους.
Εν τω μεταξύ, σειρά χωρών έχουν δρομολογήσει
επιχειρήσεις απομάκρυνσης διπλωματών και
άλλων πολιτών από το Αφγανιστάν.

Το 2050, το Λονδίνο θα «γίνει» Βαρκελώνη, προειδοποιούν
οι επιστήμονες

Α

νησυχητικές οι εκτιμήσεις των ερευνητών
για πολλές μεγαλουπόλεις του κόσμου που
θα
καταγράψουν αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας τους, με αποτέλεσμα να αλλάξουν
δραματικά μια σειρά από παράγοντες στη ζωή
των κατοίκων τους. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, εκτιμάται πως το 2050 η ζωή στο Λονδίνο
θα μοιάζει πολύ περισσότερο με αυτή της Βαρκελώνης του 2020. Μπορεί, αρχικά, αυτό να φαίνεται έως και θετικό στους κουρασμένους από τη
βροχή Λονδρέζους, όμως στην πραγματικότητα
πρόκειται για ένα τρομακτικόενδεχόμενο, που μεταξύ άλλων θα επιφέρει φαινόμενα όπως ισχυρές
ξηρασίες – όπως, για παράδειγμα, συνέβη πράγματι στη Βαρκελώνη το 2008, όταν οι κάτοικοι
είδαν τα αποθέματα πόσιμου νερού να εξαντλούνται σχεδόν ολοκληρωτικά και τις δεξαμενές τους
να αδειάζουν. Εκατοντάδες πόλεις ανά την υφήλιο θα δουν τις κλιματικές συνθήκες τους να αλλάζουν, με κύριο χαρακτηριστικό την αυξανόμενη
θερμοκρασία, ποσημαίνει ότι θα αντιμετωπίσουν

ξηρασίες, πλημμύρες, καταιγίδες και άλλες κλιματικές καταστροφές, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων του Εργαστηρίου Crowther στο
πανεπιστήμιο ETH της Ζυρίχης. Όπως επισημαίνουν στην έκθεσή τους, κάποιες από τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν
μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, καθώς
δεν υπάρχει καταγεγραμμένο προηγούμενο.
Είναι χαρακτηριστικό πως πόλεις όπως η Κουάλα
Λουμπούρ, η Τζακάρτα και η Σιγκαπούρη πρόκειται να έρθουν αντιμέτωπες με κλιματολογικές
συνθήκες πρωτοφανείς, που δεν αυτή τη στιγμή
δεν υπάρχουν πουθενά στον πλανήτη.
Η συγκεκριμένη μελέτη προβλέπει το πώς θα μεταβληθεί η θερμοκρασία 520 πόλεων σε όλο τον
κόσμο και συνέκρινε τις προβλέψεις αυτές με
ισχύουσες συνθήκες στη Γη. Για παράδειγμα,
εκτός του ότι το Λονδίνο θα «γίνει» Βαρκελώνη,
προβλέπουν επίσης ότι η Μαδρίτη θα μοιάζει με
το σημερινό Μαρακές, το Σιάτλ με το Σαν Φρανσίσκο και η Νέα Υόρκη με τη Βιρτζίνια Μπιτς.

Ντ. Ράαμπ: η Δύση πρέπει να προσπαθήσει να «επηρεάσει
θετικά» τους Ταλιμπάν

Η

Βρετανία προειδοποίησε
τους Ταλιμπάν ότι το
Αφγανιστάν δεν πρέπει
ποτέ να χρησιμοποιηθεί για την
εξαπόλυση τρομοκρατικών επιθέσεων, προσθέτοντας ωστόσο
ότι η Δύση θα πρέπει να
προσπαθήσει «να επηρεάσει
θετικά» τους ισλαμιστές που
κατέλαβαν και πάλι την εξουσία
στην Καμπούλ με την αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών
δυνάμεων.
Ο
υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ
Ράαμπ δήλωσε ότι η Δύση θα
πρέπει να επιδείξει πραγματισμό στις σχέσεις της με τους ταλιμπάν και να προσπαθήσει να
δει αν μπορεί να επηρεάσει
προς το μετριοπαθέστερο την

νέα εξουσία στο Αφγανιστάν.
«Το μήνυμά μας θα είναι αυτό:
το Αφγανιστάν δεν πρέπει ποτέ
να χρησιμοποιηθεί για την
εξαπόλυση
τρομοκρατικών
επιθέσεων κατά της Δύσης,
είχαμε επί 20 χρόνια επιτυχία
στον τομέα αυτόν», δήλωσε ο
Ράαμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο
Sky. «Θέλουμε να κάνουμε ό,τι
είναι δυνατόν, στην οδό ευρέων
διπλωματικών-οικονομικών
κυρώσεων, για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό στο
μέγιστο, και επ΄αυτού είμαι
ρεαλιστής, ώστε να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε προς
το μετριοπαθέστερο και να
ασκήσουμε μίας μορφής θετική

επίδραση
στο
καθεστώς.
Στο σχόλιο δημοσιογράφου του
Sky ότι οι Ταλιμπάν είναι «ένα
τσούρμο αγροίκων με τη
βούλα», ο Ράαμπ απάντησε:
«δεν θα διαφωνήσω με την
άποψη αυτή, αλλά τώρα είναι
εξουσία και τώρα χρειάζεται να
αντιμετωπίσουμε αυτήν την
πραγματικότητα». «Πρέπει να
δοκιμάσουμε αν υπάρχει προοπτική μετριασμού αυτού του
είδους του καθεστώτος που
τώρα θα δούμε να εγκαθίσταται», Σχετικά με την κατάσταση
στο αεροδρόμιο της Καμπούλ
δήλωσε ότι σταθεροποιείται και
«η σταθεροποίηση του αεροδρομίου είναι κομβικής σημασίας».

4 | Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30

Εμβόλια με δέλεαρ... πίτσες, καφέδες και δωρεάν ταξί

Κ

αφέδες και πίτσες… κερασμένα από το
κράτος, μειωμένο εισιτήριο στο σινεμά,
εκπτωτικά κουπόνια για παραγγελίες
φαγητού στο σπίτι και δωρεάν διαδρομές με
ταξί. Αυτά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νέο
πρόγραμμα της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον
που έχει στόχο να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους νέους να κάνουν το εμβόλιο κατά του
κορωνοϊού.
Το βρετανικό Υπουργείο Υγείας επιστράτευσε τις
μεγαλύτερες εταιρείες ταξί, όπως η Uber και
η Bolt, και τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες διανομής φαγητού, όπως η Deliveroo και η Uber Eats,
στη μάχη για την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού μεταξύ των ατόμων κάτω των 30,
ελπίζοντας ότι έτσι θα αναχαιτιστεί ένα ενδεχόμενο νέο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο.
Εως πρόσφατα, η Ντάουνινγκ Στριτ απέρριπτε
την παροχή οικονομικών κινήτρων στους πολίτες
για να τους ενθαρρύνει να εμβολιαστούν. Ωστόσο,
η επιβράδυνση του ρυθμού εμβολιασμού των
νέων που παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες
της προξένησε έντονο προβληματισμό, εξ ου και
αποφάσισε να τους… δωροδοκήσει - όπως
το έθεσαν οι «Times» - για να κάνουν το εμβόλιο.
Κυβερνητική πηγή είπε στην «Παροικιακή» ότι
«ο πρωθυπουργός είναι έξαλλος με τη χαμηλή
προσέλευση νέων στα εμβολιαστικά κέντρα».
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, περίπου
τρία εκατομμύρια πολίτες κάτω των 30 ετών δεν
έχουν κάνει την πρώτη δόση.
Το Υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για «εθνική
προσπάθεια» προκειμένου να εμβολιαστούν όσο
το δυνατόν περισσότεροι κατά του COVID-19.
Προς την κατεύθυνση αυτή, συνήψε μια σειρά
συμφωνιών με ορισμένες από τις πιο γνωστές
επιχειρήσεις της χώρας. Η πλατφόρμα μίσθωσης
οχημάτων Uber θα αρχίσει σύντομα να στέλνει
ειδοποιήσεις σε όλους τους χρήστες καλώντας
τους να κάνουν το εμβόλιο. Οσοι ανταποκρίνονται
θετικά, θα επιβραβεύονται με έκπτωση 10 στερλινών (11,7 ευρώ) για διαδρομές με τα οχήματα
της εταιρείας, καθώς επίσης και για τα γεύματα
που θα παραγγέλνουν μέσω της πλατφόρμας
διανομής φαγητού Uber Eats. «Οι πόλεις μας
επανέρχονται σταδιακά στους κανονικούς
ρυθμούς. Πρέπει να προχωρήσουμε με προσοχή
και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι ενήλικοι θα
εμβολιαστούν. Είμαστε υπερήφανοι που συμμε-

τέχουμε σε αυτή τη σημαντική εκστρατεία», είπε
ο Τζέιμι Χέιγουντ, περιφερειακός διευθυντής της
Uber για τη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη.
Η Bolt, μία άλλη εφαρμογή μίσθωσης οχημάτων,
ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει δωρεάν διαδρομές
προς κέντρα εμβολιασμού στο Λονδίνο, με το
σύνθημα «Μπείτε σε ένα Bolt, κάντε το εμβόλιο,
ζήστε!».
Παράλληλα, μία από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές διανομής φαγητού, η Deliveroo, θα εκδίδει
εκπτωτικά κουπόνια για γεύματα σε συνεργασία
με εκατοντάδες εστιατόρια. «Μέχρι σήμερα,

σίδα κινηματογράφων Vue με στόχο να συμφωνηθούν εκπτώσεις για τους εμβολιασθέντες.
Σύντομα θα προστεθούν και άλλες επιχειρήσεις
οι οποίες θα προσφέρουν κουπόνια και εκπτωτικούς κωδικούς σε όσους εμβολιάζονται χωρίς ραντεβού σε έκτακτα κέντρα όπως εκκλησίες,
γήπεδα και μουσεία, αλλά και σε εκείνους που
κλείνουν ραντεβού μέσω του NHS. Ορισμένοι
δήμοι βάζουν δωρεάν ταξί από και προς τα
κέντρα εμβολιασμού, ενώ τον περασμένο μήνα
οι εμβολιασμένοι Λονδρέζοι είχαν την ευκαιρία να
διεκδικήσουν εισιτήρια για τον τελικό του Euro,

του ποδοσφαίρου Χάρι Ρέντναπ και Κρις Καμάρα
για να συμμετάσχουν σε βίντεο υπέρ των
εμβολιασμών.
Υπάρχει, όμως, και ο αντίλογος: επιστήμονες που
συμβουλεύουν την κυβέρνηση σχολίασαν ότι οι
πολίτες δεν θα πρέπει να συνδέσουν τον
εμβολιασμό με το κέρδος. Αντ’ αυτού, θα έπρεπε
να αντιληφθούν ότι το εμβόλιο είναι απαραίτητο
για το κοινό καλό. Επιπλέον, το πρόγραμμα
κινήτρων ενέχει τον κίνδυνο να δυσαρεστήσει
όσους νέους έχουν ήδη κάνει το εμβόλιο χωρίς
να λάβουν… ανταλλάγματα.

Εμβόλια και στους ανήλικους

έχουμε παραδώσει ένα εκατ. δωρεάν γεύματα
στο προσωπικό πρώτης γραμμής του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (NHS) και στα κέντρα
εμβολιασμών. Τώρα, με τις εκπτώσεις στα
γεύματα που προσφέρουμε, κάνουμε το επόμενο
βήμα για να βοηθήσουμε τους πολίτες να εμβολιαστούν και να επιστρέψουν με ασφάλεια στην
κανονικότητα», δήλωσε στην «Παροικιακή»
εκπρόσωπος της εταιρείας.
Η αλυσίδα πίτσας Pizza Pilgrims σχεδιάζει να
μετατρέψει δύο από τα καταστήματά της σε
εμβολιαστικά κέντρα, προσφέροντας δωρεάν
κομμάτια πίτσας σε όσους εμβολιάζονται. «Με
την κίνηση αυτή, το να κάνεις το εμβόλιο θα γίνει
τόσο εύκολο όσο το να φας ένα κομμάτι πίτσα.
Ετσι, ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουμε τους πελάτες
μας να κάνουν και τις δύο δόσεις όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα», ανέφερε ο Τομ Ελιοτ, ιδρυτής της
εταιρείας.
Η κυβέρνηση βρίσκεται, επίσης, σε συζητήσεις
με τη McDonald's, την Costa Coffee και την αλυ-

κερασμένα από τον δήμαρχο Σαντίκ Καν.
«Ευχαριστώ όλες τις επιχειρήσεις που υποστηρίζουν αυτό το σημαντικό πρόγραμμα», δήλωσε
ο υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ, καλώντας
τους πολίτες «να επωφεληθούν από τις
εκπτώσεις». Περίπου ένας στους τρεις πολίτες
18 έως 29 ετών δεν έχουν κάνει καμία δόση του
εμβολίου, γεγονός που, κατά τους ειδικούς,
ευθύνεται εν πολλοίς για την εξάπλωση του ιού.
Με την πρώτη δόση έχει εμβολιαστεί το 69%
αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, σε σύγκριση με
το 90% όλων των ενηλίκων της χώρας.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας
Αγγλίας, περίπου το 25% όσων νοσηλεύονταν
με κορωνοϊό τον Ιούλιο ήταν κάτω των 30 ετών.
Τον Ιανουάριο, το ποσοστό ήταν μόλις 5%.
Η κυβέρνηση συνεργάζεται, επίσης, με κοινωνικά
δίκτυα και εφαρμογές γνωριμιών για να ενθαρρύνει τους νέους να εμβολιαστούν, ενώ επιστράτευσε διασημότητες όπως οι ηθοποιοί Τζιμ
Μπρόουντμπεντ και Θάντι Νιούτον και οι θρύλοι

Εν τω μεταξύ, η Βρετανία επεκτείνει την εμβολιαστική εκστρατεία της κατά του κορωνοϊού στους
εφήβους ηλικίας 16 και 17 ετών, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές Αρχές.
«Ζήτησα από το NHS να προετοιμαστεί για τον
εμβολιασμό εκείνων που πληρούν τις προϋποθέσεις όσο το δυνατόν συντομότερα», δήλωσε
σε ο υπουργός Υγείας.
«Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός των επόμενων
εβδομάδων», διευκρίνισε ο καθηγητής Τζόναθαν
Βαν-Ταμ, αναπληρωτής αρχίατρος για την Αγγλία,
κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
«Αφού εξετάσαμε προσεκτικά τα τελευταία δεδομένα, συστήνουμε στους υγιείς 16χρονους και
17χρονους να προσφέρεται η πρώτη δόση του
εμβολίου των Pfizer/BioNTech. Η σύσταση για το
πότε να χορηγηθεί η δεύτερη δόση εμβολίου θα
δημοσιευτεί αργότερα», δήλωσε ο Ουέι Σεν Λιμ,
πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής για τον
Εμβολιασμό και την Ανοσοποίηση JVCI.
«Την ώρα που η Covid-19 είναι τυπικά ήπια ή
ασυμπτωματική στις περισσότερες ομάδες νέων,
μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστη για κάποιους
και για αυτήν τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα,
αναμένουμε ότι μία δόση του εμβολίου θα παράσχει καλή προστασία κατά της σοβαρής
ασθένειας και της νοσηλείας».
Έως σήμερα, οι νέοι άνω των 16 ετών δεν ήταν
«επιλέξιμοι» παρά μόνο εάν θεωρείτο ότι ανήκαν
σε ομάδες υψηλού κινδύνου λόγω υποκείμενων
νοσημάτων.

Επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Ιούλιο
Ο πληθωρισμός στη Βρετανία υποχώρησε τον Ιούλιο στον στόχο της
Τράπεζας της Αγγλίας, 2%, με τους
οικονομολόγους να δηλώνουν πως
πρόκειται για κάτι πρόσκαιρο, καθώς το άνοιγμα της οικονομίας μετά
το lockdown οδήγησε τις τιμές υψηλότερα. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν
ότι τα επίσημα στοιχεία θα έδειχναν

άνοδο 2,3% τον Ιούλιο μετά το 2,5%
του Ιουνίου. Η στερλίνα έδειξε μικρές
διακυμάνσεις στα στοιχεία, καθώς
οι επενδυτές έκριναν ότι είναι απίθανο να αλλάξει η ανοδική τάση για
τον πληθωρισμό και ότι δεν πρόκειται να επηρεάσουν πολύ τη γνώμη
της κεντρικής τράπεζας Στις αρχές
του μήνα η BoE τόνισε ότι αναμένει

να συσφίξει τη νομισματική πολιτική
"μέτρια” στα επόμενα τρία χρόνια.
Η επιβράδυνση του Ιουλίου στον
πληθωρισμό αποτυπώνει μια άνοδο
των τιμών στον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, όταν η βρετανική οικονομία
έβγαινε από το πρώτο lockdo Οι τιμές των ειδών ένδυσης και υπόδησης, και υπολογιστών, παιχνιδιών,

επίσης επηρέασαν την άνοδο των
τιμών τον προηγούμενο μήνα. "Η
πτώση στον ετήσιο πληθωρισμό τον
προηγούμενο μήνα επισκιάζει την
ισχύ των πληθωριστικών πιέσεων
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην
οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου”,
αναφέρει ο επικεφαλής οικονομολόγος της kPMG, Yael Selfin.
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ΕΚΤΟΣ ΑΤΖΕΝΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΕΡΣΙΝ ΤΑΤΑΡ ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ ΚΛΙΜΑ!

Γκρεμίζουν τα θεμέλια εφαρμογής τυχόν λύσης
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Οι δραματικές εξελίξεις που συντελούνται στο
Αφγανιστάν μετά την επικράτηση των
Ταλιμπάν φέρνουν τα πάνω – κάτω στη
διεθνή πολιτική σκηνή και ασφαλώς τα όσα
συμβαίνουν στον κόσμο με τις μεγάλες δυνάμεις να δίνουν το βάρος τους στα μεγάλης
κλίμακας γεωπολιτικά τους στην περιοχή, δεν
αφήνουν ανεπηρέαστα τα υπόλοιπα ανοικτά
διεθνή ζητήματα, περιλαμβανομένου ασφαλώς του δικού μας. Ιδιαίτερα γιατί ούτως ή
άλλως το Κυπριακό έπαυσε προ πολλού να
είναι στις προτεραιότητες της Τουρκίας, ιδίως
όπως το γνωρίζαμε μέχρι την περίοδο του
Κραν Μοντανά. Εκμεταλλευόμενη το κενό στις
διαπραγματεύσεις, πλέον μέσω του προστατευόμενου της Τουρκοκύπριου ηγέτη
Ερσίν Τατάρ, έθεσε στο τραπέζι ως επίσημη
πολιτική της, τη διχοτομικής φιλοσοφίας λύση
των δυο κρατών.
Η αναμενόμενη αύξηση προσφυγικών ροών από
την Ασία προς την Ευρώπη, μετά την επικράτηση
των Ταλιμπάν, επαυξάνουν το ρόλο της Τουρκίας
και εξασθενούν τις όποιες «πιέσεις» δεχόταν και
για βήματα προόδου στο Κυπριακό.
Την πολιτική κατάσταση σπεύδουν να εκμεταλλευθούν, ακολουθώντας την πάγια τακτική τους,
οι πολέμιοι της λύσης – επανένωσης της Κύπρου,
με πρώτο και καλύτερο τον εθνικιστή σημερινό
ηγέτη των Τουρκοκυπρίων.
Με την προσοχή όλων αυτές τις μέρες να είναι
επικεντρωμένη στο Αφγανικό, ο Τατάρ κλιμακώνει
τις προκλήσεις. Με νέες εμπρηστικές δηλώσεις
κτίζει όλο και πιο ψηλά εμπόδια μειώνοντας
δραματικά τις δυνατότητες εξεύρεσης συμφωνημένης λύσης στο Κυπριακό.
Ο εθνικιστής ηγέτης των Τουρκοκυπρίων,
ενεργώντας ως πιστό σκυλί της υπό τον Ταγίπ
Ερντογάν τουρκικής κυβέρνησης ενεργεί με
συγκεκριμένη στόχευση.
Με στοχευμένα κτυπήματα η τουρκική πλευρά
του Ερντογάν και του Τατάρ «αχρηστεύουν»
εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα υποβοηθούσαν
πρακτικά τις δυο πλευρές, στην κατάληξη σε συμφωνία. Πέραν από το κρίσιμο ζήτημα της πολιτικής ισότητας το οποίο ο Νίκος Αναστασιάδης
με τη στάση του δίνει προφάσεις στην τουρκική
πλευρά να κατηγορεί την Ελληνοκυπριακή για
απροθυμία εφαρμογής της σχετικής πρόνοιας
στα Ψηφίσματα του ΟΗΕ, μεθοδευμένα το εφιαλτικό δίδυμο της σημερινής Τουρκοκυπριακής
ηγεσίας και της κυβέρνησης της Τουρκίας
προχωρούν σε νέα τετελεσμένα τόσο στην
Αμμόχωστο όσο και στη Μόρφου.
•Γιατί στην Αμμόχωστο και στη Μόρφου και
όχι σε οποιαδήποτε άλλο σημείο της μακράς

γραμμής αντιπαράταξης;
Ο λόγος είναι εμφανής. Σε περίπτωση λύσης για
να καταστεί εφικτή η επιδιωκόμενη συμφωνία στο
πληθυσμιακό για εθελοντική επιστροφή των προσφύγων να βρίσκονται πυκνοκατοικημένες περιοχές υπό την διοίκηση της Ελληνοκυπριακής
συνιστώσας Πολιτείας, είναι πρακτικά αναγκαίο
να βρίσκονται στα όρια των Ε/κ., Συνιστώσας Πολιτείας οι δυο περιοχές.
Ακριβώς, όταν ο Ερντογάν και ο Τατάρ προχωρούν τώρα στο άνοιγμα του Βαρωσιού και προσκαλούν επενδυτές, είναι φανερό πως πολιτική
πρόθεση τους είναι εάν ποτέ επανέλθουν στο
τραπέζι των συνομιλιών για εξεύρεση συμφωνημένης λύσης, να αφήσουν εκτός συζήτησης την
Αμμόχωστο και το Βαρώσι, πράγμα που κανένας
Ελληνοκύπριος ηγέτης δεν πρόκειται να αποδεχτεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών είτε

λευσης του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα, οι Βρετανοί
«ξανακτύπησαν» επαναφέροντας τη «φόρμουλα»
για «μέση λύση»… «Ούτε δυο κράτη, υποβάλλουν, ούτε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία».
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο στόχος της
Βρετανίας ήταν να επιστρέψουν οι δύο πλευρές
σε ουσιαστικές συνομιλίες με μία φόρμουλα αποκεντρωμένης ομοσπονδίας ούτως ώστε να ικανοποιηθούν οι τελευταίες θέσεις του Προέδρου
Αναστασιάδη, αλλά και την ίδια στιγμή να διασκεδάσει τις ανησυχίες της Τουρκοκυπριακής
πλευράς για την πολιτική ισότητα. Όπως υποβάλλουν οι Βρετανοί θα πρόκειται για μια μορφή
αποκεντρωμένης ομοσπονδίας με ελάχιστες
εξουσίες, χωρίς ισχυρή κεντρική κυβέρνηση. Στόχος της Βρετανίας, όπως εκτιμάται, είναι να μην
υπάρξουν διαφοροποιήσεις οι οποίες προοπτικά
ίσως να αμφισβητούσαν στο καθεστώς ή να δημιουργούσαν προβλήματα στη λειτουργία των λε-

ακρίβεια σε χωριστικές ενέργειες και στην επισημοποίηση δυο ξεχωριστών κρατών.
Ωστόσο, ακόμη και να γίνουν αποδεκτές φόρμουλες διχοτομικής φιλοσοφίας, πλέον με τις κινήσεις της Άγκυρας και της Τουρκοκυπριακής
ηγεσίας και τις ενέργειες τους επί εδάφους με τα
τετελεσμένα στην Αμμόχωστο και στη Μόρφου,
πρακτικά δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν
οι όποιες πρόνοιες μιας συμφωνίας. Προφανώς
ο πρώην Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά
Ακιντζί όταν δηλώνει πως η Άγκυρα δεν έχει στις
προτεραιότητες της τη λύση έχει και αυτές τις
κινήσεις των εθνικιστών υπόψη του.

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΛΟΥΤ ΓΙΑ ΕΠΑΦΕΣ
Εν τω μεταξύ, η Ειδική Απεσταλμένη του Γ.Γ. του
ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, επανέρχεται στην περιοχή
τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου. Όπως
μεταδίδεται από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών,
η ίδια δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια, παρά
την αποτυχημένη διάσκεψη στη Γενεύη την
περασμένη Άνοιξη, αφού πιστεύει ότι δεν εξέλιπε
η ελπίδα μιας σοβαρής σύγκλισης που θα
οδηγήσει περί το τέλος Σεπτεμβρίου σε μια τριμερή συνάντηση Γκουτέρες – Αναστασιάδη και
Τατάρ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.
Εάν υπάρξει κάποια πρόοδος κατά τις επαφές
της κας Λουτ στη Λευκωσία, η συνάντηση στη
Νέα Υόρκη, δεν αποκλείεται να γίνει και εξαμερής
αν σε αυτήν παραστούν και οι τρεις εγγυήτριες
δυνάμεις (Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία).

συνέχισης του σημερινού διχοτομικού στάτους
κβο είτε αλλαγής της βάσης αναζήτησης λύσης

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ
Δεν είναι τυχαίες επί του προκειμένου οι πληροφορίες για αναμενόμενη εντατικοποίηση των
διπλωματικών κινήσεων της
Αγγλίας στο
Κυπριακό, γεγονός που προκαλεί επαυξημένη
ανησυχία ιδιαίτερα μετά τις «τοξικές» τοποθετήσεις του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ. Η βρετανική διπλωματία φρόντισε
αυτό το διάστημα να υπενθυμίσει τις «υποδείξεις»
Ράαμπ του περασμένου Φεβράρη, όταν ήλθε
στην Κύπρο, για «ευελιξία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενόψει της νέας προσπάθειας των
Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού.
Εν όψει των αναμενόμενων διεργασιών και για
το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέ-

γόμενων κυρίαρχων στρατιωτικών βάσεων τους
στο νησί.
Η φόρμουλα των Βρετανών δεν ήλθε από το
πουθενά, καθώς εν πολλοίς στηρίζεται στη θέση
Αναστασιάδη για αποκεντρωμένη, άλλως χαλαρή
ομοσπονδία, και η Λευκωσία είχε δώσει το πράσινο φως για κατάθεση προτάσεων ούτως ώστε
να αρθεί το αδιέξοδο.
Ικανοποιώντας τη θέση του Ερσίν Τατάρ για
«συνταγματική ισότητα», κάνουν λόγο για «δυο
κοινοτικά κυρίαρχα κρατίδια» τα οποία θα ανήκουν στην ομοσπονδία και θα μπορούν να συνάπτουν διεθνείς συμφωνίες, μοντέλο που «γέρνει»
προς τη διχοτομικής φιλοσοφίας συνομοσπονδία
δυο κρατών.
Γι’ αυτό και διεθνολόγοι και νομικοί-πολιτικοί κύκλοι θεωρούν τη Βρετανική φόρμουλα, ιδιαίτερα
προβληματική και μη λειτουργική, πράγμα που
παραπέμπει σε μια εκτρωματική και συνάμα θνησιγενή λύση που θα οδηγήσει με μαθηματική

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τα Ηνωμένα
Έθνη διά της κ. Λουτ θα επιχειρήσουν να συγκεράσουν απόψεις σε μια προσπάθεια να επαναρχίσει διάλογος: Αποκλείοντας τα όσα περί δύο
κρατών λέει ο Ερσίν Τατάρ και εισάγοντας στη
συζήτηση της ίδρυσης ενός ομοσπονδιακού κράτους, το κεφάλαιο της κυριαρχικής ισότητας
δύο ιδρυτικών κρατιδίων. Αυτό τα Ηνωμένα Έθνη
θεωρούν ότι βρίσκεται εντός του πλαισίου των
ψηφισμάτων του ΟΗΕ και της εντολής του Αντόνιο
Γκουτέρες. Την ίδια στιγμή, επαναφέροντας στο
τραπέζι το σύνολο του πακέτου Γκουτέρες,
ειδικότερα στα θέματα που απασχολούν τους
Ελληνοκύπριους.
Η προσπάθεια πάντως σύμφωνα με διπλωματική
πηγή δεν είναι καθόλου εύκολη, αν όχι και
αδύνατη στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Κατ’
αρχάς, όπως σημειώνει στην τελευταία του
έκθεση ο Αντόνιο Γκουτέρες η ρητορική και οι
κινήσεις των δύο πλευρών στην Κύπρο δεν
δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για διάλογο.
Την ίδια στιγμή, η Τουρκία ασχολείται με σοβαρότερα, κατά την εκτίμησή της θέματα, που έχουν
να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή και τον
γεωπολιτικό ρόλο που θέλει να της αποδοθεί.
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Συνέχιση
της συνεργασίας
Αγ. Νάπας - Βρετανίας
Τη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ Αγίας Νάπας και
Ηνωμένου Βασιλείου, συμφώνησαν ο Δήμαρχος Χρήστος Ζαννέττου και ο εκτελών
χρέη Υπάτου Αρμοστή της
Βρετανίας Ben Rawlings.
Σε γραπτή ανακοίνωση του
Δήμου Αγίας Νάπας αναφέρεται ότι «στο πλαίσιο της διεύρυνσης της συνεργασίας
του Δήμου με την Υπάτη Αρμοστεία της Μεγάλης Βρετανίας, ο Δήμαρχος Χρίστος
Ζαννέττου υποδέχθηκε πρόσφατα, για δεύτερη φορά
μέσα σε τρεις μήνες, τον εκτελούντα χρέη Υπάτου Αρμοστή, Ben Rawlings».
Προστίθεται ότι «επίκεντρο
της συζήτησης ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στον τουρισμό,
ιδιαίτερα όσον αφορά τις αφίξεις της νεολαίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου διαπιστώθηκε ότι σημαντικός
αριθμός νεαρών Βρετανών
τουριστών επιστρέφει στην
Αγία Νάπα. Ακόμα έγινε εκτενής αναφορά στην υγειονομική κατάσταση που επικρατεί στην Μεγάλη Βρετανία
και στην Κύπρο, με τα κρούσματα του κορωνοϊού».
Ο κ. Rawlings «ενημέρωσε
τον Δήμαρχο Αγίας Νάπας για
τη σημαντική μείωση των
κρουσμάτων στο Ηνωμένο
Βασίλειο, κάτι το οποίο δίνει
αισιοδοξία ότι θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση στην τουριστική βιομηχανία το επόμενο
διάστημα. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης συζητήθηκαν
επίσης θέματα ασφάλειας με
τον Χρήστο Ζαννέττου να ενημερώνει για τις ενέργειες του
Δήμου όσον αφορά την επιπρόσθετη αστυνόμευση στο
Δήμο».
Ο εκτελών χρέη Υπάτου Αρμοστή εξέφρασε ικανοποίηση
για το γεγονός αυτό, αφού
όπως είπε «θα συμβάλει τα
μέγιστα στο να καταστεί η
Αγία Νάπα ένα πιο ασφαλές
μέρος για τους Βρετανούς
τουρίστες», σημειώνοντας
παράλληλα ότι «η Αρμοστεία
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
ασφάλεια των υπηκόων της».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ο Ben Rawlings εξέφρασε την ευαρέσκειά του για
τη πρόσφατη δημιουργία του
Υποβρύχιου Μουσείου Γλυπτικής «MUSAN» από τον
γνωστό Βρετανό καλλιτέχνη
Jason deCaires Taylor. Το
Μουσείο αποτελεί τρανό παράδειγμα ότι η Αγία Νάπα
αναπτύσσεται και αναβαθμίζεται συνεχώς, προσφέροντας ποιότητα ζωής και εμπειρίες τόσο στους δημότες όσο
και στους επισκέπτες της».
Οι κ. Ζαννέττου και Rawlings συμφώνησαν όπως συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ
της Αγίας Νάπας και της Υπάτης Αρμοστείας του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο,
«αφού τους συνδέουν κοινά
θέματα» με στόχο το όφελος
μεταξύ των δύο πλευρών.

ΚΡΟΥΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Ο ΔΡ ΧΑΡΗΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ

Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας παλεύουν
με κορονοϊό και πολυανθεκτικά μικρόβια!
Κρούει τον κώδωνα κινδύνου για τη δημόσια υγεία ο
δρ Χάρης Αρμεύτης. Όπως αναφέρει στην «Χαραυγή»,
η διασπορά μικροβίων είναι πολύ πιο εύκολη γιατί δεν
υπάρχει πλέον δυνατότητα διαχωρισμού των ασθενών
που πάσχουν από άλλα νοσήματα.
Κι’ όλα αυτά την ώρα που το Σύστημα Υγείας ξεπερνά
τα όριά του, αφού, ο αριθμός νοσηλευόμενων στις ΜΕΘ
έχει κτυπήσει «κόκκινο».
Εν τω μεταξύ, από την περασμένη εβδομάδα λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου και δεύτερη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) λόγω της
ανάγκης για νοσηλεία ασθενών σε συνθήκες ΜΑΦ που
νοσούν από τη μετάλλαξη Δέλτα του Covid-19, ανέφερε
στο ΚΥΠΕ η Αμαλία Χατζηγιάννη, Επιστημονική Διευθύντρια των Γενικών Νοσοκομείων Λάρνακας – Αμμοχώστου.
Πρόσθεσε ότι «στο Νοσοκομείο Αναφοράς νοσηλεύονται 56 ασθενείς με κορωνοϊό, εννέα εκ των οποίων
βρίσκονται στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας αφού
χρειάζονται πιο στενή παρακολούθηση. Ο μικρότερος
σε ηλικία ασθενής είναι 34 ετών και η γηραιότερη 92,
ενώ ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευόμενων στο Νοσοκομείο είναι τα 62 έτη».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η κ. Χατζηγιάννη
είπε πως «από τους 56 ασθενείς μόνο οι 11 είναι εμβολιασμένοι κατά της Covid-19», προσθέτοντας ότι «το
ποσοστό των νοσηλευόμενων που δεν έχουν εμβολιαστεί ανέρχεται γύρω στο 89%».
Η Επιστημονική Διευθύντρια των Γενικών Νοσοκομείων Λάρνακας – Αμμοχώστου ανέφερε επίσης ότι
«από την περασμένη εβδομάδα λειτουργεί και δεύτερη
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας λόγω της ανάγκης που

παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα, για ύπαρξη περισσοτέρων κλινών για ασθενείς που χρειάζονται πιο
στενή παρακολούθηση». Συγκεκριμένα, είπε, «τώρα
στο Νοσοκομείο Αναφοράς υπάρχουν συνολικά 12 κλίνες στις δύο Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας».
Εξήγησε ακόμα πως «η μεγάλη εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα του κορωνοϊού, έχει ως αποτέλεσμα
να επιδεινώνεται ραγδαία η κατάσταση της υγείας των
ασθενών που νοσούν και να υπάρχει αυξημένη ανάγκη

για στενή παρακολούθηση σε συνθήκες ΜΑΦ ή ακόμα
και σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)». «Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο κατέστη αναγκαία η αύξηση των κλινών στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Νοσοκομείου Αναφοράς» είπε.
Σημειώνεται ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας
νοσηλεύονται 20 ασθενείς με κορωνοϊό εκ των οποίων
οι δύο σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.
Στο Κέντρο Αποκατάστασης Eden στην Τερσεφάνου
φιλοξενούνται 135 άτομα τα οποία θα παραμείνουν μέχρι την πλήρη αρνητικοποίηση τους.

ΦΙΛΜΑΚΙ ΣΕ 6 ΓΛΩΣΣΕΣ

«Χρειάζονται περαιτέρω εμβολιασμοί»
Η κατάσταση με τον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων
κορωνοϊού σταθεροποιείται, δήλωσε στο ΚΥΠΕ το μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής,
Καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δρ Πέτρος Καραγιάννης, σημειώνοντας ότι χρειάζονται περαιτέρω εμβολιασμοί για να μην έχουμε δύσκολο
Σεπτέμβριο. Ο Δρ Καραγιάννης είπε ότι η κατάσταση
εξακολουθεί να παραμένει σταθερή με γύρω στα 400
κρούσματα την ημέρα, εκφράζοντας την ελπίδα οι αριθμοί που είχαμε τις τελευταίες δύο ημέρες να είναι αντιπροσωπευτικοί λόγω του ότι δεν έγιναν αρκετά τεστ
κατά τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.
Οι σοβαρές νοσηλείες εξακολουθούν να είναι σε
υψηλά επίπεδα και κυρίως οι διασωληνώσεις», είπε.
Ερωτηθείς αν ο Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος, σημείωσε πως «αυτό έχει καιρό που το λέμε εμείς. Με το
συγκεκριμένο στέλεχος Δέλτα λόγω της υπερμεταδοτικότητας του, σε κλειστούς χώρους θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα εάν οι ανεμβολίαστοι είναι περισσότεροι των εμβολιασμένων. Επομένως θα εξαρτηθεί από
το περιβάλλον μιας συγκεκριμένης επιχείρησης, μιας
αίθουσας μαθητών, ενός αμφιθεάτρου φοιτητών κλπ.».
Για την εμβολιαστική κάλυψη σημείωσε ότι «Φθάσαμε
τα 1.165 κρούσματα και κατορθώσαμε έστω και με περιορισμένα μέτρα, όπως το safepass και με την προσοχή του κόσμου να ρίξουμε σιγά-σιγά τον αριθμό των
κρουσμάτων σε συνάρτηση με την αυξανόμενη εμβολιαστική κάλυψη. Επομένως μέχρι τον Σεπτεμβριο,
ίσως να φθάσουμε το 85% της εμβολιαστικής κάλυψης», ανέφερε.

ΣΤΟ ΚΕΛΙ ΤΟΥ ΩΣ ΤΙΣ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διεθνής εκστρατεία ΑΚΕΛ Θετικός στον κορωνοϊο
για την Αμμόχωστο
ο Μόρφου Νεόφυτος

Άρχισε την περασμένη εβδομάδα η διεθνής εκστρατεία
του ΑΚΕΛ για την Αμμόχωστο, στο πλαίσιο σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών του Κόμματος, ενάντια στις
εξαγγελίες Ερντογάν-Τατάρ για την περίκλειστη περιοχή
της πόλης.
Με σύντομο φιλμάκι σε έξι γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά,
τούρκικα, ισπανικά, γαλλικά και πορτογαλικά) που παρουσιάζει το ζήτημα της Αμμοχώστου και συνολικά το
Κυπριακό, το ΑΚΕΛ απευθύνεται σε δεκάδες κόμματα,
οργανώσεις, αξιωματούχους και προσωπικότητες της
Ευρώπης και του κόσμου με τους οποίους διατηρεί σχέσεις, προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί όσο το δυνατόν
ευρύτερα η διεθνής κοινή γνώμη για τον αγώνα της Κύπρου και την υπόθεση της λύσης του Κυπριακού.
Το φιλμάκι που θα κυκλοφορεί διαδικτυακά όλο το επόμενο διάστημα, προβάλλει τις τελευταίες εξελίξεις και
ζητά αλληλεγγύη και συμπαράσταση στον αγώνα για
τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου.
https://www.youtube.com/watch?v=g5Bjzc-BNzo&t=2s

Θετικός στον κορωνοϊό εντοπίστηκε να είναι ο Μητροπολίτης
Μόρφου Νεόφυτος, ο οποίος θα παραμείνει στο κελί του ως τις
28 Αυγούστου.
Ανακοίνωση της Μητρόπολης Μόρφου αναφέρει πως ο Μητροπολίτης παρουσίασε ελαφρά συμπτώματα ιώσεως, υπεβλήθη
σε τεστ για COVID – 19 και βρέθηκε θετικός. Ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή «από γιατρούς τους οποίους εμπιστεύεται», όπως
αναφέρεται.
«Θα παραμείνει στο κελί του μέχρι την 28η Αυγούστου, 2021
οπόταν και θα προστεί του Πανηγυρικού Εσπερινού της εορτής
της Αποτομής της τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου που θα τελεσθεί
στο χωριό Πρόδρομος, όπου και θα προχειρίσει σε Οικονόμο
τον εφημέριο του ναού π. Ιωάννη Δημοσθένους», προστίθεται.
Επίσης αναφέρεται πως «καθ` όλη τη διάρκεια της νοσηλείας
του ο Μητροπολίτης δεν θα δέχεται επισκέψεις και δεν θα απαντά
σε τηλεφωνήματα».
Αναφέρεται ακόμη πως ο Μητροπολίτης δεν εμβολιάστηκε ούτε
και πρόκειται να εμβολιαστεί με εμβόλια για τη νόσο COVID –
19.
Σε ευχή του που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση ο Μητροπολίτης αναφέρει: «Εύχομαι σε όλους τους ασθενούντες η Παναγία να τους σκεπάζει και να έχουν την υπομονή και την πίστη
των Αγίων. Ἀνήρ δέ φρόνιμος ησυχίαν ἄγει».

Περίπου 4000
μεγαβατώρες
ηλεκτρικής
ενέργειας δόθηκαν
στα κατεχόμενα
Σε περίπου 4000 μεγαβατώρες ανέρχεται η ποσότητα της
ηλεκτρικής ενέργειας που δόθηκε, έπειτα από αίτημα, από
την Κυπριακή Δημοκρατία στα
κατεχόμενα στο πλαίσιο των
ΜΟΕ. Η παροχή της ηλεκτρικής
ενέργειας ξεκίνησε στις 12 Αυγούστου και διακόπηκε σήμερα
το μεσημέρι, ενώ αρχικά είχε
ζητηθεί να διακοπεί τα μεσάνυχτα της 17ης Αυγούστου.
Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, Ρογήρος Ταπάκης, ζητήθηκε παράταση στην παροχή
της ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι
το μεσημέρι σήμερα. Στις 12.00
σήμερα άρχισε διακοπή της διοχέτευσης ηλεκτρικής ενέργειας
προς τα κατεχόμενα, που γίνεται σταδιακά μέχρι να μηδενιστεί, πρόσθεσε ο κ. Ταπάκης.
Σημείωσε πως η ποσότητα
που δόθηκε ανέρχεται συνολικά
σε περίπου 4000 μεγαβατώρες
και πως αυτή θα επιστραφεί σε
κατοπινό στάδιο, και συγκεκριμένα κατά τον Σεπτέμβρη και
τον Οκτώβριο, «οπόταν θα
μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα
για το σύστημα μαζί με την παραγωγή της ΑΗΚ».
Είπε ακόμη πως αν υπάρξει
οποιοδήποτε πρόβλημα στο
σύστημά μας, όπως πχ. βλάβη,
«μπορούμε να ζητήσουμε να
μας δώσουν ηλεκτρική ενέργεια
χωρίς να υπάρξει προγραμματισμός».
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Φωτιές στην Αττική – 11 συλλήψεις και 142 προσαγωγές για εμπρησμούς

Ο

εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Απόστολος
Σκρέκας, ανέφερε ότι έχουν γίνει
προσαγωγές και συλλήψεις. Μιλώντας
για τις φωτιές των τελευταίων ημερών ο
κ. Σκρέκας είπε πως «μια εβδομάδα αργότερα περίπου, μπορούμε να μιλήσουμε συνολικά για τον αριθμό των προσαγωγών και συλλήψεων που έχουν
γίνει στην επικράτεια. Πρόκειται για 164
προσαγωγές, εκ των οποίων έχουν γίνει
21 συλλήψεις». «Μόνο στην Αττική που
ήταν και τα περισσότερα μέτωπα, είχαμε
11 συλλήψεις και 142 προσαγωγές», τονίζοντας πως, για τις πυρκαγιές στα Βίλια
και την Κερατέα, «όλα τα ενδεχόμενα
εξετάζονται από την Κρατική Ασφάλεια

και από τους άνδρες των Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ.
Δεν γνωρίζουμε ακόμα αν υπάρχει κάποιο οργανωμένο σχέδιο εμπρησμού.
Σίγουρα όμως υπάρχει οργανωμένο
σχέδιο από τις αρχές επιβολής του νόμου να εξετάσουν κάθε ενδεχόμενο και
να μην αφήσουν τίποτα στην τύχη».
Επίσης, τόνισε πως «το μεγαλύτερο μέρος των συλλήψεων που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, και
σχετίζονται με εμπρησμό- είτε εκ προθέσεως είτε από αμέλεια- έγινε σε συνεργασία με τον κόσμο. Δηλαδή κατόπιν
καταγγελίας. Και όπως είναι φυσικό, όλα
εξετάζονται, είναι μια έρευνα σε εξέλιξη».

Λέσβος – Πρόσφυγες από το Αφγανιστάν διαδήλωσαν ενάντια στους Ταλιμπάν
Οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν που βρίσκονται στη Λέσβο ανησυχούν για τους συγγενείς
και τους φίλους τους που έχουν μείνει πίσω Πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη Λέσβο
διαδήλωσαν το βράδυ της Δευτέρας στην πλατεία
Σαπφούς στη Μυτιλήνη ενάντια στην επάνοδο
των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.
Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την αγωνία τους
για τους συγγενείς και τους φίλους τους που
έχουν μείνει πίσω, ειδικά για τις γυναίκες και τα
παιδιά.

Η διαδήλωση ήταν μαζική και ειρηνική, ενώ οι
πρόσφυγες είχαν φτιάξει πανό και κρατούσαν
αφγανικές σημαίες. Επίσης, συνεχώς ακουγόταν
μουσική από το Αφγανιστάν, με τους πρόσφυγες
να τραγουδούν. Οι αυτοσχέδιες πικέτες έγραφαν,
ανάμεσα σε άλλα, «Κάτω οι Ταλιμπάν»,
«Τα γυναικεία δικαιώματα θα είναι ιστορία»,
ενώ πολλά συνθήματα ήταν γραμμένα στη
γλώσσα τους ή στα αγγλικά. Στη συγκέντρωση
παραβρέθηκαν και μικρά προσφυγόπουλα από
την πολύπαθη ασιατική χώρα.

Φωτιά στα Βίλια: Θέμα χρόνου η ΕΔΕ για την παρ’ Παγώνη – «Σε 15 μέρες μπορεί να έχουμε 6
με 8 χιλιάδες κρούσματα»
ολίγον αεροπορική τραγωδία με το Ilyushin

Θ

έμα χρόνου είναι
να διαταχθεί από
το αρχηγείο της
Πυροσβεστικής η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής
Εξέτασης για παρ’ ολίγον
αεροπορικό δυστύχημα
στη φωτιά στα Βίλια με
εμπλοκή του ρωσικού
Ilyushin. Κάνοντας λόγο
για λάθος που θα μπορούσε κατά τις μεσημεριανές ώρες χθες να οδηγήσει
σε
πολύνεκρο

δυστύχημα. Αναλυτικότερα το ρωσικό γιγαντιαίο
αεροσκάφος Ilyushin επιχείρησε το μεσημέρι της
Τρίτης περίπου 5-10
λεπτά νωρίτερα από ό,τι
έπρεπε με αποτέλεσμα να
μην έχουν προλάβει να
φύγουν από το σημείο της
ρίψης τα υπόλοιπα μικρότερα εναέρια μέσα της
πυροσβεστικής που επιχειρούσαν στο σημείο.
Σημειώνεται ότι λόγω του

όγκου που έχει το Ilyushin, την ώρα που επιχειρεί
πρέπει να μην υπάρχουν
άλλα εναέρια μέσα στην
περιοχή.
Η ΕΔΕ θα πραγματοποιηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος φέρει την
ευθύνη για τη λάθος
συνεννόηση και ποιος
φέρει την ευθύνη για την
απογείωση και τη ρίψη νερού από το ρωσικό αεροσκάφος την επίμαχη στιγμή. Οι εμπλεκόμενοι
παράγοντες είναι το συντονιστικό ελικόπτερο της
πυροσβεστικής
που
πετάει πάνω από το φλεγόμενο μέτωπο από πολύ
υψηλό σημείο και δίνει
εντολές και οδηγίες για το
πού πρέπει να γίνουν οι
ρίψεις και σε ποιο υψόμετρο μπορεί να πετάξει το
κάθε μέσο για να μην
προκληθεί ατύχημα, το
συντονιστικό επιχειρησιακό κέντρο της πυροσβεστικής όπως και οι
υπεύθυνοι για το Ilyushin.

Ν

έα έκκληση σε όσους επιστρέφουν από τις διακοπές τους να
εμβολιαστούν άμεσα, απηύθυνε
η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα
Παγώνη. Η γιατρός επισήμανε ότι αν δεν
προσέξουμε σε αυτή την περίοδο αιχμής
τότε πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
(ΕΣΥ) θα είναι ξανά πολύ μεγάλη.
Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6
και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινή
παρέα», με την Κατερίνα Σερέτη και τον
Διονύση Χατζημιχάλη, η κ. Παγώνη είπε:
«Δεν θα πετύχουμε το τείχος ανοσίας
που είχαμε πει για το τέλος Αυγούστου,

με καμία κυβέρνηση. Δεν υπάρχει
περίπτωση. Θα προσπαθήσουμε τον
Σεπτέμβριο να καλύψουμε αυτά που δεν
κάναμε τον Αύγουστο». Επίσης, τόνισε
ότι υπάρχουν ηλικιακές ομάδες, ειδικά
αυτές άνω των 50 ετών, που έχουν πολύ
εμβολιαστικής
χαμηλά
ποσοστά
κάλυψης. Απέδωσε τη μείωση της προσέλευσης στα εμβολιαστικά κέντρα στις
πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τις
καταστροφικές πυρκαγιές, λέγοντας ότι
«οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε
να εμβολιαστούν με τον καύσωνα ή όταν
καίγονταν τα σπίτια τους».

Μίνι lockdown και
στο Ρέθυμνο
Τα μέτρα που σχύουν:
Απαγόρευση κυκλοφορίας
από 01:00 το βράδυ έως 06:00
το πρωί, με εξαίρεση λόγους
εργασίας
και
σοβαρούς
λόγους υγείας.
Απαγόρευση μουσικής καθ’
όλο το εικοσιτετράωρο σε
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση
αποφάσισε την παράταση του
μίνι lockdown που ισχύει σε
Ηράκλειο και Χανιά. Η παράταση ισχύει επίσης έως τις 25
Αυγούστου οπότε θα επανεξεταστεί η κατάσταση από τους
ειδικούς.

Από Σεπτέμβριο η
τρίτη δόση στις
ευπαθείς ομάδες
η χορήγηση και τρίτης δόσης
εμβολίου κατά του κορονοϊού
σε συγκεκριμένες ομάδες του
πληθυσμού αποφάσισε η
Εθνική Επίτροπή Εμβολιασμών. Το επιβεβαίωσε ο γγ
Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας
Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους. Η Επιτροπή, σε συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης
εμβολίου στους ανοσοκατασταλμένους, σε ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα
υγείας, τόνισε ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Εκτίμησε δε ότι θα
υπάρξει κορύφωση κρουσμάτων τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Η χορήγηση
της τρίτης δόσης του εμβολίου
θα ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους δεν απέκλεισε την
τρίτη δόση και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Όπως είπε
εξετάζονται τα δεδομένα για να
επεκταθεί η αναμνηστική δόση
και στις υπόλοιπες ομάδες,
καθώς και στους υγειονομικούς. Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού θα
κάνουν άτομα με σημαντική
ανοσοκαταστολή: Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων
Μεταμόσχευση μυελού
Καρκινοπαθείς / Υπό χημειοθεραπεία
Νεφροπαθείς. Όσον αφορά
την πορεία των εμβολιασμών,
ο γγ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
ανέφερε πως με την επιστροφή του κόσμου από τις
διακοπές κλείστηκαν 30.000
ραντεβού.
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Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στήριξη με εγγυήσεις
για νέα δάνεια…

Η Κομισιόν ενέκρινε το κυπριακό πρόγραμμα
ύψους 1 δισ. ευρώ για την παροχή στήριξης
σε επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενα
άτομα, βάσει του προσωρινού πλαισίου για
τις κρατικές ενισχύσεις.
Η Κύπρος κοινοποίησε στην Κομισιόν, βάσει
του προσωρινού πλαισίου, καθεστώς για τη
στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την έξαρση του κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η
κυπριακή κυβέρνηση για τον περιορισμό της
διασποράς του ιού.
Όπως ανακοινώθηκε, η στήριξη θα λάβει τη
μορφή κρατικών εγγυήσεων για νέα δάνεια.
«Το μέτρο θα είναι ανοικτό σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς
(εκτός από τον χρηματοπιστωτικό τομέα).
Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή

ρευστότητας σε βιώσιμες επιχειρήσεις που
αντιμετώπισαν διαταραχή της επιχειρηματικής
τους δραστηριότητας λόγω της έξαρσης του
κορονοϊού», σημειώνεται σε ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Προστίθεται ότι η Κομισιόν διαπίστωσε ότι
το κυπριακό μέτρο συνάδει με τις
προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό
πλαίσιο. Ειδικότερα, το καθεστώς i) αφορά νέα
δάνεια με ελάχιστη ληκτότητα τρεις μήνες και
μέγιστη ληκτότητα έξι έτη· ii) προβλέπει
κάλυψη της εγγύησης έως 70 % του αρχικού
κεφαλαίου του δανείου· iii) προβλέπει ελάχιστη
αμοιβή για την εγγύηση· iv) περιέχει επαρκείς
διασφαλίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι η
στήριξη διοχετεύεται αποτελεσματικά από τους
ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους δικαιούχους που την έχουν
ανάγκη· και v) διασφαλίζει ότι η στήριξη θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου
2021. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «το μέτρο
είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για
την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας
κράτους-μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107,
παράγραφος 3, στοιχείο β της ΣΛΕΕ και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό
πλαίσιο και ως εκ τούτου το ενέκρινε βάσει των
κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις»

ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΝ ΕΛΑΒΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ

«Πρωταθλήτριες» στις υψηλές
χρεώσεις οι Κυπριακές Τράπεζες
Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου
Τα σχέδια επιδότησης του επιτοκίου των
νέων στεγαστικών και επιχειρηµατικών δανείων τέθηκαν σε εφαρµογή τον Μάιο του 2020
(µε αναδροµική ισχύ από τον Μάρτιο του 2020)
µε στόχο την αντιµετώπιση των επιπτώσεων
της κρίσης του κορονοϊού και τη δηµιουργία
συνθηκών επανεκκίνησης της οικονοµίας.
Παρά ταύτα, το Υπουργείο Οικονοµικών, το
οποίο ετοίµασε τα σχέδια, άφησε περιθώριο
στις τράπεζες για να αυξήσουν τα επιτόκια και
τις χρεώσεις τους. Και φυσικά οι τράπεζες το
εκµεταλλεύτηκαν τσεπώνοντας το όφελος, το
οποίο θεωρητικά δίδεται από το κράτος για
τους δανειολήπτες. Σύµφωνα µε στοιχεία της
Κεντρικής Τράπεζας, τον Ιούνιο το επιτόκιο το
οποίο προσφέρουν οι τράπεζες στα νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθε στο 2,13% (µέσος όρος)
σε σύγκριση µε 2,03% που ίσχυε τον Φεβρουάριο του 2020 πριν την εφαρµογή του σχεδίου
επιδότησης του επιτοκίου. ∆ηλαδή η επιδότηση
όχι µόνο δεν οδήγησε στη µείωση του επιτοκίου, αλλά επέφερε και αύξηση 10 µονάδων.
Σηµειώνεται µάλιστα ότι το Συνολικό Ετήσιο
Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) αυξήθηκε κατά
19 µονάδες βάσης (από 2,82% σε 3,01%), που
σηµαίνει ότι εκτός από τα επιτόκια, αυξήθηκαν
και οι συναφείς επιβαρύνσεις, όπως το κόστος
έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων,

εγγυήσεων κ.λπ. Και αυτό σε μια περίοδο που
το κόστος αγοράς στέγης στην Κύπρο παραμένει ψηλό. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο
για αγορά κατοικία στην Κύπρο είναι στο 2,17%
ενώ ο µέσος όρος της ευρωζώνης είναι 1,31%.
Μπορεί μεν να υπάρχουν χώρες με ψηλότερο
κόστος (π.χ. η Ιρλανδία και η Ελλάδα µε
3,23%) υπάρχουν όμως και χώρες από τις
οποίες απέχουμε σημαντικά όπως η Φινλανδία
με 0,73%, η Αυστρία με 0,95% και η Πορτογαλία με 0,69%. Ακόµη, το επιτόκιο στα νέα δάνεια προς τις επιχειρήσεις για ποσά µέχρι 1
εκατ. ευρώ ανήλθε στο 3,3%, σε σύγκριση µε
3,07% που ίσχυε τον Φεβρουάριο του 2020.
Δηλαδή και σ’ αυτή την κατηγορία η επιδότηση
δεν οδήγησε στη µείωση του επιτοκίου, αλλά
επέφερε αύξηση 13 µονάδων βάσης.

Proud Distributors

Tel. 020 8884 2749
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Αφγανιστά

Συνεχίζονται μάχες κατά των Ταλιμπάν βόρεια της Καμπούλ

Α

ξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι οι
πολίτες του Αφγανιστάν καλούνται να παραδώσουν τα όπλα και τα πυρομαχικά που
διαθέτουν στο ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο έχει
καταλάβει τον έλεγχο σχεδόν ολόκληρης της χώρας και μπήκε στην Καμπούλ την Κυριακή. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ισλαμιστές μαχητές διατάχθηκαν από την ηγεσία τους να μην πανηγυρίζουν
τη νίκη τους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οποιοδήποτε παράπονο από τους πολίτες για μέλη
των Ταλιμπάν, θα διερευνηθεί. Ακόμη, υποσχέθηκε ότι οι ηγέτες των Ταλιμπάν θα κάνουν δημόσιες εμφανίσεις, αντίθετα με ό,τι συνέβαινε την
τελευταία 20ετία, που ζούσαν στην παρανομία.
«Αργά, σταδιακά, ο κόσμος θα δει όλους τους
ηγέτες μας, δεν θα υπάρχει κανένα πέπλο μυστικότητας» διαβεβαίωσε το στέλεχος των Ταλιμπάν,
που θέλησε να μην κατονομαστεί, στο πρακτορείο
ειδήσεων Reuters. Δυνάμεις πιστές στον πρώην
αντιπρόεδρο ενεπλάκησαν σε μάχες με τους Ταλιμπάν Την ίδια στιγμή, δυνάμεις πιστές στον
πρώην αντιπρόεδρο του Αφγανιστάν, τον Αμρούλα Σάλεχ, ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με
σχηματισμούς των Ταλιμπάν στην Παντσίρ, βόρεια της Καμπούλ, τη μοναδική περιοχή που δεν
έχει πέσει στα χέρια των ισλαμιστών ανταρτών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, οι δυνάμεις
του κ. Σάλεχ ανέκτησαν την περιοχή Τσαρικάρ,
στην επαρχία Παρουάν. Οδός στρατηγικής
σημασίας διέρχεται από την Τσαρικάρ και τη
σήραγγα Σαλάνγκ, που συνδέει την Καμπούλ με
τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, τη μεγαλύτερη πόλη του βόρειου Αφγανιστάν. Αφγανική στρατιωτική πηγή
ανέφερε ότι ο Άμπντουλ Ρασίντ Ντόστουμ, διαβόητος αφγανός πολέμαρχος, ανέπτυξε 10.000
μαχητές του στην Παντσίρ. Ο πρώην αντιπρόεδρος και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών υπόσχεται ότι δεν θα παραδοθεί και
χθες αυτοανακηρύχθηκε νόμιμος πρόεδρος,
αφού ο αρχηγός του κράτους, ο Άσραφ Γάνι,
έφυγε από τη χώρα την Κυριακή.

«Σύμφωνα με το Σύνταγμα του Αφγανιστάν, σε
περίπτωση απουσίας, φυγής, παραίτησης ή
θανάτου του προέδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος
γίνεται μεταβατικός πρόεδρος. Βρίσκομαι αυτή
τη στιγμή στη χώρα μου και είμαι ο νόμιμος
μεταβατικός πρόεδρος. Καλώ όλους τους ηγέτες
να μου προσφέρουν την υποστήριξη και τη
συναίνεσή τους», ανέφερε χθες σε αναρτήσεις
του στο Twitter στα αγγλικά. Κάλεσε τους Αφγανούς να συμμετάσχουν στην «αντίσταση» εναντίον των Ταλιμπάν. Σε ιστότοπους κοινωνικής
δικτύωσης μεταφορτώθηκαν εικόνες του πρώην
αντιπροέδρου μαζί με τον Άχμαντ Μασούντ –τον
γιο του πασίγνωστου πολέμαρχου Άχμαντ Σα Μασούντ, που είχε δολοφονηθεί από την Αλ Κάιντα

Ταλιμπάν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου,
τη δεκαετία του 1990· δεν είχε πέσει ούτε στα χέρια των σοβιετικών στρατευμάτων την προηγούμενη δεκαετία. Οι «δεσμεύσεις» των Ταλιμπάν
Στο μεταξύ, την πρώτη τους συνέντευξη Τύπου
έδωσαν οι Ταλιμπάν αφότου κατέλαβαν πλήρως
την εξουσία στο Αφγανιστάν. Οι Ταλιμπάν υποστήριξαν πως δεν επιθυμούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς εχθρούς και ότι στοχεύουν σε ειρηνικές
σχέσεις με άλλα κράτη, με τον εκπρόσωπό τους,
Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα προφίλ «κανονικότητας» και να
εξωραΐσει την εικόνα τους.
Μιλώντας από το Κέντρο Τύπου το οποίο χρησιμοποιούσε και η αφγανική κυβέρνηση που κα-

το 2001, καθώς θεωρείτο σημαντική πηγή πληροφοριών για τη CIA– στην κοιλάδα του Παντσίρ,
με φόντο τον ορεινό όγκο Χίντου Κους. Ο Άχμαντ
Μασούντ, με άρθρο του που δημοσιεύθηκε αυτή
την εβδομάδα στη γαλλική επιθεώρηση La Règle,
ξεκαθάρισε πως εννοεί να αντισταθεί στους Ταλιμπάν, να κάνει «δικό του» τον αγώνα του πατέρα
του, που είχε πολεμήσει τόσο εναντίον των σοβιετικών δυνάμεων, όσο και εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος. Η εξαιρετικά δυσπρόσιτη κοιλάδα του Παντσίρ ουδέποτε έπεσε στα χέρια των

τέρρευσε την Κυριακή, o εκπρόσωπος επιχείρησε
να διαβεβαιώσει ότι οι Ταλιμπάν θα σεβαστούν
τα δικαιώματα των γυναικών αλλά «στο πλαίσιο
του Ισλαμικού Νόμου» και ότι θα τους επιτραπεί
να εργάζονται και να σπουδάζουν. «Οι γυναίκες
μας είναι μουσουλμάνες, θα είναι ευτυχείς επίσης
να ζουν εντός του πλαισίου της σαρία. Οι γυναίκες
μας έχουν δικαιώματα και θα είναι σε θέση να
επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα, έχουν δικαίωμα να μετέχουν στην εκπαίδευση, στην υγεία
και σε άλλους τομείς» είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόοσο, όταν ρωτήθηκε αν θα επιτρέπεται στις
γυναίκες να εργάζονται στα μέσα ενημέρωσης, ο
εκπρόσωπος απάντησε: «Ας περιμένουμε να
σχηματιστεί η κυβέρνηση και να προταθούν οι
νόμοι, τότε θα μπορούμε να τηρούμε αυτούς τους
νόμους και τους κανονισμούς». Επίσης, αναφέρθηκε στη λειτουργία των ιδιωτικών ΜΜΕ, αναφέροντας ότι «παραμένουν ανεξάρτητα», αλλά οι
δημοσιογράφοι δεν θα πρέπει να εργάζονται ενάντια στις εθνικές αξίες». Οι Ταλιμπάν ισχυρίστηκαν πως δεν θα επιδιώξουν να εκδικηθούν Αφγανούς πρώην στρατιώτες καθώς και μέλη που
υποστηρίζονταν από τις δυτικές κυβερνήσεις και
ότι υπάρχει αμνηστία για τους Αφγανούς πρώην
κυβερνητικούς στρατιώτες καθώς και για υπεργολάβους και διερμηνείς που εργάστηκαν για τις
διεθνείς δυνάμεις. «Κανείς δεν πρόκειται να σας
βλάψει, κανείς δεν πρόκειται να χτυπήσει την
πόρτα σας» υπογράμμισε. «Όλοι έχουν συγχωρεθεί» πρόσθεσε, προφανώς σε μια προσπάθεια
να απαλύνει τις ανησυχίες ότι θα επαναληφθούν
οι αγριότητες όταν η χώρα βρέθηκε στα χέρια
τους στο παρελθόν.
Επιπλέον, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν:
•Δήλωσε πως «θέλουμε να έχουμε πολύ καλές
σχέσεις με όλους για να αναζωογονήσουμε την
οικονομία και να διασφαλίσουμε την ευημερία,
ώστε να βγούμε από την κρίση».
•Διαβεβαίωσε τη διεθνή κοινότητα ότι το έδαφος
του Αφγανιστάν δεν θα χρησιμοποιηθεί εναντίον
κανενός.
•Είπε ότι από εδώ και πέρα το Αφγανιστάν θα
καταστεί μια χώρα χωρίς ναρκωτικά, προσθέτοντας ότι η διεθνής κοινότητα «θα πρέπει να μας
βοηθήσει για να αναπτύξουμε εναλλακτικές καλλιέργειες. «Αν αναπτύξουμε εναλλακτικές καλλιέργειες, τότε μπορούμε να σταματήσουμε την
καλλιέργεια ναρκωτικών» ανέφερε.
•Δήλωσε πως «το έθνος μας είναι ένα μουσουλμανικό έθνος είτε τώρα είτε προ 20 ετών, αλλά
όσον αφορά την ωριμότητα υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ του τώρα και ημών 20 χρόνια πριν».
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Πορτογαλία

Νέα Ζηλανδία

Περίπου 600 πυροσβέστες αγωνίζονται να θέσουν Αυστηρό lockdown μετά τον εντοπισμό ενός και μόνου
κρούσματος
υπό έλεγχο πυρκαγιά στην Αλγκάρβε

Π

ερίπου 600 Πορτογάλοι πυροσβέστες προσπαθούν σήμερα το πρωί να θέσουν υπό
έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες,
Δευτέρα, στην τουριστική περιοχή της Αλγκάρβε,
στη νότια Πορτογαλία, λόγω της οποίας απομακρύνθηκαν από την περιοχή περίπου 60 άνθρωποι, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία πολιτικής
προστασίας. Ένας πυροσβέστης εισήχθη στο νοσοκομείο με εγκαύματα και άλλοι δύο δέχθηκαν
επί τόπου τις πρώτες βοήθειες επειδή εισέπνευσαν καπνό, διευκρίνισε εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης της υπηρεσίας πολιτικής
προστασίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες ώρες της
Δευτέρας στην κοινότητα Κάστρο Μάριμ, κοντά
στα σύνορα με την Ισπανία, και περιορίστηκε
προσωρινά προτού αναζωπυρωθεί το απόγευμα
και το βράδυ εξαπλωθεί σε περίμετρο περίπου
τριάντα χιλιομέτρων και επιφάνεια που υπολογιζόταν εκείνη την ώρα σε περίπου 30.000 στρέμματα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης,
η πυρκαγιά προκάλεσε ζημιές σε ένα αγροτικό
κτίριο που βρίσκεται σε λόφους καλυμμένους με
οπωρώνες και θάμνους.
Οι φλόγες προχώρησαν στη συνέχεια προς νότο,
προς την κατεύθυνση της ακτής, ωθώντας τις

αρχές να διακόψουν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την Αλγκάρβε από
ανατολή σε δύση. Η κυκλοφορία στον οδικό αυτόν
άξονα δεν είχε αποκατασταθεί σήμερα το πρωί
καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν «με ένταση» σε
ζώνη πευκοδάσους προς την κατεύθυνση της
πόλης Ταβίρα, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην Πορτογαλία και τη γειτονική Ισπανία, όπως και σε άλλες
χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, η πορτογαλική
κυβέρνηση αποφάσισε χθες, Δευτέρα, να παρατείνει κατά 48 ώρες τον συναγερμό για πυρκαγιά
που έχει τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή στο
μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της χώρας.
Οι πυρκαγιές, που πολλαπλασιάζονται στον πλανήτη, συνδέονται με διάφορα φαινόμενα που
αναμένουν οι επιστήμονες λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Η Πορτογαλία, η οποία επλήγη το 2017 από τις
πιο φονικές πυρκαγιές στην ιστορία της, στις
οποίες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από
100 άνθρωποι, είχε ένα σχετικά ήσυχο καλοκαίρι
μέχρι στιγμής όσον αφορά το μέτωπο των
πυρκαγιών.

Ισραήλ

Πρώτη χώρα στον κόσμο που κάνει 3η δόση εμβολίου στους
άνω των 50 ετών

Τ

α νεότερα στοιχεία που έρχονται από το Ισραήλ, πρωτοπόρο στους μαζικούς εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού, δημιουργούν
ανησυχίες και δεύτερες σκέψεις σε αρκετούς επιστήμονες, καθώς η χώρα, παρόλο που έχει ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στον
κόσμο (78% του πληθυσμού άνω των 12 ετών

έχει πλήρως εμβολιαστεί), εμφανίζει επίσης έναν
από τους υψηλότερους ρυθμούς νέων ημερήσιων
κρουσμάτων παγκοσμίως (9.379 νέα κρούσματα
χθες). Για «κρίσιμη φάση» και για «αγώνα δρόμου
εναντίον της πανδημίας» έκανε λόγο ο Ισραηλινός
υπουργός Υγείας, ο οποίος έκανε τρίτη ενισχυτική
δόση στις 13 Αυγούστου και η χώρα του, που
έχει πληθυσμό περίπου 9,3 εκατομμυρίων κατοίκων, έγινε προ ημερών η πρώτη στον κόσμο που
πλέον κάνει τρίτη δόση στους άνω των 50 ετών.
Όπως επισημαίνει το περιοδικό «Science», αν
και η συντριπτική πλειονότητα των εμβολιασμών
στο Ισραήλ έχει γίνει με Pfizer/BioNTech, πάνω
από τα μισά νέα κρούσματα αφορούν πλήρως
εμβολιασμένους ανθρώπους, κάτι που δείχνει την
εντυπωσιακή μεταδοτικότητα της παραλλαγής
Δέλτα του κορωνοϊού και παράλληλα εγείρει ανησυχίες κατά πόσο η προστασία των εμβολίων
εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου

Γαλλία

Ένας νεκρός από την πυρκαγιά στην Κυανή Ακτή, κοντά στο Σεν-Τροπέ
H φωτιά στη Γαλλία δεν είχε
ακόμη τεθεί υπό έλεγχο τις
πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.
στη Γαλλία δεν είχε ακόμη τεθεί
υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές
ώρες σήμερα - Ένας άνθρωπος
έχασε τη ζωή του στους λόφους
πίσω από το παραλιακό θέρετρο Σεν Τροπέ .
Ο άνθρωπος αυτός είναι ο
πρώτος που χάνει τη ζωή του
από τη μεγαλύτερη πυρκαγιά
του φετινού καλοκαιριού στη
Γαλλία, για την κατάσβεση της
οποίας εξακολουθούσαν να καταβάλλουν προσπάθειες 1.200

πυροσβέστες. Η πυρκαγιά, η
οποία ξεκίνησε από χώρο στάθμευσης κοντά σε σταθμό
εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών
σε αυτοκινητόδρομο, έχει κάψει
μέχρι τώρα 50.000 στρέμματα.
Κυβερνητικός αξιωματούχος της
περιφέρειας Βαρ, όπου ξέσπασε η φωτιά τη Δευτέρα,
δήλωσε πως η πυρκαγιά δεν
έχει ακόμη τεθεί υπό έλεγχο.
Άλλοι περίπου 20 άνθρωποι
εμφάνισαν προβλήματα λόγω
εισπνοής καπνού από την
πυρκαγιά.

Μ

ε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού που
εντοπίστηκε στη Νέα Ζηλανδία εδώ και
έξι μήνες, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε την Τρίτη την επιβολή από
την Τετάρτη σκληρού lockdown σε εθνικό επίπεδο. Η καραντίνα θα διαρκέσει επτά ημέρες στο
Όκλαντ, όπου εντοπίστηκε το κρούσμα, αλλά και
στο Κορομάντελ, μια παραλιακή πόλη στην οποία
είχε περάσει επίσης χρόνο ο άνθρωπος που διαγνώσθηκε θετικός, αλλά τρεις ημέρες στην υπόλοιπη χώρα.
Η πρωθυπουργός Τσασίντα Άρντερν σημείωσε
ότι οι αρχές υποθέτουν για το νέο κρούσμα ότι
πρόκειται για το παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα
του νέου κορωνοϊού, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η επιβολή των αυστηρότερων κανόνων
lockdown επιπέδου 4 σημαίνει ότι σχολεία, γραφεία και όλες οι επιχειρήσεις θα είναι κλειστές και
μόνον οι βασικές υπηρεσίες θα λειτουργούν.

«Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε για να
βγούμε από την κατάσταση αυτή το ταχύτερο δυνατό είναι να υιοθετηθεί ο δύσκολος τρόπος»,
δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η κα Άρντερν.
«Λάβαμε την απόφαση αυτή έχοντας ως βάση
ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε με το υψηλότερο επίπεδο και να κατεβαίνουμε επίπεδα παρά
από το χαμηλότερο και να μην αναχαιτιστεί ο ιός
και να τον δούμε να προχωράει γρήγορα», σημείωσε.
Η Νέα Ζηλανδία κατέγραψε την Τρίτη για πρώτη
φορά εδώ και έξι μήνες το πρώτο κρούσμα τοπικής μετάδοσης του κορωνοϊού. Το υπουργείο
Υγείας είχε διευκρινίσει νωρίτερα ότι ένας άνθρωπος διαγνώσθηκε θετικός στο Όκλαντ και ότι
ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί η πηγή της μόλυνσής
του.
«Μια αυστηρή και γρήγορη απάντηση είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποκλειστεί οποιαδήποτε
ενδεχόμενη εξάπλωση και ζητείται από όλους να
παραμείνουν ήρεμοι και να δείξουν υπευθυνότητα», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του,
στην οποία δεν έδινε περαιτέρω διευκρινίσεις.
Ο αποτελεσματικός χειρισμός της πανδημίας της
COVID-19 στη Νέα Ζηλανδία, η οποία έχει καταγράψει μέχρι σήμερα μόνον 26 θανάτους σε πληθυσμό 5 εκατομμυρίων, έχει δεχθεί επαίνους στο
εξωτερικό.
Ωστόσο η εκστρατεία εμβολιασμού κατά της
COVID-19 τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι
στιγμής μόνο το 20% του πληθυσμού της χώρας
έχει εμβολιαστεί πλήρως.
Οι 2 εκατομμύρια κάτοικοι του Όκλαντ έχουν τεθεί
κι άλλες φορές σε καραντίνα για σύντομες περιόδους, πιο πρόσφατα τον Μάρτιο.
Την περασμένη εβδομάδα, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι ο εντοπισμός κρουσμάτων που
θα οφείλονταν στο παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα
θα προκαλούσαν «ένα σύντομο και ξαφνικό lockdown».

Αφγανιστά

Περιμένω να έρθουν να με σκοτώσουν

Μ

ε τους Ταλιμπάν να βρίσκονται κοντά και να
πρεσβεύουν τις "απαρχαιωμένες" και απόλυτα ρατσιστικές ιδεολογίες τους, η ίδια
δεν μπόρεσε να κρατήσει την
θέση της. H 29χρονη Zarifa
Ghafari είναι από τις λίγες γυναίκες που σε τόσο νεαρή ηλικία
κατάφεραν να ξεχωρίσουν και
να καταξιωθούν επαγγελματικά.
Στα 27 της χρόνια έγινε η πρώτη
γυναίκα αλλά και η νεότερη δήμαρχος σε ολόκληρο το Αφγανιστάν και έκανε τους πάντες να
μιλάνε για το ταλέντο και την
προσωπικότητά της.
Με τους Ταλιμπάν, όμως, να
βρίσκονται κοντά και να πρεσβεύουν τις "απαρχαιωμένες"
και απόλυτα ρατσιστικές ιδεολογίες τους, η ίδια δεν μπόρεσε
να κρατήσει την θέση της. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να μετατεθεί σε ένα ασφαλέστερο πόστο,
στο υπουργείο Άμυνας της Καμπούλ, κι ήταν υπεύθυνη για
την ασφάλεια των στρατιωτι-

κών. Μέχρι πρόσφατα η ίδια
ήταν αρκετά ικανοποιημένη για
την ζωή τους. Είχε μια καλή
δουλειά, ήταν ευχαριστημένη με
την τροπή της προσωπικής της
ζωής, είχε στην αγκαλιά της τα
παιδιά της και σχεδίαζε το μέλλον της - όπως κάθε γυναίκα
της ηλικίας της. Την Κυριακή,
όμως - με την είσοδο των Ταλιμπάν στο Καμπούλ- όλα άλλαξαν αστραπιαία. Αντιλαμβανόμενη το αδιέξοδο, αποκάλυψε
πως απλώς περιμένει την στιγμή που θα την σκοτώσουν.
«Κάθομαι εδώ και περιμένω να
έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς να
βοηθήσει εμένα ή την οικογένειά
μου. Απλώς κάθομαι μαζί τους
και με το σύζυγό μου. Και θα
έρθουν για ανθρώπους σαν
εμένα και θα με σκοτώσουν.
Δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου. Έτσι κι αλλιώς,
πού να πάω;» είπε στο
inews.com και συγκλόνισε τους
πάντες.

640 άνθρωποι «στοιβαγμένοι» σε αεροσκάφος
Μια εικόνα που σοκάρει κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες σχετικά με τα όσα εκτυλίσσονται στον Αφγανιστάν μετά την κατάληψη
της χώρας από τους Ταλιμπάν.
Η φωτογραφία, την οποία έχει δημοσιεύσει το
Defense One αλλά δεν επιβεβαιώνεται προς το
παρόν από άλλη πηγή, δείχνει ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων (640, σύμφωνα με την
πηγή της φωτογραφίας) στοιβαγμένους σε ένα
αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος.
Το αεροσκάφος φέρεται να αναχώρησε από το
διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ.
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Κάθε Αύγουστο θυμάμαι!

Κ

άθε Αύγουστο θυμάμαι και
ταξιδεύω στις μνήμες του
παρελθόντος. Αναπολώ
τα παλιά, σκέφτομαι, κλαίω,
κάνω ευχές και ελπίζω.
Έχουν περάσει ήδη 47 χρόνια,
Του Βασίλη και τίποτα δεν έγινε. Η ιστορία
Παναγή
είναι εκεί. Δεν αλλάζει με τίποτα.
Τα μόνα που αλλάζουν είναι οι άνθρωποι.
Φεύγουν οι πιο παλιοί, και έρχονται οι νέοι που
δυστυχώς λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν
ασχολούνται και πολύ με το καυτό θέμα της
εισβολής και κατοχής του μικρού μας νησιού για
τα τελευταία 47 χρόνια.
Ο Τουρκικός εισβολέας επιχειρεί να φέρει τετελεσμένα γεγονότα, και απειλεί να εισβάλει για ακόμα
μία φορά σε ολόκληρη την πόλη της Αμμοχώστου. Τα κάνει όλα αυτά και οι διεθνείς οργανισμοί
αδυνατούν να την σταματήσουν.
Με αφορμή μια δημοσίευση στα μέσα μαζικής
επικοινωνίας, θυμήθηκα όταν τότε που άνοιξαν
τα σύνορα και πήγα για πρώτη φορά στο
κατεχόμενο χωριό μου το Συγχαρί, έτσι από
περιέργεια να δω το πατρικό μου σπίτι.
Πήραμε και τη μητέρα μας μαζί για να δει και
αυτή το σπίτι όπου έζησε τα πιο σημαντικά χρόνια
της ζωής της. Εκεί μας γέννησε, εκεί μας
μεγάλωσαν με τον πατέρα μου, εκεί αφήσανε όλα
τα υπάρχοντα τους, και τράβηξαν για το άγνωστο
ταξίδι της προσφυγιάς.
Δυστυχώς έφυγαν και οι δύο με τον καημό του
γυρισμού. Μετά δυσκολίας την πείσαμε με τον
αδελφό μου να πάει μαζί μας. Τα καταφέραμε
όμως. Φτάσαμε στο χωριό μας μετά από είκοσι
τέσσερα χρόνια και η αγωνία που θα βλέπαμε το
σπίτι μας ήταν εμφανής στα πρόσωπα όλων μας.

«Λυπάμαι.
Οι
άνθρωποι
δουλεύουν.
Δεν μπορείτε.»
Και η μητέρα. «Πάμε γιε μου. Αφήστε τα πλάσματα να κάνουν τη δουλειά τους!»

δικούς μας τζιαι έπιασαν τα σπίθκια μας. Τι θέλετε
που λλόου μας γιαού. Φύγετε!»
Και δίχως απάντηση πήγαμε προς το αυτοκίνητο.
Πριν φτάσουμε μας πρόλαβε ένας άντρας και
δίχως πολλές κουβέντες μας λέει: «Ξέρετε…
τούτη η γυναίκα έχασεν ούλην την οικογένεια της
το 74 όταν έγινε το πραξικόπημα. Οι Εοκαβητατζίες εσκοτώσαν τους δικούς της.»
Τι μπορείς να πεις σε αυτή την γυναίκα.
Κατεβάσαμε το κεφάλι και φύγαμε αισθανόμενοι
ντροπή για τα όσα ακούσαμε για τα κατορθώματα
των « δικών μας» …Εοκαβητατζίδων!
Τι να σκεφτεί κανείς αλήθεια. Ποιοι αδίκησαν
ποιους, ποιοι έκλεψαν ποιους, και τι να Πρώτο
θυμηθούμε, και τι να πρώτο κλάψουμε!
- Την Αμμόχωστο που την χάσαμε στις 14
Αυγούστου το 1974,
-Τον άδικο χαμό των επιβατών της αεροπορικής
τραγωδίας του Ήλιος στις 14 Αυγούστου 1974,
-Η τον άδικο χαμό των 85 Τουρκοκύπριων, άδικα
σκοτωμένων από τους «δικούς μας»
Εοκαβιτατζίδες στις 14 Αυγούστου το 1974.
- Και όλα αυτά στο μικρό μας νησί. Το νησί της
Αφροδίτης. Την Κύπρο την θαλασσοφίλητη!

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που η μάνα μας
είδε το σπίτι εκεί που μας γέννησε. Πήραμε τον
δρόμο του γυρισμού, όμως στο γυρισμό
σταματήσαμε ξανά στο συγγενικό σπίτι ίσως και
μας ανοίξουν…ίσως και μας καλοδεχθούν.
Φωνάξαμε και αναμέναμε.
Στο άκουσμα της φωνής μας βγήκε μια κυρία η
οποία ούτε μας έδωσε χρόνο να της εξηγήσουμε.
«Άτε… Γιάλλα…» μας είπε.... «φύγετε. Αφήστε
μας ήσυχους. Οι δικοί σας εσκοτώσαν τους

Τι να πρωτοπείς και τι να πρώτο κρίνεις!
Μου θυμίζουν όλα τούτα ένα φαύλο κύκλο.
Πράξεις που έγιναν για να μας γίνουν μαθήματα
που θα μας βοηθούσαν ίσως να βρούμε λύση
στα προβλήματα που αντιμετώπιζε η κοινωνία
εκείνων των ημερών.
Σήμερα και πάλι θυμούμαστε, ελπίζουμε, και
αναμένουμε ίσως και γίνει κάτι που θα φέρει την
πολυπόθητη λύση. Την λύση που θα δίνει το
δικαίωμα στους νόμιμους κατοίκους των κατεχο-

Περάσαμε από τα σύνορα, φτάνοντας στο
τουρκοκυπριακό χωριό Χαμήτ Μάνδρες και από
εκεί διακρίναμε τα σπίτια του χωριού μας.
Μόλις μπήκαμε στο χωριό είδαμε στα δεξιά μας
το σπίτι συγγενικής οικογένειας και σταματήσαμε
για να το δούμε από έξω. Η συγκίνηση ήταν
μεγάλη και ξανά μπήκαμε στο αυτοκίνητο
συνεχίζοντας λίγο πιο πάνω όπου σταματήσαμε
ακριβώς έξω από το σπίτι μας.
Κατεβήκαμε, και πλησιάσαμε την είσοδο του
σπιτιού που ήταν ανοιχτή. Μας είδε κάποιος και
ήρθε να μας ρωτήσει … τι ψάχνουμε.
«Η κυρία είναι η μάνα μας.» Του είπα.
«Ήρθαμε απλά να δούμε το σπίτι μας.
Εδώ γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε.»
«Το σπίτι είναι δικό μας.» Μας είπε. «Το κάναμε
ξυλουργείο. Να ζήσουμε και εμείς.»
Να μπούμε να το δούμε λίγο;

μένων χωριών και πόλεων μας να διεκδικήσουν
τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.
Να αποφασίσουν οι ίδιοι για το τι θα κάνουν.
Τουλάχιστο να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον των δικών τους περιουσιών.
Η ιστορία είναι εκεί. Γράφτηκε και δεν ξεγράφεται!
Προς Θεού σεβασμό στους αδικοχαμένους.
Αιώνια των η μνήμη!
Πως μπορεί όμως να συνεχίζει η ανθρωπότητα
να κάνει τα ίδια λάθη. Πως μπορούν οι άνθρωποι
να φανατίζονται, και πως μπορούν οι ένοχοι να
κρύβονται και να υπάρχει παντού αδικία και
εκμετάλλευση;
Με αυτές τις αναφορές μου ήθελα να επισημάνω
γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες, και καμιά φορά
δυστυχώς τα αγνοούμε για τους δικούς μας λόγους και τα δικά μας συμφέροντα!
Ποιο από τα πιο πάνω που ανάφερα θα πρέπει
να παραγνωρίσω;
-Την Αμμόχωστο που καταπατεί ο Αττίλας για 47
τόσα χρόνια;
- Την αεροπορική τραγωδία του Ήλιος που
ακόμα οι συγγενείς των θυμάτων δεν έχουν βρει
το δίκιο τους;
- Ή την δολοφονία των 85 Τουρκοκύπριων από
την Τόχνη που δολοφόνησαν οι «δικοί μας»
Εοκαβητατζίδες;
Απομένει στον κάθε ένα από εσάς αγαπητοί μου
αναγνώστες να προβληματιστείτε και να
ενεργήσετε ανάλογα.
Τα παθήματα…. Ας γίνουν μαθήματα!

Μπορεί ο άνθρωπος να συγχωρεί;

Ο

λοι λίγο πολύ έχουμε
βρεθεί στη διάρκεια της
ζωής μας σε καταστάσεις όπου έχουμε κάνει κάποιο
λάθος και επιθυμούμε συγχώρεση… Συγχώρεση από έναν
Της Έλισσας σύντροφο, ένα μέλος της οικοΞενοφώντος γένειας, έναν φίλο ή γνωστό ή
ακόμα και από έναν συνάδελφο.
Φιλολόγου Άλλες φορές το άτομο από το
οποίο χρειαζόμαστε περισσότερο
συγχώρεση είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Υπάρχουν
όμως και οι περιπτώσεις που κάποιος ζητά εμείς
να τον συγχωρήσουμε. Και εκεί είναι πράγματι
τα δύσκολα… Και ξέρετε γιατί; Γιατί πρέπει να
κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας, στον εαυτό μας για
να μπορέσουμε να το προσφέρουμε.
Είναι δύσκολο; Είναι… το πιο δύσκολο από τα
δύσκολα! Είτε δίνεις, είτε παίρνεις συγχώρεση,
χρειάζεται να είσαι πραγματικά δυνατός. Εξάλλου,
το να συγχωρούμε σημαίνει να δείχνουμε αγάπη.
Και η αγάπη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο που
μπορούμε να δώσουμε στους φίλους, στην
οικογένειά μας, στο σύντροφό μας, στους γείτονές
μας, ακόμη και στους ξένους. Άντε τώρα… να
χρειάζεται να κάνεις αυτό και να συγχωρέσεις
κάποιο που σου έχει κάνει μεγάλο κακό…
Πώς μπορείς πραγματικά να συγχωρείς ειλικρινά
ένα άτομο που σε έχει πληγώσει και να αφήσεις
πίσω σου τον πόνο που σου προκάλεσε; Όταν
είμαστε θυμωμένοι, το συναίσθημα είναι πολύ
δυνατό και τυφλό για εμάς, που κάνει τη
συγχώρεση να είναι το τελευταίο πράγμα στο
μυαλό μας. Όταν είμαστε θυμωμένοι η πρώτη
σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας είναι: «Δεν θα
τον ή την συγχωρήσω ποτέ! Σίγουρα θα
πληρώσει για αυτό!» Άρα υπάρχει πάρα πολύς
θυμός από μέρους μας. Πιστεύεις ότι το άτομο
που σε πλήγωσε αξίζει τιμωρία.
Όταν κάποιος μας πληγώνει άσχημα, μας αφήνει
μια συναισθηματική ουλή που κάνει δύσκολη τη
συγχώρεση. Και εξαιτίας αυτής της συναισθηματικής ουλής, έχουμε την τάση να απομακρυνόμαστε από τους ανθρώπους ή να κλεινόμαστε

στον εαυτό μας από το φόβο ότι θα βιώσουμε
την ίδια οδυνηρή μνήμη και θα τραυματιστούμε
ξανά. Με άλλα λόγια φοβόμαστε ότι θα
πληγωθούμε ξανά.
Ένας παλιός στρατηγός είπε κάποτε στον μεγάλο
χριστιανό ιεροκήρυκα Τζον Ουέσλι: «Δεν
συγχωρώ ποτέ και δεν ξεχνώ ποτέ». Ο Wesley
απάντησε: «Τότε, καις τη γέφυρα πάνω από την
οποία πρέπει να περάσεις». Αυτό ακριβώς
συμβαίνει όταν κουβαλάς μέσα σου για χρόνια
το θυμό και τη φλόγα της εκδίκησης για ανθρώπους ή καταστάσεις που σου έκαναν κακό ή σε
αδίκησαν. Η πραγματική λύση για την αντιμετώπιση της αδικίας από άλλους δεν είναι η εκδίκηση,
ο ανεξέλεγκτος θυμός ή η διαιώνισή του. Είναι η
συγχώρεση. Και εδώ οφείλω να ξεκαθαρίσω ένα
σημείο: Συγχώρεση δεν σημαίνει ότι αφήνουμε
αυτούς που μας έχουν βλάψει έξω από την κρίση
για την κακή τους συμπεριφορά. Ούτε συγχώρεση σημαίνει ότι αφήνουμε τους ανθρώπους να
μας χρησιμοποιούν και να μας πληγώνουν
συνεχώς.
Η σωστή διάσταση της συγχώρεσης δέχεται ότι
αυτό που συνέβη έχει συμβεί και ότι η δύναμή
σου δεν έγκειται στην αλλαγή του παρελθόντος
αλλά στην ενδυνάμωση του παρόντος. Και αυτό
είναι απλά ένα σκαλοπάτι προς τη ζωή που
θέλεις, τη ζωή που εσύ μόνο μπορείς να
αποφασίσεις ποια θα είναι!
Όταν αρνείσαι να συγχωρήσεις αυτούς που
σε έχουν πληγώσει, τους δίνεις την άδεια να
συνεχίσουν να σε πληγώνουν. Η συγχώρεση
είναι ένα βασικό στοιχείο για υγιείς σχέσεις, γιατί,
ας το παραδεχτούμε, οι άνθρωποι δεν είναι
τέλειοι. Είναι σημαντικό να αποδεχτούμε ότι όλοι
έχουμε ξεχωριστό μυαλό και απόψεις. Ο καθένας
από εμάς είναι πληγωμένος, ευάλωτος, με
ελαττώματα και αναπόφευκτα θα κάνει λάθη.
Έχοντας αυτό στο μυαλό μας, δεν σημαίνει,
βέβαια, ότι πρέπει να κάνουμε πίσω και να
αντέχουμε να μας κακοποιούν ή να μας πληγώνουν. Ωστόσο, εάν θέλουμε να απολαύσουμε
διαρκείς και υγιείς σχέσεις με ανθρώπους, τότε
θα πρέπει να μάθουμε τον τρόπο να αποκτή-

σουμε την ικανότητα της συγχώρεσης. Ναι…
ικανότητα είναι… εκπαίδευση θέλει και εξάσκηση.
Θα πρέπει να θυμάσαι ότι η συγχώρεση δεν
σβήνει το παρελθόν, απλά το βλέπει με συμπόνια. Το να αναβάλλεις να συγχωρήσεις κάποιον,
διατηρεί ζωντανό το συναίσθημα του θυμού, της
πίκρας και της απογοήτευσης που αποχρωματίζουν την αντίληψή σου για τη ζωή. Τα τοξικά και
καταστροφικά συναισθήματα έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν ασθένειες εάν δεν
προσέξεις τη συναισθηματική σου ισορροπία και
γαλήνη. Στο τέλος της ημέρας, η συγχώρεση δεν
είναι πραγματικά προς όφελος του άλλου ατόμου
είναι για δική μας. Ανεξάρτητα από το πόσο
παράλογο μπορεί να φαίνεται κατά καιρούς, μέσω
της συγχώρεσης παραδίδουμε το παρελθόν στο
παρελθόν και μπαίνουμε στο παρόν, ελευθερώνοντας τον εαυτό μας. Πρέπει να αφήσεις τα
καταστρεπτικά συναισθήματα για να ανακαλύψεις
την ειρήνη και την ευτυχία… όλα μαζί δεν
μπορούν να συνυπάρξουν. Ο φόβος για το
μέλλον σου δε φεύγει με το μίσος και την κακία.
Φεύγει με την δύναμη να συγχωρείς ό,τι σε
πλήγωσε.
Ο Κομφούκιος είπε: «Όσο περισσότερο γνωρίζεις
τον εαυτό σου, τόσο περισσότερο συγχωρείς τον
εαυτό σου». Η δύναμη της συγχώρεσης συνεχίζεται για πολύ καιρό αφότου αποφάσισες να
συγχωρήσεις κάποιον. Δεν είναι ένα γεγονός,
αλλά μια εξέλιξη. Μεταμορφώνει την αντίληψή
σου για το παρελθόν και προετοιμάζει νέα ενέργεια για το αύριο, και τα κάνει όλα αυτά στο
παρόν. Αυτή είναι η στιγμή που παίρνεις πίσω
τη δύναμή σου. Αυτή είναι η χρονική στιγμή όπου
εσύ μπορείς να κάνεις τη διαφορά.
Δοκίμασε αυτό: Να είσαι πρόθυμoς/η να
συγχωρήσεις τον εαυτό σου για το ότι «είσαι αφελής», «αφήνοντας αυτό να συμβεί».
Κατέγραψε στο μυαλό σου την κατάσταση όπως
έγινε και εξελίχθηκε. Ρώτησε τον εαυτό σου:
«Τι μπορώ να μάθω από αυτό και πώς μπορώ
να ωριμάσω εξαιτίας αυτού;»
Να είσαι πρόθυμη/ος να συγχωρήσεις το άτομο
ή την κατάσταση. Υπάρχει μια αλλαγή στην

ενέργεια όταν πηγαίνεις από το «Δεν θα συγχωρήσω ποτέ!» στο «Δεν ξέρω πώς, αλλά είμαι
πρόθυμος να συγχωρήσω». Αυτή είναι η αλλαγή
που κάνει όλη τη διαφορά.
Πάνω από όλα και πέρα από όλα, πρέπει να
θυμάσαι πως στο τέλος θα μείνει στη ζωή σου η
αγάπη που έδωσες και πήρες από τους ανθρώπους. Θα μείνει η ικανότητά σου να διώχνεις τα
αρνητικά συναισθήματα που σε κρατάνε πίσω,
δέσμιο ενός κακού παρελθόντος… θα μείνει η
επιλογή σου να νιώθεις χαρά και ευγνωμοσύνη
για ότι έχεις. Βρες τη δύναμη να συγχωρείς σε
έναν κόσμο που δύσκολα συγχωρεί. Μίλησε στο
παιδί σου για τη δύναμη αυτής της μοναδικής
ικανότητας και φτιάξε έναν κόσμο γεμάτο αγάπη.
Αν όμως δεν τα καταφέρεις τότε τι θα κάνεις;
Προσπάθησε να ελαχιστοποιήσεις τα λάθη σου
ώστε να μην χρειάζεται να ζητήσεις συγνώμη κανένα φτάνει να μπορείς να λες: Στην ζωή μου
μέχρι τώρα, έμαθα να είμαι σωστός άνθρωπος.
Όχι πως δεν κάνω λάθη, εξάλλου είπα άνθρωπος
είμαι κι όχι Θεός. Λάθη κάνω όπως και κακές
επιλογές αλλά όχι εις βάρος άλλων. Και αν το
κάνω πάντα θα προσπαθήσω να επανορθώσω
και όχι να δικαιολογήσω. Στους ανθρώπους που
με σέβονται πάντα θα απλώνω χείρα βοηθείας
σε στιγμές που με χρειάζονται. Προς Θεού, όχι
για να ζητήσω αντάλλαγμα αλλά γιατί έτσι με
έμαθαν. Στον κόσμο του υλικού και της προβολής
με έμαθαν να είμαι σωστός αληθινός άνθρωπος.
Παλιάς κοπής, με αξίες, σεβασμό και ιδανικά τα
οποία σήμερα εκλείπουν και ξεπουλιούνται
φτηνά. Στους ανθρώπους αυτούς, τους φτηνούς,
είναι χαρά μου να μην αρέσω και να τους
αποστρέφω. Έτσι ξέρω πως βαδίζω σταθερά
στον δρόμο μου. Όσο ο στόχος σου είναι «να
γίνεις καλύτερος
άνθρωπος από τον πατέρα σου, τότε να είσαι
σίγουρος πως ο κόσμος θα γίνει καλύτερος».
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Ξεκάθαρα υπέρ των εμβολιασμών η ιατρική επιστήμη

Π

αρόλο που η ιατρική
επιστήμη, που είναι η
ασπίδα του ανθρώπου
για την αντιμετώπιση των κάθε
λογής
μολυσματικών
και
θανατηφόρων νόσων, έχει
τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ των
Του Βασίλη
εμβολιασμών για την προστασία
Κωστή
μας κατά της νόσου του κορωνοϊού, αρνητές του εμβολίου, απολογητές θεωριών συνωμοσιολογίας, κατά φαντασία αντιεξουσιαστές, καθώς και αιρετικοί, που ερμηνεύουν
την θρησκεία κατά το δοκούν, που παρερμηνεύουν την θρησκεία, κάθε καρυδιάς καρύδι, συνεχίζουν να παραποιούν την αλήθεια, ενίοτε με
πρόσχημα την αμφιβολία για το καθετί που έχει
κατακτήσει η επιστήμη και ειδικότερα η ιατρική
επιστήμη ή στην καλύτερη περίπτωση με πρόσχημα τον αγνωστικισμό. Έγιναν και φιλόσοφοι!
Ακόμα λίγο θα μας πουν ότι δεν είναι σίγουρο ότι
υπάρχουμε! Οι απόψεις τους αγγίζουν τα όρια
του παραλόγου, ξεπερνούν τα όσα μπορεί να
αντέξει η λογική και η αλήθεια. Ιστορίες για
αγρίους! Μιλούν για παρενέργειες και θανάτους
που προκαλούνται από τα εμβόλια κατά της
νόσου του κορωνοϊού. Απειροελάχιστες είναι οι
περιπτώσεις των παρενεργειών και θανάτων σε
σχέση με τα εκατομμύρια εμβόλια που
χορηγήθηκαν.
Μάλιστα, κάποιοι απ' αυτούς θλίβονται για τις
ζωές που χάθηκαν εξαιτίας των εμβολιασμών και
προσπερνούν τα εκατομμύρια ζωές που σώθηκαν
με τους εμβολιασμούς.
Εξισώνουν τις εκατοντάδες ή αν θέλετε τις
ελάχιστες χιλιάδες με τα εκατομμύρια. Καμιά από
τις εξισώσεις τους δεν θα λυθεί. Οι αριθμοί
ασύμφωνοι, ανόμοιοι, οι διαφορές τεράστιες,
ποσοτικά, ποιοτικά, ουσιαστικά.
Ξέρω άτομα που έχουν κάνει εγχειρήσεις,
διάφορες. Κάποιοι που έκαναν τις ίδιες εγχειρήσεις πέθαναν πάνω στην εγχείρηση. Το ποσοστό
ήταν μικρότερο από .000001. Τι θέλουν οι κάθε
λογής αντιεμβολιαστές, αλλά και μια μικρή
μειοψηφία αμφιλεγόμενων γιατρών; Να κάτσουμε
να μας φάει ο κορωνοϊός μέχρι να λυθούν οι
απορίες και του τελευταίου "υποψιασμένου" του
Φέισμπουκ και των σόσιαλ μίντια; Οι πλείστοι
αδιάβαστοι, απρόσεκτοι, κάποιοι και ανορθόγραφοι. Υπάρχει ιός, κορωνοϊός; Έχουμε πανδημία;
Πρέπει να είμαστε σοβαροί και υπεύθυνοι
άνθρωποι, όχι όπως τους κάθε λογής παραχαράκτες της επιστημονικής αλήθειας που συσκοτίζουν τα πράγματα. Γνώση, σωστή πληροφόρηση από σοβαρές, αξιόπιστες, έγκυρες πηγές

και πάνω απ' όλα κρίση judgement χρειάζονται
στις προσεγγίσεις μας και στην διαμόρφωση
άποψης, γνώμης.
Τα συμφέροντα των φαρμακευτικών εταιρειών
γνωστά. Το κέρδος πάνω απ' όλα. Δύο ξεχωριστά
πράγματα. Ο φονικός ιός υπάρχει ανεξάρτητα
από τα συμφέροντα των φαρμακευτικών
κολοσσών.
Ανεξάρτητα και από τον Μπιλ Γκέιτς. Ανεξάρτητα
από το κέρδος ήταν και η πανδημία της ισπανικής
γρίπης που άφησε πίσω της 50 εκατομμύρια
νεκρούς και 500 εκατομμύρια μολυσμένους.
Ο Μπιλ Γκέιτς ήταν αγέννητος! Το εμβόλιο
(flu jab) που λαμβάνουμε εδώ στην Βρετανία κάθε
χρόνο για την εποχική γρίπη να το σταματήσουμε

κρατικά και τηρούμε τους κανόνες και τα μέτρα.
Δεν είμαστε υπέρ αχρείαστων, απαγορευτικών
περιοριστικών μέτρων.
Ναι, είμαστε υπέρ όλων των μέτρων που είναι
αναγκαία και επιβάλλεται να εφαρμοστούν για
την ατομική προστασία μας και την προστασία
του κοινωνικού συνόλου. Μα, πάνω απ' όλα
αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή ανακουφιστικών
οικονομικών και κοινωνικών μέτρων για την
επιβίωση του λαού και των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων.
Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε από τις κυβερνήσεις
να ισορροπήσουν σωστά και δίκαια, αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού, διαχείριση της υγείας γενικά(να μην

και να πεθάνουμε; Κύριε ελέησον!
Είπαμε και ξαναλέμε γνώθι σαυτόν, μηδέν άγαν
εν δελφοίς ει! Κάνει με το ου με πείσεις καν με
πείσεις! Μου έστειλε ιερέας από την Κύπρο: "Δεν
καταλαβαίνω την συμπεριφορά αυτών των
ανθρώπων που εναντιώνονται στα εμβόλια.
Προσπαθούν να επιβάλουν τις απόψεις τους με
αντιδημοκρατικές ενέργειες. “Η επίσημη εκκλησία
Κύπρο, Ελλάδα, Βρετανία και όχι μόνο υπέρ
εμβολιασμών. Μπράβο της!
Κανεί με τις σκοτεινοθρησκευτικές αιρέσεις.
Κανεί να φιλούν παντόφλες του Παϊσίου(ακόμα
και αυτά που είπε τα διαστρεβλώνουν) και κρανία!
Κανεί τζ' εν κόκκαλα!
Είμαστε ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης. Απαιτούμε
από τους αντιεμβολιαστές να σεβαστούν τα
δικαιώματα των εμβολιασμένων. Πολύ απλό,
δημοκρατικό.
Είμαστε υπέρ των εμβολιασμών και την ίδια ώρα
υπέρ
των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Αυτοπειθαρχούμε ευσυνείδητα, υπεύθυνα, δημο-

αφεθεί στο έλεος του θεού η αντιμετώπιση των
άλλων νόσων) οικονομία, δικαιώματα εργαζομένων, αστικές ελευθερίες και ανθρώπινα
δικαιώματα. Στα συντάγματα όλων των δημοκρατικών χωρών σε περιπτώσεις πανδημιών,
πολέμων και άλλων παρόμοιων καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, προέχει το συλλογικό, το
κοινωνικό συμφέρον και όχι το ατομικό. Τι σημαίνει αυτό;
Δεν μπορεί ο κάθε ανεμβολίαστος να κυκλοφορεί
όπου θέλει και όποτε θέλει. Οφείλει να σέβεται
τους νόμους. Πάνω απ' όλα οφείλει να σέβεται
τους συνανθρώπους τους. Να διαφωνεί, να
εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του, αλλά να
σέβεται. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ο ετσιθελισμός
που θέλει να επιβάλει μια μειοψηφία πάνω στην
πλειοψηφία δεν είναι δημοκρατία, αλλά δικτατορία
και αναρχία.
Κλείνοντας, θεώρησα αναγκαίο και πολύ χρήσιμο
να παραθέσω πιο κάτω ένα εύστοχο, λακωνικό
και περιεκτικό κείμενο της Ελληνοκύπριας
ιολόγου Κατερίνας Στρατή, επίκουρης καθηγή-

τριας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο τμήμα
βιολογικών επιστημών, το οποίο έχει δημοσιευτεί
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σόσιαλ
μίντια, και το οποίο δεν αφήνει περιθώρια για
αμφισβήτηση των θέσεων των αναγνωρισμένων
φορέων των γιατρών, των θέσεων τους υπέρ
των εμβολιασμών,
αλλά και των θέσεων των αρμοδίων αρχών που
ασχολούνται με την αδειοδότηση των εμβολίων.
Ακολουθεί το κείμενο της Κατερίνας Στρατή.
▪Έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση ότι οι απόψεις
διΰστανται μεταξύ επιστημόνων σχετικά με την
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των
εμβολίων για προστασία κατά της COVID19.
Αυτό που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα
είναι ότι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με
την αδειδότηση φαρμακευτικών σκευασμάτων
(συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής)
έχουν πιστοποιήσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Διεθνείς και τοπικές
ιατρικές εταιρείες (συμπεριλαμβανομένης της
Αμερικανικής και Παιδιατρικής εταιρείας, και της
Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου) έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα υπέρ του εμβολιασμού.
Αν ο γιατρός σας στα Λατσιά (τυχαίο παράδειγμα)
δεν έχει πειστεί με το βάρος των αποδείξεων αυτό
λέει περισσότερα για τη δική του κατάρτιση παρά
για την ασφάλεια των εμβολίων. Αν κάποιος
γνωστός σας με πτυχίο του Harvard, σας προσφέρει με "τροφή για σκέψη" θα 'πρεπε ο ίδιος
να αναστοχαστεί γιατί τα ερευνητικά ινστιτούτα
και η ιατρική σχολή του ίδιου πανεπιστημίου,
έχουν στηρίξει προ πολλού τους εμβολιασμούς
ενώ ο ίδιος ακόμα καλλιεργεί θεωρίες συνωμοσίας. Τα συμπεράσματα αυτά είναι κατάληξη
τεράστιου όγκου επιστημονικής δουλειάς και αξιολόγησης. Συνεχίζεται η παρακολούθηση (όπως
ισχύει για όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα) και
οι ζυμώσεις για επιμέρους θέματα πχ. αν θα
χρειαστεί τρίτη δόση εμβολίων, πότε, για ποιους
κλπ. Αυτές οι συζητήσεις δεν αναιρούν το ότι για
όλους τους πολίτες για τους οποίους έχουν
εγκριθεί τα εμβόλια αποτελούν τον καλύτερο
τρόπο ατομικής και συλλογικής προστασίας κατά
της νόσου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε πρόσφατη
έρευνα του ΑΜΑ (Αμερικάνικού Ιατρικού
Συλλόγου) 96% έχουν ήδη εμβολιαστεί, και 45%
των υπολοίπων προτίθενται να το πράξουν. αυτό
είναι ενδεικτικό του ότι υπάρχει πλέον σύγκλιση
απόψεων.

Η ποδοσφαιρική σεζόν άρχισε με ελπίδα να συνεχίση κανονικότατα χωρίς Covid-19

Η

ποδοσφαιρική
σεζόν
άρχισε και οι οπαδοί
κάθε ομάδας κατέκλυσαν
τα γήπεδα για να παρακολουθήσουν το αγώνα
της
αρεσκείας τους.
Του Γιώργου Οι οπαδοί όπως με πληροφοΑ. Σάββα
ρούν έπρεπε να δείξουν και την
κάρτα Covid -19 ότι είχαν πάρει και τα δύο
εμβόλια η ότι είχαν αποτέλεσμα negative test
του κορονοϊού τις τελευταίες 48 ώρες.
Βέβαια αυτά τα μέτρα βοηθούν στο να καταπολεμηθεί η εξάπλωση του Covid-19, και όλοι
ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουν οι κανονισμοί, ούτως
ώστε να υποβοηθήσουν στο να επανέλθει μία
πλήρης ομαλότητα ζωής σε όλους μας αφενός,
και αφετέρου να συνεχίζει η ποδοσφαιρική σεζόν
χωρίς διακοπές, νοουμένου ότι ο κίνδυνος
συνεχίζει να παραμονεύει παντού.
Οπως με πληροφορούν, στην Κύπρο για να
μπορείς να εισέλθεις σε σουπερμάρκετ, πρεπει
να δείξεις ότι έχεις πάρει και τα δύο εμβόλια, που
σε κάποιο βαθμό γνωρίζεις ότι όλοι όσοι είναι
μέσα στο σουπερμάρκετ είναι εμβολιασμένοι,
(με την καλή έννοια της λέξεως φυσικά.)
Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα εμβόλια δεν είναι
100% αποτελεσματικά και θα υπάρχει ένα
ποσοστό που δεν δρα σε μερικά άτομα με τα
ποθητά αποτελέσματα. Όταν όμως λένε οι

επιστήμονες χρειάζεται άψογος προσοχή τότε
γνωρίζουν τι λένε.
Όλοι πρέπει να εμβολιασθούν χωρίς καμία
επιφυλακτικότητα, η αβάσιμη δικαιολογία αφού
ο ιατρός τους συστήνει, διότι υπάρχουν και σπάνιες περιπτώσεις που ο ιατρός θα το απαγορεύσει
για ιατρικούς λόγους.
Ας μην ξεχνούμε λοιπόν ότι ο κίνδυνος της
κυκλοφορίας του Covid-19 συνεχίζει να παραμονεύει.
Ο Covid -19 έχει κυριολεκτικά αλλάξει τον τρόπο
ζωής όλων μας, αφού ακόμη και τα εισιτήριά για
τους ποδοσφαιρικούς αγώνες δίδονται με ένα
ειδικό bar-code στο κινητό, η άλλο ηλεκτρονικό
μηχανισμό. Αν και το σύστημα υπήρχε και προηγουμένως τώρα είναι πλέον για όλους τους
φιλάθλους.
Όπως πρόσεξα μέσον των τηλεοπτικών καναλιών
πολύ λίγοι φορούσαν μάσκες, και σε περιπτώσεις
δεν πρόσεξα ούτε ένα φίλαθλο να φοράει μάσκα.
Λυπηρό για την ώρα. Ελπίζουμε να μην καταλήξει
σε πλέον τραγικά αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι
για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο αλλά τα αποτελέσματα του COVID-19 είναι για όλους μας
γνωστά.. Όσο για αυτούς που πριν περίπου 18
μήνες κοροϊδεύαν τους άλλους γιατί έπαιρναν
μέτρα εναντίο του Covid-19, δεν γνωρίζω που είναι σήμερα η που κρύβονται.
Η ποδοσφαιρική σεζόν και η ζωή να συνεχίσουν

ομαλότατα
Αυτό οφείλετε σε όλους μας διότι η παλληκαριές
δεν περνούν με το κορονοϊό
Μάλιστα η ποδοσφαιρική χρονιά άρχισε και
είδαμε και μερικές εκπλήξεις στα γήπεδα όσον
αφορά τα αποτελέσματα.
Η νέο προβιβασμένη Brentford στην Premier να
νικά την Arsenal με 2.0 Που να φαντασθεί κανείς
ότι οι Κανονιέρηδες θα νικηθούν εκτός έδρας
από τις Μέλισσες η ακόμη πως ήταν δυνατό η
Τόττεναμ στην έδρα της με νέο προπονητή τον
Espiritou Santo
και χωρίς τον περιβόητο
επιθετικό Harry Kane να νικήσει τους βασιλιάδες
της Premier Manchester City με 1.0 Ποιος στα
αλήθεια περίμενε τέτοια αποτελέσματα
Βασιλιάδες η όχι η Ιερά Πνοή των Πετεινών
πέταξε υπεράνω “των πολίτων” ( παρατσούκλι
της ΜC ) η ακόμη και Sky Blues. Αυτή είναι η
ομορφιά του ποδοσφαίρου που πότε δεν παύει
να εκπλήττει αυτό το γλυκύτατο παιχνίδι η είτε
το βλέπεις η το παρακολουθάς μέσον των
τηλεοπτικών καναλιών η και στα στάδια η ακόμη
ως ποδοσφαιριστής να συμμετέχεις που ποτέ δεν
παύει να εκπλήττει, να σε θυμώνει, να δίδει
ελπίδα κτλ Πόσοι και πόσοι γονείς ενθαρρύνουν
τα παιδιά τους από μικρής ηλικίας να εκγυμνασθούν στο ποδόσφαιρο, πόσοι και πόσοι γονείς
περνούν τα πρωϊνά Σαββατοκύριακα και

παρακολουθούν με πάθος τον αγώνα που
συμμετέχει είτε η κόρη τους η ο γιός τους. Όλων
είναι το όνειρο τους να δουν τα παιδιά τους να
διακριθούν ως ποδοσφαιριστές.
Εύχομαι σε όλους κάθε επιτυχία
Έγινε κάποια βελτίωση στον χειρισμό VAR που
τα τελευταία 3 χρόνια που συνέχιζε να μας
θυμώνει, όχι μόνο με τις διακοπές που διαρκούσαν από 1 λεπτό μέχρι και 5 λεπτά, μέχρις ότου
ο διαιτητής πάρει μία απόφαση γύρω από κάποια
ποδοσφαιρική φάση και το αποτέλεσμα της απόφασης ήταν αυτό, που ίσως αν συνέχιζε με τέτοιο
τρόπο θα σκότωνε το ποδόσφαιρο. Θα μου πείτε
μα ήταν η τελευταίου τύπου τεχνολογία τo VAR
με γεωμετρικούς μεθόδους και γραμμές. Ναι μα
την στιγμή που την τελευταία απόφαση παίρνει
το ανθρώπινο μυαλό θα υπάρχει πάντοτε ένα
ποσοστό λανθασμένων αποφάσεων που έφθασε
στο σημείο να λάβουν μέρος μερικές άσχημες
σκηνές μεταξύ οπαδών, ποδοσφαιριστών και
ακόμη μεταξύ προπονητών η και διαιτητών. Μετά
από μήνες λοκνταουν οι φίλαθλοι καλωσόρισαν
την νέα χρονιά ποδοσφαίρου και ας προσέξουμε
και λάβουμε τα σωστά μέτρα όλοι όπως συνεχίση
αυτή η ομαλότητα. Όχι διακοπές οποιανδήποτε
είδους συμπεριλαμβανομένου και του VAR.
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ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΑΣ
Μέρος 7
Μέσα σε αυτό το απογοητευτικό σκηνικό η
διμοιρία μου εκτέλεσε
σειρά πολλών άλλων
Του Σάββα
δύσκολων στρατιωτιΠαυλίδη
κών αποστολών, που
μάς έφεραν πολλές φορές στα πρόθυρα
του θανάτου! [Αρκετοί μάλιστα από τους
συμπολεμιστές μου έπεσαν ηρωικά στα
πεδία των μαχών αφήνοντας την τελευταία τους πνοή στον Πενταδάκτυλο...]
Θα αναφερθώ, όσο το δυνατό πιο
σύντομα μπορώ, στις κυριότερες από
αυτές τις αποστολές:

αποστολή δυο μόνο άτομα, χωρίς την
εμπλοκή των υπόλοιπων αντρών της
διμοιρίας.΄Ηταν φανερό ότι, αν ακολουθούσαμε όλοι μαζί το δρόμο προς το χωριό, θα γινόμασταν εύκολος στόχος των
Τούρκων από τα απέναντι υψώματα...
΄Εδωσα οδηγία να παραταχθεί η διμοιρία
στα υψώματα βόρεια του Συσκλήπου

το διοικητή μας για την εκτέλεση της
διαταγής του. Κι εκείνος, θέλοντας να
αποδείξει ότι όντως ο Σύσκληπος
τελούσε υπό τον δικό μας έλεγχο, απέστειλε με φορτηγό αυτοκίνητο ένα
λοχαγό με τους άντρες του προς
ενίσχυσή μας, χωρίς πρώτα να ενημερωθεί για τη διάταξη των εχθρικών

(α) ΄Επαρση σημαίας στο σχολείο
Συσκλήπου και βομβαρδισμός του
χωριού
Αφού βρεθήκαμε τελικά στη νότια
πλευρά του Πενταδάκτυλου, λάβαμε
διαταγή να πορευτούμε μέσα στο χωριό
Σύσκληπος και να αναρτήσουμε στον
ιστό του σχολείου την ελληνική σημαία.
Επρόκειτο να πετάξουν με ελικόπτερο
πάνω από τη γραμμή αντιπαράθεσης
εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών μαζί
με τον Πρoεδρεύοντα της Κύπρου
Γλαύκο Κληρίδη και τον τουρκοκύπριο
ηγέτη Ραούφ Ντενκτάς για να σημειώσουν επί χάρτου τις μέχρι τότε θέσεις
των αντιπάλων δυνάμεων. Η στρατιωτική μας αρχή ήθελε να φαίνεται ότι ο
Σύσκληπος δεν βρισκόταν υπό τον
έλεγχο των τουρκικών δυνάμεων.
Γι αυτό και είχαμε πάρει αυτή τη διαταγή.
Ωστόσο στα κοντινά υψώματα νότια του
χωριού, είχαν στρατοπεδεύσει πολυάριθμες τουρκικές δυνάμεις και πολλά
άρματα μάχης. Από τα υψώματα αυτά
είχαν πλήρη στρατιωτικό έλεγχο τόσο
του χωριού όσο και του δρόμου, που
οδηγούσε σ’ αυτό. Γι αυτό και η αποστολή μας ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη.
Αποφάσισα τελικά να εκτελέσουμε την

απέναντι από τις θέσεις των Τούρκων,
που βρίσκονταν στα υψώματα στα νότια
του χωριού. Το ίδιο το χωριό βρισκόταν
στο μέσο περίπου αυτών των υψωμάτων, χωμένο χαμηλότερα στην κοιλάδα,
που διέσχιζε ένα ποτάμι.
Κάτω από τον ανυπόφορο ήλιο του
καλοκαιριού προχώρησα προς το χωριό,
έρποντας για περισσότερο από μια ώρα
μέσα από θάμνους και καυτές πέτρες,
για να μην γίνω αντιληπτός από τους
Τούρκους.
Σε κάποια απόστασση πίσω μου ερχόταν με προφυλάξεις ο συμπολεμιστής
μου ανθυπολοχαγός Σόλων Γρηγορίου,
για να με καλύψει, σε περίπτωση κινδύνου. Ευτυχώς οι Τούρκοι δεν μάς πήραν
είδηση. Μπήκαμε στο χωριό με αποφασιστικότητα και αναρτήσαμε την ελληνική
σημαία στον ιστό του σχολείου μπροστά
σχεδόν στα μάτια του εχθρού!
Στη συνέχεια ενημερώσαμε με ασύρματο

δυνάμεων στην περιοχή.
Μόλις αντικρίσαμε το φορτηγό να μας
πλησιάζει, παγώσαμε! Αναμέναμε από
στιγμή σε στιγμή ότι οι Τούρκοι θα άνοιγαν πυρ εναντίον τους και, όπως εκείνοι
βρίσκονταν όρθιοι και αμέριμνοι μέσα
στο φορτηγό, θα τους θέριζαν όλους με
τις ριπές των όπλων τους... Ευτυχώς οι
Τούρκοι στρατιώτες αιφνιδιάστηκαν από
την μη αναμενόμενη εμφάνιση της στρατιωτική μας δύναμης! Μέχρι να τρέξουν
να ενημερώσουν τους αξιωματικούς τους
και να λάβουν οδηγίες πώς να αντιδράσουν, το φορτηγό έφθασε κοντά μας και
οι στρατιώτες μας μόλις που πρόλαβαν
να κατέβουν.
Εκείνη ακριβώς τη στιγμή δεχτήκαμε
καταιγιστικά πυρά από τα τουρκικά πολυβόλα. Είχαμε κι έναν συνεχή τρομερό
βομβαρδισμό από τα πυροβόλα των
τουρκικών αρμάτων. Βλήματα όλμων
έπεφταν παντού. ΄Επληξαν και το
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φορτηγό. Το κατέστρεψαν και το ακινητοποίησαν!
[Οι άντρες της δικής μας διμοιρίας
άνοιξαν πυρ εναντίον των Τούρκων από
τις θέσεις τους για να καλύψουν την προσπάθειά μας να σωθούμε αποχωρώντας, αν ήταν δυνατό, μακριά από εκείνη
την κόλαση του πυρός, που κράτησε
τελικά πολλές ώρες.]
Βροχή τα πυρά και τα βλήματα έπληξαν
και τα πλινθόκτιστα σπίτια των ηλικιωμένων κατοίκων του Συσκλήπου, που
είχαν εγκλωβισθεί εκεί. Δυστυχώς, όπως
μάθαμε αργότερα, όλοι τους έχασαν την
ζωή τους μέσα στα χαλάσματα!
[Προσωπικά είχα περιχαρακωθεί πίσω
από ένα μεγάλο βράχο στο κέντρο του
χωριού μέσα στην αυλή ενός σπιτιού.
Περίμενα εκεί να περάσει ο χαλασμός.
Οι περισσότεροι όμως στρατιώτες, που
μόλις είχαν φτάσει εκεί, πανικοβλήθηκαν
και τα έχασαν. ΄
Ετρεχαν προς κάθε κατεύθυνση για να
σωθούν μη γνωρίζοντας ακόμη ούτε τις
θέσεις των Τούρκων! Πολλοί από αυτούς
τραυματίστηκαν και μερικοί άλλοι έχασαν
τη ζωή τους!] ΄Οταν, ύστερα από ώρες,
συντελέσθηκε ο όλεθρος που προξένησαν οι Τούρκοι, κινήθηκα κι εγώ από το
κέντρο του χωριού προς τις θέσεις της
διμοιρίας μου.
[Στη δύσκολη πορεία μου συνάντησα και
τον συμπολεμιστή μου Γρηγορίου,
καθώς και πολλούς από τους στρατιώτες, που είχαν αποσταλεί να μάς ενισχύσουν. Με κόπο και περιπέτειες φθάσαμε
τελικά στις θέσεις των δικών μας.]
Το χωριό Σύσκληπος έμεινε και πάλι
βουβό. ΄Ομως στον ιστό του σχολείου
κυμάτιζε η ελληνική σημαία!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου

Τ

ο
Κομμουνιστικό
Κόμμα
Κύπρου (Κ.Κ.Κ.) ιδρύθηκε στις 15
Αυγούστου
του
1926
και
διατηρήθηκε στη ζωή — δρώντας για ένα
διάστημα
στην
παρανομία
—
μέχρι το 1944. Τότε ανέστειλε τη δράση
του γιατί συγχωνεύθηκε με το ΑΚΕΛ
(Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζομένου Λαού)
που είχε ιδρυθεί το 1941. Έκτοτε το
ΑΚΕΛ θεωρείται ο συνεχιστής της πορείας του Κ.Κ.Κ.

Η ίδρυση:
Οι συνθήκες που επικρατούσαν στην Κύπρο στις αρχές του 20ού αιώνα (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές) όταν το
νησί βρισκόταν υπό τον βρετανικό αποικιοκρατικό ζυγό αλλά κι όταν είχε ήδη
αρχίσει να δέχεται από έξω τις νέες ιδέες
και τις νέες τάσεις, ευνοούσαν όχι μόνο
την ίδρυση κομμουνιστικού κόμματος
αλλά και την πλατιά ανάπτυξή του. Από
την άλλη, ανασταλτικός παράγων, που
εγκυμονούσε και πολλούς ατομικούς
κινδύνους, ήταν το ίδιο το αποικιακό καθεστώς.
Στον πολιτικό τομέα επικρατούσε ήδη η
απογοήτευση αφού φάνηκε καθαρά ότι
διαψεύδονταν πλέον οι ελπίδες ότι η
Αγγλία θα απελευθέρωνε την Κύπρο
(ελπίδες που γεννήθηκαν από το 1878
με την αναπάντεχη μεταβίβαση του νησιού από την Τουρκία στη Μεγάλη Βρετανία). Η απογοήτευση πολλαπλασιά-

στηκε μετά το τέλος του πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, κι αφού πλέον η Αγγλία
προσάρτησε επίσημα την Κύπρο στις
αποικίες της το 1914.
Στον οικονομικό τομέα, η μάζα του
κυπριακού λαού ζούσε σχεδόν σε άθλια
κατάσταση. Οι εργαζόμενοι, που δούλευαν ακόμη «γέννημαν ήλιου - βούττημαν ήλιου» (δηλαδή το μεροκάματο
λογαριαζόταν από την ανατολή μέχρι τη
δύση του ήλιου) είχαν αρχίσει ήδη να
οργανώνονται και να διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικά ημερομίσθια. Οι γεωργοκτηνοτρόφοι εξαρτούσαν αποκλειστικά σχεδόν την
επιβίωσή τους από τις διαθέσεις του
καιρού. Η φτώχεια ήταν το κύριο
χαρακτηριστικό του τόπου, κι όσοι μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους μέχρι
το γυμνάσιο θεωρούνταν πλούσιοι.
Τα αγροτικά χρέη ήταν, επίσης, τεράστια. Στον κοινωνικό τομέα απουσίαζαν
ακόμη και οι στοιχειώδεις παροχές, και
ήταν ευφάνταστο να σκέφτεται κανένας
άδειες με απολαβές για τους εργαζόμενους, συντάξεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ικανοποιητική εκπαίδευση κλπ.
Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, οι πρώτοι πυρήνες κομμουνιστών άρχισαν να σχηματίζονται από τα χρόνια του πρώτου
Παγκοσμίου πολέμου, λίγο δε αργότερα
άρχισαν να παρουσιάζονται και οι πρώτες συνδικαλιστικές οργανώσεις(η
πρώτη οργάνωση των οικοδόμων εμφανίστηκε στη Λεμεσό το 1922).

Τον Αύγουστο του 1926 ιδρύθηκε το
Κ.Κ.Κ. Το ιδρυτικό συνέδριο του Κόμματος πραγματοποιήθηκε μυστικά στις 14
και 15 Αυγούστου του 1926. Επελέγησαν οι ημερομηνίες αυτές εξαιτίας της
μεγάλης γιορτής του Δεκαπενταύγουστου, οπότε οι μετακινήσεις των κομμουνιστών (οι περισσότεροι παρακολουθούνταν από την αστυνομία) δεν θα
προκαλούσαν υποψίες. Τα πρώτα γραφεία του Κόμματος στεγάστηκαν επί της
οδού Βασιλείου Μακεδόνος στη Λεμεσό.

Η πορεία του Κόμματος:
Επικεφαλής του Κόμματος μέχρι και τον
Οκτώβριο του 1931 ήταν ο Χαράλαμπος
Βατυλιώτης (Βάτης) και ο Κώστας
Χριστοδουλίδης (Σκελέας). Και οι δυο
συνελήφθησαν από τους Άγγλους τον
Οκτώβριο του 1931, αμέσως μετά την
εξέγερση που παρέμεινε γνωστή ως
Οκτωβριανά, κι εξορίστηκαν μαζί με
άλλους Κυπρίους του χώρου της Δεξιάς,
κληρικούς και λαϊκούς. Η σύλληψη των
Βάτη και Σκελέα έγινε στα κεντρικά γραφεία του Κ.Κ.Κ. που βρίσκονταν στη
Λευκωσία, στο οίκημα του «Εργατικού
Κέντρου». Ταυτόχρονα προς την
επίσημη εμφάνιση του Κ.Κ.Κ., έκαμαν
την εμφάνισή τους και η Κομμουνιστική
Νεολαία Κύπρου (βλέπε αμέσως
προηγούμενο λήμμα) και η Οργάνωση
Μαθητικής Νεολαίας που και οι δυο εξαρτιούνταν από το Κόμμα.

Το Κ.Κ.Κ., παρά τα πολλαπλά
εμπόδια τόσο από τις αρχές όσο και τους
αστούς, επεδόθη σε ζωντανή διαφώτιση
τόσο στις πόλεις όσο και στα χωριά της
Κύπρου, κι άρχισε ταυτόχρονα να οργανώνει το εργατικό κίνημα με την
ίδρυση εργατικών λεσχών και εργατικών
κέντρων. Παράλληλα άρχισαν να
τίθενται εκ μέρους του Κόμματος και οι
πρώτες του διεκδικήσεις που αφορούσαν τα προβλήματα των εργατοϋπαλλήλων, ιδιαίτερα των μεταλλωρύχων,
και των οικοδόμων και των αγροτών.
(Η πρώτη απεργία των οικοδόμων είχε
γίνει στη Λεμεσό το 1925 και η πρώτη
μεγάλη απεργία στην Κύπρο έγινε στη
Λευκωσία το 1933.
Το Κόμμα, που στις βουλευτικές
εκλογές του προηγούμενου χρόνου
(1930) είχε κατορθώσει παρά τους
περιορισμούς και τα καταπιεστικά
μέτρα να συγκεντρώσει ένα ποσοστό
ψήφων γύρω στο 16% (ποσοστό
τεράστιο για την εποχή και τις συνθήκες),
μετά τον Οκτώβριο του 1931, αναγκάστηκε να εισέλθει στην παρανομία.
Την καταστολή από τις αρχές της
εξέγερσης του Οκτώβριο του 1931,
ακολούθησε η επιβολή στην Κύπρο
σκληρότατων δικτατορικών μέτρων που
διατηρήθηκαν μέχρι και το 1940.
Το 1941 ιδρύθηκε το ΑΚΕΛ. Με το κόμμα
αυτό συγχωνεύθηκε το 1944 το Κ.Κ.Κ.

1923- Η αγγλική κυβέρνηση
απορρίπτει το αίτημα της
Συνέλευσης των Κυπρίων για
Ένωση με την Ελλάδα.
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1968- 650.000 στρατιώτες
του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την
«Άνοιξη της Πράγας».
1982- Δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ο Νόμος 1972, που καταργεί
την ποινική δίωξη της μοιχείας.

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1911- Ένας ιταλός σερβιτόρος αφαιρεί από το μουσείο
του Λούβρου τον διάσημο πίνακα «Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
2004- Η Σοφία Μπεκατώρου
και η Αμαλία Τσουλφά κατακτούν το χρυσό μετάλλιο στα
σκάφη τύπου 470 της ιστιοπλοΐας, στους Ολυμπιακούς
Αγώνες της Αθήνας.

22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1716- Οι Οθωμανοί Τούρκοι
αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία
υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξονα
κόμη Σούλεμπουργκ και
λύουν την πολιορκία της.
1864- Δώδεκα κράτη υπογράφουν τη Συνθήκη της Γενεύης, με την οποία ιδρύεται
ο Ερυθρός Σταυρός.

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1910- Σε πανηγυρική συγκέντρωση ανακοινώνεται η
ίδρυση του νέου κόμματος
του Ελευθέριου Βενιζέλου, με
το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων».
1942- Αρχίζει η πολιορκία του
Στάλινγκραντ από τους Γερμανούς.

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1953- Κυκλοφορεί το πρώτο
φύλλο
της
εφημερίδας
«Αυγή».
1947- Γεννιέται ο Πάολο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας
με διεθνή φήμη. («Ο Αλχημιστής»)

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1960- Τελετή έναρξης των
17ων Ολυμπιακών Αγώνων
στη Ρώμη. Για πρώτη φορά
ξανακούγεται ο «Ολυμπιακός
Ύμνος» του Σπύρου Σαμάρα
που είχε αναγνωριστεί δυο
χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ
ως μόνιμος και επίσημος
ύμνος των Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
2004- Η Φανή Χαλκιά κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα
400 μέτρα μετ’ εμποδίων,
στους Ολυμπιακούς Αγώνες
της Αθήνας.

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1959- Η British Motor Corpration παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής
βρετανός Άλεκ Ισιγώνης.
1968- Οι Beatles κυκλοφορούν το «Hey Jude».
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ
μας
παιδιά»
1946, «Της Πάργας» 1947, «Έξαρση της
γλυκείας χώρας Κύπρου»
1956, «Η Κυρά της Ύδρας»
1968 και «Πέρα στη θάλασσα»
1974.

Μέρος 18ον
Μια άλλη σπάνια φυσιογνωΤου Δρα
μία στα νεοελληΚύπρου
νικά γράμματα
Τοφαλλή
είναι
και
ο
Θανάσης Πετσάλης – Διομήδης.
Ο Πετσάλης γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1904 και μετά τις Γυμνασιακές του σπουδές σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστήμιο
της Αθήνας και μετά Πολιτικές
Επιστήμες στο Παρίσι. Καταγόταν από αρχοντική οικογένεια
καί
ήταν
ανηψιός του οικονομολόγου
Αλέξανδρου Διομήδη και μετά
το θάνατο του θείου του, πρόσθεσε και το όνομα του κοντά
στο δικό του.
Ο Πετσάλης έγινε τραπεζικός
και από το 1929 – 1946 εργάστηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας. Ασχολήθηκε με τη νεοελληνική λογοτεχνία από τα
νεανικά του χρόνια και έπαιρνε
πολλά από τα θέματα του από
το
ιστορικό
παρελθόν.
Ο Πετσάλης κατάφερε να σμίξει
το λογοτεχνικό του έργο με την
ιστορία και δημιούργησε μια
θαυμαστή πεζογραφική σύνθεση.
Η λογοτεχνική πορεία του
Πετσάλη μπορεί να χωριστεί σε
δύο περιόδους: Προπολεμικά
ασχολήθηκε με με το αστικό
μυθιστόρημα καταγράφοντας τα
ήθη και τις ιδέες των αστών της
εποχής του. Από την περίοδο
του πολέμου και έπειτα ασχολείται με το ιστορικό μυθιστόρημα.
Έγραψε πολλά διηγήματα
όπως «Μερικές εικόνες σε μια
κορνίζα» 1925, «Παράλληλα
και παράταιρα» 1935, «Η κυρία των τιμών» 1943, «Τα δικά

«Έξαρση της γλυκείας χώρας
Κύπρου»
Στο έργο του «Έξαρση της
γλυκείας χώρας Κύπρου» είχε
επηρεαστεί από τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου του
1955-59 και φέρνει στη μνήμη
του τις παλιές εποχές με τους
Σταυροφόρους, τον Ισαάκιο
Κομνηνό, τον βασιλιά της
Αγγλίας Ριχάρδο (τον λεγόμενο
Λεοντόκαρδο), τους Φράγκους
και τις δολοπλοκίες τους που
προσπαθούσαν δήθεν να
απελευθερώσουν τους Αγίους
Τόπους ενώ στην πράξη είχαν
επεκτατικούς και κατακτητικούς
σκοπούς. Δίνουμε ένα πολύ
σύντομο απόσπασμα από το
έργο όπου δείχνει την αντιπάθεια του συγγραφέα κατά των
ηγετών της Δύσης την εποχή
του Μεσαίωνα και έμμεσα δίνει
το μήνυμα ότι ιδιαίτερα στην
περίπτωση της Κύπρου πολύ
λίγο άλλαξαν τα πράγματα ως
τις μέρες μας:
«Ξεκίνησαν λοιπόν φράγκοι και
λομβαρδοί και παπικοί και αλλαμανοί (γερμανοί) και ιγκλετέροι (άγγλοι) ιππότες με πολλούς
αρματωμένους πάνω σε βαριά
κάτεργα κι ήρθανε στην
Ανατολή. Είχανε ράψει μεγάλους σταυρούς στα πουκάμισα
τους, μα πίσω απ’ το σταυρό
καρδιά δεν είχαν. Σκυλολόϊ.
Της Ιγκλετέρας (Αγγλίας) βασιλιάς ήταν εκείνο τον καιρό ο
Ριχάρδος (Λεοντόκαρδο τον
είπαν ύστερα οι δικοί του). Αυτοί

οι ιγκλετέροι είχανε γίνει χριστιανοί πριν τριακόσια-τετρακόσια
χρόνια (σ.σ. εννοεί πριν τις
Σταυροφορίες), μα άνθρωποι
δεν είχαν γίνει. Ξακουσμένοι
θαλασσινοί, περήφανοι πολεμιστές και τολμηροί, αλλά θεόφτωχοι και πεινασμένοι, ξεκινησαν
για να βρούνε πλούτια, ν’ αρπάξουν και να ληστέψουν ξένους
τόπους, τους δικούς μας».
«Η Κυρά της Ύδρας»
Το πεζογράφημα αυτό είναι ένα
ιστορικό διήγημα και θέμα του
είναι η ζωή και η ηρωική πράξη
της καπετάνισσας της Ύδρας
Χρυσούλας
Αναγνώστου.
Ο συγγραφέας εξηγεί πώς οι
Υδραίοι έγιναν θαλασσοκράτορες της Μεσογείου στα τελευταία πενήντα χρόνια της
τουρκικής σκλαβιάς ιδιαίτερα
κατά τους Ναπολεόντειους
πολέμους. Οι Υδραίοι έσπαζαν
συχνά και κρυφά τους αποκλεισμούς και πουλούσαν τα εμπορεύματα τους και έγιναν πλούσιοι. Ένα απ’ αυτά τα αρχοντικά
ήταν και εκείνο της Υδραίισας
Χρυσούλας Γκίκα Αναγνώστου
που μαζί με άλλα άρχοντικά
έβαλαν τον πλούτο τους στην
υπηρεσία του αγώνα για τη
λευτεριά του γένους. Τον πλούσιο καπετάν Γκίκα Αναγνώστη
το βάραινε το μαύρο σύννεφο
της σκλαβιάς του γένους.
Το μόνο όραμά του ήταν η
λευτεριά της πατρίδας έτσι πήγε
να αγωνιστεί με τον Λάμπρο
Κατσώνη.
Όταν έφυγε ο καπετάν Γκίκας
Αναγνώστης η Χρυσούλα βρήκε
στα χαρτιά του άντρα της το
γράμμα του μεγάλου Ζαχαριά
στον καπετάνιο της. Μια βασανιστική ανησυχία κυρίεψε τη
ζωή της και άρχισε να τρομάζει

για τα μελλούμενα, έμοιαζε σαν
την Κασσάνδρα την Τρωαδίτισσα. Από τα βράχια του
υαλού αγνάντευε καθημερινά
και περίμενε την επιστροφή του
καπετάνιου.
Κάποια μέρα είδε το καράβι
τους να επιστρέφει αλλά το
ακολουθούσε ένα τούρκικο.
Χαρά και φόβος μπήκαν στη
ψυχή
της
καπετάνισσας.
Μια μονομαχία στη θάλασσα
άρχισε να ξετυλίγεται μπροστά
στα μάτια όλου του νησιού.
Η καπετάνισσα καλεί τους ναυτικούς να συντρέξουν και τους
κανονιέρηδερς να χτυπήσουν.
Μόνη της βάζει φωτιά στο φυτίλι
και βρόντηξε ο τόπος από τις
βροντερές κανονιές που τελικά
βούλιαξαν το τούρκικο καράβι.
Τον καπετάν Γκίκα τον φέρνουν
βαριά λαβωμένο. Έχασε το
αριστερό μάτι και χέρι και
πάλαιψε με το χάρο για τρία
μερόνυχτα κι ύστερα υπέκυψε
στο μοιραίο. Οι Υδραίοι τίμησαν
το νεκρό αλλά και στην καπετάνισσα έδωσαν από τότε τον
τιμητικό τίτλο του νησιού «Η
Κυρά της Ύδρας».
Ο Πετσάλης έγραψε επίσης
πολλά μυθιστορήματα τα οποία
χωρίζονται σε κύκλους: Στον
πρώτο κύκλο που φέρει τον
τίτλο «Γερές και αδύνατες
γενεές» ανήκουν τα μυθιστορήματα: «Ο προορισμός της
Μαρίας Πάρνη» 1933, «Το
σταυροδρόμι» 1934, και «Ο
απόγονος» 1935.
Στον δεύτερο κύκλο που φέρει
τον τίτλο «Ανθρώπινη περιπέτεια» ανήκουν «Η ανθρώπινη
περιπέτεια» 1937 και «Ο
μάγος με τα δώρα» 1939.
Στον τρίτο κύκλο με τίτλο «Μυ-

θιστόρημα ενός έθνους» ανήκουν: «Οι Μαυρόλυκοι» 1948,
«Καμπάνα της Αγίας Τριάδας»
1949,
«Ελληνικός
Όρθρος» 1962, «Δεκατρία
χρόνια 1909-1922» 1964 και
«Κατακαημένος τόπος» 1972.
Στον τέταρτο κύκλο με τίτλο «Ο
Κύκλος του Μύθου» ανήκουν
τα έργα: «Επιστροφή στο
μύθο» 1974, «Το τέλος του μύθου» 1976 και «Τα λόγια του
σύθαμπου».
Έγραψε επίσης θεατρικά έργα
όπως «Η σφαγή των μνηστήρων», «Προμηθέας», «Η λύκαινα», «Χέρια πάνω στον
τοίχο» κ.α.
«Τα δικά μας παιδιά»
Το έργο αυτό φέρει τον υπότιτλο: «Χρονικό της σκλαβιάς»
και αναφέρεται στην Γερμανική
Κατοχή του 1941-1944 και στην
τουρκική κατοχή ως το 1821.
Στο πρώτο διήγημα «Οι τελευταίοι» αναφέρεται στο χρονικό
του 1941 - 44 και προσπαθεί
να αποδώσει την ψυχική ατμόσφαιρα της εποχής. Στο δεύτερο διήγημα «Στη ρεματιά του
Βαρλαάμ» αναφέρεται στην
τουρκοκρατία και είναι το χρονικό ενός χωριού του Κρυονερίτη στα χρόνια του ξεσηκωμού
του 1821.
«Ο προορισμός της Μαρίας
Πάρνη»
Στο έργο αυτό ο Πετσάλης
προσπάθησε να δώσει ένα ψυχολογικό μυθιστόρημα με
κεντρικούς ήρωες τον Πέτρο
και τη Μαρία. Αυτοί είναι άνθρωποι του κόσμου κι ανήκουν ο
ένας σε καλή κι ο άλλος σε

καλύτερη τάξη. Είναι άνθρωποι
μορφωμένοι, καλλιεργημένοι,
που θέλουν να ζήσουν μέσα
στα κοινωνικά πλαίσια αλλά και
ν΄ακολουθήσουν τη φωνή της
καρδιάς τους.
Ο Πασχάλης ο Κούκας, ο πατέρας του Πολυχρόνη ήταν για
χρόνια κολλήγας κι ύστερα
επιστάτης στο τσιφλίκι των
Πάρνηδων. Όταν είχε αρραβωνιαστεί το 1863 ο Πολυχρόνης
ο Κούκας ζήτησε από τον
κ. Αλέξανδρο Πάρν να τον στεφανώσει γιατί ως του είπε:
«Θα’ναι για μένα και για όλους
μας μεγάλη τιμή!
Ο Πασχάλης ο Κούκας είχε μάθει στο γιο του από μικρό παιδί
να σέβεται και να τιμά όλους
διχως εξαίρεση τους Πάρνηδες,
«κι εκείνους, που μπορεί να μην
τ’ αξίζουνε καμιά φορά».
Οι δύο κεντρικοί ήρωες δεν
απομακρύνονται από την τάξη
τους και δεν δίνουν αφορμή σε
σχόλια. Ο συγγραφέας δίνει
περισσότερη έμφαση στη Μαρία και παρακολουθεί όλες τις
κρίσιμες στιγμές της ζωής της.
Γράφει για τις απορίες, τις σκέψεις, τις αγωνίες , τα όνειρα
της.... Μας παρουσιάζει τη
Μαρία Πάρνη σαν μια κοπέλα
κ’ έπειτα σαν μητέρα όπως ζει
σκέπτεται στην
και όπως
αστική τάξη.
Για το λογοτεχνικό του έργο ο
Πετσάλης τιμήθηκε το 1950 με
το Βραβείο της Ακαδημίας της
Αθήνας και με το Κρατικό
Βραβείο Μυθιστορήματος το
1956 και 1963. Το 1977 ο
Πετσάλης εκλέγηκε τακτικό
Μέλος της Ακαδημίας της
Αθήνας. Μερικά από τα έργα
του έχουν μεταφραστεί στα
γαλλικά και στα γερμανικά.
Ο Πετσάλης πέθανε το 1995.
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ΠΕΜΠΤΗ 19/08
06.00 Όμορφη Μέρα (Ε)
07.30 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)
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)

15.00 ΑrtCafe (Ε)
16.00 Ειδήσεις
19.05 H Ζωή μας ένα Τραγούδι (Ε)
21.00 Ειδήσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/08
08.30 Καμώματα τζι
Αρώματα(Ε)
09.30 Kάποτε το 80 (Ε)
10.30 Χωρίς Αποσκεύες(Ε)
12.00 Ειδήσεις
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)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/08
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/08
06.00 Όμορφη Μέρα (E)
06.00 Όμορφη Μέρα
07.30 Είναι Θέμα Υγείας (Ε)
07.30 Είναι θέμα υγείας (Ε) 08.00 Θαλασσογραφία (Ε)
08.00 Θαλασσογραφία (Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
9.30 Το Καφενείο (Ε)
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 13:30 Γυναίκα (Ε)
13.30 Γυναίκα
14.30 Happy Hour (Ε)
14.30 Happy Hour
16.00 Ειδήσεις και στη νοη16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) ματική
16.20 Κοντά έπεσες (Ε)
17.20 Καμώματα τζι Αρώ17.20 Καμώματα τζι
ματα (Ε)
Αρώματα
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/08
05.45 Road Trip (Ε)
07.30 Καμώματα Τζι Αρώματα (Ε)
09.00 Λούνα Πάρκα (Ε)
11.30 Σπίτι στη Φύση (Ε)
18.00 Ειδήσεις
13.00 Μαζί/Birlikte (Ε)
20.00 Το Μυστικό της Πετα14.00 EU 4 U (Ε)
λούδας (Ε)

ΤΡΙΤΗ 24/08
06.00 Όμορφη Μέρα (Ε)
07.30 Είναι Θέμα Υγείας (Ε)
08.00 Θαλασσογραφία (Ε)
08.30 Το Καφενείο (Ε)
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
12.00 Μεσημβρινή Ενημέρωση
13:30 Γυναίκα
14:30 Happy Hour (Ε)
16:00 Ειδήσεις
16.20 Κοντά Έπεσες (Ε)
17.20 Καμώματα τζι
Αρώματα (Ε)
18.00 Ειδήσεις
20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/08
06.00 Όμορφη Μέρα
07.30 Είναι θέμα υγείας(Ε)
08.00 Θαλασσογραφία (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
17:20 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
18.00 Ειδήσεις
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
20.00 Το Μυστικό της
Πεταλούδας (Ε)
21.00 Ειδήσεις

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:20 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
20:50 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:20 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την
Βασούλα Χριστοδούλου
21:30 Ελληνική Ταινία: Δοκιμασία
(1966)
22:50 Ελληνική Ταινία: ι Απάχηδες
των Αθηνών (1950)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
19:50 CYPRUS WINE FESTIVAL
2019 - Σε επανάληψη
20:50 Ελληνική Ταινία: Το Ποντικάκι
(1953)
22:20 Ελληνική Ταινία: Μίνι Φούστα
Και Καράτε (1973)
23.40 Ελληνική Ταινία:Καλά Κρυμμένα Μυστικά ΄΄Αθανασία΄΄
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 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 την
διακεκριμένη ελληνίδα φωτογράφο Δήμητρα Χατζηαδάμ
21:00 Ελληνική Ταινία: Τα Παλιόπαιδα (1963)
22:25 Ελληνική Ταινία: Διαζύγιο Αλά
Ελληνικά (1989)
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώδεκα Αποστόλων

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
21:25 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:00 Ελληνική Ταινία: Κίμων ο Νεόπλουτος (1988)
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:15 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος
Γαλιάσσος
20:25 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:00 ΘΕΑΤΡΟ: Η Μέθοδος των
Τριών
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:15 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
20:30 Ελληνική Ταινία: Στην Ζωή
Μαζί σου Πόνεσα (1968)
21:55 Ελληνική Ταινία: Η Κοροϊδάρα
(1967)
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:15 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Με τον Φακό του Hellenic TV:
Ο Σάββας Ζαβρός φιλοξενεί τον
Λούκα Γιώρκα
20:25 Ελληνική Ταινία: Ο Αδελφός Μου
Κι Εγώ (1997)
21:50 Ελληνική Ταινία: ΜΠΕΤΟΒΕΝ
ΚΑΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (1965)
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
21:50 Δοκιμασία (1966).
Αισθηματική περιπέτεια με
τους Γιώργο Kαμπανέλλη,
Μέμα Σταθοπούλου, Παντελή
Ζερβό, Ελένη Ζαφειρίου,
Θεόδωρο Μωρίδη. Ο Νίκος
επιστρέφει μετά από πολλά
χρόνια στην Ελλάδα όπου ο
πατέρας του σχεδιάζει να τον
παντρέψει με την Άννα την
κόρη του εργοστασιάρχη και
φίλου του, Χατζηγιάννη.
Ο Νίκος θα γνωρίσει τη Μαρία
την κόρη της Ελένης της
καθαρίστριας του Χατζηνιάννη
και θα απορρίψει το συνοικέσιο της οικογένειάς του.
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
23:20 Οι Απάχηδες των
Αθηνών ( 1950 ). Μουσική
ταινία με την Άννα Καλουτά,
Λάμπρο Κωνσταντάρα, Μίμη
Φωτόπουλο, Φραγκίσκο Μανέλλη, Ντίνο Ηλιόπουλο. Ο
Κώστας είναι γνωστός στην
πιάτσα ως "Πρίγκιπας". Οι
δουλειές του είναι ύποπτες,
όμως τις εκτελεί πάντα με φινέτσα. Έτσι τώρα που έμαθε
την άφιξη του ελληνοαμερικάνου Παραλή και της κόρης του
Βέρας, για την οποία ο Παραλής ψάχνει αριστοκράτη γαμπρό, αποφασίζει να παρουσιαστεί μπροστά του σαν
πραγματικός
πρίγκιπας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:50 Το Ποντικάκι
(1953). Δραματική ταινία με
τους Αλίκη Βουγιουκλάκη,
Μίμη Φωτόπουλο, Διονύση
Παπαγιανόπουλο. Ο Λουκής
μετά από μια επιτυχημένη
διάρρηξη θα καταφέρει να ξεφύγει από την αστυνομία,
χάρη στη νεαρή ανθοπωλίδα,
Κρινιώ, που του συστήνεται
ως "Ποντικάκι". Θα την πάρει
μαζί του στο κρησφύγετο του,
όπου μένει με τον Βαγγέλη,
την Χριστίνα και τον αρχηγό
της συμμορίας, Κώστα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
22:20 Μίνι Φούστα Και Καράτε (1973). Κωμωδία με
τους Γιώργο Πάντζα, Ελένη
Προκοπίου, Γιάννη Γκιωνάκη,
Γιάννη Βογιατζή. Ο Πέτρος
κάνει παρέα στην Ρένα κάθε
φορά που ο φίλος της Άρης
λείπει σε ταξίδι για δουλειές.
Αυτή η υποχρέωση του έχει
γίνει βάρος, καθώς δεν του δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσει
κάποια κοπέλα. Αρχίζει όμως
σιγά σιγά να ερωτεύεται την
Ρένα. ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:05 Τα Παλιόπαιδα
(1963). Μελόδραμα με τους
Παντελή Βουλγαρίδη, Μαίρη
Χρονοπούλου, Άλκη Γιανακά,
Ορέστη Μακρή, Μαριιάνα
Κουράκου. Ο Άλκης μαζί με

του Δημήτρη και την παρέα
τους, κλέβουν αυτοκίνητα για
λογαριασμό του Βάσου, που
διευθύνει το νυχτερινό κέντρο
στο οποίο εργάζεται η Άννα.
Ο ίδιος θέλει να σταματήσει
τις παρανομίες, δεν μπορεί
όμως να βρει σταθερή δουλειά νια να μπορέσει να παντρευτεί την αγαπημένη του
Μαρία αλλά ούτε και ο Βάσος
τον
αφήνει
να
φύγει.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
22:15 Διαζύγιο Αλά Ελληνικά (1989). Κωμωδία με τους
Ηλία Κωνσταντίνου, Κάτια
Μυλωνά, Χρήστο Φωτιάδη και
Ρένα Μανιατάκη. Η Λένα και
ο Κώστας είναι αποφασισμένοι να πάρουν διαζύγιο, χωρίς
καν να έχουν καταλήξει στην
αιτία του διαζυγίου. Στο γραφείο του δικηγόρου τους, θα
θυμηθούν όλα όσα τους οδήγησαν εκεί και συγκρούονται,
καθώς ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλον. ΚΥΡΙΑΚΗ 22
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:00 Κίμων ο
Νεόπλουτος (1988). Κωμωδία με τους Κώστα Βουτσά,
Πηνελόπη Πιτσούλη, Ηλία
Κωνσταντίνου, Βίλμα Τσακίρη,
Τάσο Κωστή, Αθηνά Μαυρομάτη και Κάτια Κυβέλου. Ο
Κώστας Βουτσάς, μισθωτός
εργάτης σε συνεργείο πείθεται
από την γυναίκα και τα παιδιά

του να πάρουν ένα δάνειο για
να εκμεταλλευτούν τουριστικά
τα παραθαλάσσια οικόπεδά
τους για να φτιάξουν ξενοδοχείο και να φύγουν από την
μιζέρια της καθημερινότητας.
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
21:00 Η Μέθοδος των Τριών
(1978). Θεατρική κωμωδία
του Σπύρου Μελά γραμμένη
το 1941 εν μέσω της Γερμανικής κατοχής με τους Γιάννη
Μιχαλόπουλο, Μαρία Αλιφέρη,
Θάλεια Παπάζογλου, Αθηνόδωρο Προύσαλη. Ο Γιώργος
και ο Θέμος είναι δυο αχώριστοι φίλοι. Κάποια στιγμή ο
Θέμος και η γυναίκα του Ρένα
βλέπουν την Τέτη, την γυναίκα
του Γιώργου παρέα με κάποιον άλλο άνδρα. Ο Θέμος,
παρά τις αντιρρήσεις της γυναίκας του, αποφασίζει να
μαρτυρήσει στον φίλο του
αυτό που είδε. ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:30 Στην Ζωή
Μαζί σου Πόνεσα (1968). Αισθηματική ταινία, με τους Ερρίκο Μπριόλα, Καίτη Θεοχάρη, Σούλα Γαλάτη, Βασίλη
Γεωργιάδη. Η Μαίρη αγαπάει
τον Νίκο, η θεία της όμως που
την συντηρεί δεν θέλει με κανένα τρόπο αυτή την σχέση,
γιατί σχεδιάζει να την παντρέψει με έναν πλούσιο γαμπρό.
Ο Νίκος θα φύγει και θα πάει

στην Αθήνα. ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:55 Η Κοροϊδάρα (1967). Κωμωδία με
τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Σάσα
Καστούρα, Περικλή Χριστοφορίδη, Τζόλη Γαρμπή, Γιάννη
Γκιωνάκη και Ανδρέα Ντούζο.
Ο επιχειρηματίας Τέλης Μπίρκας, αποφασίζει να παντρέψει
την κόρη του Άντζελα, με ένα
καλό παιδί, τον λογιστή του
Ντίνο. Η Άντζελα με τίποτα δε
θέλει να ακούσει για γάμο μαζί
του.ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:15 Ο Αδελφός Μου
Κι Εγώ (1997). Κοινωνική ταινία με τους Βαγγέλη Γερμανό,
Δημοσθένη Παπαδόπουλο,
Πέμη Ζούνη, Μυρτώ Αλικάκη,
Κυριάκο Δαρίβα και Στάθη Λιβαθινό. Ένας φοιτητής του
Πολυτεχνείου, ο Θανάσης,
λίγο μετά το θάνατο της μητέρας του, μετακομίζει στο σπίτι
του σαρανταπεντάχρονου
αδελφού του Πέτρου, ο
οποίος εξακολουθεί να ζει
στην ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ’60. Ο Θανάσης βλέπει μια γυναίκα που μοιάζει
πολύ με την Ελένη, την άλλοτε
κοπέλα του αδελφού του. Την
παρακολουθεί επίμονα και
διαπιστώνει πως πράγματι
είναι η Ελένη.

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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Απεβίωσε ο γερμανός ποδοσφαιριστής Γκερντ Μίλερ Επίσημα στην ΠΑΕΕΚ ο Μπάμπιτς

Θ

ρήνος για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά
την είδηση ότι ο Γκερντ Μίλερ πέθανε σε
ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μία
τεράστια καριέρα σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Ο Γερμανός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής

αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους
στην πατρίδα του, αλλά και σε ολόκληρη την
Ευρώπη, με την παρουσία του στην Μπάγερν
Μονάχου και τη “Νασιοναλμανσάφτ”.Ο Μίλερ κατέκτησε τα πάντα στην καριέρα του, ως ένας εκ
των κορυφαίων επιθετικών όλων των εποχών, με
πάνω από 500 γκολ (566 σε 607 συμμετοχές) με
τη φανέλα των “Βαυαρών”, από το 1964 έως το
1979. Το μυθικό ρεκόρ του με τα περισσότερα
γκολ σε μία σεζόν μάλιστα “έσπασε” μόλις πέρυσι
στην Bundesliga, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Αντίστοιχα, ήταν και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία
της εθνικής Γερμανίας (Δυτική Γερμανία τότε) για
40 χρόνια και μέχρι το 2014, οπότε και ο Μίροσλαβ Κλόζε τον προσπέρασε στη σχε Συνολικά, ο
Γκερντ Μίλερ κατέκτησε 14 τίτλους με την Μπάγερν Μονάχου, ενώ οδήγησε την πατρίδα του
στην κορυφή τόσο της Ευρώπης (1972), όσο και
του κόσμου (1974), σκοράροντας και στους δύο
τελικούς για την Δυτική Γερμανία. Στην κατοχή
του είχε τόσο τη “Χρυσή Μπάλα” όσο και το
“Χρυσό Παπούτσι”. Στο πένθος έχει βυθιστεί η
Μπάγερν Μονάχου, με τον πρόεδρο των Βαυαρών, Χέρμπερτ Χάινερ να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Σήμερα είναι μια θλιβερή, μαύρη ημέρα
για την Μπάγερν και όλους τους φιλάθλους της.
Ο Γκερντ Μίλερ, ήταν ο μεγαλύτερος επιθετικός
που υπήρξε ποτέ και ένας καλός άνθρωπος, μια
προσωπικότητα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είμαστε ενωμένοι με βαθιά θλίψη με την σύζυγό
του, Ούτσι και την οικογένειά του. Χωρίς τον
Γκερντ Μίλερ, η Μπάγερν δεν θα ήταν το κλαμπ
που όλοι αγαπάμε σήμερα. Το όνομά του και η
μνήμη του θα μείνουν για πάντα».

Η ΑΕΛ επισημοποίησε τον δανεισμό του Μάτκο
Μπάμπιτς στην ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, ανακοινώντας την παραχώρηση του Κροάτη επιθετικού
στην προσφυγική ομάδα με τη μορφή δανεισμού
για ένα χρόνο.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ:
Η ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ανακοινώνει συμφωνία
παραχώρησης με δανεισμό ενός χρόνου του
Μάτκο Μπάμπιτς στην ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ.

Ομόνοια: Αντβέρπ η πέμπτη, αναζητά την πρώτη επιτυχία κόντρα
σε βελγική ομάδα

Η

αντίπαλος της Ομόνοιας για τα πλέι οφ
του Γιουρόπα Λιγκ Αντβέρπ είναι η πέμπτη
φορά που βρίσκει βελγική ομάδα στο
δρόμο της η ομάδα της Λευκωσίας. Άλλες τέσσερις φορές οι πράσινοι αντιμετώπισαν Βέλγους,
μετρώντας ισάριθμους αποκλεισμούς, κόντρα Βάτερσεϊ Θορ Γκενκ, Άντρελεχτ (δις) και Κλαμπ
Μπριζ. Η ενημέρωση της Ομόνοιας:
Οι προσεχείς αναμετρήσεις με την Άντβερμπ θα
είναι η 5η φορά όπου η ΟΜΟΝΟΙΑ συναντά Βελγική ομάδα στα κύπελλα Ευρώπης. Η αρχή έγινε
το 1980 όπου το «τριφύλλι» αντιμετώπισε την
Βάτερσεϊ Θορ Γκενκ για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων. Η ομάδα μας έχασε 1-3
στην Κύπρο και 4-0 στο Βέλγιο με αποτέλεσμα
να γνωρίσει τον αποκλεισμό. Το 1985 και αφού
απέκλεισε τον Ραμπάτ Άγιαξ, η κληρωτίδα έφερε
την ΟΜΟΝΟΙΑ αντιμέτωπη με την Άντερλεχτ για

τον Β’ γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών.
Οι «πράσινοι» έχασαν 1-3 στο Μακάρειο (το γκολ
ο Κάντηλος) και 1-0 στο Κονσταντ Βάντερν Στοκ,
μένοντας εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.
Πέντε χρόνια αργότερα, ΟΜΟΝΟΙΑ και Άντερλεχτ
αναμετρήθηκαν ξανά στο πλαίσιο του δεύτερου
γύρου του ΟΥΕΦΑ Καπ. Tο «τριφύλλι» πάλεψε
τον πρώτο αγώνα φέρνοντας 1-1 στο Μακάρειο
με γκολ του Μαυροφτή, όμως το 3-0 του Βελγίου
μας άφησε εκτός.
Η τελευταία φορά που αντιμετωπίσαμε Βελγική
ομάδα χρονολογείτε το 1991, για τον Α’ γύρο του
Κυπέλλου Κυπελλούχων, όταν αντιμετωπίσαμε
την Κλαμπ Μπριζ. Οι δύο ήττες με 2-0 έδωσαν
στους Βέλγους το εισιτήριο για την επόμενη
φάση. Η ΟΜΟΝΟΙΑ αναζητεί την πρώτη επιτυχία
σε βάρος Βελγικής ομάδας στις διπλές αναμετρήσεις με την Άντβερμπ.

Ο νεαρός οπαδός που έκλεψε την παράσταση στους πανηγυρισμούς της Μπρέντφορντ
Η Μπρέντφορντ πέτυχε μία
ιστορική νίκη με 2-0 επί της Άρσεναλ στο παρθενικό της παιχνίδι επί εποχής Premier
League, με τον Τόμας Φρανκ
και τους παίκτες του να κερδίζουν τα ξεχωριστά εύσημα ενός
πιτσιρικά οπαδού της ομάδας
στο φινάλε.έτοια εκκίνηση στην
Premier League δεν θα μπορούσαν να την φανταστούν οι
φίλοι της Μπρέντφορντ και
όμως ο Τόμας Φρανκ και οι πο-

δοσφαιριστές του, τους έδειξαν
ότι ακόμα και τα φαινομενικά
άπιαστα όνειρα μπορούν να
πάρουν σάρκα και οστά.
Αυτό έγινε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, με τις μέλισσες να επιστρέφουν στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού
πρωταθλήματος μετά από 74
χρόνια απουσίας και να προσφέρουν μία μαγική ποδοσφαιρική παράσταση μπροστά στο
πεινασμένο κοινό τους, λυγίζο-

ντας δίκαια με σκορ 2-0 την Άρσεναλ.
Οι σχεδόν δύο ώρες που πέρασαν στο "Brentford Community
Stadium" οι φίλοι της ομάδας
ήταν κάτι το ξεχωριστό για αυτούς, ωστόσο ένας ήταν εκείνος
που μπόρεσε στο φινάλε να
πρωταγωνιστήσει και να γίνει
viral μέσω social media. Ο λόγος για έναν νεαρό οπαδό, με
τις κάμερες να τον συλλαμβάνουν να κάνει νοήματα σε παί-

Ανακοίνωσε τον 21χρονο Γιάννη Γερολέμου η ΑΕΛ

Ο

Γιάννης Γερολέμου είναι γεννημένος στις 27 Ιανουαρίου
2000
στη
Λεμεσό και προέρχεται
από τις Ακαδημίες της
ΑΕΛ, με την οποία σε ηλικία 16 ετών αγωνίστηκε
σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας του κυπριακού
πρωταθλήματος κόντρα
στον Ερμή. Στην περσινή
σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τσάρσκο Σέλο

της Βουλγαρίας. Έχει
αγωνιστεί σε όλες τις "μικρές" Εθνικές ομάδες της
Κύπρου. Θα ενταχθεί
άμεσα στην ΑΕΚ Β' και θα
ξεκινήσει προπονήσεις
υπό τις οδηγίες του Σωκράτη Οφρυδόπουλου. Η
ανακοίνωση της ΠΑΕ
ΑΕΚ: "Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει τη συμφωνία της
με την κυπριακή ΑΕΛ για
την απόκτηση του διεθνούς Κύπριου μεσοεπι-

θετικού Γιάννη Γερολέμου, μέχρι το καλοκαίρι
του 2023. Ο Γιάννης Γερολέμου είναι γεννημένος
στις 27 Ιανουαρίου 2000
στη Λεμεσό και προέρχεται από τις Ακαδημίες της
ΑΕΛ, με την οποία σε ηλικία 16 ετών αγωνίστηκε
σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας του κυπριακού
πρωταθλήματος κόντρα
στον Ερμή. Στην περσινή
σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τσάρσκο Σέλο
της Βουλγαρίας. Έχει
αγωνιστεί σε όλες τις «μικρές» Εθνικές ομάδες της
Κύπρου. Θα ενταχθεί
άμεσα στην ΑΕΚ Β και θα
ξεκινήσει προπονήσεις
υπό τις οδηγίες του Σωκράτη Οφρυδόπουλου".

κτες και προπονητή να τον πλησιάζουν και να πανηγυρίσουν
μαζί του και εκείνοι να ανταποκρίνονται στο κάλεσμά του, για
να συρράψουν όλοι μαζί μία
υπέροχη ποδοσφαιρική σκηνή
που κάνει άπαντες να αγαπήσουν ακόμα περισσότερο την
ασπρόμαυρη στρογγυλή Θεά
για τις δυνατές συγκινήσεις που
απλόχερα χαρίζει.

Premier League: 21.08.2021

THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK | THURSDAY 19 AUGUST 2021 | EST. 1974 | ISSUE 2428 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 26

PM says no appetite among
countries for military action
Raab's decision to go on holiday
last week before swiftly returning
home, telling the foreign secretary: "He stayed on holiday while
our mission in Afghanistan was
disintegrating. He didn't even
speak to ambassadors in the region as Kabul fell to the Taliban.
Let that sink in.
"You cannot co-ordinate
an international response
from the beach."

T

he collapse of Afghanistan's government happened faster "than even
the Taliban predicted", the prime
minister has told MPs, but he denied the UK had been caught
"unawares" by the militant
group's takeover of the country.
Opening a recalled session of
parliament to discuss the crisis
in Afghanistan, Boris Johnson
claimed it was "not true" to say
the UK was "unprepared" for or
"did not foresee" events in the
south Asian country.
"The very difficult logistical operation for the withdrawal of UK
nationals has been under preparation for many months, and I
can tell the House that the decision to commission the emergency handling centre at the airport took place two weeks ago."
But the militants swept into

Kabul at the weekend after a
lightning advance through the
country.
Labour leader Sir Keir Starmer
accused the government of displaying "staggering complacency" about the Taliban threat
and "the result is that the Taliban
are now back in control of Afghanistan". Referring to the fact
that the US decided in February
2020 to withdraw its forces by
May 2021, he said the UK had
18 months to prepare for what
would follow.
"The very problems we are
confronting today in this debate
were all known problems... and
there has been a failure of preparation," Sir Keir told the debate,
adding that this is "unforgivable"
and the PM "bears a heavy responsibility".
He also hit out at Dominic

SNP Westminster leader Ian
Blackford said Mr Raab has "no
dignity whatsoever" and was
"lying on a sunbed" as the crisis
in Afghanistan unfolded.
Former PM Theresa May
claimed her successor in Downing Street had hoped "on a wing
and a prayer it'd be all right on
the night" in the wake of the US
withdrawal and labelled the situation a "major setback for British
foreign policy".
"In July this year both President Biden and the prime minister indicated that they did not
think the Taliban was ready or
able to take over control of the
country," she said.
"Was our intelligence really so
poor? Was our understanding of
the Afghan government so
weak? Was our knowledge of
the position on the ground so inadequate? Or did we really believe this?"
The recall of Parliament

comes after the Taliban seized
power at the weekend, almost
20 years after the invasion of Afghanistan was launched in the
wake of the 9/11 attacks to oust
the Taliban and prevent it from
harbouring al Qaeda, the group
behind the 2001 terror attack on
the US.
Once the US took the decision
to withdraw from the country, the
PM said the UK came up against
a "hard reality".
"That since 2009, America has
deployed 98% of all weapons released from NATO aircraft in Afghanistan and at the peak of the
operation - where there were
132,000 troops on the ground 90,000 of them were American,
he said.
"The West could not continue
this US-led mission, a mission
conceived and executed in support of America."
Amid calls for other nations to
act in lieu of any change in
stance from Washington, Mr
Johnson told MPs it was an "illusion to believe that there is appetite amongst any of our partners for a continued military
presence or for a military solution
imposed by NATO in Afghanistan".
"That idea ended with the
combat mission in 2014, and I
do not believe ... that deploying
tens of thousands of British
troops to fight the Taliban is an
option," he added.

Cyprus expresses readiness to provide facilities
to its partners in view of developments in Afghanistan

C

yprus has expressed its
readiness to provide facilities to its European
partners in view of developments in Afghanistan.
The Cyprus News Agency
(CNA) has learned that the Foreign Ministry`s Permanent Sec-

retary, Kornelios Korneliou, who
represented Cyprus, on Tuesday afternoon, at the EU Foreign Ministers extraordinary videoconference which the EU
foreign policy chief Josep Borrell convened to discuss the situation in Afghanistan, ex-

pressed, during his intervention,
Cyprus` deep concern over the
rapid developments and the
tragic events in Afghanistan.
He noted that the priority right
now is to look into the humanitarian aspect of the issue and
to provide the necessary consular assistance. Moreover he
expressed Cyprus` readiness to
provide facilities to its European
partners, if this is necessary.
The Cypriot official also
stressed the need to discuss
the dimension related to the
migration issue and the impact
of this crisis in terms of security.
In particular, he referred to the
need of remaining vigilant with
a view to prevent the exploitation of migration by certain
countries.
Korneliou noted that ways to
ensure calm, avoidance of vio-

lence and the respect of human
lives and human rights, including the respect to the Afghan
people`s fundamental rights,
must be examined.
More specifically he expressed Cyprus` deep concern
over the very serious possibility
of developments in Afghanistan
having painful repercussions on
women`s, girls` and minorities`
rights. He underlined that the
EU has the obligation to do its
utmost with a view to safeguard
women`s and girls` rights, sending clearly the necessary messages.
He noted that in the framework of its potential, Cyprus is
looking with a spirit of solidarity
into the possibility of responding
to concrete requests related to
a certain number of vulnerable
women and girls.

“The health system
has exceeded
its limits”

The health system has already exceeded its limits and
September is expected to be
a difficult month, said on Tuesday Dr. Charis Armeftis, President of the Cyprus Respiratory Society.
Armeftis told CNA that the
health system has already exceeded its limits with hospitalisations in the ICUs already
reaching the highest-possible
"red" level without knowing
what will happen in September as it is expected that
it will be a hard month.
What we are worried about
is the number of serious cases
that remains high as well as
hospitalisations in the ICU, he
said. “The problem is what will
happen if these hospitalisations will require intubation
and what will happen after the
summer holidays,” he noted.
During holidays, he said,
contacts increase and there is
a relative increase in cases.
I believe our system has exceeded its capacity. In Intensive Care Units and Increased
Care Units it is a borderline
situation. We are certainly
worried about what will
happen in September. When
schools reopen, we do not
know how strict the measures
will be and how they will affect
us if there is an increase in
daily cases.
Regarding September, Dr.
Armeftis said “we are worried
that no measures from the
ones already in place can
allow us to be comfortable or
sure that hospitalisations will
decrease”. He said vaccinations improve the situation but
not directly. We estimate that
someone who is vaccinated
today, will require 45 days to

develop the kind of immunity
that will protect him/her significantly
On the other hand, we are
dealing with a super transmissible variant which also affects
those vaccinated and there’s
a situation where people do
not maintain personal protective measures, he added.
Our only hope is that the
vaccination levels will halt the
number of cases, but bear in
mind that we need a full vaccination rate of 82% and over
to be able to feel safe. Right
now, we are at 70%, so there’s
still a way to go. Dr. Armeftis
said specialised staff is the
main factor helping patients
overcome COVID but the
number is limited.
Dr. Armeftis said that if one
does not go through COVID
or witness a relative with the
virus, "they cannot comprehend what is going on. The
situation is very difficult and
we are worried. When you see
that people are in danger of
losing their lives, when you
witness people dying when
they could have been saved
if they were vaccinated, you
can’t avoid worrying”.
Meanwhile, Assistant Director of the Pediatric Department at Makarios hospital, Dr.
Marianna Kousparou said the
three children in the hospital
with COVID-19 are in good
condition.
She told CNA that the infant,
only seven days old, is being
monitored by neonatal doctors. The other two children
being treated are aged 14
months and 25 months.
Both children are in good
health with no complications,
she added.
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Demonstration outside
10 Downing Street By NFC

M

ember Organisations of The National Federations of Cypriots in
Uk, from the occupied area of Cyprus made their voices heard loud and clear
on Tuesday evening 17 August, outside 10
Downing Street. It is 47 years since Turkey
illegally invaded Cyprus and up to this day
occupies 37% of its territory.
Turkey blatantly continues to ignore UN
Security Council (UNSC), 550 (1984), 789
(1892), 2561 (2021) and the most recent
one 2587 regarding Varosi.
The organisations called upon the United
Kingdom, that has an obligation and a responsibility towards Cyprus, as a guarantor

power of its independence, sovereignty, territorial integrity and security under the 1960
treaties and also as a permanent member
of the Security council, to pressurise Turkey
to come to the negotiating table for a just
and viable solution based on Bizonal Bicommunal Federation, with political equality
as set out by the relevant UNSC resolutions.
Single Sovereignty, citizenship and international personality.
The associations that took part are, Famagusta Association of Great Britain, Association of Rizokarpaso UK and Morphou
Area Organisation.

Famagusta Association

Rizokarpaso UK

Morphou Area Organization

 The Famagusta Association of Great
Britain, organised a demonstration urging
UK to take action to reverse illegal Turkish
opening of Varosi and ensure UNSC Resolutions are enforced.
 The Association of Rizokarpaso UK,
delivered a petition urging UK to support
the return of refugees and take action to
stop Turkey denying basic human rights to
enclaved Cypriots.

Minister Morton
responds to Federation
and expresses strong
support for UNSC
Presidential Statement
on Varosi

 Morphou Area Organisation, delivered
a petition urging UK to support the return
of refugees and to stop illegal Turkish developments in the town.

In response to a letter from
the National Federation of
Cypriots in the UK, the Minister for the European Neighbourhood and the Americas,
Wendy Morton MP, expressed
the UK’s “continued support
for a comprehensive, just and
lasting settlement of the Cyprus issue”. Minister Morton
added, “we continue to
advocate a solution in
line with UN parameters based on the
model of a Bi-zonal,
Bi-communal Federation – a model that is
internationally accepted
and one that we believe to be
broad enough to address the
concerns of both sides”.
On Turkey’s recent announcement about the illegal
‘opening’ of part of the fenced
off area of Varosi, Minister
Morton said that “the UK continues to fully support UNSC
resolutions 550 (1984) and
789 (1992)… and we strongly
support the 23 July UNSC
Presidential Statement which
condemned the announcement.”
In closing, Minister Morton
assured the Federation’s
President that “the UK re-

mains committed playing a
supportive role in the UN process.”
Minister Morton was responding to a letter from the
National Federation of Cypriots in the UK sent on 20th
July 2021, the 47th anniversary of Turkey’s illegal invasion and occupation of Cyprus. The Minister’s
response also follows her remarks at
the joint Federation
and Cyprus All Party
Parliamentary Group
virtual event on 19th
July as well as the Federation’s successful Hands off
Cyprus email that resulted in
constituents emailing 73% of
MPs.
In the letter, the Federation’s
President, Christos Karaolis,
urged Prime Minister Boris
Johnson MP to support six
principles for a solution to the
Cyprus issue, based on respect for Human Rights and
International Law. The letter
also highlighted Turkey’s unacceptable demand for the
permanent partition of the island and Turkey’s actions and
threats regarding Varosi.
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St Andrew the Apostle School:
GCSE Exam Success 2021
Headlines

Congratulations to our Year
11 students on another fantastic
set of GCSE results! These results follow a very impressive
set of Year 13 A level and BTEC
results two days ago.
Year 11 have truly espoused
our school motto Ever to Excel
by demonstrating great resilience and focus despite facing
challenges due to the pandemic. I have been impressed
by the determination of Year 11
students, who always tried their
best and never gave up- knowing that they will be nurtured
and supported to achieve their
ambitions.
Year 11 went through a rigorous process of testing and assessment under a high level of
control to secure the grades
they have achieved, which are
the gateway to their future. We
look forward to welcoming our
students back in the autumn
term as they join our highly suc-

cessful and happy sixth form.
Miss Sai Naidu, Head of Year
11 said "It's been a long hard
road, but you accomplished
your goals and achieved your
GCSE's today. You have used
perseverance and personal performance to achieve the perfect
success. I stand today as a very
proud Head of Year 11. I wish
you all the very best.”
Mrs Indira Warwick, Headteacher said, “Our staff have
worked closely with students
and their families to support
Year 11 through what has been
a very challenging time in education. Our staff really believe
in our students and their resolve
to help each and every student
achieve their ambition has enabled our Year 11 students to
truly flourish. Most of our students have met and exceeded
their target grades. I am proud
to say that St Andrew the Apostle School is a wonderful com-

munity-led school, where hardworking and aspirational students can succeed and where
every child is known.”
Chair of Governors, Mrs Mary
Karaolis OBE said, “I would like
to warmly congratulate the staff,
students and their families on
these excellent results. 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.”

• 31% of all grades were grades 9-7.
• 22% of students achieved the highest grades (grades 9-7) in
all their GCSEs.
• 49 grade 9s awarded.
• 70% of all grades were grades 9-5 and 90% grades 9-4.
• 75% of all students achieved at least 5 standard passes including English and maths.
• 55% of all students achieved at least 5 strong passes including English and maths.
• 78% of our students were entered for the EBacc. This is well
above the 40% national average.
• Congratulations to the English department who continue to
excel. 83% of students achieved a strong pass at GCSE
(grade 5 or higher), with 40% achieving grade 9-7.
Notable achievements include:
1. Kamran O: 3 grade 9s; 7 grade 8s; 1 grade 7. Top achievement and excellent progress.
2. Ioana G: 3 grade 9s; 4 grade 8s; 2 grade 7s. Excellent
achievement and most progress.
3. Raphaella P: 3 grade 9s; 5 grade 8s; 2 grade 7s; 1 grade 6.
4. Thea P: 5 grade 9s; 2 grade 8s; 3 grade 7s; 1 grade 6.
5. Laura H: 2 grade 9s; 2 grade 8s; 5 grade 7s; 2 grade 6s.
6. Pavlos K: 2 grade 9s; 4 grade 8s; 3 grade 7s; 2 grade 5s.
7. Carl C: 1 grade 9; 7 grade 8s; 2 grade 7s; 1 grade 6.
8. Elena I: 5 grade 8s; 6 grade 7s.
9. Michaela G: 5 grade 8s, 5 grade 7s.
10. Zachary C: 1 grade 9; 7 grade 8s; 2 grade 7s; 1 grade 6.
11. Ben R: Has passed all 9 GCSEs and is pursuing a professional career as an England Basketball player. Ben will attend the Basketball Academy based at Loughborough
University. Well done Ben and good luck!

- Information about enrolment
to our sixth form.
- Information about joining our
new Year 7 cohort in September
2022.
Please see our website for
more details and information
about St Andrew the Apostle
School.

Key
Grade 9 ~Grade A**
Grade 8 ~ Grade A*
Grade 7 ~ Grade A
A grade 5 is considered a strong pass and a grade 4 is considered a
standard pass at GCSE.
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EXTINCTION REBELLION AND THE UPCOMING REBELLION

O

n Monday 9th August,
the IPCC (UN Intergovernmental Panel of
scientists) has released its latest report on climate change.
Unfortunately, it is reporting the
chilling status of our planet
today. The report stated that it
is unequivocal that human activity has warmed the land,
ocean, and atmosphere.
Furthermore, the crisis is fast
accelerating.https://www.ipcc.
chIPCC —...We should be
panicking. This is not just
about the future calamities that
will hit the planet so bad, with
no chance of going back, but
also about what is happening
now. We are witnessing nonstop heavy rains in the last few
weeks powered by record hot
conditions further south.
Germany and the Netherlands
have experienced apocalyptic
floods with huge loss of life.
https://youtu.be/9c_gHVimTjY
We are watching, never seen
before, forest fires in Italy, Algeria, Greece, Turkey, and
California. What had happened in Cyprus is still fresh in
our minds. But, one country
that tops the record, with deliberate fires, is Brazil, with
almost tacit approval by the industrialised countries who buy
the products for which the
Amazon is burning for. The UK
government, despite much
rhetoric about the need to take
on the challenge of Climate

change is seen by environmentalists as part of the problem. They are not taking the
issue seriously.
For us Cypriots the fires in
Greece Turkey and Cyprus
shows that we have a bigger
enemy of threatening all of us
and is knocking on our door.
Some say it may be better to
leave the Gas in the ground
rather than fight for it. This is
indeed a debate the left cannot
avoid.

vival of our planet. People,
from all over the world are protesting, lobbying, and taking a
keen interest to ensure that
each and every government
will go to this conference and
live up to what it takes to save
the planet and give our children a chance of a future.
In the UK Extinction Rebellion is a organising Its annual two week rebellion ,this
year called DEMAND THE IMPOSSIBLE, starting on the

Fortunately, the IPCC has
acknowledged that we have
not yet falling over the cliff.
But we are dangerously tiptoeing dangerously on the
edge.
The other good news is
that the UK will host the 26th
UN climate change conference (COP 26) in Glasgow
from 31st October to 12th of
November 2021. This is now
seen as the most important
Conference ever for the sur-

23rd of August 2021.This will
involve a massive wave of protests, civil disobedience, and
marches against the City of
London and banks demanding they stop financing the fossil industry , climate justice
,and raising awareness that
the big financial institutions are
still responsible for bankrolling
further fossil fuel expansion
.The message to the Government will be to stop the rhetoric and indifference and act

like our house is on fire and ,as
the host country, to set an example to the rest of the world.
You cannot decorate your
house while it is burning.
Extinction rebellion and all
its members and supporters
throughout the UK, are busy
planning events during the rebellion and are calling for everyone to participate and
ensure that the UK Government, hosting this conference,
will play a positive part at the
COP 26 Conference. They
are organising a whole range
of online training sessions and
setting a calendar of events
which can be found on its main
website. https://extinctionrebellion.uk/
Not all its actions have been
publicised, for obvious reasons, but all will be available
on its website. But certain
events, like a march against
the banking system and the
City of London can be certain.
Also, a march for Kill the Bill,
against the Government`s
attempt to ban protests, is
likely to happen.
This rebellion is an opportunity for all those concerned
about the future of our children and grandchildren, to
voice their demand for climate
justice before greed.

It's a grey week in the UK, so sit
back and relax with
Greek Deli 2 U!
Hopefully the warm weather is on
its way back to us but for now, relax
and recuperate this week with
some Greek Deli 2 U biscuits and
a cup of much needed herbal tea!
You know you want to! How does
the classic FROU FROU Choco
Morning Coffee sound?
Or try their tasty SERGIOU
Handmade Orange Biscuits? Find
a new favourite sweet snack this
week! Also be sure to not 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

Ferdi Suleyman

Merchants of Manhattan: The Diamond District of 47th Street

“Love the trade which you
have learned,
and be content with it”
– Marcus Aurelius, Emperor
of Rome, 161 – 180 A.D.
Old World Bazaar
The 2019 Netflix film ‘Uncut
Gems’ is set in New York City’s
47th Street neighbourhood,
where million-dollar deals are

sealed by handshakes. A
diamond jeweller played by
Adam Sandler, frantically tries
to cover his bad business bets
by making bigger ones.
The film brilliantly captures
the manic energy of New
York’s Diamond District. With
its barter economy, this small
slice of the city has sustained
a unique
way of life. It has
withstood the
rise of mod-

ern finance and
e-commerce, and adapted to the
flows of global migration.
Manhattan’s significance
grew as refugee diamond merchants fled to New York during
World War II. When Belgium
and Israel established themselves as
diamond hubs,
the industry was dominated by
Jewish merchants moving between Antwerp, Tel Aviv and
New York. In the 1970s you
would hear as much Yiddish
and Hebrew as American English. In the 1990s, a surge of
Indian diamond merchants entered the industry, making
Mumbai the capital of today’s
diamond world.
Business practices have
remained unchanged – a 17thcentury industry in the middle
of a 21st-century city. On 47th
Street today, you’ll see ultraOrthodox Jews wearing black
overcoats and fedoras alongside south and central Asians
with polished moccasins.
Diamond merchants openly
do business on the street,

negotiating terms for bundles
of gemstones, like fruit-sellers
in an open-air market. Others
bark on cell-phones and hold
briefcases handcuffed to their
wrists, sealing deals using a
coded language.
Practically all diamonds on
47th Street are new ones.
They arrive in New York by
multiple pathways. The diamond giant DeBeers mines
stones in Africa and then sells
them uncut in London. These
are resold in Antwerp. Then
most go to Mumbai and Gujarat, India for polishing and cutting, before
arriving at 47th
Street, where they are sold to
dealers.
NYC’s jewellery quarter is a
network of middlemen, buying
and selling large batches of
diamonds. Traders rarely pay
for stones in cash. They rely
on credit.
Other industries can use the
law to secure their sales of
expensive items. Banks attach
mortgages on homes, which
enable recovery if payment is

missed. But none of these
modern instruments are available to diamond sellers, meaning that if a party were to cheat,
there is no legal recourse. Diamond sellers operate outside
the law.
Your reputation is all you
have. Merchants trust each
other not to walk away with the
world’s most valuable, easily
concealed commodity. Mutual
trust is “the real treasure” of
the diamond industry.
My word is my bond
The industry imposes economic sanctions on those who fail
to uphold their financial obligations. A trade association publicises anyone who has
cheated. A bulletin board – like
the “Wanted” posters in the Old
West – displays pictures of individuals who haven’t paid
their debts. They’re shunned
by the industry.
Also, communities tend to
police their own operations.
Family businesses form the

backbone of the industry –
repu-tations are inherited.
Those who break the code of
trust bring harm to the reputation of their family. Many
plan to bequeath their lucrative
businesses to their children.
They’re also sources of employment for
extended
family and ethnic compatriots.
There is so much to gain by
everyone behaving honourably.
It allows old world commerce
to outperform modern capitalism on its home turf – and the
Diamond District is a reminder
that family businesses and
community enterprises still
have a place in the 21st century.
(Source:
Barak Richman, Professor
of Law, Duke University)
James Neophytou
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Unveiling of the Covid-19 memorial
A Covid -19 remembrance service and the unveiling of the covid-19 memorial took place on
Thursday 12 August. The event was organised
by the New Southgate Cemetery and Crematorium in conjunction with Demetriou & English
funeral directors, at the grounds of the cemetery.
The purpose of it, was to create a meaningful
commemorative way to acknowledge the impact
that the pandemic has had on the community. It
is a tribute to the lives lost during the pandemic.
Victoria Crabb the manageress of the New
Southgate Cemetery and Crematorium, in her
opening speech said the following.
“It gives me great pleasure to welcome you to
the official unveiling of our newly installed Covid19 memorial.
The last 18 months have had a life-changing
effect on everyone, our loved ones, our closest
network of support, people we know through our
communities and people to whom we’ll remain
eternally grateful because they gave us support
at the time of the need.
The pandemic has challenged us in endless
ways, losing a loved one is hard at the best of
times but going through such grief during the pandemic is unimaginable. Thanks to many people
in our communities-doctors, nurses, delivery
workers, charities, bereavement services or in
many instances our next- door neighbours, somehow, we got through it. They did not only give us
the support we needed but often also hope for a
brighter tomorrow.
At New Southgate Cemetery and Crematorium
and Westerleigh group- our parent organisationwe wanted to create a lasting way of remembering lives lost too early as well as a way of recognising thousands of unsung heroes who have

supported our communities throughout the pandemic. As a result, we committed to installing a
Covid-19 memorial at this cemetery and crematorium and creating a dedicated space for our
communities for reflection and commemoration.
After months of preparations, we are here today
to celebrate the unveiling of our covid-19 memorial. The memorial is made from granite and

nature.”
She then thanks the people present and called
Shaun Sanders the reverend of the Methodist
church of Brookside in East Barnet for his short
speech.
The reverend talked about the experience he
had during the last 18 months of covid, when
families approached him to discussed the funeral

weighs 1.3 tonnes.
The memorial was designed by Camilla Fitzjohn from Harlow after she won the Westerleigh
group competition. It features a round white globe
surrounded by a rainbow with hands reaching up
the centre, releasing three birds of paradise. Releasing birds represent the lives lost and released
into the spirit world, where they will be one with

service for their love ones, offering them some
suggestions for Bible reading. It was chapter 3
that more and more people requested, and it
starts with a poem.
“For Everything there is a reason and a time
for every matter under heaven”
Which he said made it easier for people going
through the most difficult of times and is the com-

mitment, devotion and time of the people here,
the directors and others who support the dying
and the bereaved, that made the difference.
His Eminence Archbishop Nikitas in his short
speech among others said the following
“We gather at this day and say, united world
and one family, the cheers in remembering our
loved ones and the loved ones of others, of those
that lost their lives, in this difficult period for one
reason or another but mainly because of covid/
corona virus. I thank God that I am a survivor because I had covid just over a month ago, but in
our lives especially when we suffer, we change
our attitude our understanding of what’s important, what people mean to us and also how to remember and also how to live these days. Memory
is a gift from God which we all have and we call
upon and we remember those who have gone
ahead of us. In just a moment we pray as part of
our tradition and ask God to give rest to all those
who lost their lives, orthodox or not orthodox because God is the God of peace for all people and
Christ gives rest to all individuals and as we bow
our heads and our hearts in prayer let us ask
God to console the families and people that are
still here.”
Concluding, his eminence Archbishop Nikitas
together with father Apostolos Trifyllis said a
prayer with the people joining in, in chaunting “let
their memory be eternal” while the unveiling of
the memorial took place.
Refreshments were provided by Demetriou &
English Funeral Directors Limited, giving the opportunity to the people present to do their networking.
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My Movie Icons
David Niven
J

ames David Graham Niven
(March 1910 – 29 July 1983)
was an English actor and
novelist. He won the Academy
Award for Best Actor for his
performance in Separate Tables
(1958). Other noted films included
A Matter of Life and Death, Around
the World in 80 Days, The Pink
Panther and as James Bond in
Casino Royale (1967).
David Niven, whose clipped
accent and thin moustache made
him the personification of the
British gentleman in more than 90
films spread over nearly half a
century. To generations of Englishspeaking peoples he was more
than a first-rate film actor. Niven
authored several books, including
two well-received autobiographical
memoirs, The Moon's a Balloon
and Bring on the Empty Horses,
which confirmed Niven's reputation as a raconteur.
Niven was born March 1, 1910,
in Kirriemuir, Scotland, the son of
an army reserve lieutenant who
was to die five years later during
the World War I Gallipoli campaign.
Niven's widowed, financially
strapped mother moved to England
and young David bounced around
from school to school. He finally
ended up at Sandhurst.
He served three years as a
lieutenant in a Scottish infantry
regiment, two of them on the hot,
dusty island of Malta. Niven
disliked the army and the future
of a junior officer in the peacetime
army seemed dim. The frustrations came to a head when Niven
insulted a general and, rather than
face court martial, resigned his
commission in 1932.
Niven sailed off to Canada to
visit friends, then went on to New
York City where other friends
hired him as a wholesale alcohol
salesman. But Niven flopped at
that, and was little more successful at his next try - promoting a
sort of rodeo-equestrian show in
Atlantic City.
He drifted west to California,
and encouraged by his friends,
signed on at Central Casting on
Western Avenue. They listed him,
back in 1935, as "English type,
No. 2008. Niven, David."
Niven was on his way - slowly.
A chance meeting with old military
friends on a British cruiser in Santa
Barbara Bay led to a hangover
and an introduction to director
Frank Lloyd, who later signed him
as an extra in the original Mutiny
on the Bounty - Niven's first film
appearance.
Lloyd passed him on to another
leading director of the period,
Edmund Goulding, who had MetroGoldwyn-Mayer do a screen test,
which got Niven nowhere. Another
screen test of sorts - an appearance
at Paramount before Mae West was also in vain.
Yet another screen test ended

in failure when newcomers Fred
MacMurray and Ray Milland both
got contracts with Paramount after
appearing opposite Claudette
Colbert. But Niven, the third man
tried out that day, got nothing.
There were occasional jobs as
a $2.50-a-day extra - but for a while
it looked as if Niven wasn't going
to make it.
Then the immigration authorities
intervened; pointing out that Niven's
visitor's permit had long since
expired. Niven was forced to take
off for the Mexican border, hiring
out as a gun bearer for rich U.S.
tourists hunting in the hills around
the dusty border town of Mexicali.
At last, Niven got lucky when
the legendary Samuel Goldwyn
viewed his initial screen test, liked
what he saw, and signed Niven to
a 7-year contract starting at $100
a week.
Most of the parts were small at
first but the roles quickly got better.
Despite the early frustrations, only
four years after arriving in Hollywood, the one-time British officer
had become a genuine star,
critically well received and an actor
of increasing capability.
Life outside the studios also
was happy. Niven dated Hollywood's most beautiful women,
shared a beach house with Flynn,
and was a friend of the industry's
most talented stars and directors
- people like Douglas Fairbanks
Jr., Fred Astaire, Ronald Colman
and William Wyler. And he was a
frequent guest of William Randolph
Hearst at San Simeon.
But then World War II intervened.
Though he had long ago
resigned his commission and
probably would not have been
drafted into service, Niven left Los
Angeles soon after Hitler invaded
Poland in 1939, and after several
false starts managed to return to
England and gain a commission
in an infantry regiment. He was
assigned to a training battalion
and, he claimed much later, out of
infinite boredom volunteered for
the newly formed commando units.
Niven made a new friend in
Churchill, who occasionally invited
him to his estate on weekends.
Niven saw action in Europe
after the Normandy invasion and
married an English girl, Primula
Rollo, who was to bear him two
sons. He rose from the rank of
captain to lieutenant colonel during
the war, and took time off to do a
film overseas - The Way Ahead
(1944), a glorification of the
British infantryman.
Niven did another film in England
- Stairway to the Stars (1946) and
then returned to Hollywood. But it
was a difficult time for Niven. His
wife died in an accident at the age
of 25 and his Broadway debut in
1951 as Gloria Swanson's lover
in the unsuccessful Nina was a
failure.

Later in the 1950s, life picked
up for Niven when he married a
young Swedish model, Hjordis
Tersmeden. They were to adopt
two girls. Then - with Dick Powell
and Charles Boyer - he started
the hugely successful television
firm, Four Star Productions.
The production company was
an incredible success, producing
The Rifleman with Chuck
Connors, and Wanted Dead or
Alive, starring an unknown named
Steve McQueen.
It went on that way through the
late 1950s and early 1960s. Four
Star in one year had 14 TV series
on the air. Niven was suddenly one
of the richest men in Hollywood.
He decided to take his money and
his family to Europe permanently.
Niven and his family moved to
a chalet in Switzerland and later,
a villa on the French Riviera. It was
an expensive life style - skiing the
best slopes and entertaining his
next-door neighbours, Princess
Grace and Prince Ranier of
Monaco - and Niven managed it
by working a good deal of the
time on films, both good and bad.
He had a long list of successes.
There was The Bishop's Wife
(1947), The Moon Is Blue (1953),
Around the World in 80 Days
(1956), Bonjour Tristesse (1958),
Separate Tables (1958), Please
Don't Eat the Daisies (1960), The
Guns of Navarone (1961) and
the original The Pink Panther
(1963), to name some of the
better ones.
Niven liked to say his career
was composed of playing officers,
dukes and crooks, but he won an
Academy Award as best actor in
one of them, Separate Tables, in
which he portrayed a retired
British officer.
The Oscar-winning actor died
at his chalet on 29 July 1983 aged
73, and buried in Château-d'Œx
cemetery, Switzerland. A Thanksgiving service for Niven was held
at St Martin-in-the-Fields, London,
on 27 October 1983. The congregation of 1,200 included Prince
Michael of Kent, Margaret,
Duchess of Argyll, Sir John Mills,
Sir Richard Attenborough, Trevor
Howard, David Frost, Joanna
Lumley, Douglas Fairbanks, Jr.
and Lord Olivier.
In 1985, Niven was included in
a series of British postage stamps,
along with Sir Alfred Hitchcock,
Sir Charles Chaplin, Peter Sellers
and Vivien Leigh, to commemorate
British Film Year.
Key Films:
A Matter of Life and Death
(1946) - After miraculously surviving a jump from his burning
plane, RAF pilot Peter Carter
(Niven) encounters the American
radio operator (Kim Hunter) to
whom he has just delivered his

George.M.Georgiou

dying wishes, and, face-to-face
on a tranquil English beach, the
pair fall in love. When a messenger
from the hereafter arrives to correct
the bureaucratic error that spared
his life, Peter must mount a fierce
defence for his right to stay on
earth .
Around the World in 80 Days
(1956) - In 1872, an English
gentleman Phileas Fogg claims
he can circumnavigate the world
in eighty days. He makes a
£20,000 wager with four sceptical
fellow members of the Reform
Club (each contributing £5,000 to
the bet) that he can arrive back
eighty days from exactly 8:45 pm
that evening.
Together with his resourceful
valet, Passepartout, Fogg goes
hopscotching around the globe
generously spending money to
encourage others to help him get
to his destinations faster so he can
accommodate tight steamship
schedules.
Separate Tables (1958) - The
film is set in a hotel and it follows
a group of the guests there who
lead their separate lives and rarely
interact together. The film showcases the coldness of people, their

distant behaviour, repressed sexuality and especially the alienation
that some feel in society and it
does portray all of those themes
beautifully.
Separate Tables is one of those
very talkative, theatrical movies in
a sense that it’s somewhat stagey
and obviously based on a play.
Niven is very good in what is
the most intriguing, brave role
here. Rarely do we see sexually
repressed characters portrayed
in the fifties period, but here they
did that really well and Major
Pollock surely is such a moving,
again relatable, very complex
character.
The film was nominated for
seven Oscars, and won two
(Niven for Best Actor and Hiller
for Best Supporting Actress).
Guns of Navarone (1961) This classic wartime adventure is
based on Alistair MacLean's bestselling novel about a daring commando raid on two giant German
guns that are threatening British
naval operations in the Aegean
Sea.
Mountaineering expert Gregory
Peck is handed the task of leading the six-man mission and he's
well supported by Anthony Quinn

as a brooding Greek freedom
fighter. Completing the wartime
"Magnificent Six" are Anthony
Quayle, Stanley Baker, James
Darren and David Niven, who
steals the acting honours here as
a cynical explosives expert whose
laid-back attitude is put to the test
when the mission starts to go
awry.
Nominated for seven Academy
Awards, it only won for special
effects but then it was released in
the same year as the Oscarwinning West Side Story.
Top 10 Films:
Wuthering Heights (1939)
Raffles (1940)
A Matter of Life and Death
(1946)
The Bishop’s Wife (1947)
Appointment with Venus (1951)
Around the World in 80 Days
(1956)
Separate Tables (1958)
The Guns of Navarone (1961)
The Pink Panther (1964)
Casino Royale (1967)
Source: Michael Seiler,
www.latimes.com and
en.wikipedia.org,
www.criterion.com,
www.radiotimes.com
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Theatre Reviews

Film Reviews
George Savvides
Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) is attracted to the idea
of becoming a courier for Mi6.
He begins a dangerous liaison
with Soviet officer Oleg Penkovsky (Merab Nimidze) after he
is assigned to bring secret doc-

FILM OF THE WEEK
SNAKE EYES: G.I. JOE
ORIGINS
This is not a sequel to the G.I.
Joe series with Channing Tatum
as Duke, but as the title suggests an origins story which introduces new heroes based on
Hasbro’s G.I. Joe franchise.
When he was a boy and long
before he became Snake Eyes
(Henry Golding) witnessed the
killing of his father when he was
in hiding in a safe house deep in
the forest. The boy vows for revenge and grows to be a fierce
fighter before he is lured into the
dangerous world of a Japanese
family clan in control of their destiny for generations…. Golding is
a strong presence and has
come a long way since his
breakthrough performance in
CRAZY RICH ASIANS. He
makes a credible hero both
strong as well as vulnerable always ready to take on every new
enemy including the giant anacondas deep in the snake pit.
Golding is well supported by and
eclectic Japanese cast which includes Haruka Abe as the fearless Akiko. The director of RED
and INSURGENCE Robert
Schwentke delivers the goods
with plenty of action and thrilling
set pieces that look spectacular
on the giant IMAX screen and
his energetic direction provides
a suitable distraction to many
plot holes where often new characters appear without any introduction. Still, an enjoyable
blockbuster!
REMINISCENCE
This marks the remarkable directorial debut of writer/producer
Lisa Joy, who sets her intriguing
sci-fi film noir in the future. Miami
is flooded with water and the citizens move around the city as if
they are in Venice. Nick Bannister (Hugh Jackman) makes
his living as a private investigator
of the mind and uses special
float tanks full of water, where his

clients can access their lost
memories. But when the seductive Mae (Rebecca Ferguson)
enters the scene, trying to retrieve a bunch of lost keys his
world is turned upside down
especially after she mysteriously
disappears without a trace…Joy
striking vision creates a new

dangerous world where it is difficult to know whom to trust. Jackman is on fine form, but it is
Thandiwe Newton who threatens to steal the day as his loyal,
resourceful assistant.
PIG
An assured debut from Michael Sarnoski, who miraculously coaches Nicolas Cage’s
most restrained performance in
ages, but it is Brandy as the eponymous hero that steals the

day. A perfect companion piece
to the recent documentary THE
TRUFFLE HUNTERS, the action moves from Northern Italy to
the Oregon wilderness, where
Rob lives all alone with his beloved pig, an expert truffle
hunter. But Rob’s serene world
is shattered, when his precious
pig is kidnapped…An engaging
script with strong dialogue and
with decent performances. The
pace is occasionally slow but
there is no denying that Sarnoski
is a talent to watch!
CENSOR
This atmospheric horror was
screened at the recent London
Sundance Film Festival and

marks the remarkable directorial
debut of Prano Bailey Bond. He

sets the action in the early
eighties during the video nasties’
paranoia led by the horrid Mary
Whitehouse. Enid (Niamh Algar)
is a film censor who takes her
job very seriously but after viewing a video nasty the memory of
her sister’s disappearance
comes back to haunt her…
Strong production values and a
very persuasive performance by
Algar as the unhinged protagonist.
PEOPLE JUST DO NOTHING-BIG IN JAPAN
I enjoyed the first television
series of this crazy mockumentary, and it is now good to see
the boys still behaving badly for
their big cinematic break. The infamous Kurrupt FM can’t believe
their luck when they find out that
one their songs is used on a
popular game show in Japan.
They soon pack their bags and
dream of hitting the big time in

Japan…It has fun ideas, but the
gags feel overextended and finally, it outsays its Japanese
hospitality!
THE COURIE
Dominic Cooke, the acclaimed theatre director, takes
us back to the cold war of the
early sixties in this true story. The
Cuban Missile Crisis is at its
peak and British businessman

uments out of Russia…The
early part lacks tension but the
latter part when the Russians
begin to sniff a rat makes up for
it.
JOSEE, THE TIGER AND
THE FISH: This charming Japanese anime tells the story of Kumiko, a wheelchair bound young
woman who calls herself Josee,
a character from her favourite
book. She is loner but begins an
out of character friendship with
Tsuneo, when she accidentally
falls into his arms… This beautiful, imaginative film boasts wonderful designs, and is suitable for
all ages. It will certainly put a
smile on your face!
I’M YOUR MAN: Maria
Schrader’s engaging comedy
tells the story of Alma (Maren
Eggert), a German anthropologist, who reluctantly agrees to
take part in an experiment for
which she needs to spend three
weeks with Tom (Dan Stevens).
He is attractive and intelligent,
but also an android…Eggert is
excellent as the reluctant heroine and so is Stevens, who relishes his German dialogue
which he delivers with great
gusto.
WILDLAND: A highly impressive first feature from Denmark’s
Jeanette Nordahi, who tells the
story of Ida (Sandra Guldberg
Kampp), a teenage girl forced by
tragic circumstances to move in
with her aunt and cousins. At
first, she is like a fish out of water
especially when she is confronted by a world of crime and
violence…Perfectly plotted, with
strong performances particularly
by Sidse Babett Knudsen as the
hard matriarch, like Jacki
Weaver’s in ANIMAL KINGDOM.
SON: This creepy horror
written and directed by Ivan Kavanagh is a cross between
ROSEMARY’S BABY and
ROOM. It follows the story of
Laura, a loving mother of eightyear-old David and is determined to do anything in her
power to protect her son from
abduction by a mysterious group
of kidnappers…It is eerie, wellpaced and suspenseful! (SHUDDER)

Magical merry-goround
Barney Efthimiou

W

hile Steven Spielberg
was busy reimagining
the original West Side
Story movie for a modern audience, theatre director Timothy
Sheader was doing something
similar with Rodgers and Hammerstein’s fairground musical
Carousel (Regents Park
Open Air Theatre). Imagination takes centre stage in every
sense as Ferenc Molinár’s
1909 play is brought from its
original setting in Budapest via
the Maine fishing community
(premiered in1945 on Broadway) to a town “up north” in
England with the citizens looking like a mining community on
the receiving end of Margaret
Thatcher’s evisceration of that
industry. It’s a bold move and
pays rich dividends as the setting lends itself well to the main
themes of gender identity and
abuse culminating in a fight
back by women. Having a British cast speak and sing in their
own regional accents is an immediate winner as is the introduction of a brass band who
not only bring stomach wrenching melodies to an already extraordinary score but also
represent the heart and soul of
those communities in their
struggle to survive. Some are
still mystified as to why young
Julie (Carly Bawden) falls for
fairground blaggard Billy Bigelow (Declan Bennett) which simultaneously mystifies me as
the clue is in the word human
and we all behave in ways that
are sometimes well beyond the
realms of reason, especially
when it comes to matters of
love. The strange part of the
plot is Billy’s “reincarnation”
and redemption following his
foolhardiness in dying during a
botched robbery attempt. Tom
Scutt's minimalist set, the
space empty but for a neatly
assembled pile of planks,
creates a feeling of emptiness,
being hemmed in by environment and circumstance. The
slowly revolving stage with a
Transformer like crane hanging
ominously above them is both
portentous but also a potential
means to escape. The carousel
itself appears once and is brilliantly realised. However, it the
orchestration that makes such
a significant difference to the
impact of the production with
Tom Deering being fully in tune
with Sheader’s concept creating a sound that retains the
majestic glory of the original
score with the richness of the
brass adding even more emotion to an already stirring
sound. The songs remain some
of the best ever written for a
musical
(Time
magazine
named it the best musical of
the twentieth century and Rich-

ard Rodgers said it was the favourite of all his musicals) and
the cast give renditions that are
superb. Beginning with the
ebullient June is Bustin’ Out All
Over through to the soaring
You’ll Never Walk Alone it is a
musical journey which tugs at
the heartstrings but also tells
the story so well. Bawden and
Bennett, who are terrific
throughout, give us a wonderful
If I Loved You and Joanna
Ryder, a gutsy Nettie Fowler,
sings the anthemic You’ll Never
Walk Alone to the treetops
swaying in the dank night sky
which had many in the audience sobbing uncontrollably.
Excellent work also comes
from Christina Modestou as
Julie’s friend Carrie and John
Pfumojena as Mr Snow, a
man frightened of his own
shadow but the right one for
besotted Carrie. The icing on
an already very rich cake is
Drew McOnie’s choreography
which thumps like the heartbeat of a magnificent show.
The final image of the women
facing outwards and the men
in is simple and incredibly
powerful. Yes, a picture can
paint a thousand words.
Come rain or shine - it was a
drizzly press night with
another of those magical crepuscular moments in the park
- you simply cannot miss this.
Magdalena Parxiou however
is discombobulated…
Stylised productions come
ten a penny at Shakespeare’s Globe and Twelfth
Night directed by Sean
Holmes is another. It is colourful, quirky and a theatrical
disruptor so to speak but left
me all asunder. The casting is
par for the course with men
and women exchanging
gender, but it lacks cohesion.
It is kind of set in 1950’s India
but perhaps not with costumes ranging from leather
trench coat (Toby), posh fop
(Andrew Aguecheek), cowboy
(Orsino) and then Sebastian
and Olivia in period dress.
Weird, and distracting. Unfortunately, the majority of the
actors didn’t have enough
charisma to make the play
very absorbing and some
struggled with the Shakespearean verse. More of the
musical and celebratory vibe
you normally get in the
comedies at the globe would
have been welcome. Hit and
miss, hence my discombobulation. Carousel – www.openairtheatre.com Twelfth Night
www.shakespearesglobe.co
m
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Mind and body fitness

O

ften people complain
about how they can't
seem to get a flat
stomach. Of course, a lot is
down to genetics, and where
one tends to put weight on first,
according to their body shape
type. There are those that put
weight on their hips and thighs
first (Mesomorph) and those
that put weight on their stomach area first, often known as
apple shape (Endomorph) then
there is the lean body type
(Ectomorph). The body types
are important when it comes to
training and eating, as the training and also eating regime will
vary according to how the
particular body type responds
to training along with eating and
how the body burns off its
energy.
Mesomorphs
Tend to be in the middle of
the two other body types. They
can put on weight fast but can
also lose it fast. They can have
a naturally muscular build with

less of a tendency to store fat
than the endomorphs. If they
train and eat well, they can
have a good strong built physique, but since they are between the two types, they can
also become overweight easily
with over eating or underweight
easily if they don't eat or train
right. As this tends to be the
average of the body types, it is
easier to balance training and
eating. Eating good carbohydrates and protein whilst
keeping a check on fat and
sugar intake to the low minimum. Mesomorphs have a natural tendency to be fit and
relatively muscular, it is therefore also easier is also to get
back in shape.
Endomorphs
Tend to put weight on easily
and tend to lose it slowly. Their
bodies will normally store body
fat and struggle to shift it. Often
the weight tends to be around
the stomach area. They tend to
also hold weight around the
upper part of the body, and with
a tendency to put on weight in
the body in the area, one needs
to be careful, as it is around the

heart area, which can lead to
heart disease if one allows
themselves to become overweight. Their build, is a little
wider than the mesomorph and
endomorph. They tend to have
a thick rib cage, with a lot of
muscle but it is also with significant amounts of body fat.
When trying to get lean, it will
just be harder work.
Ectomorphs
Tend to be the naturally
skinny types who can eat loads
of food yet stay looking the
same. They seem to find it
harder to add muscle and
weight, even when gaining
muscular weight is their biggest
aim. They are often known as
hard gainers" They have a fast
metabolism and burn off
energy. If they do manage to
gain some weight, their calves
and forearms still look skinny.
Although these are the basic
three body types, some people
people may be a mixture of the
basic three body types,
depending on parents and genetics, one may have inherited.
The point is, if you want to
gain quick results, knowing the

type of exercises and intensity
required is essential, to work
that particular body type to its
best efficient rate.
The eating plan also needs
to work accordingly to gain the
best results swiftly.
Body Type and Diet
Mesomorph
40% carbohydrates
30% protein
30% fat from calories
Endomorph
25% carbohydrates
35% protein
40% fat from calories
Ectomorph
55% carbohydrates
25% protein

20% fat
Body type and Exercise
Mesomorph exercise
High intensity interval training
30-45 mins cardio
3-5 times a week
Endomorph exercise
Steady state exercise low intensity
30-60minutes
3- 5 times a week
Ectomorph
Endurance exercise
30 minutes
3 times a week
Types of exercise

High intensity exercises
Aerobic, bodyweight, bootcamp, crossfit, fast bike, squat
jumps at 15- 90 second bursts.
Sit ups at fast intense pace.
Steady state exercise
Walking, running, hiking,
biking, stair steppers, rowers,
sit ups at steady pace.
Low intensity
Walking, light jogging, swimming laps, slowly lifting weights,
cycling at casual pace. Sit ups
at slow pace.
Work it out for the best you!
Love and Sparkles,
Samsara x
www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Semolina Halva / Χαλβάς Της Νοικοκυράς

A

very old fashioned pudding made with common
ingredients which existed,
and still do, in every household
in a Greek and Cypriot home.
The formula for making Halva
is 1, 2, 3, 4. This means one cup
of oil, two cups of semolina,
three cups sugar and four cups
of liquid (water, grape juice).
You can use any size cups or
glasses and also use less oil
and sugar if you prefer.

Ingredients (makes one large
mould or 8 small ones):
1 cup light olive or
vegetable oil
2 cups coarse semolina
3 cups sugar or less if you
prefer
4 cups water
1 cinnamon stick
4 whole cloves
Thick peel from 1 orange or
lemon
2 tablespoons rosewater
For topping:
Ground cinnamon
Method:
Place the sugar in a saucepan
with the water, cinnamon stick,
cloves and lemon or orange
rind, bring to the boil until sugar
dissolves, and simmer for
5 minutes.
Cool syrup, remove the
spices and lemon rind, and add

the rosewater.
Meanwhile, put the oil in a
medium deep, heavy bottom
saucepan over a medium heat.
When the oil is hot, gradually
add the semolina, stirring
continuously until the semolina
turns light brown. The semolina
will give a fabulous smell when
cooking.
Gradually start adding the
syrup into the semolina, taking
care as the semolina will
bubble and splash.
Stir constantly with a largehandle wooden spoon, over a
low heat until the liquid has

been absorbed and it comes
away from the sides of the
saucepan, and then remove
from the heat.
Spoon the mixture into a
greased 1.5 litre (2 ½ pints)
fluted mould ring, flatten the top
with the back of a spoon and
smooth it out.
Allow Halva to get cold before
you turn out of the mould and
dust with cinnamon all over,
before serving.
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

Premier League kicks off

The Premier League season
got off to a pulsating start on
Friday as Brentford marked
their first game in the top flight
for 74 years and their first in
front of fans at their new stadium with an emotional 2-0 victory over Arsenal.
Sergi Canos and Christian Norgaard scored midway through
each half to spark wild celebrations by the home fans who
have waited so long to take their
place in their new 17,500-capacity home and even longer to
watch top-flight football.
The win was well deserved as
Brentford, revelling in their
chance to take on the big boys,
took the game to an Arsenal
team who looked disjointed and
toothless in the absence of “unwell” strike duo Pierre-Emerick
Aubameyang and Alexandre
Lacazette.
Their last meeting was a 1-0 win
for Arsenal at the old Griffin
Park in May 1947, Brentford’s
last game in the old first division
as they were relegated – never
expecting it would take them 74
years to get back.
Arsenal threw on Bukayo Saka,
a month after his decisive penalty shoot-out miss for England
in the Euro 2020 final, and, in
an uplifting contrast to the racial
abuse he received after that
match, the 19-year-old was
given a standing ovation by the
Brentford fans.
Chelsea, Manchester United
and Liverpool all served notice
of their title intentions with

Fixtures

crushing wins as the Premier
League enjoyed a return to its
familiar format on Saturday.
With full-capacity crowds back
for the first time since March
2020, Manchester United got
things going in the early kickoff
with a 5-1 hammering of Leeds
United as Bruno Fernandes
netted a hat-trick and Paul
Pogba making four assists.
Chelsea then outclassed Crystal Palace 3-0 at Stamford
Bridge in one of five 3pm kickoffs before Liverpool, with key
defender Virgil van Dijk back
after a nine-month absence,
eased to a 3-0 win at promoted
Norwich City.
European champions Chelsea
treated a large Stamford Bridge
crowd to a dazzling display, with
goals from Marcos Alonso,
Christian Pulisic and academy
graduate Trevoh Chalobah
making it a forgettable day for
Palace’s new manager Patrick
Vieira.
Chelsea are earmarked as the
side most likely to challenge
champions Manchester City for
the title and they did nothing to
suggest otherwise as they
made do without new signing
Romelu Lukaku who is still observing quarantine restrictions
after his 97.5-million-pound
($135 million) move from Inter
Milan.
United ran riot against Leeds
United having been pegged
back to 1-1 when a Luke Ayling
thunderbolt cancelled out Fernandes’s first-half effort.

Saturday 21 August
Premier League
Liverpool v Burnley 12.30pm BT Sports
Aston Villa v Newcastle
Crystal Palace v Brentford
Leeds v Everton
Man City v Norwich

Mason Greenwood fired United
back in front before Fernandes
added a quickfire third to put
Solskjaer’s side in command
and the Portuguese completed
his treble with another fine finish
before Brazilian Fred completed
the rout.United gave new signing Jadon Sancho a late substitute appearance .
Van Dijk, whose ACL injury was
a big factor in Liverpool’s mediocre defence of their title last
season, had a comfortable return as his team brushed Norwich aside. Mohamed Salah
grabbed the third goal after assists for Diogo Jota and Roberto
Firmino.
Former Liverpool manager Rafa
Benitez marked the start of his
Everton reign with a 3-1 victory
over Southampton at Goodison
Park. Everton trailed to a goal
by Saints debutant Adam Armstrong but hit back with Richarlison, Abdoulaye Doucoure and
Dominic Calvert-Lewin all scoring after the break.
Leicester City began with a 1-0
win over Wolverhampton Wanderers with the ever reliable
Jamie Vardy on target while
Watford marked their return to
the top flight with an impressive
3-2 win over Aston Villa as Emmanuel Dennis and Cucho Hernandez both scored on their debuts.Brighton and Hove Albion
won 2-1 at Burnley.
Son Heung-min proved there is
life at Tottenham Hotspur without Harry Kane as his goal
earned the north London club a
surprise 1-0 win over champions Manchester City in an ab-

Brighton v Watford 5.30pm Sky Sports
Vanarama National League
Barnet v Notts County 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG
Isthmian League
Haringey Borough v Horsham 15.00pm (White
Hart Lane, London N17 7PJ

sorbing Premier League opener
on Sunday.
All the talk beforehand was
whether Tottenham’s goalscoring talisman Kane, strongly
linked with a big-money move
to City, would be involved.
Pep Guardiola had the luxury
of £347 million worth of talent
on the bench but even when
Kevin de Bruyne and Gabriel
Jesus joined the fray late on
City were unable to spark.
The final whistle was greeted
with a huge roar by Tottenham’s
fans who chanted “Nuno Nuno”
as their new Portuguese manager proved an instant hit.
West Ham United forward Michail Antonio missed a penalty
before scoring with a thundering
shot as the Londoners came
from behind to outclass Newcastle United 4-2 at St James’
Park on Sunday
Newcastle did not take long to
spark celebrations as Callum
Wilson nodded in Allan SaintMaximin’s cross. Boyhood Newcastle fan Jacob Murphy guided
his header into the goal from
Matt Ritchie’s pinpoint cross to
make it 2-1 after West Ham
Aaron Cresswell had levelled
the scores in the 18th minute
with a fizzing cross that found
its way in. But Murphy went
from hero to villain later in the
game as he fouled Pablo Fornals to concede the penalty that
led to West Ham’s revival.
Benrahma had earlier made it
2-2 with a header to put West
Ham on course for a victory with
two further goals from Soucek
and Antonio.

UK Cypriots thriving at
Leyton Orient

Kenny Jackett named an unchanged side from the team
that played against midweek
against QPR, with striker Harry
Smith named on the substitutes
bench for the first time.
UK Cypriots Hector Kyprianou
and Ruel Sotiriou played in both
games the Carabao Cup match
versus QPR which ended in a
1-1 draw and the hoops winning
on penalties and the league
game Exeter where they won
3-0 they have become part of
the furniture they are regularly
playing.
On Saturday Orient took an
early lead which set the home
crowd bouncing, with that man
Aaron Drinan doubling his tally
for the season.
After good pressure, the ball
was worked back into the box
by Archibald, finding the onrushing Drinan with just the keeper
to beat.
Then, with twenty five minutes
on the clock, things got better
for The O’s, as Omar Beckles
once again showed he knows
exactly where the net is.
And it could have been three
not long after, with some won-

derful football from The O’s
opening up the Grecians once
again.
Drinan and Archibald combined
first, playing in Kemp – who
opened up to deliver the ball to
Sotiriou.
Sotiriou was blocked off close
range from Sweeney, with the
ball turned agonisingly over the
bar from the defender.
Leyton Orient keeper Lawrence
Vigouroux pulled off ta penalty
save, and keeping the two goal
lead in tact.
Soon after, the misery was compounded for Exeter, when Jonathan Grounds was given his
marching orders for a second
yellow card – with fifteen minutes still to play.
It didn’t take long for Orient to
capitalise, and in a wonderfully
worked move, Aaron Drinan’s
cross into the box was masterfully converted by Theo Archibald, for his first goal in red –
and to secure the three points.
Leyton Orient: Vigouroux,
James, Wood (Sweeney 82′),
Happe, Kemp, Archibald, Drinan, Pratley ©, Beckles, Sotiriou (, Kyprianou..

Barnet kick off home to
Notts County
Tickets for the Bees opening
game of the season against
Notts County are now on sale!
Barnet can't wait to kick off
under their new manager Harry
Kewell the former Liverpool and
Leeds star. in what is set to be
an exciting season and it's a
cracker of an opening day fixture in prospect as Notts
County head to The Hive London. So come on down and get
behind the Bees as we look to
grab all three points on opening
day. Bees fans will be situated
in the Legends Stand, whilst

Spartan South Midlands League
London Colney v New Salamis 15.00pm , North
Orbital Road, London Colney, Herts, AL2 1DW
FA Cup Preliminary
Cockfosters v Sudbury 15.00pm, Chalk Lane,
Barnet EN4 9HZ
Sunday 22 August

Notts have been allocated
Stand '66 for this fixture.

Premier League
Southampton v Man Utd 14.00pm
Wolves v Spurs 14.00pm
Arsenal v Chelsea 16.30pm Sky Sports
Monday 23 August
Premier League
West Ham v Leicester 20.00pm Sky Sports
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Michael Yiakoumi

KOPA League raises Euro Football Season St Panteleimon FC
Preview
storm into top spot
money for charity

KOPA League Chairman Kypros Kyprianou visited Cypriot
Community Centre and Young
Barnet Foundation to deliver
fund raising cheques on behalf
of KOPA .They thank all that
contributed and Chris Athanasi
for the initiative. Both charities
do great work in our local community. said Kypros
https://www.youngbarnetfoundation.org.uk/about-us
https://cypriotcentre.com/
Kypros Was shown around
Young Barnet this morning, who
are doing great work including

food distribution at this difficult
time and loved a quote from
Janet Mathewson their CEO
when we discussed our respective heritage.
‘You must connect with your
past to create a better future’
I’m sure Janet won’t mind me
sharing.
The Cypriot Community Centre
have been active with the community needs helping the needy
and providing meals on wheels
through the pandemic and continuing.And are always there to
give advice.

It has been an interesting
summer for clubs across Europe’s big leagues. With the financial impact of the Covid-19
pandemic taking full effect,
The biggest story of the
summer has undoubtedly been
the Lionel Messi saga. Despite
accepting a 50% pay cut for a
new contract, Barcelona’s crippling financial problems meant
that they could not afford to retain Messi and remain within the
Financial Fair Play regulations
in Spain. Losing Messi to Paris
Saint Germain isn’t just depriving Barcelona of their best
player, but providing a huge
blow to their prestige and commercial appeal. Despite signing
a few players this summer on
free transfers, including Sergio
Aguero and Memphis Depay,
The painful divorce between
Barcelona and Messi has given
hope to the rest of the teams in
La Liga that the era of Barcelona’s dominance is now over.
Real Madrid, will be seeking to
capitalise on the problems at
Barcelona. However, with the
renovation work on the Estadio
Bernabeu not yet finished, and
financial problems of their own,
Real are not enjoying their
summer either. With Zidane’s
departure as manager, the loss
of their iconic captain Sergio
Ramos, and defensive stalwart
Raphael Varane, and their ageing midfield, Real have issues
of their own. Across Madrid, Atletico go into the new season
as reigning champions, and with
a more stable squad and balance sheet than their rivals.
With quality in every position,
and the development of Joao
Felix last year, Atletico will be
disappointed that they have not
been made bookies favourites

to retain the title this year. Sevilla, and Europa League
holders Villarreal, look the best
bets for a top four finish.
Financial problems have also
dominated the off season in
Italy, where champions Inter
Milan, have seen their title winning team ripped apart. In addition to losing the highly rated
right back Achraf Hakimi to
PSG, Inter have now also seen
their top scorer Romelu Lukaku
depart for Chelsea. Across the
city, AC Milan have lost Gianluigi Donnarumma, voted best
player at the Euros. He will be
a big loss, although his replacement Mike Maignan is a very
good goalkeeper. Fikayo Tomori
and Oliver Giroud have joined
from Chelsea, and AC Milan will
have high hopes of a title challenge this season. Jose Mourinho’s Roma will have similar
hopes this year, although the
long term injury suffered by Leonardo Spinazzola will be a huge
blow. Lazio and Napoli will both
expect to challenge for the top
four, Juventus has a new manager in returning Massimiliano
Allegri as manager. Juventus
have retained a settled squad,
and with the confidence gained
by their champion defensive
pair of Chiellini and Bonucci and
the goals of Cristiano Ronaldo,
it would be a big surprise if the
title does not return to Turin.
Adam Ioannou

So here they are, admittedly
only two games into the new
season over at the Combined
Counties Northern Division, but
there is a certain familiarity
about what we’re seeing from
The Saints these past few years
and people are certainly taking
notice. What an incredible journey this has been for their Manager George Frangeskou and
his Spartan Saints.
Two games in, maximum points
and sitting top of the division.
A glorious Saturday afternoon
saw the Saints host Reading
City FC on the immaculate playing surface synonymous with
the Queen Elizabeth II Stadium.
It was the visitors who opened
the scoring on 4 minutes with a
beautifully placed header by
Alfie Grant and they would be
forgiven for thinking this may
prove to be an easy Saturday
afternoon. However, there is an
old saying when an Athenian
warned the Spartans of an approaching ferocious storm, the
reply from King Leonidas was
simple…“We are the Storm!”
From the restart, St Panteleimon played some jaw dropping
football and equalised on 9 minutes from a beautifully worked
passage of passing that saw

Courtney smash home. The
chances continued to come for
the Saints and it was the impressive Ahmed Doukhi whose
thunderous strike made it 2-1
before the break.
The second half continued to
see the Saints control possession and it was Bilal Aalouache
placing his shot low into the corner that made it 3-1, this was
quickly followed by a superb
right footed volley by Ayub Albadri that gave the keeper no
chance and put the Saints 4-1
up.
Reading continued to battle an
enjoyed a good 15 minute spell
of possession that saw them
earn a penalty on 65 minutes
that was converted to make the
score 4-2. Any thoughts of a
comeback were quickly erased
with the huge presence of Michael Frangeskou coming on
having returned from injury and
the impressive and aggressive
Ryan Molloy joining him at right
back. With 5 minutes remaining
the impressive Roberto Katsikas put this game beyond reach
with a beautifully worked
counter attack that saw him finish the move he started with a
close range shot ending the
game at 5-2.

New Salamis fail to win
Three Cypriot athletes for after leading 2-0
In the Spartan South Midlands
Premier on Saturday.
Tokyo 2020 Paralympic League
second-half comeback with
goals from Webb, Towell and
Games
the most unlikeliest of sources,
Few Leighton fans saw first win
of the league campaign for
Leighton FC against New Salamis who led 2-0 at half time with
goals from George Lutaaya and
Derek Asamoah they missed
several chances and end.
Earlier in the week in their first
league game New Salamis
drew to Harefield 1-1 with their
goal coming from Tashan.

German Bayern great
Mueller dies aged 75
Mueller scored 68 goals in 62
international games for West
Germany, including the winner
in the 1974 World Cup final. He
also won the European championship in 1972 with them.
Mueller scored a record 365
goals in the Bundesliga in a trophy-laden career that included
four league titles, four DFB Cup
titles and three European Cups
with Bayern. He won the
Golden Boot scoring 10 goals
at the 1970 World Cup before
collecting the Ballon d’Or that
year.

Bayern said in 2015 that Mueller
had been “seriously ill” for some
time with Alzheimer’s disease.

The three athletes that will take
part in the Games, starting on
24th August are Antonis Aresti,
track and field, Karolina Peledritou in swimming and Maria
Markou in powerlifting.
We want society to embrace
these athletes and come forward with sponsorships to allow
the committee implement its
plans and at the same time,
strengthen the Paralympic
movement on the island, he

added. We also wish them success in the Games.
The Cypriot delegation will arrive in Tokyo in four separate
teams and dates due to the
COVID-19 restrictions. The
Paralympic Games will be held
from 24 August until 5 September.
Both Peledritou and Aresti will
bear the Cyprus flag in the
context of promoting gender
equality.

Haringey Borough get
off to a slow start
Haringey Borough suffered a
narrow 1-0 defeat away to
Kingstonian on the opening day
of the new season.Gus Sows
first-half penalty gave Kingstonian a narrow win, in an untidy
unimpressive encounter. Ks
won at home to Boro in the last
game of the truncated 2020/21
season. But the contrast be-

tween that thriller and yesterday’s filler was stark.Neither
keeper had to make a save worthy of the game, as clear-cut
chances were less at a premium as off the menu entirely,
Ks deserving the win for creating the majority of the
chances.Boro will be looking
for improved results saturday.

27 | Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

† 3 Months Memorial Service

† 3μηνο Μνημόσυνο

The 3 months memorial
service of our beloved and
dearly missed brother, brother-inlaw, uncle and great uncle

Τελούμε την προσεχή
Κυριακή 22.08.2021 στην εκκλησία
της Παναγίας, Trinity Road,
Wood Green, London N22 8LB,
το 3μηνο μνημόσυνο του
πολυαγαπημένου και αξέχαστού
μας αδελφού, κουνιάδου και θείου

Chrysilios (Chris) Chrysiliou
(from London),
will take place on Sunday
22.08.2021
at the Greek Orthodox Church of
St. Mary, Trinity Road, Wood
Green, London N22 8LB.

Χρυσήλιος (Κρις) Χρυσήλιου
(από Λονδίνο).
Την ίδια μέρα θα τελεσθεί και το
μνημόσυνο των γονέων του:

The memorial service for his
parents will also be held on the
same day:
Panicos Chrysiliou (25 years)
and
Photini Chrysiliou (13 years).

Πανίκος Χρυσήλιου (25 χρόνια)
και Φωτεινή Χρυσήλιου
(13 χρόνια).

Their memory is eternal.

Αιωνία τους η μνήμη.

From his grieving family.

Από την τεθλιμμένη οικογένεια του.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Νίκος Χρυσοστόμου

Nicos Chrisostomou

(από Λεμεσό, Κύπρος)

(from Limassol, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, γιου και
αδελφού, Νίκου Χρυσοστόμου, ο οποίος απεβίωσε
την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021.
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Γεωργία, τα παιδιά του
Μιχάλη, Χριστίνα και Στεφανία, τη μητέρα του
Φωστήρα, και τον αδελφό του Παύλο.
Η κηδεία θα τελεσθεί στη 1:00μμ, την Τρίτη 24
Αυγούστου 2021, στην εκκλησία της Παναγιάς,
Wood Green, 21 Trinity Rd, N22 8LB.
Η ταφή και η παρηγοριά θα γίνουν στο
κοιμητήριο του New Southgate στις 2:30μμ.
Την ημέρα της κηδείας στην εκκλησία θα βρίσκεται
ένα κουτί συλλογής για όσους επιθυμούν με όλα τα
έσοδα να πηγαίνουν στην εκκλησία της Παναγιάς.

04.09.1947 – 04.08.2021

It is with great sadness that we announce the
passing of our beloved husband, father, son, and
brother, Nicos Chrisostomou,
on Wednesday 4th August 2021.
He leaves behind his wife Georgia, children
Michael, Christina, and Stephanie,
his mother Fostira, and brother Paul.
The funeral will be held at 1pm ,on Tuesday 24th
August 2021, at St. Mary’s Church, Wood Green,
21 Trinity Rd, N22 8LB.
The burial and wake will be at New Southgate
cemetery at 2:30pm. There will be a collection
box on the day for those who would like to make
a donation to St. Mary’s Church.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Polyxeni (Eleftheriou) Nicolaou

Πολυξένη (Ελευθερίου) Νικολάου

(from Trikomo, Cyprus)

(από Τρίκωμο, Κύπρος)

It is with a heavy heart and great sadness that our
family announces the passing of our beloved Mother
& Grandmother Polyxeni Nicolaou who passed away
peacefully on Sunday August 1st, at the age of 89.
She leaves behind her Daughter Androulla, Son-InLaw Des and Granddaughter Marie. She also leaves
behind three Brothers and two Sisters as well as a
host of Nieces, Nephews, Family and many Friends.
“Xenou” was devoted to her family and was a woman
of honour and deeply held principles. She was kind,
caring, loving and compassionate to all who knew her.
She will always be remembered as a special lady who
was generous and hospitable and loved to enjoy life
when she could.
The Funeral will take place at 11.30am on Friday
August the 27th at St. Mary's Greek Orthodox Church,
21 Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB.
She will then be laid to rest at 1.30pm at Chingford
Cemetery, 121 Old Church Road, London E4 6ST.
The wake will take place directly after the burial
ceremony in the Old Church Hall across the road from
Chingford Cemetery at 121 Old Church Road, London
E4 6ST. For those of you that wish to honour
Polyxeni’s memory with flowers, please send your
offering to Chingford Funeralcare, 31 Station Road,
Chingford, London E4 7BJ no later than 4.30pm on
Thursday, August 26th. Alternatively, please bring
them along to the church/ cemetery on the day.

Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη η οικογένειά μας
ανακοινώνει τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας
και γιαγιάς Πολυξένης Νικολάου, η οποία απεβίωσε
ειρηνικά την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 89
ετών. Αφήνει πίσω την κόρη της Ανδρούλλα,
τον γαμπρό της Des και την εγγονή της Μαρί.
Αφήνει επίσης τρείς αδελφούς και δύο αδελφές, καθώς
και μια σειρά από ανίψια, ανιψιές, οικογένεια και
λοιπούς συγγενείς.
Η «Ξενού» ήταν αφοσιωμένη στην οικογένειά της και
ήταν μια γυναίκα περήφανη με αρχές. Ήταν ευγενική,
στοργική, καλόκαρδή και συμπονετική με όλους όσοι
την γνώριζαν. Θα τη θυμόμαστε πάντα ως μια
ξεχωριστή κυρία που ήταν γενναιόδωρη, φιλόξενη και
αγαπούσε να απολαμβάνει τη ζωή όταν μπορούσε.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11.30 το πρωί της
Παρασκευής 27 Αυγούστου στην Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, Wood Green,
Λονδίνο, N22 8LB, και η ταφή θα γίνει στις 1.30 το
μεσημέρι στο κοιμητήριο Chingford, 121 Old Church
Road, London E4 6ST. Η παρηγοριά θα δοθεί αμέσως
μετά την ταφή στην αίθουσα του Old Church απέναντι
από το κοιμητήριο του Chingford, 121 Old Church
Road, London E4 6ST.
Για όσους από εσάς επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη
της αγαπημένης μας Πολυξένης με λουλούδια, στείλτε
την προσφορά σας στο Chingford Funeralcare,
31 Station Road, Chingford, London E4 7BJ,
το αργότερο στις 16.30 το απόγευμα της Πέμπτης 26
Αυγούστου. Εναλλακτικά, παρακαλούμε να τα φέρετε
μαζί σας στην εκκλησία ή κοιμητήριο την ημέρα της
κηδείας.

Your wings were ready, but our hearts were not.
Rest In Eternal Peace agapi mas.

25.01.1932 - 01.08.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Άννα Φώτη

Anna Foti

(από Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

(from Rizokarpasso, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της
αγαπημένης μας μαμάς, γιαγιάς και θείας Άννα Φώτη,
η οποία απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι της στις 9
Αυγούστου 2021, σε ηλικία 101 ετών. Το 1946 ήρθε
στην Αγγλία, όπου και γνώρισε τον σύζυγό της Λάμπρο,
ο οποίος ήταν από τον Άγιο Θεόδωρο, Λάρνακα.
Αφήνει πίσω τα παιδιά της, Μιχάλη, Ελεονώρα, Μαρία,
εγγόνια, Στέφαν, Μαριάννα, Αλέξανδρο, Τζέιμς και
δισέγγονα, Αριέλλα, Αιμιλία και Ιλάρια.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 11.00πμ, την Παρασκευή 3
Σεπτεμβρίου στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα του Αγίου
Παντελεήμονος στο Kenton, και η ταφή θα γίνει στο
κοιμητήριο του Pinner. Εκείνοι που επιθυμούν να
τιμήσουν τη μνήμη της είναι ευπρόσδεκτοι στην
αίθουσα της εκκλησίας.

03.02.1920 – 09.08.2021

It is with great sadness that we announce the passing
of our beloved mum, yiayia and aunt Anna Foti,
who died peacefully at home on the 9 August 2021,
aged 101. She came to the UK in 1946 where she
met her husband Lambros who was from
Ayios Theodoros. She leaves behind her children,
Michael, Eleanor and Maria, grandchildren, Stefan,
Marianna, Alexander and James and great-grandchildren, Ariella, Emilia and Ilaria.
The funeral will take place at 11am, on Friday 3
September, at St Panteleimon in Kenton and then
at Pinner New Cemetery. For those who wish to pay
their respects, you are all welcome after the burial at
the Church Hall.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Παναγιώτα Αναστασίου

Panayiota Anastasiou

(από Μακρασύκα Κύπρος & Haringey Λονδίνο)

(from Makrasyka Cyprus & Haringey London)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά
ανακοινώνουμε τον θάνατο της κυρίας
Παναγιώτα Αναστασίου την Πέμπτη 5
Αυγούστου 2021, σε ηλικία 85 ετών.
Ήρθε στην Αγγλία το 1956 λίγο πριν
κλείσει τα 21 της χρόνια και έγινε
μοδίστρα. Είχε μια εξαιρετική
προσωπικότητα, ήταν ευγενική,
καλόκαρδη και ταπεινή. Ήταν επίσης μια
αγαπημένη μαμά, σύζυγος, πεθερά,
αδελφή και φίλη. Η Παναγιώτα αφήνει
πίσω τις κόρες της Έλενα, Μελίνα,
γαμπρό Μιχάλη, οικογένεια και φίλους.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 25
Αυγούστου 2021 στις 12.30μμ
στην εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα,
Finsbury Rd, Wood Green N22 8PA
και η ταφή θα γίνει στις 2.30μμ στο
κοιμητήριο του New Southgate,
Brunswick Park Rd N11 1JJ.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Cock
Inn, Chalk Lane, Barnet, EN4 9HU.
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα για
όσους επιθυμούν.

06.10.1935- 05.08.2021

† Funeral Announcement

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Πολυξένη Αντωνίου

Pollyxeni Antoniou

(από το Μένoικο, Λευκωσίας)

(from Meniko, Lefkosia)

Our wonderful mother passed away
peacefully on 2nd August 2021, at the age
of 87. She was a proud and strong woman,
who worked tirelessly for her family without
complaint. She was devoted and loving,
looking after us until the very end.
She leaves behind her daughters Koulla
and Androulla, her grandchildren, Georgio,
Yianni, Xenia and Kristopher, her son-inlaws Kyriacos and Andreas,
her sisters Eleni and Androulla and many
other family and friends. We take comfort
in knowing that she is with her beloved
husband Yiannakis in heaven, looking
after us again, from above.
The funeral will take place on Monday 23rd
August 2021 at 12:30pm at the Greek
Orthodox Church of St Mary’s, Trinity
Road, Wood Green, London N22 8LB,
followed by the burial at 2pm at New
Southgate Cemetery N11 1JJ.
The wake will take place at the cemetery.
Instead of flowers there will be a donation
box for the local hospitals. If preferred,
please make your donation to:
https://www.justgiving.com/crowdfunding/p
ollyxeni-antoniou

It is with great sadness and a heavy heart
that we announce the passing away of
Mrs Panayiota Anastasiou on Thursday
5th August 2021, aged 85. She came to
England in 1956 just before turning 21
years of age and became a seamstress.
She had a great personality, was kind,
caring and humble. Departed Panayiota
was a loving mum, wife, mother-in-law,
sister and friend. Panayiota leaves behind
her daughters Elena, Melina, son-in-law
Michael and relatives.
Her funeral will be held on Wednesday
25th August 2021 at 12.30pm at
St Barnabas Church, Finsbury Rd,
Wood Green N22 8PA.
Followed by the burial at 2.30pm at New
Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd,
N11 1JJ. The wake will take place after
the burial at The Cock Inn, Chalk Lane,
Barnet, EN4 9HU.
Flowers are welcome if your wish.

14.02.1934 - 02.08.2021

Η αγαπημένη μας μητέρα απεβίωσε ειρηνικά
στις 2 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 87 ετών.
Ήταν περήφανη και δυνατή γυναίκα, που
δούλευε ακούραστα για την οικογένειά της
χωρίς παράπονο.
Ήταν αφοσιωμένη και τρυφερή και μας
φρόντιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.
Αφήνει πίσω τις κόρες της Κούλλα και
Ανδρούλλα, τα εγγόνια της, Γεώργιο, Γιάννη,
Ξένια και Κρίστοφερ, τους γαμπρούς της
Κυριάκο και Ανδρέα, τις αδερφές της Ελένη
και Ανδρούλλα, οικογένεια και
φίλους. Παρηγοριόμαστε
γνωρίζοντας ότι βρίσκεται με τον αγαπημένο
της σύζυγο Γιαννάκη στον παράδεισο, και
μας φροντίζει ξανά, από εκεί ψηλά.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Δευτέρα 23
Αυγούστου 2021 στις 12:30μμ στην
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς,
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB,
και η ταφή θα γίνει στις 2μμ στο κοιμητήριο
του New Southgate N11 1JJ.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο.
Αντί για λουλούδια θα υπάρχει ένα κουτί
δωρεάς για τα τοπικά νοσοκομεία.
Εάν προτιμάτε, κάντε τη δωρεά σας στη
διεύθυνση: https://www.justgiving.com/crowdfunding/pollyxeni-antoniou
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Θεωρίς Γεωργίου Θούπη (Γιάννης)

Theoris Georgiou Thoupi (Yiannis)
(from Leonarisso, Cyprus)

(από Λεωνάρισο, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing
away of Theoris Georgiou Thoupi (Yiannis) on Friday
13th August 2021, at the age of 77.
Son of Katerina (deceased) and Georgis Thoupi
(Yiannis) (deceased) brother to Yiannis, Andrikos
(deceased) Antonakis (deceased) Vasilou, Maria and
Angela. Theoris came to the UK in 1958 when he was
15 years old, moving to Shepherds Bush. He worked as
a Tailor where he met and married Maroulla Soteriou
(Pyla) in 1967. Together they had 4 children, George,
Sotiris, katerina (Tina) and Alexandros, 2 grandchildren
Sophia and Theo, 3 great-grandchildren Delilah,
Summer and William.
Theoris will be missed by all who knew him.
Funeral details TBC for further information call Maroulla
on 07947451378

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου
μας Θεωρίς Γεωργίου Θούπη (Γιάννη) την Παρασκευή 13
Αυγούστου 2021, σε ηλικία 77 ετών. Γιος της Κατερίνας
(εκλιπούσα) και του Γιώργη Θούπη (Γιάννης) (εκλιπών)
αδελφός του Γιάννη, Ανδρίκο (εκλιπών) Αντωνάκη (εκλιπών)
Βασιλού, Μαρία και Άντζελα. Ο Θεωρίς ήρθε στο Ηνωμένο
Βασίλειο το 1958 όταν ήταν 15 ετών, μετακομίζοντας στο
Shepherds Bush. Εργάστηκε ως ράφτης, όπου εκεί γνώρισε
και παντρεύτηκε τη Μαρούλλα Σωτηρίου (Πύλα) το 1967.
Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τον Σωτήρη, την
Κατερίνα (Τίνα) και τον Αλέξανδρο, 2 εγγόνια Σοφία και Θεό,
3 δισέγγονα Ντελίλα, Σάμερ και Γουίλιαμ. Ο Θεωρίς θα λείψει
πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν. Λεπτομέρειες για την
κηδεία προς ενημέρωση, ωστόσο για περισσότερες
πληροφορίες μη διστάσετε να καλέσετε την Μαρούλλα στο
07947451378.

30.11.1943 – 13.08.2021

† 40 Days Memorial Service
The 40-days memorial service of our beloved wife, mother, grandmother, great grandmother and sister

Glykeria Charalambous also known as Glykou will take place on Sunday 22.08.2021, at 11.30am
at St. Demetrius Church, 2 Logan Rd, Edmonton N9 0LP, and we invite anyone who honours her memory
to attend. With thanks from her family: husband Savvas, 5 children and their spouses,
9 grandchildren, a great grandchild and siblings in Cyprus.

40ημερο Μνημόσυνο
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 22.08.2021, το 40ημερο μνημόσυνο της αγαπημένης μας

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδερφής Γλυκερία Χαραλάμπους γνωστή και ως Γλυκού
στην εκκλησιά του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Rd, Edmonton N9 0LP, στις 11.30πμ, και καλούμε όλους όσοι
τιμούν την μνήμη της όπως παραβρεθούν. Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Σάββας, 5 παιδιά και συζύγους,
9 εγγόνια, ένα δισέγγονο και αδέλφια στην Κύπρο.

Costakis “Chris” Mina
1st Year Memorial of a beloved
husband, son, father, father-in-law,
brother, grandfather, cousin and friend

On Sunday 22nd August Relatives
and friends are invited to attend
St Panteleimon’s Church,
660 Kenton Road Harrow, HA3 9QN
And then Pinner New Cemetery,
Pinner Road, Pinner, HA5 5RH.
Donations for Pancreatic Cancer via
Loved beyond words
Missed beyond measure

www.justgiving.com/fundraising/cosmina

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Mary Georgiou (Pouyioukka)

Μαίρη Γεωργίου (Πουγιούκα)

(from Lemesos, Cyprus)

(από Λεμεσός, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of
Mary Georgiou (Pouyioukka) on Monday 16 August 2021,
at the age of 67. Mary leaves behind daughters Xenia
and Eleni, son-in-laws Mario and Chris, and grandsons
Demetri and Andreas, along with many other family and
friends both in the UK and Cyprus. Mary was very much
loved and is remembered for her big genuine smile, big
warm heart, and a wonderful sense of humour.
She courageously fought lung cancer for over three years
and her suffering ended on Monday morning where she
died peacefully with her family around her. Her passing
leaves a huge void in our hearts and lives.
Funeral arrangements will be announced shortly.
08.10.1953

- 16.08.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης
μας Μαίρης Γεωργίου (Πουγιούκα) την Δευτέρα 16
Αυγούστου 2021, σε ηλικία 67 ετών. Η Μαίρη αφήνει πίσω τις
κόρες της Ξένια και Ελένη, γαμπρούς Μάριο και Χρήστος και
εγγόνια Δημήτρη και Ανδρέα, μαζί με λοιπούς συγγενείς και
φίλους τόσο στην Αγγλία όσο και στην Κύπρο.
Η Μαίρη αγαπήθηκε πολύ και θα τη θυμόμαστε για το μεγάλο
και αληθινό της χαμόγελό, τη μεγάλη και ζεστή καρδιά της και
την ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Πάλεψε θαρραλέα με τον
καρκίνο του πνεύμονα για πάνω από τρία χρόνια και τα δεινά
της έληξαν το πρωί της Δευτέρας όπου απεβίωσε ειρηνικά
περιτριγυρισμένη από την οικογένεια της. Ο θάνατός της
αφήνει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές και τις ζωές μας.
Πληροφορίες για την κηδεία θα ανακοινωθούν σύντομα.
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Η οικογένεια Νέαρχου Νεάρχου εισφέρει το ποσό των
£350.00 μέσω της Κ.Ο. Palmers Green,
στον έρανο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ,
εις μνήμη του πατέρα του

Γιαννάκη Νεάρχου
από τη Λεμεσό
(απεβίωσε 09.05.2013)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Η οικογένεια Κωνσταντίνου
Σολωμού, εισφέρει στον εράνο
της Κεντρικής Επιτροπής του
ΑΚΕΛ το ποσό των £250 εις
μνήμη της Νίκης και του Μάριου
Σολωμού.

Απεβίωσε ο διακεκριμένος αρχαιολόγος Στέφανος Μίλλερ
Εφυγε από την ζωή ο αρχαιολόγος Στέφανος Μίλλερ και η είδηση γέμισε με θλίψη τον χώρο της αρχαιολογίας,
του πολιτισμού και όσους τον γνώριζαν ή ειχαν συνεργαστεί μαζί του, μεταξύ αυτών ο υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας και αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάϊατ. Ο υφυπουργός γράψε στο twitter:
«Αποχαιρετάμε έναν σπουδαίο Έλληνα, τον αρχαιολόγο Στέφανο Μίλλερ. Αφιερώθηκε στην Νεμέα, έφτιαξε το
μουσείο, την αναστύλωση του ναού του Δία, τα Νέμεα, δίδαξε σε χιλιάδες μαθητές, ενέπνευσε εκατομμύρια
ανθρώπους και ήταν το σημείο αναφοράς, ο πρεσβευτής της Νεμέας ανά τον κόσμο». Ο Αμερικανός πρέσβης
Τζέφρι Πάϊατ αναδημοσίευσε το μήνυμα του υφυπουργού και σχολίασε: «Πολύ θλιβερά νέα για έναν Αμερικανό
λόγιο που συνέβαλε σημαντικά στους πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των χωρών μας (και της Καλιφόρνιας)».
Ο Στέφανος Μίλλερ ήταν ένας από τους διαπρεπέστερους ξένους αρχαιολόγους που αφιέρωσε 40 χρόνια της
καριέρας του στην Ελλάδα. Γεννήθηκε στο Γκόσεν (Goshen) της Ιντιάνα των ΗΠΑ . Ολοκλήρωσε το πρώτο του
πτυχίο στα Αρχαία Ελληνικά στο Wabash College και το Διδακτορικό του στην Κλασσική Αρχαιολογία στο
Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Μετά από ανασκαφές σε διάφορες τοποθεσίες του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ολυμπίας και, για τέσσερα χρόνια, της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, ξεκίνησε τις δικές του
ανασκαφές στη Νεμέα το1973. Κατά τα 35 χρόνια της εργασίας του στη Νεμέα, όχι μόνο διενήργησε ανασκαφές
που έφεραν στο φως σημαντικά ευρήματα όπως το στάδιο όπου διεξάγονταν τα Νέμεα, αλλά δημιούργησε και
αρχαιολογικό πάρκο,κατασκεύασε αρχαιολογικό μουσείο και οργάνωσε την έκθεση του, ενώ ξεκίνησε και την αναστήλωση του αρχαίου Ναού του Δία. Ταυτόχρονα, υπηρετούσε ως Καθηγητής Κλασσικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Berkeley, με εξαίρεση τα έτη 1982-1987, όταν διετέλεσε Διευθυντής της Αμερικανικής
Σχολής Κλασσικών Σπουδών στην Αθήνα. Δημοσίευσε πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με τις ανακαλύψεις του στη Νεμέα,όπως π.χ. το Nemea II: The Early Hellenis tic
Stadium (University of California Press2001), ενώ έχει γράψει και βιβλία που δεν αφορούν τη Νεμέα, όπως τα:
-The Prytaneion: Its Function and Architectural Form (U.C. Press 1978),
-Arete: Greek Sports from Ancient Sources3 (U.C. Press 2004),
-Ancient Greek Athletics (Yale University Press 2004),
-Ο Πλάτων στην Ολυμπία (Αθήναι 2008), και
-The Berkeley Plato (U.C. Press 2009).
Είχε ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, τιμήθηκε ως Ταξιάρχης του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και είχε
αναγνωριστεί ως «Πρόσωπο της Εβδομάδας» από το Αμερικανικό τηλεοπτικό κανάλι ABC το 2004. Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε για
την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ: «Με την απώλεια του Στέφανου Μίλλερ, η αρχαιολογική έρευνα χάνει έναν σπουδαίο, αφοσιωμένο επιστήμονα και η Ελλάδα έναν
μεγάλο φίλο. Ο Στέφανος Μίλλερ αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανακάλυψη και στην ανάδειξη των θησαυρών της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η ανασκαφική του έρευνα στη Νεμέα, το διδακτικό του έργο, η θητεία του ως Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, χαρακτηρίζονταν πάντοτε
από ένα σημαντικό όραμα, την παράλληλη πορεία της επιστήμης με την αναπτυξιακή διάσταση του Πολιτισμού. Αποχαιρετούμε τον Στέφανο Μίλλερ με θλίψη.
Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε μαζί του, κρατούμε στη μνήμη μας με σεβασμό και εκτίμηση την επιστημονική του λαμπρότητα, την ανθρωπιά και την
προοδευτική του σκέψη»
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