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Μπάιντεν και Τζόνσον συζήτησαν για
τα σχέδια εκκένωσης στο Αφγανιστάν
Ντ. Ράαμπ: Σχεδόν όλοι οι Βρετανοί πολίτες χωρίς διπλή υπηκοότητα έχουν απομακρυνθεί από την Καμπούλ
Μπάιντεν: Πρέπει να αποχωρήσουμε, κινδυνεύουμε από επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

Οι Ταλιμπάν διατάζουν τις εργαζόμενες γυναίκες να μείνουν σπίτι
Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει εκτός νόμου τα ταξίδια στο Αφγανιστάν
Σελίδες 3, 9, 10, 7 & 17

Η εθνική μας μοναξιά...

“Εισβολή” αντιεμβολιαστών σε
ειδησεογραφικά κανάλια

Οι Αποζημιώσεις πυρόπληκτων ξεπέρασαν τα 10,4 εκατ.

Το think tank Onward κάνει λόγο
για «επιδημία μοναξιάς» που
μαστίζει τους νέους στη Γηραιά
Αλβιώνα, η οποία εξαπλώθηκε
επικίνδυνα τα χρόνια της πανδημία.
Σελ. 4

Δεκάδες διαδηλωτές που αντιτίθε-

Το υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζει ότι έχουν πιστωθεί χρήματα σε 1.214 δικαιούχους αποζημιώσεων στις πυρόπληκτες
περιοχές συνεχίζοντας τη διαδικασία ...
Σελ. 7

Αύξηση κρούσματά
παγκοσμίως Μονόδρομος η τρίτη δόση

νται στην εκστρατεία εμβολιασμού
κατά της Covid-19 μπήκαν δια της
βίας σε κτίριο που στεγάζει πολλά
βρετανικά...
Σελ. 3

Ο Αναστασιάδης άνοιξε
τους ασκούς του Αιόλου!
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ––Ανταπόκριση
Ανταπόκριση

Σελ.
Σελ. 6,
6, 7,
7, 10
10 &
& 17
17

ΠΕΤΡΟΣΧ.
Χ.ΠΑΣΙΑΣ
ΠΑΣΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ

Σελ. 5
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Πικετοφορία έξω από τo 10 Downing Street - Σύνδεσμος
Αμμοχώστου

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία η διαμαρτυρία, υπό
μορφή πικετοφορίας, υπέρ της
Αμμοχώστου, τηνΤρίτη 17 Αυγούστου 2021 έξω από την
Βρετανική
Πρωθυπουργική
κατοικία στο 10 Downing Street
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Αμμοχώστου ΜΒ. Ο Σύνδεσμος
Αμμοχώστου ΜΒ διαμαρτυρήθηκε εναντίων των νέων τετελεσμένων της Τουρκίας και του
Προέδρου της Ρετζίπ Έρντογαν
στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Ταυτόχρονα διαμαρτυρήθηκε
εναντίων της Βρετανικής Κυβέρνησης που όχι μόνο απέτυχε
παταγωδώς να πιέσει την
Τουρκία για να σταματήσει την
κατοχή του 37% του Κυπριακού
εδάφους, αλλά στηρίζει σιωπηλά την Τουρκία στις παράνομες πράξεις της. Μεγάλη ήταν
η απογοήτευση στην πρόσφατη
συνεδρίαση του Συμβ. Ασφαλείας του ΟΗΕ όπου η ουδετερότητα της ΜΒ έδινε σημάδια
σιωπηλής αποδοχής και ενθάρ-

ρυνσης των νέων τετελεσμένων
της Τουρκίας.
Επίσης ότι η πόλη της Αμμοχώστου θα πρέπει να επιστραφεί
στους νόμιμους κατοίκους της
όπως ακριβώςυπαγορεύουντα
ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών ειδικά το 550 (1984)
καιτο 789 (1992) κάτω από τον
έλεγχο της διεθνούς αναγνωρισμένης
δημοκρατίας
της
Κύπρου χωρίς τον Τούρκικο
στρατό κατοχής σε συνθήκες
ειρήνης και ασφάλειας.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Αμμοχώστου ΜΒ Δρ Βασίλης
Μαύρου δήλωσε ότι : Απαιτούμε
η Βρετανία να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις της απέναντι στην
Κύπρο ως εγγυήτρια δύναμη με
την υπογραφή της το 1960 όταν
έδωσε την Ανεξαρτησία στην
Κύπρο μετά από πολλά χρόνια
αποικιοκρατικού ζυγού.
Η επιτροπή του Συνδέσμου
Αμμοχώστου ΜΒ εκφράζει την
αμέριστη συμπαράσταση της
στην κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και στον πρόεδρο
της Νίκο Αναστασιάδη, την
Πρόεδρο της Κυπριακής βουλής Αννίτα Δημητρίου και όλους

Οι απόδημοι Μορφίτες ζητούν απο τον
Οι απόδημοι Μορφίτες και οι κάτοικοι της
περιφέρειας Μόρφου, με ψήφισμα που
επέδωσαν στο Βρετανό πρωθυπουργό, χθες
το απόγευμα, μαύρη επέτειο της κατάληψης
της Μόρφου από τα τουρκικά στρατεύματα,
καταδικάζουν τις παράνομες ενέργειες του
Ερτογάν στην περίκλειστη περιοχή
Βαρωσίων και τις βρετανικές δολοπλοκίες
στο Συμβούλιο Ασφαλείας και καλούν τον
Μπόρις Τζόνσον, έστω και τώρα, να ζητήσει
από την Τουρκία και τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη να ανατρέψουν όλες τις ενέργειες και
να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για την εξεύρεση δίκαιης και
λειτουργικής λύσης του Κυπριακού.
Το ψήφισμα επέδωσαν στην πρωθυπουργική
κατοικία ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποδήμων Περιφέρειας Μόρφου Γ. Μιφόσιης, συνοδευόμενος
από τα μέλη του Συμβουλίου, Χρ Φρυδά, Κλ Νεοκλέους, Τ. Ζαχαριάδη και Α Καραολή.. Στο ψήφισμα εκφράζουν τον θυμό και τη βαθιά αγανάκτηση
τους για την απουσία λύσης του
Κυπριακού παρά την έντονη βούληση και
προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη και
της Ελληνοκυπριακής πλευράς να ξαναρχίσουν
ουσιαστικές συνομιλίες για λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, με τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ. Υπενθυμίζουν ότι μετά το πρώτο κύμα της
τουρκικής εισβολής στις 20 Ιουλίου 1974 και
αφού αποκαταστάθηκε η συνταγματική τάξη στην
Κύπρο και ανέλαβε την προεδρία της Κυπριακής
Δημοκρατίας ο Πρόεδρος της Βουλής, άρχισαν
διαπραγματεύσεις στη Γενεύη για λύση του
Κυπριακού. Η Τουρκία διέκοψε τις διαπραγματεύσεις και ξεκίνησε το δεύτερο κύμα της εισβολής
της στις 14 Αυγούστου 1974, επεκτείνοντας βίαια
τον έλεγχο της στο νησί και επεκτείνοντας την
κατοχή από το 3% στο 36% του εδάφους που
διατηρεί μέχρι σήμερα και κατέλαβε βασικές
πόλεις και περιοχές της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της Αμμοχώστου, της Μόρφου και της
Καρπασίας. Σαν βρετανοί πολίτες, ζητούμε από
την κυβέρνησή μας να στηρίξει το δίκαιο αίτημά
μας να επιστραφεί η κατεχόμενη πόλη Μόρφου
και τα χωριά της υπό τον έλεγχο των Ελληνοκυπρίων, ως μέρος της λύσης του Κυπριακού στη

Μπόρις Τζόνσον

τους βουλευτές για τις προσπάθειες που κάνουν να αποτύχουν
οι αποτροπιαστικές ενέργειες
της Τουρκίας και του προέδρου
της Ρετζίπ Ερντογάν για την
Αμμόχωστο. Ο Σύνδεσμος
Αμμοχώστου ΜΒ διαβεβαιώνει
τους Αμμοχωστιανούς ότι δεν
πρόκειται ποτέ να σταματήσει
να αγωνίζεται!Δεν πρόκειται
ποτέ να συνεργαστεί με τις
πρόστυχες
κίβδηλες
και
υποσχέσεις του Ερντογάν για
ξεπούλημα της πατρίδας μας.
Απεναντίας ποτέ μα ποτέ δεν
θα υποστείλουμε την σημαία
του αγώνα! Για μια Αμμόχωστο
ελεύθερη! Για μια Κύπρο
Ελεύθερη! Χωρίς στρατούς
κατοχής! Χωρίς πρόσφυγες!
Κλείνοντας δήλωσε ότι ο
Σύνδεσμος Αμμοχώστου θα
συνεχίζει να αγωνίζεται για την
επιστροφή στην πόλη του
Ευαγόρα και ότι ο σημαία του
αγώνα δεν θα υποσταλεί ποτέ
και μέχρι την παράδοση της
Αμμοχώστου στους νόμιμους
κατοίκους της κάτω από την
νόμιμη
κυβέρνηση
της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Ενημερώνουμε τους Ευλαβεστάτους
Ιερείς, τους
Αξιοτίμους Προέδρους των
Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, Βοηθητικών Αδελφοτήτων και Σχολικών Εφοριών και το φιλόχριστο
Ποίμνιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής ότι το έτος 2022 συμπληρώνονται 100 έτη από
την ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας.
Τις εορταστικές εκδηλώσεις της κορυφαίας αυτής
επετείου θα τιμήσει διά της υψηλής Αυτού παρουσίας, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος θα
επισκεφθεί το Ηνωμένο Βασίλειο επί τούτου τον
Οκτώβριο του έτους 2022.
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα ενημερώσει αναλυτικά εν
ευθέτω χρόνω σχετικά με το πρόγραμμα των Επετειακών Εκδηλώσεων ώστε όλες οι Κοινότητες
να συμμετάσχουν στους εορτασμούς αυτής της κορυφαίας Επετείου.
Εκ του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

δικαιές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδιακής
λύσης. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, οι πρόσφυγες
από τη Μόρφου και τις άλλες κατεχόμενες πόλεις
και χωριά θα μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια και τις περιουσίες τους υπό
συνθήκες ελευθερίας, σεβασμού, δικαιοσύνης
και ασφάλειας χωρίς την παρουσία τουρκικών
στρατευμάτων. Εδώ και καιρό είναι η θέση των
διαδοχικών Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η Μόρφου πρέπει να επιστραφεί υπό
στους νόμιμους κατοίκους της.
Ζητούμε ακόμα από το Ηνωμένο Βασίλειο να
καταδικάσει τις παράνομες ενέργειες του Ερτογάν

χθεί μια ολοκληρωμένη λύση στο Κυπριακό.
Η τελευταία κατάφωρη παραβίαση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ από την Τουρκία στο Βαρώσι, που
υπονομεύει σοβαρά τις προοπτικές επανέναρξης
των διαπραγματεύσεων και λύσης του Κυπριακού, προκάλεσε την αντίδραση, του Συμβούλιο
Ασφαλείας και ο Πρόεδρος του στις 23 Ιουλίου
2021, καταδίκασε την τελευταία ανακοίνωση του
Τούρκου Προέδρου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη
και ζήτησε «την ανατροπή όλων των ενεργειών
που έγιναν για τον Βαρώσι από τον Οκτώβριο
2020 ». Είμαστε οργισμένοι και απογοητευμένοι
από αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ότι το

στις 20 Ιουλίου για το άνοιγμα της περίκλειστης
πόλης των Βαρωσίων και απαιτήσει την ανατροπή των ενεργειών της Τουρκίας στο Βαρώσι
και να ζητήσει δημοσίως και ρητά από την
Τουρκία να σταματήσει τις παραβιάσεις και προκλήσεις και να επιστρέψει στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων για λύση του Κυπριακού στη
βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας,
με πολιτική ισότητα όπως ορίζεται στα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον τις συζητήσεις
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να μεταφερθεί ο έλεγχος της περιοχής Βαρωσίων στα
Ηνωμένα Έθνη, μεταξύ άλλων, μέσω των
ψηφισμάτων 550 (1984), 789 (1992), 2561 (2021)
και πιο πρόσφατα 2587 (2021), μέχρι να επιτευ-

Ηνωμένο Βασίλειο προσπάθησε να περιορίσει
την απάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ στις παραβιάσεις της Τουρκίας στο Βαρώσι.
Ανησυχούμε γιατί χρειάστηκε η έντονη αντίθεση
των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας για την
τελική δήλωση να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των ενεργειών της Τουρκίας επί του εδάφους. Είμαστε επίσης πολύ αναστατωμένοι και
προβληματισμένοι από τις αναφορές που πρότεινε το Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP που
θα άμβλυνε τη συμφωνημένη βάση για τη λύση
του Κυπριακού.. Προτρέπουμε την κυβέρνηση
του Ηνωμένου Βασιλείου να θυμηθεί τη στιβαρή
και σαφή απάντηση που έδωσε η αείμνηστη

πρωθυπουργός Μάργκαρετ Θάτσερ στον τότε
Τούρκο Πρόεδρο Έβρεν την ίδια μέρα της παράνομης μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους στις 15 Νοεμβρίου 1983.:
Σημειώνω με ανησυχία ότι η «συνέλευση» της
τουρκοκυπριακής διοίκησης στη βόρεια Κύπρο
εξέδωσε ψήφισμα στις 15 Νοεμβρίου το οποίο
σκοπεύει να εγκρίνει την ίδρυση της τουρκικής
δημοκρατίας της βόρειας Κύπρου και την κήρυξη
ανεξαρτησίας…
Ως εγγυήτρια δύναμη βάσει της συνθήκης
εγγύησης του 1960, η βρετανική κυβέρνηση
λυπάται με αυτή την ενέργεια από την πλευρά
των τουρκοκυπριακών αρχών. είναι σαφώς ασυμβίβαστο με τη συνθήκη εγγύησης του 1960. μπορεί μόνο να περιπλέξει το ήδη δύσκολο έργο επίτευξης ενός διακανονισμού στην Κύπρο αποδεκτό
από τους κατοίκους και των δύο κοινοτήτων και
τις προσπάθειες του γενικού γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη ενός τέτοιου
αποτελέσματος.
θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς, ως πρόεδρος
ενός από τα κράτη που υπέγραψαν τη συνθήκη
εγγύησης, να κάνετε ό, τι μπορείτε για να
εξασφαλίσετε την ανατροπή αυτής της ενέργειας
από τους Τουρκοκύπριους και, εν τω μεταξύ, να
μην υποστηρίξετε τη διακήρυξη που έχουν ήδη
κάνει»…
Η συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή και η αναγκαστική διαίρεση της Κύπρου και των κατοίκων της
είναι μια ανοιχτή πληγή, όχι μόνο για τους
Κύπριους στο νησί, αλλά για την τεράστια
κυπριακή παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο
ο Ηνωμένο Βασίλειο ενεργεί συχνά για να εκπληρώσει τις ευθύνες του για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αδικίες σε όλο τον κόσμο.
Σας καλούμε και πάλι να διπλασιάσετε τις προσπάθειές σας και να ενεργήσετε προς το συμφέρον της ελευθερίας και δικαιοσύνης, για να
βοηθήσετε στην επίτευξη μιας ελεύθερης ενωμένης, ανεξάρτητης, διζωνικής, δικοινοτικής,
ομοσπονδιακής Κύπρου: ενός κράτους με μια
κυριαρχία, μια υπηκοότητα και μια διεθνή προσωπικότητας, όπου θα προστατεύονται τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων.
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Πέθανε ο ντράμερ
των Rolling Stones
Τσάρλι Γουάτς
Σε ηλικία 80 ετών άφησε την
τελευταία του πνοή ο ντράμερ
των Rolling Stones, Τσάρλι
Γουάτς.
Σύμφωνα με τον ατζέντη του,
ο 80χρονος μουσικός «έφυγε
από τη ζωή σε νοσοκομείο του
Λονδίνου, έχοντας δίπλα του
την οικογένειά του».
Ο Γουάτς γεννήθηκε στο
Λονδίνο κατά την διάρκεια του
δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ξεκίνησε να ακούει
τζαζ μουσική από τα παιδικά
του χρόνια, με κύριες επιρροές
τους Μάιλς Ντέιβις και Τζον
Κολτρέιν. Μετατρέποντας ένα
μπάντζο σε ταμπούρο, έπαιξε
για πρώτη φορά τύμπανα, ενώ
στα δεκαέξι του χρόνια έφυγε
από το σχολείο του και εγγράφηκε στην σχολείο τεχνών του
Χάροου. Το 1963 έπαιζε στο
τζαζ γκρουπ Blues Incorporated του Alexis Corner, όταν
οι Rolling Stones του ζήτησαν
να παίξει στο συγκρότημα τους
και, μετά από επανειλημμένες
αρνήσεις, τελικά δέχτηκε.
Παρά την τεράστια επιτυχία
των Rolling Stones, ο Γουότς
δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει
και να ηχογραφεί τζαζ. Και το
1993, όταν τα άλλα μέλη των
Rolling Stones του ζήτησαν να
διαλέξει εκείνος το νέο μπασίστα του συγκροτήματος, ο
Γουότς επέλεξε τον Darryl
Jones, ο οποίος είχε γίνει διάσημος παίζοντας με το Μάιλς
Ντέιβις.
Στη συνέχεια αφοσιώθηκε στη
μεγάλη του αγάπη, την τζαζ,
ηχογραφώντας μία σειρά από
άλμπουμ. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει το «From One Charlie»
(τίτλος που παραπέμπει σε
αφιέρωση από τον ένα Τσάρλι
στον άλλο), το οποίο ηχογράφησε το 1991 ως φόρο τιμής
στο είδωλό του, τον Τσάρλι
Πάρκερ. Ο θάνατός του έχει
σκορπίσει θλίψη σε όλον τον
κόσμο, καθώς θεωρείται ένας
από τους μεγαλύτερους ντράμερ της γενιάς του.

“Εισβολή” αντιεμβολιαστών σε κτίριο όπου στεγάζονται
ειδησεογραφικά κανάλια

Π

ολλές δεκάδες διαδηλωτές που αντιτίθενται στους περιορισμούς και στην εκστρατεία εμβολιασμού κατά της Covid-19 μπήκαν δια της βίας σε ένα κτίριο του Λονδίνου που
στεγάζει πολλά βρετανικά ειδησεογραφικά κανάλια. Καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία στη βρετανική πρωτεύουσα, κάποιοι από
αυτούς κατάφεραν να περάσουν από την ασφάλεια στο κτίριο της εταιρείας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων ITN όπου γυρίζονται τα
ειδησεογραφικά προγράμματα των καναλιών ITV,
Channel 4 και Channel 5. Συγκεντρώθηκαν στη
ρεσεψιόν και, σύμφωνα με το ITV, τα έβαλαν με

έναν παρουσιαστή. Η αστυνομία ανέφερε μόνο
ότι οι διαδηλωτές στη συνέχεια έφυγαν από το
κτίριο.«Διαφωνούμε με τα μαζικά τεστ με την
αμφιλεγόμενη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR)
και με τον εμβολιασμό των παιδιών», εξήγησε
μια διαδηλώτρια, η 40χρονη Νάταλι, μιλώντας
στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μιλούν παρά μόνο για τους νεκρούς
της Covid. Δεν ανέφεραν όμως παρά μόνο έναν
νεκρό από τα εμβόλια», εκτίμησε ένας άλλος διαδηλωτής που δήλωσε ότι ονομάζεται «Ντιν
Κορόνα».Αργά το απόγευμα γύρω από το κτίριο
της ITN είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές
δυνάμεις. «Οι επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων
λόγω των ρεπορτάζ τους για τον κορονοϊό συνιστούν μια ανησυχητική εξέλιξη. Αυτή η ενέργεια
είχε ως συνέπεια να εμποδιστούν οι δημοσιογράφοι να συνεχίσουν το έργο της συλλογής πληροφοριών, κάτι που η ITN καταδικάζει κατηγορηματικά», ανέφερε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας.
Στις αρχές Αυγούστου μερικές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από την πρώην έδρα
του BBC, στο δυτικό Λονδίνο, για να διαμαρτυρηθούν αλλά απωθήθηκαν από την αστυνομία.

Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να
θέσει εκτός νόμου τα ταξίδια στο
Αφγανιστάν
Η κυβέρνηση της
Βρετανίας θα συζητήσει
προτάσεις
που προβλέπουν
να τεθούν εκτός νόμου τα ταξίδια στο
Αφγανιστάν και να
επιβάλλονται ποινές
κάθειρξης ως και
δέκα ετών σε υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου εάν
αποδεικνύεται πως
επισκέφθηκαν την
ασιατική χώρα, εν

μέσω ανησυχιών ότι
Βρετανοί θα μπορούσαν να πάνε
εκεί για να ενταχθούν σε «ισλαμιστικά τρομοκρατικά
δίκτυα», έγραψε η
εφημερίδα
The
Telegraph. «Εξετάζουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές σε
αυτό το στάδιο για
το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Αυτή είναι μια

από τις επιλογές»,
εξήγησε κυβερνητική πηγή στην εφημερίδα. Οι προτάσεις θα συζητηθούν
εντός της εβδομάδας από το υπουργικό συμβούλιο του
πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον,
σύμφωνα με το
ρεπορτάζ της The
Telegraph.

Άκαρπη η πίεση προς Μπάιντεν από το G7
για παράταση της διορίας εκκένωσης της
Καμπούλ

Ντ. Ράαμπ: Σχεδόν όλοι οι Βρετανοί πολίτες χωρίς διπλή
υπηκοότητα έχουν απομακρυνθεί από την Καμπούλ

Ο

Βρετανός υπουργός
Εξωτερικών Ντόμινικ
Ράαμπ δήλωσε ότι
σχεδόν όλοι οι Βρετανοί πολίτες
χωρίς διπλή υπηκοότητα έχουν
απομακρυνθεί από το Αφγανιστάν. «Το μεγαλύτερο μέρος
τους, σχεδόν όλοι όσοι θέλουν
να επιστρέψουν, έχουν επιστρέψει στην πατρίδα», δήλωσε ο
υπουργός στο Sky News και
πρόσθεσε ότι περίπου 2.000

άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη
Βρετανία από την Καμπούλ,
ενώ από τις 15 Αυγούστου
έχουν απομακρυνθεί συνολικά
πάνω από 9.000 Βρετανοί υπήκοοι και Αφγανοί που πληρούν
τις προϋποθέσεις γι αυτό. Ο κ.
Ράαμπ είπε ότι η καταληκτική
ημερομηνία για την απομάκρυνση ανθρώπων από το Αφγανιστάν διαρκεί μέχρι το τελευταίο λεπτό αυτού του μήνα και

δεν διευκρίνισε πότε θα φύγει
από την Καμπούλ η τελευταία
πτήση για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κ. Ράαμπ ερωτήθηκε
σχετικώς μετά την χθεσινή αδυναμία ενός εκπροσώπου του
Λευκού Οίκου να επιβεβαιώσει
αν η απομάκρυνση ανθρώπων
από το αεροδρόμιο της Καμπούλ θα διαρκέσει μέχρι το τελευταίο λεπτό της 30ης ή της
31ης Αυγούστου. «Θεωρούμε
ότι διαρκεί μέχρι το τέλος Αυγούστου, αλλά εκείνοι που είναι
υπεύθυνοι για τον στρατιωτικό
σχεδιασμό θα επιβεβαιώσουν
το ακριβές χρονοδιάγραμμα»,
δήλωσε στην τηλεόραση του
BBC. «Οι υπεύθυνοι στρατιωτικού σχεδιασμού επιβεβαιώνουν
τις λεπτομέρειες για τον χρόνο
που θα χρειαστούν τελικά ώστε
να μειώσουν το προσωπικό
τους και τον εξοπλισμό τους. Θα
έχουμε αυτές τις πληροφορίες
σύντομα, είμαι βέβαιος», σημείωσε.

Η

άμεση φάση εκκένωσης
της Καμπούλ είναι μια
σημαντική στρατιωτική
επιτυχία, με τη Βρετανία να έχει
απομακρύνει 9.000 πολίτες με
57 πτήσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον μετά
από την τηλεδιάσκεψη του G7.
Ο κ. Τζόνσον απέφυγε ωστόσο
να απαντήσει ευθέως στο
ερώτημα για την απόρριψη από
τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν του αιτήματος του
Λονδίνου για παράταση της
διορίας για την ολοκλήρωση
επιχείρησης εκκένωσης πέρα
από την 31η Αυγούστου.
Παρέπεμψε απλά σε δηλώσεις
του Προέδρου Μπάιντεν και
των Ταλιμπάν κατά της παράτασης της επιχείρησης εκκένωσης. Η διατήρηση της διορίας
της 31ης Αυγούστου έχει επιβεβαιωθεί από πηγές στην αμερικανική πρωτεύουσα. Ο κ. Τζόνσον σημείωσε ότι η Βρετανία θα

συνεχίσει να απομακρύνει
πολίτες μέχρι την τελευταία
δυνατή στιγμή, ενώ σχολίασε
ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ «δε γίνεται καλύτερη». Τόνισε δε ότι οι ηγέτες
του G7 συμφώνησαν σε έναν
«οδικό χάρτη» για τις μελλοντικές επαφές με τους Ταλιμπάν.
Πρόσθεσε ότι ο κορυφαίος όρος
στον οποίο το G7 επιμένει να
θέτει στους Ταλιμπάν είναι να
εγγυηθούν την «ασφαλή δίοδο»
όσων θέλουν να φύγουν από
τη χώρα μετά από τις 31 Αυγούστου. Επέμεινε ότι το G7
έχει σημαντικούς μοχλούς
πίεσης επί των Ταλιμπάν και ότι
παραμένει δεσμευμένο στο μέλλον στου Αφγανιστάν. Σε κοινό
ανακοινωθέν των ηγετών του
G7 εκφράζεται η μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση στο
Αφγανιστάν και καλούνται οι
Ταλιμπάν να σεβαστούν τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων
των πολιτών.
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Η εθνική μας μοναξιά...
Η

Κάθριν (ή Κατ, όπως θέλει να τη φωνάζουν) είναι μια νεαρή Αγγλίδα. Είναι 37
ετών και δουλεύει σε τράπεζα το «κλασικό»
ωράριο 9-5. Οταν σχολάει, παίρνει το μετρό και
γυρίζει στο σπίτι της, μια εδουαρδιανής αρχιτεκτονικής μονοκατοικία που έχει μετατραπεί από
τον ιδιοκτήτη της σε οκτώ διαμερίσματα-κουτιά,
σε μια ήσυχη γειτονιά του Βορειοδυτικού
Λονδίνου. Τα απογεύματα και τα βράδια δεν
βγαίνει έξω. Ούτε καν τα Σαββατοκύριακα, που
δεν πηγαίνει στη δουλειά. «Δεν έχω παρέες»,
είπε μια μέρα σε έναν γείτονά της. «Εχω τη γάτα
μου, τις ταινίες μου και, όταν αισθάνομαι πολύ
μόνη, μπαίνω στο Ίντερνετ και κάνω chat».
Η Κατ είναι μία από τους εκατοντάδες χιλιάδες
Βρετανούς που ομολογούν ότι δεν έχουν φίλους.
Το think tank Onward κάνει λόγο για «επιδημία
μοναξιάς» που μαστίζει τους νέους στη Γηραιά
Αλβιώνα, η οποία εξαπλώθηκε επικίνδυνα τα
χρόνια της πανδημίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα
έρευνας που εκπόνησε, ένας στους πέντε
ανθρώπους ηλικίας 18 έως 34 ετών έχει μόνο
έναν ή κανέναν φίλο. Το ποσοστό είναι τριπλάσιο
σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία.
Παράλληλα, όλο και περισσότεροι νέοι δηλώνουν
ότι δυσκολεύονται να εμπιστευθούν τους γύρω
τους, επιλέγοντας να μην μοιράζονται με άλλους
αυτά που τους απασχολούν ή όσα - καλά ή κακά
- τους συμβαίνουν.
Επιπλέον, οι περισσότεροι μεταξύ 18 και 24 ετών
παραδέχονται ότι δεν έχουν σχέσεις με τους
γείτονές τους, ενώ σπανίως θα χτυπήσουν την
πόρτα τους για να ζητήσουν κάτι (από το να
δανειστούν ένα υλικό για μαγείρεμα έως το να
τους παρακαλέσουν να παραλάβουν το δέμα που
περιμένουν όταν εκείνοι θα λείπουν).
Η έρευνα, με τίτλο «Η εποχή της αποξένωσης»,
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η έλλειψη
κοινωνικοποίησης των νέων Βρετανών έχει γίνει
πολύ πιο έντονη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.
«Οι νέοι υποφέρουν από μια ιδιότυπη επιδημία
μοναξιάς, η οποία εξαπλώνεται ταχύτερα εξαιτίας
του κορωνοϊού. Αν δεν αναλάβουμε τώρα δράση,
η επιδημία αυτή θα απειλήσει τον συνεκτικό ιστό
της κοινωνίας μας», δήλωσε στην «Παροικιακή»
ο διευθυντής του Onward Γουίλ Τάνερ. «Επειτα
από αρκετές δεκαετίες συνεχούς αποδυνάμωσης
της έννοιας της ‘’κοινότητας’’, και 15 μήνες
διαδοχικών λόκνταουν, οι νέοι έχουν μείνει με
λιγότερους φίλους, εμπιστεύονται τους άλλους
λιγότερο και αποξενώνονται από τις τοπικές τους
κοινότητες περισσότερο από ποτέ. Γενιά με τη
γενιά, όλο αυτό χειροτερεύει».

Οσο περνούν τα χρόνια, φαίνεται ότι στενεύει
ο κύκλος των φίλων των νέων ανθρώπων.
Σύμφωνα με την έρευνα, το 22% των ατόμων
ηλικίας 18 έως 34 έχουν μόνο έναν ή κανέναν
στενό φίλο. Την περίοδο 2011-2012, το ποσοστό
δεν ξεπερνούσε το 7%. Αντιθέτως, στην κατηγορία 55 και άνω, μόλις το 13% δηλώνει ότι έχει
μόνο έναν ή καθόλου φίλους. Παράλληλα, μόνο
το 40% όσων είναι κάτω των 35 ετών έχουν
τέσσερις ή περισσότερους φίλους (από 64% το
2011-2012).
Στον αντίποδα, το ποσοστό των 55 και άνω που
έχουν τουλάχιστον τέσσερις φίλους ανέβηκε

εμπιστοσύνης του», σε σύγκριση με το 40% των
35 και άνω. Επιπλέον, όσοι ανήκουν στην
ηλικιακή ομάδα 18 - 24 είναι τρεις φορές πιο πιθανό (48%) να μην εμπιστεύονται τους γείτονές
τους σε σύγκριση με τα άτομα ηλικίας 65 και άνω
(15%).
Το ποσοστό των Βρετανών ηλικίας 18-24 ετών
που αναφέρουν ότι μιλούν τακτικά με τους
γείτονές τους έπεσε φέτος κατά σχεδόν 50% από
το 1998. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός
ότι μόλις το 54% όσων είναι κάτω των 25
εμπιστεύονται την οικογένειά τους «πλήρως», σε
αντίθεση με το 80% των ατόμων 65 και άνω.

με την κοινωνία και συμμετοχής σε αυτή».
Η έκθεση του think tank προτείνει στη βρετανική
κυβέρνηση να θεσπίσει προγράμματα εθελοντικής εργασίας για άτομα 18 έως 35 ετών, τα οποία
θα βοηθήσουν στην κοινωνικοποίησή τους, με
κίνητρο την παροχή εκπτώσεων σε φοιτητικά
δάνεια και στο κόστος των προγραμμάτων
κατάρτισης στα οποία θα συμμετάσχουν.

Πώς θα διαχειριστούμε την μοναξιά;
Η αλήθεια είναι ότι η μοναξιά δεν εμφανίζεται
μόνο όταν είστε μόνοι. Εάν η μοναξιά επηρεάζει
την καθημερινότητά σας, υπάρχουν πράγματα
που μπορείτε να δοκιμάσετε τα οποία μπορεί να
σας βοηθήσουν.

•

Τα πράγματα που θα σας βοηθήσουν:
▪ Δοκιμάστε να μιλήσετε για τα συναισθήματά
σας σε κάποιο αξιόπιστο φίλο ή αγαπημένο σας
πρόσωπο.
▪
Σκεφτείτε να συμμετάσχετε διαδικτυακά σε
μια ομάδα ή τάξη που εστιάζει σε κάτι που σας
αρέσει.
▪
Εξετάστε το ενδεχόμενο να επισκεφθείτε
μέρη που θα σας φτιάξουν την διάθεση.
Μια βόλτα στο πάρκο μπορεί να βοηθήσει.

Τα πράγματα που θα ήταν καλύτερο να
αποφύγετε:
φέτος στο 66% από 57% πριν από 10 χρόνια.
«Τα άτομα ηλικίας 16-24 ετών αποτελούν την πιο
μοναχική ηλικιακή ομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Πολλοί, μάλιστα, βίωσαν τη μοναξιά για πρώτη
φορά εξαιτίας του COVID-19», παρατήρησε
η Σου Μουρ, επικεφαλής του Jo Cox Foundation,
του ιδρύματος που δημιουργήθηκε στη μνήμη της
δολοφονηθείσας - μία εβδομάδα πριν από το
δημοψήφισμα για το Brexit - βουλευτού των
Εργατικών Τζο Κοξ.
Το ποσοστό όσων απάντησαν ότι μπορούν να
εμπιστευθούν τους άλλους ανθρώπους είναι πολύ
χαμηλότερο μεταξύ των μικρότερων ηλικιών:
μόλις το 30% των ατόμων έως 34 ετών δηλώνει
ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι «άξιοι της

Πωλείται σε δημοπρασία βραχιόλι της πριγκίπισσας Μαργαρίτας
Ένα ιδιαίτερο βασιλικό κόσμημα πωλείται σε δημοπρασία από τον
οίκο Dix Noonan Web του Λονδίνου. Βραχιόλι με μαργαριτάρια και
διαμάντια του 1925 του οίκου Cartier, το οποίο φόρεσε η πριγκίπισσα Μαργαρίτα του Ηνωμένου Βασιλείου για το πορτρέτο των
19ων γενεθλίων της, φωνογραφημένο από τον Σέσιλ Μπίτον θα
πωληθεί σε δημοπρασία, στις 14 Σεπτεμβρίου μέσω του οίκου Dix
Noonan Webb στο Λονδίνο. Το Art Deco κόσμημα είχε αρχικά πωληθεί στη δημοπρασία «The Princess Margaret, Countess of Snowdon, Volume I: Jewellery and Fabergé». Είναι τοποθετημένο στο
αρχικό του κουτί με πιστοποιητικό προέλευσης από το παλάτι του
Κένσινγκτον υπογεγραμμένη την 13η Ιουνίου 2006.

Ο λόρδος Τζέιμς Ο’ Σόνεσι, στέλεχος του think
tank και υφυπουργός Υγείας στην κυβέρνηση της
Τερίζα Μέι, προειδοποίησε ότι ο κοινωνικός ιστός
της Βρετανίας βρίσκεται στα πρόθυρα της
διάρρηξης. «H νέα γενιά σήμερα δεν είναι
ιδιαιτέρως συνδεδεμένη με την κοινωνία και
υποστηρίζεται λιγότερο από αυτή, σε σύγκριση
με τις προηγούμενες γενιές», τόνισε στην
«Παροικιακή». «Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό.
Οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί αποτελούν το
θεμέλιο της δημοκρατικής κοινωνίας και τη βάση
για την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον η κυβέρνηση
πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα ώστε να
προσφέρει στους νέους μια αίσθηση σύνδεσης

Μην προσπαθήσετε να κάνετε τα πάντα
▪
ταυτόχρονα. Αντίθετα, ορίστε μικρούς στόχους
που μπορείτε εύκολα να επιτύχετε για να
ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή σας.
▪
Μην εστιάζετε στα πράγματα που δεν
μπορείτε να αλλάξετε. Εστιάστε το χρόνο και την
ενέργειά σας στο να βοηθήσετε τον εαυτό σας
να αισθανθεί καλύτερα.
▪
Προσπαθήστε να μην συγκρίνετε τον εαυτό
σας με τους άλλους. Στα κοινωνικά μέσα
συνήθως βλέπετε μόνο πράγματα που θέλουν
να μοιράζονται οι χρήστες.
▪
Προσπαθήστε να μην πείτε στον εαυτό σας
ότι είστε μόνοι. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται
μοναχικοί σε κάποιο σημείο της ζωής τους και
υπάρχει υποστήριξη.

Ξανάρχισε η αλλαγή φρουράς στο Μπάκιγχαμ, μετά από
18 μήνες

Η

περίφημη τελετή για την
«αλλαγή της φρουράς»
στο παλάτι της βασίλισσας Ελισάβετ στο Λονδίνο επέστρεψε μετά από 18 μήνες

απουσίας λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού. Στην πολύχρωμη τελετή η φρουρά της βασίλισσας παραδίδει την ευθύνη
για την προστασία του παλατιού
του Μπάκιγχαμ και του παλατιού του Αγίου Τζέιμς στη Νέα
Φρουρά. Οι στρατιώτες φορούν
τις γνωστές κόκκινες στολές και
τα καπέλα από δέρμα αρκούδας και παρελαύνουν με μια
στρατιωτική μπάντα στο κέντρο
του Λονδίνου. Μέλη του 1ου τάγματος των φρουρών Coldstream πραγματοποίησαν την
πρώτη αλλαγή φρουράς στο
παλάτι του Μπάκιγχαμ από τον
Μάρτιο του 2020. Η παράδοση,
η οποία συνήθως προσελκύει

μεγάλο αριθμό τουριστών, σταμάτησε πέρυσι για να αποτρέψει τη συγκέντρωση πλήθους
στο πλαίσιο μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του
Covid-19.
Η
βασίλισσα,
ωστόσο, δεν ήταν στο παλάτι
για να το δει καθώς βρίσκεται
για τις παραδοσιακές καλοκαιρινές της διακοπές στη σκωτσέζικη θερινή κατοικία της, το κάστρο Μπαλμόραλ. Η επιστροφή
της τελετής έρχεται μετά από
μια παρόμοιατελετή που πραγματοποιήθηκε στο κάστρο του
Ουίνδσορ, το σπίτι της βασίλισσας στα δυτικά του Λονδίνου
που επίσης ξανάρχισε τον περασμένο μήνα.
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ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ Κ.Δ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΤΑΡ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 13 ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ

Ο Αναστασιάδης άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου!
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
Άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου η κυβέρνηση
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ με την απόφαση της να
αφαιρέσει τα διαβατήρια της Κυπριακής
Δημοκρατίας από 14 Τουρκοκύπριους αξιωματούχους του υποτελούς στην Τουρκία
παράνομου καθεστώτος στα κατεχόμενα, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνεται και
ο ηγέτης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας
Ερσίν Τατάρ. Φαινομενικά η κίνηση Αναστασιάδη, εντάσσεται στη σφαίρα των επικοινωνιακών κινήσεων για να στραφεί η προσοχή
της κοινής γνώμης αλλού πέραν της απόλυτης απραγίας του με αποτέλεσμα τα νέα
τετελεσμένα στο Βαρώσι.
Ωστόσο την ίδια ώρα και ενώ η κυβέρνηση της
Δεξιάς χαϊδεύει τ’ αυτιά των ακροδεξιών του
ΕΛΑΜ που απαίτησαν την αφαίρεση των διαβατηρίων και των άλλων εθνικιστών, που εναντιώνονται στη λύση Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔ0), η ενέργεια της λιπαίνει το δένδρο
της διχοτόμησης με τους Γκρίζους Λύκους και
τους εθνικιστές στα κατεχόμενα να δηλώνουν
περιχαρείς πως επιβεβαιώνονται οι θέσεις τους
για το ανέφικτο της συμβίωσης κάτω από την ίδια
κρατική ομπρέλα των δυο Κοινοτήτων.
Ανακοινώνοντας την απόφαση του Υπουργικού
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος
ανέφερε ότι η ανάκληση των διαβατηρίων είναι
απάντηση προς τις προκλητικές κινήσεις των
Τουρκοκυπρίων και πως κάθε φορά αξιολογούνται τα εκάστοτε δεδομένα και λαμβάνονται αποφάσεις.
Ασφαλώς και η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης δεν πείθει, γι’ αυτό και το ΑΚΕΛ ζητά να μάθει
τον πραγματικό λόγο που ώθησε την Κυπριακή
Δημοκρατία στην ανάκληση των διαβατηρίων των
Τουρκυπρίων.
Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε. του Κόμματος
Στέφανος Στεφάνου υπέδειξε ότι η επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά δεν πρόκειται να
γίνει με τέτοιες κινήσεις.
Όπως είπε ο Στ. Στεφάνου, η απόφαση λήφθηκε
για επικοινωνιακούς λόγους, χαϊδεύοντας τα αυτιά
συγκεκριμένων πολιτών.
Ο ηγέτης του ΑΚΕΛ κατάγγειλε ότι δεν υπάρχει
πρόθεση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για
λύση του Κυπριακού, λέγοντας μάλιστα ότι δεν
αξιοποιεί τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ.
Οι αποφάσεις του Υπουργικού, υπογραμμίζει το
ΑΚΕΛ, καταδεικνύουν ότι ο Νίκος Αναστασιάδης
και η κυβέρνησή του επιδίδονται σε ενέργειες που
περισσότερο είναι επικοινωνιακές κινήσεις με
αποδέκτη το εσωτερικό ακροατήριο, παρά πρωτοβουλίες που μπορούν να αναχαιτίσουν τους
διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας σε βάρος
της πατρίδας μας. Σημειώνουμε ότι ακόμα και ο
Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ υποστήριξε ότι η
αφαίρεση διαβατηρίων από τον ηγέτη και στελέχη
του ψευδοκράτους θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.
Σε σχέση με την κατάθεση 5ης Διακρατικής Προσφυγής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΕΔΑΔ,

ΤΟ ΑΚΕΛ σημειώνει ότι είναι αναμφίβολα σημαντικό να εξαντλούμε κάθε ρεαλιστική δυνατότητα
που μας παρέχεται προκειμένου να επιφέρουμε
πολιτικό και νομικό κόστος στην Τουρκία.
Δεδομένου, προσθέτει, ότι έχουν ήδη προηγηθεί
άλλες τέσσερις προσφυγές της Δημοκρατίας ενάντια στην Τουρκία, αναμένουμε να ενημερωθούμε
από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το νομικό
υπόβαθρο της νέας αυτής διακρατικής προσφυγής και ποιο κόστος αναμένεται ότι θα επιφέρει
στην κατοχική δύναμη για τις νέες παράνομες
ενέργειες της. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει να καλλιεργούνται οι όποιες ψευδαισθήσεις ότι τα νομικά μέσα από μόνα τους μπορούν να μας απαλλάξουν από την κατοχή.
Είναι η ώρα που όλοι -και πρώτος ο Νίκος
Αναστασιάδης- πρέπει να αναλογιστούν πού
οδηγούνται τα πράγματα και ποια θα είναι η επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Δεν υπάρχει χρόνος
για χρονοτριβή, παλινωδίες και επικοινωνιακή
πολιτική. Ο μόνος δρόμος για να αναχαιτίσουμε
νέα τετελεσμένα σε βάρος της Κύπρου και να
απαλλάξουμε την πατρίδα μας από την κατοχή
και τη διχοτόμηση είναι η λύση του Κυπριακού,
στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο. Εδώ
θα έπρεπε να επικεντρωθεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες -πειστικές και αποφασιστικές- με στόχο την επανέναρξη
των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν
στο Κραν Μοντανά το 2017. Αυτό ακριβώς στοχεύει η πρόταση που κατέθεσε εδώ και μήνες το
ΑΚΕΛ προς τον Πρόεδρο για το πώς να δράσει η
ελληνοκυπριακή πλευρά το επόμενο διάστημα.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ
Αντιδράσεις από όλο το πολιτικό φάσμα στα κατεχόμενα, προκάλεσε η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για ανάκληση 14 συνολικά
διαβατηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας από
"αξιωματούχους" του ψευδοκράτους και μέλη της
"επιτροπής για το άνοιγμα των Βαρωσίων", ως
αντίδραση στις τουρκικές προκλήσεις για αλλαγή
του στάτους της περίκλειστης πόλης της
Αμμοχώστου.
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωσε
ότι απορρίπτει και καταδικάζει την απόφαση, την
οποία θεωρεί αναχρονιστική, ρατσιστική, λάθος
από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χωρίς
νομική βάση. «Το να κάνεις έναν τέτοιο διαχωρισμό μεταξύ των πολιτών, δεν είναι κάτι που
μπορεί να γίνει αποδεκτό», είπε.
Σε δήλωση – σχόλιο στο τ/κ «πρακτορείο ειδήσεων», ο κ. Τατάρ είπε ότι ο «αγώνας μας θα
μεταφερθεί προς άλλες κατευθύνσεις».
Δεν πρόκειται για ατομικό ζήτημα, συνέχισε
λέγοντας ότι προσωπικά ο ίδιος εδώ και χρόνια
δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτό το διαβατήριο και
αυτή η απόφαση δεν τον επηρεάζει. «Ωστόσο,
αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τον λαό μας,
την κοινότητά μας. Εάν ο λαός μας έχουν λάβει
αυτά τα διαβατήρια, οφείλεται στις συνθήκες στις
οποίες ζει. Στις διάφορες αδικίες που αντιμετωπίζουμε, για λόγους ταξιδιωτικούς και υποτροφιών».

Όπως είπε, το διαβατήριο είναι ένα δικαίωμα που
γεννάται από το ό,τι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι
μια κοινή δημοκρατία "δύο λαών" και γι αυτό
ζήτησε «σεβασμό σε αυτό το δικαίωμα».
Ο Τατάρ είπε ότι η ε/κ πλευρά δεν ανταποκρίθηκε
στο νέο όραμα και τις πολιτικές αποφάσεις, που
έλαβε η τ/κ, αλλά επειδή δεν της άρεσαν οι
δηλώσεις και οι ενέργειες των Τ/κ, ακύρωσαν τα
διαβατήρια, μια στάση που δεν μπορεί να τύχει
έγκρισης πουθενά στον κόσμο, όπως υποστήριξε.
Εξάλλου, ο «πρωθυπουργός» Ερσάν Σανέρ,
χαρακτήρισε την απόφαση ως μια εχθρική
στάση, η οποία θα πρέπει να επανεξεταστεί. Θα
αξιολογήσουν, πρόσθεσε, την απόφαση αυτή
από κοινού με την «προεδρία».
Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και
«υπουργός τουρισμού και περιβάλλοντος», Φικρί
Ατάογλου έκανε λόγο για νοοτροπία που οδηγεί
φανατικές αποφάσεις και κάλεσε την ε/κ ηγεσία
να σκεφτεί ανθρωπιστικά και ειρηνικά. Η «ε/κ ηγεσία» - όπως είπε – προσπαθεί εδώ και μισό
αιώνα να διοικήσει με την ίδια νοοτροπία του σφετεριστή της Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1963
«και σε αυτό η διεθνής κοινότητα έχει μείνει
θεατής».
Η ΕΕ, υποστήριξε, καλομαθαίνει τους Ε/κ,
οι οποίοι νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν τα παιχνίδια τους, χρησιμοποιώντας τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις ελευθερίες.
Η απόφαση για τα διαβατήρια είναι μια ανοησία
από νομικής πλευράς, ανέφερε σε ανάρτησή του
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του
ΡΤΚ, Τουφάν Ερχιουρμάν. «Συνεχίστε πολιτικά
να ασχολείστε εκατέρωθεν με άχρηστα
πράγματα», πρόσθεσε.
Ο πρόεδρος του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ
Οζερσάι είπε ότι η απόφαση της ε/κ ηγεσίας δείχνει μια αδυναμία, υποστηρίζοντας ότι οι Ε/κ δεν
μπόρεσαν να εμποδίσουν τα βήματα που έγιναν
στο Βαρώσι και επειδή επικρίθηκε από την αντιπολίτευση ότι δεν έλαβε αποτελεσματικά και αποτρεπτικά αντίμετρα, το έκανε απλά για να πει ‘εδώ
κάναμε κάτι, δεν μείναμε σιωπηλοί’, είναι μια
κίνηση χωρίς καμία βαρύτητα.
Σε ανάρτησή του στα ΜΚΔ, ο κ. Οζερσάι
πρόσθεσε ότι αυτή η απόφαση δεν μας πάει
μπροστά αλλά πίσω τόσο από άποψη πολιτική,
νομικής, όσο και κοινοτικής. Χαρακτηρίζει σωστή
ως ιδέα την επιστροφή των παλιών κατοίκων στο
Βαρώσι στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
που σήμερα όμως εφαρμόζεται λανθασμένα και
ελλιπώς και θεωρεί – όπως γράφει – ότι με αυτή
την «φτηνή πολιτική» η ε/κ ηγεσία δεν μπορεί να
βγει δικαιωμένη.
Ο πρόεδρος του ΚΚΔ, Τζεμάλ Οζγιγίτ σε δική του
ανάρτηση στα ΜΚΔ αναφέρθηκε σε απόφαση
που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που αποτελείται από Ε/κ και
αφορά την ακύρωση των διαβατηρίων της
Δημοκρατίας για κάποιους Τ/κ. Και στις δύο πλευρές το θέμα της υπηκοότητας πολιτικοποιείται,

πρόσθεσε, «και αυτό είναι μεγάλη αμαρτία για
τους ανθρώπους αυτού του νησιού».
Προσπαθούν, συνέχισε, να διαιωνίσουν τον
χωρισμό και να συνεχίσουν το σημερινό στάτους
κβο «και η τελευταία απόφαση αυτό εξυπηρετεί».
Με αυτή την απόφαση, υποστήριξε ο κ. Οζγιγίτ,
η ε/κ ηγεσία δεν ποδοπατάει μόνο τις αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. «Εάν χρειαστεί, θα μεταφέρουμε
αυτή την αδικία εις βάρος των Τ/κ στην ΕΕ».
Εχει γίνει συνήθεια σε όλους να παίζουν με τα
δικαιώματα των Τ/κ όποτε θέλουν και η ε/κ ηγεσία
θα μάθει αργά ή γρήγορα να εγκαταλείψει τη
χρήση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως όπλου
κατά των Τ/κ, ανέφερε ο πρόεδρος του ΚΚΔ.
Το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν
είναι ευλογία, είναι δικαίωμα και δεν μπορεί να
αγνοηθεί αυτό για να τροφοδοτείται ο εθνικισμός,
είπε τέλος.
ΤΑΤΑΡ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ: Γιατί δεν αφαιρείς το διαβατήριο και από τους πραξικοπηματίες;
Επανερχόμενος στο θέμα των διαβατηρίων
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ δήλωσε:
Αν είναι να πάρεις το διαβατήριο πάρτο, δεν το
χρησιμοποιώ, δεν ξέρω που είναι, ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ απευθυνόμενος προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη στον οποίο έθεσε
το ερώτημα γιατί δεν παίρνει και τα διαβατήρια
αυτών που πήραν μέρος στο πραξικόπημα
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μιλώντας το πρωί σε διαδικτυακή εκπομπή της
ιστοσελίδας Κίπρις ποστασί ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι
«λένε ‘εάν είστε ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα σας πάρω το διαβατήριό σας’. Αν είναι
να το πάρεις πάρτο. Εγώ εδώ και χρόνια δεν
χρησιμοποιώ αυτό το διαβατήριο. Ούτε και ξέρω
που βρίσκεται». Διερωτήθηκε δε: «Στις 15 Ιουλίου
1974, μέλη της ΕΟΚΑ συμμετείχαν στο πραξικόπημα ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Το διαβατήριο αυτών γιατί δεν το παίρνετε;».
Ο ίδιος, είπε, θα πάει ως εκεί που μπορεί να πάει
με το διαβατήριο της «τδβκ» - όπως αποκάλεσε
το ψευδοκράτος – προσθέτοντας ότι έχει ταξιδέψει με αυτό και όπου δεν μπόρεσε να πάει με το
διαβατήριο του ψευδοκράτους, πήγε με το διπλωματικό διαβατήριο. Ανέφερε επίσης ότι κάποιοι
στην τ/κ κοινότητα βρίζουν όσους έχουν το
διαβατήριο της ΚΔ. «Οι πολίτες μου αναγκάζονται
πάρουν αυτό το διαβατήριο, το δικαιούνται όμως
και το παίρνουν. Αν το έχει πάρει, το πήρε, εγώ
δεν μπορώ να βρίσω κανέναν γι αυτό. Ήταν απαραίτητο και το πήραν. Άλλωστε και η Κυπριακή
Δημοκρατία έχει υποχρέωση να δώσει αυτό το
διαβατήριο».
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(Ξανά)αδειάζει
τον Ν. Αναστασιάδη
ο Ακιντζί: «Αυτά έγιναν
στο Κραν Μοντανά»
Απάντηση στα όσα δήλωσε
ο Νίκος Αναστασιάδης έδωσε
ο Μουσταφά Ακιντζί μέσω
των ΜΚΔ.
Ο τέως τ/κ ηγέτης με ανάρτηση του απαντάει στον κ.
Αναστασιάδη ο οποίος αποποιείται των ευθυνών του για
το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά μέσω της συνέντευξης
του Μουσταφά Ακιντζί στη Yeniduzen.
Σε παρέμβασή του ο κ. Ακιντζί σημειώνει μεταξύ άλλων
ότι «στη συνέντευξη αυτή
πουθενά στη δεν μπορεί να
βρει ο κ. Αναστασιάδης ούτε
ένα στοιχείο που να δικαιολογεί τη δική του λανθασμένη
πολιτική».
Επίσης ο Μουσταφά Ακιντζί
αναφέρει ότι ο «κ. Αναστασιάδης με τη μαξιμαλιστική του
στάση ήταν ένα από τους κύριους λόγους που απετράπησαν θετικά νέα από το Κραν
Μοντάνα, καθώς δεν αποδέχθηκε την πολιτική ισότητα
των Τουρκοκυπρίων με όλα
τα στοιχεία της».
Αυτούσια η ανάρτηση του
Μουσταφά Ακιντζί:
Λόγω της συνέντευξης μου
στην εφημερίδα Yenidüzen
πριν από λίγες ημέρες, οι δηλώσεις που ακολούθησαν
από τον Ε/κ ηγέτη, Νίκο Αναστασιάδη, ότι η πολιτική του
ήταν δικαιολογημένη, αποτυπώθηκαν στον Τύπο.
Πρέπει να επισημάνω ότι
δεν είναι μυστικό ότι έχουμε
διαφορετικές αντιλήψεις για
την πολιτική με αυτούς που
είναι στην εξουσία στην Τουρκία και αυτούς που έχουν διοριστεί από διάφορες παρεμβάσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, αυτά τα
θέματα συμπεριλήφθηκαν
επίσης στη συνέντευξη με
επαρκή σαφήνεια. Ωστόσο,
πουθενά στη συνέντευξη μου
ο κ. Αναστασιάδης δεν μπορεί
να βρει ούτε ένα στοιχείο που
να δικαιολογεί τη δική του λανθασμένη πολιτική.
Ο κ. Αναστασιάδης με τη μαξιμαλιστική του στάση ήταν
ένας από τους κύριους λόγους που απετράπησαν θετικά νέα στο Κραν Μοντανά,
καθώς δεν αποδέχθηκε την
πολιτική ισότητα με το σωστό
περιεχόμενο.
Αυτό που συνέβη στο Κραν
Μοντάνα έχει γραφτεί στην
ιστορία. Είναι μάταιη προσπάθεια να διαστρεβλώσει
την αλήθεια προσπαθώντας
να χρησιμοποιήσει τη συνέντευξη μου, αναφέρει ο Μουσταφά Ακιντζί για τον Νίκο
Αναστασιάδη.

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 5Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Άρης Κωνσταντινίδης: «Το ζητούμενο δεν είναι να
κερδίζουμε δίκες, είναι να λυθεί το Κυπριακό»
«Το ζητούμενο δεν είναι να κερδίζουμε διαρκώς δίκες.
Το ζητούμενο είναι να λυθεί το Κυπριακό και να επιστραφεί το Βαρώσι», παρατήρησε χθες μιλώντας από
το κρατικό κανάλι ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς
Δικαίου Άρης Κωνσταντινίδης σχολιάζοντας την απόφαση για 5η διακρατική προσφυγή. Ο ίδιος σημείωσε
ότι όντως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μια παρακαταθήκη από αποφάσεις του ΕΔΑΔ, πάρα πολλές σημαντικές αποφάσεις οι οποίες δυναμώνουν το νομικό
υπόβαθρο για τη Δημοκρατία, παρόλο που η Τουρκία
τις έχει αγνοήσει. Παρόλα αυτά, υπέδειξε ότι με το πέρας του χρόνου η παρακαταθήκη αυτή κινδυνεύει να
αποδυναμωθεί και υπενθύμισε την απόφαση στην
υπόθεση Δημόπουλος. «Πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν
έχουμε αυτόματη δικαίωση σε αυτά που εμείς θεωρούμε δίκαια», υπογράμμισε.
Για τη συγκεκριμένη προσφυγή και τη βάση της σημείωσε ότι «για την ώρα η Τουρκία ήταν πολύ προσε-

κτική. Είπε “ανοίγω το 3,5% και ελάτε στην επιτροπή
που υπέδειξε το ΕΔΑΔ να διεκδικήσετε τις θεραπείες”.
Με αυτά τα δεδομένα δεν θα εισηγούμουν προσφυγή

στο ΕΔΑΔ τώρα», ανέφερε. Παρατήρησε ότι «η Τουρκία
προφανώς έχει υπόψη και πολύ σύντομα θα ακολου-

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΜΕ ΝΕΟ ΓΥΡΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

Όλα «παίζονται»
για τις τοπικές εκλογές

Τέσσερις μήνες πριν τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων εκλογών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και οι ψίθυροι για αναβολή των εκλογών οργιάζουν. Ωστόσο, παραμένουν ψίθυροι καθώς δεν έχει κατατεθεί ακόμη η
επίσημη πρόταση της κυβέρνησης ενώπιον της Βουλής,
ενώ οι διαδικασίες των κομμάτων συνεχίζουν κανονικά.
Η κυβερνητική πρόταση για αναβολή των εκλογών για
2,5 χρόνια θα κατατεθεί στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου,
αλλά οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις έχουν ξεκινήσει
εδώ και αρκετό καιρό. Τα κόμματα -πλην ΔΗΣΥ– αρχικά
ήταν αρνητικά, όμως φαίνεται ότι υπάρχει κινητικότητα
στο παρασκήνιο, καθώς δεν αποκλείεται κάποια να αλλάξουν απόφαση.
Σε πρόσφατές του δηλώσεις ο Υπουργός Εσωτερικών,
Νίκος Νουρής, ανέφερε ότι ο πιο πρόσφορος τρόπος
υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να υπάρξει αναβολή των εκλογών του ερχόμενου Δεκέμβρη για 2,5 χρόνια. Υποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση θα επιμείνει στην πρόταση, καθώς είπε ότι η
κυβέρνηση προκρίνει την αναβολή των επερχόμενων
εκλογών «γιατί πολύ απλά θεωρούμε ότι θα βοηθήσουμε
και τη σταδιακή και ορθή εφαρμογή της μεταρρύθμισης».
Από την πλευρά της, η ΕΔΕΚ είναι αντίθετη με την παράταση που ζητά η κυβέρνηση, καθώς όπως ανέφερε ο
βουλευτής Κωστής Ευσταθίου, η κυβέρνηση ζητά παράταση ώστε να υλοποιηθεί μια μεταρρύθμιση, για την
οποία παραμένουν σοβαρές διαφωνίες σε διάφορα ζητήματα. Πρόσθεσε ότι «μια μεταρρύθμιση δεν γίνεται για
να απαξιώσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

θήσει και άλλα βήματα με σαφή παρέμβαση στα περιουσιακά δικαιώματα. Γι’ αυτό ναι, υπάρχει δυνατότητα
να ζητηθούν μέτρα που θα απαιτούν από την Τουρκία
να σταματήσει οποιεσδήποτε ενέργειες. Αν υπάρχει
εξόφθαλμη προσπάθεια αποστέρησης περιουσίας, ναι,
αν η Τουρκία κάνει περαιτέρω βήματα που θα φαίνεται
ο επηρεασμός περιουσιακών δικαιωμάτων, τότε ναι,
καλό να γίνει προεργασία για προσφυγή».
Διευκρίνισε τέλος ότι αν και «οι ενέργειες της Τουρκίας έχουν προφανή παρανομία σε σχέση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και την παραβίασή
τους, δεν μπορούμε να προσφύγουμε στο ΕΔΑΔ για
αυτή την παραβίαση», γιατί το ΕΔΑΔ εκδικάζει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι το δικαίωμα στην περιουσία.

ΔΡ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Η τρίτη δόση εμβολίου
είναι μονόδρομος

Η τρίτη δόση χορήγησης εμβολίου στους ηλικιωμένους
και ευάλωτες ομάδες είναι μονόδρομος είπε στο ΚΥΠΕ,
το μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής,
Καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Δρ Πέτρος
Καραγιάννης επισημαίνοντας ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) μπορεί να πάρει εβδομάδες
μέχρι να αποφασίσει κι ότι αν δεν θέλουμε σοβαρή
έξαρση το Φθινόπωρο θα πρέπει να προχωρήσουμε
από μόνοι μας.
Πρόσθεσε ότι η Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή έχει κάνει σύσταση προς το Υπουργείο Υγείας για
χορήγηση της τρίτης δόσης. «Ως Συμβουλευτική Επιτροπή, συγκεντρώθηκαν όλες οι απόψεις και προωθήθηκαν στον Υπουργό. Από εκεί και πέρα είναι πολιτική
απόφαση κατά πόσον θα προχωρήσουμε ή όχι», σημείωσε. Ο Δρ Καραγιάννης είπε ότι η τρίτη δόση χορήγησης
εμβολίου είναι αναγκαία όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα
δεδομένα και κυρίως τα αποτελέσματα που προκύπτουν
από την χρήση της τρίτης δόσης στο Ηνωμένο Βασίλειο
και στο Ισραήλ.
«Το Ισραήλ έχει ήδη προχωρήσει στην τρίτη δόση σε
άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών κι έχει κάνει πέραν του
ενός εκατομμυρίου εμβολιασμούς. Φαίνεται ότι η ανοσιακή απάντηση αυξάνεται κατακόρυφα μετά την τρίτη
δόση εμβολίου σε βαθμό που είναι προστατευτική για
λοίμωξη κατά τέσσερις φορές περισσότερο από εκείνους
που πήραν μόνο τις δύο δόσεις ενώ κατά έξι φορές αποτρέπει την νοσηλεία πάλι σε σύγκριση με εκείνους που
πήραν μόνο τις δύο δόσεις», είπε.

Νίκη Κουλέρμου

ΑΚΕΛ:
Οι πολιτικές
λιτότητας της
Κυβέρνησης,
αποδεικνύονται
καταστροφικές
Οι δηλώσεις του πρώην γενικού διευθυντή του Υπουργείου
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης
και Περιβάλλοντος επιβεβαιώνουν όλα όσα δηλώνουμε και
ζητούμε επιτακτικά τα τελευταία
οκτώ χρόνια, αναφέρει σε δήλωση της η Χριστίνα Νικολάου,
Επικεφαλής Γραφείου Περιβάλλοντος Κ.Ε. ΑΚΕΛ, για την ανάγκη επαναλειτουργίας του δασικού κολεγίο
«Όταν το 2013 η Κυβέρνηση
Αναστασιάδη – Δημοκρατικού
Συναγερμού τερμάτισε τη λειτουργία του Δασικού Κολεγίου
και το 2015 σταμάτησε η εισδοχή νέων φοιτητών, το ΑΚΕΛ
είχε προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης».
Όπως είπε, «οι πολιτικές λιτότητας που εφάρμοσε η Κυβέρνηση στον τομέα της φύσης,
αποδεικνύονται καταστροφικές
και μετά τις 2 μεγάλες πυρκαγιές που βίωσε ο τόπος το 2016
και τον περασμένο Ιούλιο».
«Η επαναλειτουργία του δασικού κολλεγίου πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Η Κυβέρνηση οφείλει να βρει τρόπους ν’ αναβαθμίσει το Δασικό
Κολέγιο στη βάση σχεδιασμού
σύμφωνα με τις ανάγκες του
σήμερα και του μέλλοντος. Το
δασικό κολέγιο κατείχε σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο σε
θέματα που αφορούν στη διαχείριση και προστασία των δασών του τόπου μας και ταυτόχρονα εκπαίδευε αξιόλογους
δασοπυροσβέστες.
Οι κλιματικές αλλαγές είναι
πλέον ορατές και στον τόπο
μας. Οι μεγάλοι περίοδοι ξηρασίας και η ερημοποίηση είναι
οι κύριοι παράγοντες αύξησης
των δασικών πυρκαγιών. Γι’
αυτό και μέλημα μας πρέπει να
είναι η πρόληψη και η αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφών.
Το δασικό κολέγιο μπορεί να
συμβάλει τα μέγιστα προς αυτή
την κατεύθυνση, για αυτό το
ΑΚΕΛ στηρίζει την επαναλειτουργία του».
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Mε την Υφυπουργό Παιδείας Ζέτα Μακρή συναντήθηκε
ο διευθυντής των Ελληνικών Ομογενειακών Σχολείων
κ. Μιχάλης Έλληνας

Με την υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας κυρία Ζέτα Μακρή
συναντήθηκαν ο διευθυντής των Ελληνικών Ομογενειακών Σχολείων Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ
κ. Μιχάλης Έλληνας και η καθηγήτρια Σπουδών
GCSE και A. Level στα εν λόγω σχολεία κυρία
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου.
Η συνάντηση έγινε την Τρίτη το πρωί, 24 Αυγούστου 2021, στο γραφείο της κυρίας υπουργού
στην Αθήνα και διήρκησε μία περίπου ώρα.
Έγινε μια σφαιρική ενημέρωση της κυρίας Μακρή
για την Ελληνική Εκπαίδευση στη Βρετανία, για

τους στόχους του ελληνικού παροικιακού σχολείου και επισημάνθηκαν ιδιαίτερες πτυχές του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και πώς αυτό
μπορεί να γίνει πιο παραγωγικό με τη συνδρομή
και του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας.
Τονίστηκε η αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια φοίτηση μαθητών ομογενών εξ Ελλάδος και υπογραμμίστηκαν οι ενδεχόμενες δυσκολίες που θα
δημιουργηθούν βραχυπρόθεσμα λόγω των
δυσκολιών εγκατάστασης εκπαιδευτικών στη
Βρετανία μετά το Brexit. Η κυρία Μακρή, γνώστης της Ελληνικής Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
επέδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για τη λειτουργία των
παροικιακών σχολείων και επιλήφθηκε αμέσως
και με πρακτικό τρόπο ζητημάτων που ετέθησαν.
Έγινε ανταλλαγή απόψεων και η κυρία υπουργός
εξέφρασε την πρόθεση να επισκεφθεί σύντομα
το Λονδίνο, ώστε να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι
το έργο που γίνεται στα ελληνικά σχολεία,
υποσχόμενη κάθε δυνατή στήριξη στο μέτρο των
δυνατοτήτων του Υπουργείου Παιδείας.
Ο κ. Έλληνας και η κυρία Παπακωνσταντίνου
ευχαρίστησαν θερμά την κυρία υπουργό για το
γνήσιο ενδιαφέρον που επέδειξε και συμφώνησαν
να είναι σε επαφή.

Υπέκυψε στα τραύματά του ο
δράστης της Πάνορμο

Τ

ην τελευταία του πνοή
μετά από δυο εβδομάδες
νοσηλείας στο Βενιζέλειο
Νοσοκομείο άφησε τα ξημερώματα της Τρίτης ο 49χρονος
από τον Μυλοπόταμο που πυροβόλησε και σκότωσε την
47χρονη Σταυρουλα Συραγοπουλου στο κατάστημά της στο
Πάνορμο στις 8 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται πως το άγριο
έγκλημα που συγκλόνισε την
τοπική κοινωνία συνέβη το
απόγευμα της Κυριακής 8
Aυγούστου όταν το νήμα της
ζωής της 47χρονης Σταυρούλας
κόπηκε βίαια μέσα στο κατάστημα fish-spa που διατηρούσε

στο Πάνορμο από το όπλο του
49χρονου. Μετά το φονικό ο
49χρονος τράπηκε σε φυγή με
κατεύθυνση, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, το ποιμνιοστάσιο της οικογένειας, όπου
και επιχείρησε να βάλει τέλος
στη ζωή του με την καραμπίνα
με την οποία λίγο νωρίτερα είχε
κόψει το νήμα της ζωής της άτυχης γυναίκας. Λίγο αργότερα
εντοπίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ ζωντανός στο σημείο, αλλά με σοβαρότατα τραύματα και παραμόρφωση στο πρόσωπο στην
προσπάθεια του να αυτοπυροβοληθεί.

Αποζημιώσεις πυρόπληκτων:

Ξεπέρασαν τα 10,4 εκατ. οι καταβολές
σε πέντε ημέρες

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση

Σ

Σ

τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για ραντεβού όσων πρέπει να κάνουν τρίτη δόση εμβολίου για τον κορωνοϊό
με τα σκευάσματα Pfizer και Moderna. Η αναμνηστική δόση εμβολίου θα πραγματοποιηθεί αρχικά σε ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου.
Επιχειρησιακά η τρίτη δόση του εμβολίου θα γίνει
με τον ίδιο τρόπο που γίνονται σήμερα τα ραντεβού εμβολιασμού, ανέφερε ο γενικός γραμματέας
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, κατά την ενημέρωση για το Εθνικό
Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο
COVID-19. «Η χορήγηση αναμνηστικής δόσης
εμβολίου, η τρίτη δόση όπως λέγεται, στοχεύει
καταρχάς στη θωράκιση των ατόμων που λόγω
νόσου ή θεραπείας δεν μπόρεσαν να έχουν ικανοποιητική αντισωματική ανταπόκριση μετά από
τους βασικούς εμβολιασμούς και παραμένουν
ευάλωτοι στη λοίμωξη» ανέφερε με τη σειρά της
η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Όπως είπε, η τρίτη
δόση του εμβολίου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον
τέσσερις εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση της
δεύτερης δόσης των mRNA εμβολίων της Pfizer

και της Μoderna αλλά και μετά τη δεύτερη δόση
του AstraZeneca αλλά και του μονοδοσικού εμβόλιου της Johnson and Johnson. Σύσταση της
Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών είναι η αναμνηστική δόση να χορηγείται τέσσερις εβδομάδες
από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού για τις
παρακάτω ομάδες ασθενών υψηλού κινδύνου:
Άτομα με μεταμόσχευση, μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, άτομα
σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση
Άτομα με νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται
σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση
Καρκινοπαθή άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή άλλου
είδους θεραπεία) ή άτομα με αιματολογικό καρκίνα την τελευταία πενταετία Άτομα σε ανοσοκαταστολή, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ασθενείς με αυτοάνοσα, αντιφλεγμωνώδη νοσήματα
ή άλλα νοσήματα που λαμβάνουν ειδικές ανοσοτροποποιητικές θεραπείες, άτομα με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή άτομα με HIV λοίμωξη
τα οποία έχουν CD4 κάτω από 200. Όσοι λαμβάνουν κορτιζόνη πάνω από 20 mg ημερησίως για
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών

ύμφωνα με όσα υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών, έχουν πιστωθεί
χρήματα σε 1.214 δικαιούχους
αποζημιώσεων στις πυρόπληκτες περιοχές, συνεχίζοντας τη
διαδικασία μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr. Το Υπουργείο Οικονομικών, συνεπές
προς το χρονοδιάγραμμα που
έχει θέσει η Κυβέρνηση, και με
γνώμονα την ταχύτερη δυνατή
αποζημίωση και στήριξη των
πληγέντων από τις πρόσφατες
πυρκαγιές συμπατριωτών μας,
προχωρά στη δεύτερη καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους Κρατικής Αρωγής.
Ειδικότερα, πιστώνεται στους
τραπεζικούς λογαριασμούς: 640
δικαιούχων, ποσό 564.430,80
ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.
ποσό
481
δικαιούχων,
464.381,87 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής.
620 δικαιούχων, ποσό 682.000
ευρώ έναντι επιχορήγησης σε
επιχειρήσεις.

Έτσι, το συνολικό ποσό το
οποίο καταβάλλεται σήμερα
ανέρχεται στα 6.710.812,67
ευρώ και αφορά 1.214 μοναδιαίους Α.Φ.Μ.
Ήδη, μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από την έναρξη λειτουργίας
της πλατφόρμας για Κρατική
Αρωγή στις πυρόπληκτες περιοχές έχουν διατεθεί συνολικά
10.452.132,98 ευρώ στους
πρώτους 1.742 πολίτες (μοναδιαίοι Α.Φ.Μ.), που υπέβαλαν
τις αιτήσεις τους.
Οι δικαιούχοι θα δουν την πίστωση στους λογαριασμούς
που έχουν δηλώσει στο Taxisnet, ανάλογα με τις ροές πίστωσης της κάθε τράπεζας.
Η επεξεργασία των αιτήσεων
και των στοιχείων που υποβάλλονται συνεχίζεται και η επόμενη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί,
την Παρασκευή.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου
2021.

Λωξάντρα Λούκας:
Η πρώτη ηθοποιός
με σύνδρομο Down
στο Εθνικό Θέατρο
Συγκίνηση προκαλεί το επίτευγμα μιας νέας γυναίκας με
σύνδρομο Down που θα συνεργαστεί με το Εθνικό Θέατρο.
Η νεαρή Λωξάντρα Λούκας,
υπέγραψε με την πρώτη
σκηνή της χώρας και θα λάβει
μέρος
στην
παράσταση
«Φουέντε Οβεχούνα» του
Λόπε δε Βέγα, σε σκηνοθεσία
Ελένης Ευθυμίου. Η νεαρή
ηθοποιός, μέλος της Θεατρικής Ομάδας Εν Δυνάμει, με
την υπογραφή αυτού του συμβολαίου ανοίγει το δρόμο για
να συμπεριληφθούν σε ρεπερτόρια των κρατικών σκηνών
άτομα με ειδικές δεξιότητες.
Η νεαρή Λωξάντρα κατάγεται
από τη Θεσσαλονίκη και είναι
ενεργή στην καλλιτεχνική ζωή
και εκπαίδευση. Η μητέρα της
σκηνοθέτης Ελένη Δημοπούλου έχει σημαντικό έργο με
άτομα με ιδιαίτερες δυνατότητες και ικανότητες.
Η μητέρα της, σκηνοθέτης
Ελένη Δημοπούλου έγραψε:
«Αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, από χθες λαμβάνουμε μηνύματα, τηλεφωνήματα και εισπράττουμε την
επιβράβευσή σας για αυτό
που έχει καταφέρει η Λωξάνδρα μας.
Εμείς, όμως, τέτοιες “μεγάλες”
μέρες που σημαδεύουν τη ζωή
μας και μας γεμίζουν συγκίνηση και ελπίδα, σκεφτόμαστε
όλες και όλους εσάς. Εσάς
που της επιτρέψατε να μην περισσεύει, να μην νιώθει μόνη
και απροστάτευτη. Εμείς οι γονείς της και τα αδέλφια της,
νιώθουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη για κάθε μία και κάθε
έναν από εσάς που την εντάξετε, έστω και λίγο, στη ζωή
σας, με όποιον τρόπο μπορούσατε. Όσο κι αν θέλαμε εμείς,
η οικογένειά της, δεν θα μπορούσαμε να της δείξουμε τον
μεγάλο ΚΟΣΜΟ, όπου ανήκουμε όλες και όλοι αν δεν την
συμπεριλαμβάνατε στη ζωή
σας. Έγινε γιατί της το επιτρέψατε. Ευχαριστούμε για όλες
τις ευχές και την αγάπη που
δεχόμαστε εκ μέρους της Loxandra και σας τις επιστρέφουμε με ευγνωμοσύνη».
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ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ
ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
Ξεκινά η νέα Σχολική Χρονιά στα
Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία του
Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού το
Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές έχουν αρχίσει ήδη, και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στην
ιστοσελίδα www.stjohngreekorthodoxchurch.com
στη
σελίδα «Σχολείο».
Το σχολείο προσκαλεί όλους, γονείς,
παππούδες, συγγενείς και φίλους να
φέρουν τα παιδιά τους και όσα παιδιά γνωρίζουν στο Ελληνικό Σχολείο.
Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία
του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού
λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία
πάνω από 30 χρόνια. Ως Εξεταστικό
Κέντρο GCSE και A Level τόσο των
μαθητών των Σχολείων, όσο και μαθητών άλλων Σχολείων αλλά και

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

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.

ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ
Δώστε Χαρά, ευτυχία και καλύτερη ζωή στους γέροντές μας
Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Ηλικιωμένων Enfield για
περίπου 35 χρόνια
εργάζεται για την
καλύτερη ζωή των
Ηλικιωμένων, που
ζουν
απόμερα
Του Αντώνη μέσα στο απομονωμένων περιβάλΑντωνιάδη
λον και δυσάρεστες καταστάσεις. Τα μέλη του
Συνδέσμου ετοιμάζονται να επαναλειτουργήσουν την λειτουργία του.
Όλες οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν με την
διακοπή έχουν όλα σχεδόν λυθεί.
Όλα τα μέλη του Συμβουλίου και όλα
τα μέλη του Συνδέσμου καλούνται
να συνδράμουν στις προσπάθειες
για την επανέναρξη της λειτουργίας
του Συνδέσμου μας. Θα καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες να
εγγράψουμε όλα τα μέλη μας και όλα
τα νέα μέλη. Όλοι μαζί να ριχτούμε
στη δουλεία για να βοηθήσουμε τον
Σύνδεσμο να παράσχει καλύτερη
ζωή στους γέροντες μας, και λύση
όλων των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν. Στη προσπάθεια
αύτη να προστεθεί και η εγγραφή
όλων των μελών μας και να προσπαθήσουμε να την συνδυάσουμε
με την εγγραφή των νέων μελών.
Αν αντιμετωπίζεται δυσκολίες έρχε-

στε στις συναντήσει μας. Ζητάτε την
Λία ή την Κατερίνα, οι οποίες θα σας
βοηθήσουν να μεταφερθείτε με το
Λεωφορείων του Dial-a-Ride με

φθηνά ή και δωρεάν εισιτήρια.
Τα τηλέφωνα τους είναι: Λία
07831193965,
Κατερίνα
07720015625. Η διεύθυνση του
κέντρου είναι 311 Fore Street N9
OPZ και οι συναντήσεις αρχίζουν
την Τρίτη 11πμ και τελειώνουν στις
3μμ και την Τέταρτη 12πμ και τελειώνουν στις 3μμ. Κατά την διάρκεια
της λειτουργίας τα μέλη μπορούν να
παίζουν Bingo, να κουβεντιάζουν σε
παρέες και να παίζουν παιχνίδια
που είναι επιτρεπτά από την Επιτροπή Συνδέσμου. Το καλοκαίρι ο
Σύνδεσμός οργανώνει εκδρομές στα

παραθαλάσσια κέντρα η σε άλλα
σημαντικά ιστορικά μέρη της Βρετανίας στο περίχωρο βέβαιά του
Λονδίνου. Ο καφές, το τσάι και το

φαγητό διοργανώνονται από τα
μέλη τα ίδια με την ευθύνη της
επιτροπής του Συνδέσμου που έχει
την κύρια ευθύνη και εκεί πλησίον
του κέντρου υπάρχει εστιατόριο
όσοι θα ήθελαν μπορούν να πάνε
εκεί, φτάνει να είναι εγκαίρως πίσω.
Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται
ένα ευχάριστό και φιλικό περιβάλλον
που οι γέροντές το απολαμβάνουν
με χαρά. Το μεσημέρι διατάσουν
φαγητά για όσους θέλουν και τους
το φέρνουν από ελληνικό εστιατόριο, με χαμηλές τιμές ή το παίρνετε
εσείς μαζί σας από το σπίτι σας.

Το συμβούλιο του συνδέσμου οργανώνει και διαφορές άλλες εκδηλώσεις όπως αυτή της φωτογραφίας,
που μέλη μας προσφέραν 100 ώρες
εθελοντικές σε διάφορες περιπτώσεις έργων του Δημοτικού Συμβουλίου προσφέροντας περιπτώσεις
πάντοτε κοινοτικές για το Δημαρχείο
του Enfield. Ο Σύνδεσμός μας
οργανώνει συμμέτοχη σε διάφορες
εκδηλώσεις που αφορούν κι’ εμάς
τους Κύπριους, όπως για παράδειγμα υπέρ της Παγκόσμιάς Ειρήνης
κι’ εναντίων των ατομικών και
θερμοπυρηνικών όπλων, κι’ ενάντιων άλλων πράξεων φασιστικών
και ναζιστικών. Ο Σύνδεσμός μας
προωθεί την συμμετοχή μας σε όλες
τις εργατικές εκδηλώσεις, διαδηλώσεις που γίνονται που γίνονται για
ενίσχυση των εργατικών συμφερόντων και αγώνων που διεξάγονται
τόσο συχνά, από τον Βρετανικό
Λαό, και ιδιαίτερα υποστηρίζουμε
τους αγώνες εναντία του κορονοίου.
Υπεράνω όλων υποστηρίζουμε όλες
τις εθνικές μας εκδηλώσεις για
πλήρη ελευθερία και επανένωση της
πατρίδας μας.
ΧΑΡΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ
ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΜΑΣ!! ΣΤΟ ΕΝΦΙΛΝΤ
ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΡΕΑΤΝΙΑ

Γωνιά Ποίησης
Άσπρή Περιστέρα
Του Ειρήναρχου Στεφάνου
Μάνα με γέννησε κι’εμέ, Μητέρας γάλα ηπία,
άνθρωπος είμαι σαν και σάς – Μ’αισθημα πόνου και χαράς,
κι’εχω καρδιά στά στήθια!
Στον πόνο εμεγάλωσα, στην πίκρα και στο
δάκρυ,
Μονάχος πάντα στην ζωή -Χωρίς αγάπη και
στοργή, ζητώντας κάποια άκρη!
Γιατί μ’αρνήθηκες ζωή και ψεύτρα κοινωνία,
πάντα να ζώ στην απονιά, Αίσθημα κρύο, χειμωνιά,
μέσα στην δυστυχία!
Είναι βαρύς κ ‘ασήκωτος, της μοναξιάς ο πόνος,
Βραχνάς, καημός αβάσταχτος – Πληγή καρδιάς αγιάτρευτος,
στον κόσμο να’σαι μόνος!
Γυρίζω εδώ,πετώ εκεί, στην Γη και στον Αέρα,
ψάχνω ζωής, να δω το φως – Κυνηγημένος
σαν λαγός,
να βρω μιάν άσπρη μέρα!
Να δω καθάριους ουρανούς, θάλασσες με γαλήνη,
μέρες χωρίς νεροποντές – Αστροπελέκια και
βροντές
Αγάπη και Ειρήνη!
Ίσως αυτή να ‘ναι σιμά, μπορεί και ν’αναι
πέρα
Ελπίζω όμως θα την βρω- Για αυτήν θα ψάχνω όσο ζώ,
Να λυτρωθώ μια μέρα!
Ν’αρθει σέ μένα η χαρά, η Άσπρη Περιστέρα,
να χτίσει μέσα μου φωλιά – Με τής Ελιάς της
τα Κλαδιά,
Ελπίδα από τα πέρα!!!

Ο αρκόλικος
Του Ανδρέα Γεωργίου Κοντεάτη
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά που
απορρέουν από προσωπικά βιώματα του ποιήτη.
Ο αρκόλικος ποτέ ποτέ δυο δεν αλλάζει
Και συνεχώς οινόπνευμα μες το κορμί
του βάζει.
Πίνει από το πρωί μέχρι να ξημερώσει και δεν
αφήνει μες τη τσέπη του ούτε και ένα γρόσι
την άλλη μέρα ζήτα και δανεικά να πιεί να
ηρεμήσει
και η τρεμουσιά του η πολλή ίσως και σταματήσει.
Ρεφραίν

Ο Παναγιώτης Χίλης από την όμορφη
κωμόπολη Δαλί της
Κύπρου, ο οποίος ζει στο Λέιτον τα
τελευταία χρόνια μας
περιποιήθηκε ιδιαίτερα
φέρνοντάς στην Παροικιακή σύκα από
τον κήπο του σπιτιού του.
Η χαράς μας ήταν μεγάλη και τα σύκα
εκτιμήθηκαν δεόντως.

Ο αρκόλυκος ο αρκόλυκος ζωή δεν λογαριάζει
και πίνοντας ουίσκι και κρασί το τάφο του
τον βγάζει το τάφο του τον βγάζει.
Ο αρκόλυκος ο αρκόλυκος ζωή δεν λογαριάζει
και πίνοντας ουίσκι και κρασί το τάφο του
τον βγάζει το τάφο του τον βγάζει.
Ο αρκόλυκος έγινε ενοχλητικός ο κόσμος τον
βαριέται
γιατί τις ίδιες κουβέντες του σε όλους τις διηγιέται
δεν ακούει ιατρούς και συγγενείς και συνεχώς
τα πίνει και σε όλους μας μας απαντά όπου
κοπεί
Ας μείνει.
Μόνο μια γυναίκα γνώρισε σε όλη τη ζωή του
ούτε παιδιά δεν έκανε γιατί το πιοτό τον έφαγε
ήταν καταστροφή του.
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Αυστραλία:

Ετοιμάζει εκτόξευση πυραύλου στο διάστημα

Η

κυβέρνηση της Αυστραλίας ενέκρινε την εκτόξευση ταϊβανέζικου πύραυλου στο διάστημα, από
τοποθεσία της Νότιας Αυστραλίας.Η αυστραλιανή διαστημική
εταιρεία 'Southern Launch',
όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα
(23/08), πρόκειται να στείλει στο
διάστημα ταϊβανέζικο πύραυλο,
μετά από έγκριση εκτόξευσης
που έλαβε από την κυβέρνηση.Η ταϊβανέζικη εταιρεία
'TiSPACE' σε συνεργασία με
την αυστραλιανή αεροδιαστημική εταιρεία θα πραγματοποιήσει δοκιμαστική πτήση του πυραύλου 'Hapith I.' Ο πύραυλος
θα εκτοξευτεί από τη Νότια Αυστραλία. Εκπρόσωπος της
'South Launch' δήλωσε: "Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με
κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλιανής Διαστημικής Υπηρεσίας, της TiSPACE και άλλων

ενδιαφερομένων". Κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης, πρόκειται
να δοκιμαστούν τα συστήματα
προώθησης, καθοδήγησης και
συλλογής δεδομένων του
πυραύλου. Ο πύραυλος Hapith
που σημαίνει ιπτάμενος σκίουρος σε ταϊβανέζικη διάλεκτο,
είναι ένας πύραυλος μήκους 10
μέτρων, ο οποίος στη δοκιμαστική εκτόξευση δεν αναμένεται
να μπει σε τροχιά. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να ταξιδέψει
μέχρι το διάστημα και στη συνέχεια να επιστρέψει πίσω στη
Γη. Σε δήλωσή της, τη Δευτέρα
(23/08), η 'TiSPACE' ανέφερε:
"Δύο ακόμη μη τροχιακές εκτοξεύσεις και αρκετές τροχιακές
έχουν προγραμματιστεί για να
ακολουθήσουν αυτήν τη δοκιμαστική εκτόξευση."
Η εταιρεία δήλωσε ότι σχεδιάζει
να εκτοξεύσει τρεις πυραύλους
από τη νότια Αυστραλία, πριν
από το τέλος του 2021. Εάν το

διαστημικό ταξίδι πραγματοποιηθεί με επιτυχία, ο πύραυλος
'Hapith I' θα χρησιμοποιηθεί
τελικά για την παράδοση δορυφόρων βάρους έως 390kg σε
κοντινή τροχιά από τη Γη.
Η Alice Gorman, αναπληρώτρια
καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο
Flinders, είπε, σύμφωνα με τον
Guardian, ότι η ανακοίνωση
ήταν ένα πραγματικά σημαντικό
βήμα για την εμπορική διαστημική βιομηχανία της Αυστραλίας. Η Gorman είπε ότι είναι
εφικτό τελικά, να εκτοξευτούν
δορυφόροι από την Αυστραλία
τόσο σε γεωστατική τροχιά, η
οποία απαιτεί θέση εκτόξευσης
κοντά στον ισημερινό, όσο και
σε πολική τροχιά, στην οποία οι
δορυφόροι περνούν πάνω από
τον βόρειο και νότιο πόλο της
Γης.Η TiSPACE, η πρώτη ιδιωτική διαστημική εταιρεία της
Ταϊβάν, είχε αρχικά προγραμματίσει να δοκιμάσει την εκτόξευση του πύραυλού της στο
εσωτερικό της, αλλά φέρεται να
αντιμετώπισε ζητήματα σχετικά
με την έγκριση της τοποθεσίας
της εκτόξευσης. Ο Christian
Porter, υπουργός βιομηχανίας,
επιστήμης και τεχνολογίας, ανακοίνωσε τη ρυθμιστική έγκριση
τη Δευτέρα (23/08). "Πρόκειται
για σημαντικό βήμα για τον
καθορισμό της εμπορικής
ικανότητας της Αυστραλίας και
την απόδειξη του τι μπορεί να
προσφέρει η χώρα μας στον
διεθνή διαστημικό τομέα".

Ιαπωνία: Πρόκληση καταγμάτων από τρενάκι σε
Λούνα Παρκ καταγγέλλουν επισκέπτες

Α

ναφορές για πρόκληση
σοβαρών τραυματισμών
από τρενάκι σε λούνα
παρκ στην Ιαπωνία. Αναστέλλει
τη λειτουργία του έπειτα από
καταγγελίες.
Τέσσερις άνθρωποι έχουν αναφέρει μέχρι τώρα, περιστατικά
καταγμάτων στην πλάτη ή τον
λαιμό, τα οποία προκλήθηκαν
κατά τη διάρκεια βόλτας με το
γρηγορότερο τρενάκι στον
κόσμο 'Do-Dodonpa', που βρίσκεται στην Ιαπωνία. Οι καταγγελίες των επισκεπτών οδήγησαν στην αναστολή του λούνα
παρκ, όπως αναφέρει η ιαπωνική εφημερίδα, Mainichi.
Όπως ανακοινώθηκε την Παρα-

σκευή (20/08), το λούνα παρκ
αναστέλλει τη λειτουργία του
ύστερα από αναφορές τραυματισμών. Ωστόσο, δεν έχει
επιβεβαιωθεί έως τώρα η αιτιώδης σχέση μεταξύ των τραυματισμών και των υποδομών του
θεματικού πάρκου.
Τον Μάϊο και τον Ιούνιο του
2021, επισκέπτες ανέφεραν
πως τραυματίστηκαν κατά τη
διάρκεια βόλτας, ωστόσο το
τρενάκι συνέχισε τη λειτουργία
του, μιας και οι κατασκευαστές
του έλεγξαν τη διαδρομή και δεν
βρήκαν τίποτα το ασυνήθιστο.
Στη συνέχεια ένας 30χρονος
κατήγγειλε το θεματικό πάρκο
διασκέδασης, για πρόκληση

καταγμάτων και έτσι αποφασίστηκε να διακοπεί η λειτουργία
του. Επιπλέον, είχε προηγηθεί
μια ακόμη αναφορά τραυματισμού από μια 30χρονη γυναίκα,
τον Δεκέμβριο του 2020.
Το τρενάκι 'Do-Dodonpa' κατασκευάστηκε το 2001, αλλά τροποποιήθηκε το 2017, για να
επιτύχει ακόμα πιο γρήγορη
επιτάχυνση. Σύμφωνα με την
Παγκόσμια Ένωση της Βιομηχανίας Αξιοθέατων, όπως αναφέρει ο Insider, υπάρχει μία στις
15,5 εκατομμύρια πιθανότητες
να τραυματιστεί κανείς σοβαρά
από βόλτα με τρενάκι στις ΗΠΑ.

NASA: Μυστήριο με την ασθένεια αστροναύτη
- Ακυρώθηκε ο διαστημικός περίπατος

Η

αποστολή 'Sortie' της
NASA, ανακοινώθηκε
πως δεν θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί να γίνει, καθώς ένας από
τους αστροναύτες του διαστημικού πληρώματος παρουσίασε
ιατρικό πρόβλημα.
Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν την
ακύρωση της διαστημικής βόλτας, τη Δευτέρα (23/08) λίγες
ώρες πριν ο Mark Vande Hei,
βγει από τον διαστημικό
σταθμό, όπως ήταν προγραμματισμένο.
"Ο Mark Vande Hei, αντιμετωπίζει ένα μικρό ιατρικό ζήτημα",

δήλωσαν οι αξιωματούχοι.
Βέβαια, ενημέρωσαν πως δεν
πρόκειται για κάτι επείγον, αλλά
απέφυγαν να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες. Ο 54χρονος
Vande Hei, είναι συνταξιούχος
συνταγματάρχης του στρατού
και βρίσκεται στον διαστημικό
σταθμό από τον Απρίλιο του
2021. Όπως αναμένεται θα παραμείνει εκεί μέχρι την άνοιξη
του 2022 καθώς βρίσκεται σε
αποστολή διάρκειας ενός έτους.
Σύμφωνα με τον Guardian, ο
ίδιος μαζί με τον Ιάπωνα αστροναύτη, Akihiko Hoshide, θα
πραγματοποιούσαν διαστημικό

περίπατο την Τρίτη (24/08),
προκειμένου να τοποθετήσουν
εξωτερικά του σταθμού, μια
βάση για νέα ηλιακά φτερά.
Όπως δήλωσε η NASA, "η αποστολή θα μπορούσε να περιμένει". Η διαστημική βόλτα, θα
επαναπρογραμματιστεί μετά
την άφιξη του SpaceX, το οποίο
θα μεταφέρει προμήθειες στον
σταθμό, ενώ θα προηγηθούν
και διαστημικοί περίπατοι στη
ρωσική πλευρά του εργαστηρίου που βρίσκεται σε τροχιά,
οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για τον Σεπτέμβριο.
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Μπάιντεν: Πρέπει να αποχωρήσουμε, κινδυ- Οι Ταλιμπάν διατάζουν τις εργαζόμενες γυναίκες
νεύουμε από επίθεση του Ισλαμικού Κράτους να μείνουν σπίτι

Σ

Ο

πρόεδρος των ΗΠΑ, ο
Τζο Μπάιντεν, υπεραμύνθηκε την Τρίτη της
απόφασής του να διατάξει η
αποχώρηση των αμερικανικών
στρατευμάτων από το Αφγανιστάν να έχει ολοκληρωθεί εντός
της καθορισμένης προθεσμίας,
δηλαδή ως την 31η Αυγούστου,
επικαλούμενος τη «μεγεθυνόμενη» απειλή τρομοκρατικής
ενέργειας τουΙσλαμικού Κράτους (ΙΚ) εναντίον στρατιωτών
και των αφγανών και ξένων πολιτών που συγκεντρώνονται στο
αεροδρόμιο της Καμπούλ στο
πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχείρησης εκκένωσης.
«Κάθε ημέρα επιχειρήσεων αυξάνει τον κίνδυνο για τους στρατιώτες μας», είπε ο αμερικανός
πρόεδρος στο διάγγελμά του
προς τους συμπολίτες, που καθυστέρησε αρκετές ώρες, «αρχίζοντας από τον σοβαρό και
μεγεθυνόμενο κίνδυνο επίθεσης» του βραχίονα του ΙΚ στο
Αφγανιστάν, του Ισλαμικού
Κράτους στο Χορασάν (ΙΚΧ).

Η οργάνωση, «ορκισμένος
εχθρός των Ταλιμπάν», όπως
υπενθύμισε, «επιδιώκει να
βάλει στο στόχαστρο το αεροδρόμιο, να επιτεθεί σε αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις
καθώς και σε αθώους πολίτες»,
τόνισε ο κ. Μπάιντεν.
Η Παγκόσμια Τράπεζα
ανέστειλε τις χορηγήσεις της
Στο μεταξύ η Παγκόσμια Τράπεζα ανέστειλε τις εκταμιεύσεις
ποσών στο πλαίσιο των προγραμμάτων της στο Αφγανιστάν
αφότου την εξουσία στη χώρα
της νοτιοανατολικής Ασίας
κατέλαβε το ισλαμιστικό ένοπλο
κίνημα των Ταλιμπάν και
παρακολουθεί στενά την κατάσταση εκεί, δήλωσε εκπρόσωπος του χρηματοπιστωτικού
οργανισμού της Ουάσινγκτον
έπειτα από συνεδρίαση του
εκτελεστικού συμβουλίου της
για το ζήτημα

«Είμαστε βαθιά ανήσυχοι για
την κατάσταση στο Αφγανιστάν και τον αντίκτυπό της
στις αναπτυξιακές προοπτικές
της χώρας, ειδικά για τις γυναίκες», σύμφωνα με την
πηγή αυτή.
Η Παγκόσμια Τράπεζα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε στενή
επαφή με τη διεθνή κοινότητα
και εταίρους της παρακολουθώντας τις εξελίξεις και αναζητώντας «μέσα για να συνεχίσει να
υποστηρίζει τον αφγανικό λαό»
και να προασπίσει «κέρδη κατακτημένα με αγώνες». Δεν διευκρινίστηκε ποιο είναι το ύψος
των προγραμματισμένων χορηγήσεων που ανεστάλησαν αφότου κατέλαβαν την εξουσία στο
Αφγανιστάν. Η Παγκόσμια Τράπεζα το τρέχον διάστημα εμπλεκόταν σε περίπου 20 αναπτυξιακά
προγράμματα
στο
Αφγανιστάν και έχει χορηγήσει
κάπου 5,3 δισεκ. δολάρια από
το 2002 στη χώρα, κυρίως με
τη μορφή επιχορηγήσεων.

Η Ρωσία στέλνει τέσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη
στο Αφγανιστάν
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας
οργανώνει επιχείρηση εκκένωσης 500 και πλέον ανθρώπων
από το Αφγανιστάν, κατά διαταγή του προέδρου Βλαντίμιρ
Πούτιν. έσσερα μεταγωγικά αεροσκάφη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων πρόκειται να
μεταβούν στο Αφγανιστάν για

να παραλάβουν 500 ανθρώπους — πολίτες της Ρωσίας,
της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν (σ.σ. πρόκειται για τις
χώρες μέλη της Οργάνωσης του
Συμφώνου Συλλογικής Ασφάλειας), καθώς και της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το υπουρ-

γείο, τα μεταγωγικά αναμένουν
διαταγές στο Ουλιάνοφσκ.
Σε κάθε αεροσκάφος επιβαίνει
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και είναι διαθέσιμος εξοπλισμός για να προσφερθεί
φροντίδα σε τραυματίες εάν
απαιτηθεί.

το σπίτι θα πρέπει να παραμένουν οι εργαζόμενες
γυναίκες στο Αφγανιστάν
μέχρις ότου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα διασφαλίζουν την προσωπική τους
ασφάλεια, επισήμανε εκπρόσωπος των Ταλιμπάν σε ρεπόρτερ
του BBC.
Η εν λόγω δήλωση προκαλεί
αίσθηση και προβληματισμός
για το τι στάση θα κρατήσουν
οι ισλαμιστές απέναντι στο
ασθενές φύλο, αλλά και τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
«Είναι μια πολύ προσωρινή διαδικασία» έσπευσε να διευκρινίσει ο Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ,
χωρίς ωστόσο να δίνει κάποιο
σαφές χρονοδιάγραμμα για την
άρση του εν λόγω μέτρου.
Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι το 2001
είχαν επιβάλει αυστηρό καθεστώς με βάση τον ισλαμικό
νόμο της Σαρία, ξαναπήραν τον
έλεγχο της χώρας μόλις εννέα
μέρες πριν. Τα Ηνωμένα ‘Έθνη

κάνουν λόγο για πολλαπλές
καταγγελίες – μαρτυρίες κακομεταχείρισης που αφορούν αυστηρές απαγορεύσεις εις βάρος
των γυναικών, μέχρι και εκτελέσεις.
«Οι άντρες των δυνάμεων
ασφαλείας μας δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι σχετικά με το πώς να διαχειρίζονται τις γυναίκες – ούτε στο
πώς (μερικοί) να τους απευθύνουν το λόγο» είπε ο Μουτζαχίντ σε συνέντευξη Tύπου
που έγινε στην Καμπούλ.
«Μέχρι να έχουμε λάβει όλα
τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας
θα πρέπει να ζητήσουμε από
τις γυναίκες να παραμείνουν
στο σπίτι» πρόσθεσε.
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
Μισέλ Μπατσελέτ, δήλωσε την
Τρίτη ότι τα δικαιώματα των
γυναικών αποτελούν «θεμε-

λιώδη κόκκινη γραμμή».
Επίσης, στη συνέντευξη Τύπου
του στην Καμπούλ ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν μίλησε και
για την εκκένωση υπό την
ηγεσία των ΗΠΑ από την πρωτεύουσα, την Καμπούλ.
Ταλιμπάν: Η επιχείρηση θα
πρέπει να τερματιστεί έως τις
31 Αυγούστου
Οι Αφγανοί δεν πρέπει να προσπαθούν να πάνε στο αεροδρόμιο, είπε ο κ. Μουτζαχίντ,
επικαλούμενος τη χαοτική κατάσταση εκεί. Οι ΗΠΑ πρέπει
να σταματήσουν να τους «ενθαρρύνουν» να φύγουν καθώς
το Αφγανιστάν χρειάζεται τα
ταλέντα τους, πρόσθεσε.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Γερμανία ζήτησαν παράταση της προθεσμίας της
31ης Αυγούστου που έθεσαν οι
ΗΠΑ για την αποχώρηση από
το Αφγανιστάν. Ωστόσο, ο
υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μπεν Γουάλας
παραδέχτηκε ότι ο Πρόεδρος
Τζο Μπάιντεν είναι απίθανο να
παρατείνει την προθεσμία.
Τα αμερικανικά στρατεύματα
ελέγχουν το αεροδρόμιο της
Καμπούλ από όπου έχουν
εκκενωθεί περίπου 58.700
άνθρωποι μέχρι στιγμής.
Ο Μουτζαχίντ επιβεβαίωσε τη
θέση των Ταλιμπάν ότι η επιχείρηση θα πρέπει να τερματιστεί
έως τις 31 Αυγούστου.

Κούβα: Πάνω από 9.900 κρούσματα

Το υπουργείο Υγείας της Κούβας ανακοίνωσε Τρίτη ότι τις
προηγούμενες 24 ώρες διαγνώστηκαν 9.907 κρούσματα του
SARS-CoV-2, αριθμός άνευ
προηγουμένου από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης,
ενώ υπέκυψαν 92 ασθενείς με
την COVID-19. Ο απολογισμός

των θυμάτων της πανδημίας
του νέου κορωνοϊού στο νησί
της Καραϊβικής έχει φθάσει τους
4.710 νεκρούς επί συνόλου
602.526 μολύνσεων ως αυτό το
στάδιο. Ο επικεφαλής επιδημιολόγος του κουβανικού υπουργείου Υγείας, ο Φρανσίσκο
Ντουράν, τόνισε ότι ο αριθμός

των λεγόμενων ενεργών κρουσμάτων έχει φθάσει τα 50.371,
επίσης ρεκόρ. «Όλες οι επαρχίες αναφέρουν δείκτη θετικότητας πάνω από το 16%, εκτός
από τις δυτικές, την Αβάνα και
τη Ματάνσας και την Ίσλα δε λα
Χουβεντούδ»,
πρόσθεσε.
Η επαρχία Σιενφουέγος κατέγραψε τα περισσότερα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο
(1.316). Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επιδεινώθηκε
θεαματικά τους τελευταίους μήνες, έστω κι αν δεν συγκρίνεται
με αυτή με άλλα κράτη της περιφέρειας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν
να επιταχύνουν την εκστρατεία
ανοσοποίησης με εμβόλια που
παράγονται εγχωρίως.

Ιταλία: Πάνω από 6.000 κρούσματα σε μια ημέρα - Αυξήθηκαν και οι νεκροί

Τ

σμών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Ερευνών Gimbe, από την
1η Αυγούστου μέχρι σήμερα κατά μέσο όρο στην Ιταλία χορηγή-

Παράλληλα, μειώθηκε κατά 50% η χορήγηση εμβολίων κατά του
κορωνοϊού τον Αύγουστο στην Ιταλία, με την κυβέρνηση του Μάριο
Ντράγκι να εξετάζει την επέκταση του υποχρεωτικού εμβολιασμού
σε όλη την δημόσια διοίκηση εάν δεν αυξηθεί ο ρυθμός εμβολια-

θηκαν 250.000 δόσεις εμβολίου κατά του κορωνοϊού την ημέρα.
Καταγράφηκε, δηλαδή, σημαντική μείωση, αφού τον Ιούλιο ο
αντίστοιχος αριθμός ήταν 500.000 δόσεις ημερησίως.

ο υπουργείο Υγείας της Ιταλίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τις
μέσα σε 24 ώρες υπέκυψαν 60 ασθενείς με την COVID-19,
έναντι 44 την προηγουμένη, ενώ ο αριθμός των μολύνσεων
από τον SARS-CoV-2 αυξήθηκε σε 6.076, από 4.168 μία ημέρα
νωρίτερα, επί συνόλου 266.246 τεστ. Με 128.855 θανάτους εξαιτίας
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού αφότου εκδηλώθηκε στη χερσόνησο
τον
Φεβρουάριο του 2020 μέχρι χθες, η Ιταλία των 60 εκατομμυρίων
κατοίκων καταγράφει τον 2ο βαρύτερο επίσημο απολογισμό θυμάτων στην Ευρώπη, μετά τη Βρετανία, και τον 8ο βαρύτερο στον
κόσμο. Έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 4,49 εκατ. μολύνσεις ως
αυτό το στάδιο.
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία με
την COVID-19, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), αυξήθηκε σε 4.036 χθες, έναντι 3.928 μία
ημέρα νωρίτερα. Στις ΜΕΘ έγιναν 46 εισαγωγές ασθενών, από 45
την προηγουμένη. Ο αριθμός των ασθενών στις ΜΕΘ αυξήθηκε
σε 504, από 485 μια ημέρα νωρίτερα.

Παράλληλα, τα τελευταία στοιχεία των ιταλικών αρχών δείχνουν
ότι το 33% του πληθυσμού άνω των 12 ετών, μέχρι τώρα δεν έχει
λάβει ούτε την πρώτη δόση των σκευασμάτων κατά της Covid-19.
Υπενθυμίζεται ότι ο έκτακτος επίτροπος αρμόδιος για την εκστρατεία εμβολιασμού, στρατηγός Φραντσέσκο Φιλιουόλο, έχει θέσει
ως στόχο τον εμβολιασμό του 80% των κατοίκων της χώρας μέχρι
το τέλος Σεπτεμβρίου.
Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, αν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου ο
ρυθμός της χορήγησης εμβολίων δεν αυξηθεί, είναι πιθανό να ληφθούν νέα μέτρα, που να συμπεριλαμβάνουν και την επέκταση
της υποχρέωσης εμβολιασμού στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων.
Αναφερόμενος στις προθέσεις της κυβέρνησης Ντράγκι, ο Ιταλός
υφυπουργός Υγείας Πιερπάολο Σιλέρι δήλωσε στην εφημερίδα La
Stampa:
«Αν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου δεν πετύχουμε τον στόχο μας για
ποσοστό εμβολιασμένων 80%, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μιας υποχρεωτικής μορφής χορήγησης των σκευασμάτων
κατά της Covid».
Έως τώρα, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός στην Ιταλία έχει αποφασιστεί μόνον για τους εργαζόμενους σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία και ιατρεία, όπως και για τους δασκάλους, καθηγητές και το
διοικητικό προσωπικό των σχολείων.
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Ο λαός είναι που πάντα πληρώνει για τα λάθη των μεγάλων

Α

κόμη μία ανθρώπινη
τραγωδία ξετυλίγετε μπροστά μας, και οι μεγάλες
χώρες είναι δήθεν αδύνατες να
βοηθήσουν τον άμαχο πληθυσμό του Αφγανιστάν. Μα δεν
Του Γιώργου είναι η πρώτη η και δεύτερη
φορά που υποφέρουν χώρες
Α. Σάββα
και λαοί λόγω, και ας το πούμε,
της αδεξιότητας η και ανευθυνότητας στο να βοηθήσουν να βρεθεί μία λύση
με ειλικρίνεια και χωρίς συμφέρον ένα λαό που
για χρόνια τώρα υποφέρει. Και εδώ πρέπει να
αναφέρω και την Κύπρο, που αν στα αλήθεια
ήθελαν να βοηθήσουν στο Κυπριακό πρόβλημα
θα το έλυναν σε λιγότερο των 48 ωρών.
47 χρόνια και ακόμα τίποτα το θετικό για λύση.
Μα ίσως να το κάνουν επίτηδες, στο να προσπαθούν να γινεί ένα φτιαχτό και δύσκολο θέμα,
και στο σημείο που το βλέπει ο άλλος ότι είναι
δύσκολο, την στιγμή που στη πραγματικότητα
δεν είναι καθόλου αδύνατο. Και στην Κύπρο
και στο Αφγανιστάν, οι μεγάλες χώρες, (καλά
στην περίπτωση
αυτή η Αμερική και η
Βρετανία) μπορεί και να λένε “ποιόν συμφέρον
έχουμε.” “Πήραμε τις βάσεις στην Κύπρο που
θέλαμε.” H Αμερική από την άλλη ίσως να επαναλαμβάνει τα ίδια. “Πήραμε τις βάσεις και στην
Κύπρο και στην Τουρκία, τι ανάγκη έχουμε να
αναμιχθούμε με τέτοια θέματα τώρα? ”“What’s
in it for me.” Αυτό είναι το ερώτημα που κάνουν
πριν ακόμη σκεφθούν να αρχίσουν κάποιο
διάλογο με οποιανδήποτε για ειρήνη. Μα και
αν το κάνουν είναι για το θεαθήναι. “Peace but
at a what price” Αυτά είναι τα συνθήματα τους,
και είναι αυτό το πρόβλημα, διότι τέτοιες χώρες
δεν έμαθαν και δεν εξάσκησαν ποτέ τους στο
να εργασθούν χωρίς πόλεμο και χωρίς συμφέρον για αληθινή και πραγματική ειρήνη και εξ’
ου και τι συμβαίνει σε πολλές χώρες ανά την
υφήλιο. Πολέμους, είτε εμφυλίους η όχι, από
βομβαρδισμούς μέχρι και φοβέρες και το
αποτέλεσμα να αυξάνεται ο αριθμός προσφύγων
και τα προβλήματα όλο και να μεγαλώνουν.
Πέστε μου έστω και μία χώρα που πλέχθηκαν

είτε η Αμερική είτε Βρετανία και υπήρξε και
συνεχίζει να υπάρχει πραγματική ειρήνη.
Αφού μόνο την γλώσσα του πόλεμου γνωρίζουν
και δεν καταλαβαίνουν τι θα πει ειρήνη.
Δεν ήταν μήπως κάτι παρόμοιο που έλαβε μέρος
στο Vietnam?Τα ελικόπτερα να παίρνουνε κόσμο
και ένα από αυτά λόγω του μεγάλου βάρους δεν
μπορούσε να σηκωθεί κανονικά και έπεσε
γεμάτο καθώς ήταν στην θάλασσα. Στο Αφγανιστάν με 600 και πλέον άτομα μέσα στο αεροσκάφος και απέξω να τρέχουν άλλοι να πιαστούν
κάπου απέξω. Δεν γνώριζαν άραγε στα 30,000
πόδια ύψους ότι θα πάγωναν και θα πέθαιναν.
Αυτοί που ήταν στο έδαφος έβλεπαν μικρές
κοκκίδες στον ουρανό να κινούνται. Ήταν
άτομα που δεν μπόρεσαν να κρατηθούν στο
αεροσκάφος απ’ έξω. Οι πολεμοχαρής χώρες
δεν γνωρίζουν τίποτα άλλο από το μα εξασκούν
βία σε ποιο αδύνατους λαούς, διότι αυτό και
μόνο γνωρίζουν Εάν κάθε λύση για ειρήνη γινόταν με υπευθυνότητα, διαφάνεια και ειλικρίνεια
προς την ανθρωπότητα για να επετεύχθη ειρήνη
με όλη την σημασία της λέξεως τότε τα προβλήματα θα λιγόστευαν. “What’s in it for me” είτε το
εκφράζουν η το λογίζονται δεν έχει σημασία, είτε
έτσι η αλλιώς νοθεύει τις προσπάθειες για μια
ειρήνη που μπορεί μια χώρα να επιβιώσει για
αιώνες. Το ωμό συμφέρον δυστυχώς υπερισχύει, διότι υπάρχει έλλειψης αρχών και στην
μέση εισέρχεται η υποκρισία. Το συμφέρον μου
να γίνετε και ας καταπατάτε η δικαιοσύνη αφού
θα κυριεύει η αδικία και το πονηρό. Λόγω της
παραφροσύνης των αρχηγών, μαζί με τα ασυγχώρητα λάθη μερικών μεγάλων δυνάμεων, ο
λαός είναι αυτός που πάντοτε πληρώνει με την
δυστυχία, και τις ποιο πολλές φορές ακόμη ακριβότερα με την ιδία την ζωή τους. Η ειρήνη δεν
πωλείται ούτε και αγοράζετε. Σε κάθε αγώνα για
δικαιοσύνη και ειρήνη θα υπάρχουν πάντοτε οι
προδότες και οι πουλημένοι. Τα γνωρίζουμε
πολύ καλά και ίσως να υπήρχαν πιθανότητες
να βοηθούσαν μερικοί Αφγανιστανοί τους
Τάλιπαν εναντίον των Βρετανών και Αμερικανών στρατιωτών. Υπήρχε όμως ποιο καλύτερος
τρόπος να αποσύρουν και οι δύο χώρες τα

στρατεύματα τους ούτως ώστε να μην χάσουν
οι άμαχοι τις ζωές τους, και να μην δημιουργηθεί
το πρόβλημα ως προς το ποιες χώρες θα φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες. Αυτοί οι ίδιοι οι
Αμερικανοί και Βρετανοί που δήθεν ήταν οι προστάτες του Αφγανιστάν ( και γνωρίζουμε τον
λόγο γιατί ήταν εκεί για 20 χρόνια τώρα) φάνηκε
εκ των υστέρων να ξετυλίγετε μπροστά του
λαού ένας μεγάλος εφιάλτης και όποια αιτία
και να είχαν δεν είναι τρόπος αυτός να αφήσουν
άμαχο πληθυσμό στο έλεος του Θεού. Τι εμπιστοσύνη μπορεί να έχει κανείς σε τέτοιου είδους
ηγέτες, και χώρες που κυριολεκτικά δημιούργησαν ένα σορό προβλήματα και που θα περάσουν χρόνια και χρόνια για να διορθωθούν. Στο
νου μου έρχεται και ο πόλεμος στα Falklands
όπου η Θάτσερ έστειλε στρατό και στόλο
10,000 μίλια μακριά να αμυνθεί τα Falklands
όπου υπήρχε ένας μικρός αριθμός κατοίκων και
χιλιάδες πρόβατα. Το συμφέρον της Θάτσερ ήτα
ότι θα ελάμβαναν μέρος εκλογές στην Βρετανία
και βρήκε αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει υποστήριξη στις κάλπες από τον λαό της Βρετανίας. Ηταν η πρώτη φορά που οι τηλεοράσεις
πρόβαλλαν τον πόλεμο και ο λαός είδε από
πρώτο χέρι τι θα πει πόλεμος με τραυματίες από
σφαίρες η εγκαύματα και θανάτους. Από έκτοτε
ο λαός ξύπνησε τελικά και κατανόησε τι πάει θα
πει πόλεμος. Βοήθεια βρήκε η Θάτσερ από τον
πληροφοριοδότη και δικτάτορα Pinochet. Χωρίς ντροπή αυτόν διάλεξε η Θάτσερ να συνεργασθεί. Αυτόν που εκτέλεσε μέχρι και 3,000, που
είτε ήταν αριστεροί η σοσιαλιστές η και ακόμη
αυτούς που κατέκριναν την πολιτική του Πινοσετ.
Ετσι για να θυμίζουμε. Θα κάνω, όχι όμως για
τελευταία φορά μία έκκληση σε αυτούς που μπορούν να ενταχθούν μέλη στα Αγγλικά κόμματα
να το κάνουν, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος να
αναδειχθούν είτε Δημοτικοί Σύμβουλοι είτε
Βουλευτές, αφού η Παροικία και Πατρίδα μας
χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε να υπάρχουν ικανά
πρόσωπα να αντιπροσωπεύουν την παροικία
και την πατρίδα μας. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη.
Συγχαίρω τις άλλες φυλές που λαμβάνουν μέρος
στην πολιτική ζωή της χώρας όπου ζουν.

Πιο δύσκολο γι΄αυτούς που μένουν πίσω…
Το ζήτημα της απώλειας και του
πένθους είναι μεγάλο και
έντονο… Ιδιαίτερα σήμερα που
έχουν καταγραφεί τόσοι θάνατοι,
τόσες απώλειες… Δεν ξέρω και
δεν μπορώ να καταγράψω τον
πραγματικό αριθμό θανάτων του
Της Έλισσας τελευταίου ενάμισι χρόνου αλλά
Ξενοφώντος θα είναι αρκετά μεγάλος. Τόσο
μεγάλος που θα συναγωνίζεται
αυτούς
τους αριθμούς επιδημιών
Φιλολόγου που η ιστορία
θα έχει καταγράψει
με κόκκινο μελάνι ως τεράστιες ιστορικές απώλειες. Είναι τόσο εύκολο να το διαπιστώσει κανείς
αυτό γιατί ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να κάνει
τη δική του καταγραφή ξεκινώντας πρώτα από
τις δικές του προσωπικές απώλειες. Ας σκεφτούμε για παράδειγμα πόσα άτομα έχουμε χάσει
από την οικογένεια μας, από τους φίλους μας και
κολλητούς μας αλλά και από τους γνωστούς μας.
Πολλούς, πάρα πολλούς. Πρέπει όμως να πω
ότι η απώλεια δεν έχει πάντα να κάνει με τον θάνατο απαραίτητα. Κάθε τι που χάνεται είναι μια
απώλεια, όπως η απόλυση, το τέλος ενός γάμους… είναι μια απώλεια, το αγαπημένο μας τρακαρισμένο αυτοκίνητο είναι μια απώλεια… Το καθένα φυσικά, με τη δικιά του βαρύτητα, αλλά και
το καθένα και με τη δικιά του αξία. Αυτό που
πάνω από όλα θέλω να σημειώσω είναι η σημασία στο να το αντέξουμε αυτό που μας συμβαίνει… επιτρέποντας στον εαυτό μας να το αποδεχτεί
όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε. Να
αποδεχτεί δηλαδή την απώλεια είτε είναι ένας θάνατος αγαπημένου μας. Τα υλικά πράγματα δεν
είναι σοβαρή απώλεια θα έλεγε κάποιος…αλλά
για τον καθένα η συναισθηματική αξία για κάποια
πράγματα υλικά ή όχι, είναι διαφορετική. Όταν
όμως πρόκειται για θάνατο…αυτό δεν το συζητάμε. Κι όμως και το διαζύγιο ζωντανός θάνατος
είναι και πιο δύσκολο είναι στο να το ξεπεράσεις.
Όπως αυτό το διαζύγιο της Βανδή με τον ποδοσφαιριστή που ακόμη κι εμείς οι ξένοι προσπαθούμε να το χωνέψουμε. Όλους μάς έχει στεναχωρήσει αυτό το δυσάρεστο νέο γιατί μερικοί
γάμοι ήταν στα μάτια μας μοναδικοί και άφησαν
ιστορία. Και όταν συμβαίνει στους άλλους αυτό
θα πρέπει τουλάχιστον να μπορέσουμε ως τρίτοι
να το αντέξουμε και με τη σειρά μας να αποδεχτούμε αυτό που έχει συμβεί. Γιατί «ψευτοφιλίες»
είναι αν δεν συμπαρασταθείς στους φίλους σου

όταν περνούν τα δύσκολα. Χρειάζεται λοιπόν
αντοχή και υπομονή. Γιατί η απώλεια από την
μια και η χώνεψή της από την άλλη θέλει χρόνο.
Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει βεβιασμένα, γιατί
είναι κάτι από μόνο του τόσο οδυνηρό. Όσο πιο
σημαντική και βαριά είναι η απώλεια τόσο περισσότερος είναι ο χρόνο που χρειάζεται κανείς για
να μπορέσει να διαχειριστεί τα συναισθήματα
μέσα του. Φανταστείτε ένα άνθρωπο που χάνει
ένα δικό του αγαπημένο. Αυτό σημαίνει πόνος
και θλίψη σε ένα ψυχικό επίπεδο αλλά συμβαίνει
και μια μεγάλη αλλαγή στην καθημερινότητα του.
Όταν ένας σύντροφος χάνει την ή τον σύντροφο
του δεν είναι ότι μόνο λυπάται και πονάει αλλά
είναι και το ότι πρέπει να αλλάξει και τη ζωή του .
Αλλάζουνε όλες οι παράμετροι. Από τα κοινωνικά,
τα οικονομικά, από τη λειτουργία του σπιτιού,
από το σώμα δίπλα στο κρεβάτι και σε ένα υπαρξιακό επίπεδο από την παρουσία του άλλου δίπλα μας και από τη σημασία και την παρουσία
του θανάτου τόσο έντονα στη ζωή μας. Άρα αυτό
μπορεί να ταρακουνήσει και τις δικές μας υπαρξιακές λειτουργίες. Θα πρέπει να πω με βεβαιότητα κάτι που έχω διαπιστώσει από τις περιγραφές φίλων. Αμέσως μετά τον θάνατο, τα
πράγματα ίσως και να είναι πιο εύκολα. Και γιατί
το λέω αυτό; Σαν άνθρωπος βρίσκεσαι στο στάδιο της άρνησης. Άρα δεν το έχεις αποδεχτεί!
Από την άλλη είναι γιατί ασχολείσαι με τις υποχρεώσεις και τα θέματα που προκύπτουν και χρειάζονται άμεση λύση όπως τα της κηδείας, τα διάφορα χαρτιά και τα τρεξίματα. Ακόμη η παρουσία
των φίλων, τα τηλεφωνήματα, η φυσική παρουσία
κλπ είναι τόσο έντονη που δεν έχεις χρόνο να
συνειδητοποιήσεις τις διαστάσεις του όλου γεγονότος. Άρα ζεις μια πραγματικότητα μεν αλλά είναι
σαν να πρόκειται για μια υπόθεση ξένη. Μετά την
κηδεία όμως όταν όλα λίγο πολύ καταλαγιάσουν
έχεις πιο πολύ χρόνο να επεξεργαστείς τα αισθήματά σου, εκεί είναι το δύσκολο. Το σίγουρο είναι
ότι όλα αυτά δεν είναι εύκολο κανείς να τα διαχειριστεί μονομιάς ούτε από τη μια μέρα στην
άλλη γι΄αυτό χρειάζεται όχι πολλές μέρες πολλοί
μήνες αλλά και για κάποιους και πολλά χρόνια.
Και σίγουρα θα έλεγα για όλους… ποτέ δεν τελειώνει. Ας είμαστε ειλικρινείς σε αυτή τη διαπίστωση γιατί όσο μέλι και να αλείψουμε τις λέξεις
να γλυκάνουν, αυτές γλυκιές δεν γίνονται. Και
όσες παρηγοριές να μας δώσουν ή να δώσουμε
η αλήθεια είναι ότι πάνε του βρόντου. Σκληρό

ακούγεται αλλά όλοι το έχουν περιγράψει σαν ένα
«γλυκό πόνο». Μα είναι δυνατόν να υπάρχει γλυκός πόνος; Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, όσο πιο κρίσιμη είναι η απώλεια, τόσο πιο πολύ μας χαράζει
και μας ακολουθεί για όλη μας τη ζωή. Και υπό
μία έννοια καλά κάνει και είναι έτσι γιατί δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να παραγραφούν, δεν
μπορούμε να τα ξεχάσουμε πατώντας ένα μαγικό
κουμπί, όσο κι αν ακούγεται αυτό λυτρωτικό. Στην
καλύτερη περίπτωση μπορούμε να μάθουμε να
ζούμε με αυτό... Μακάρι να μην συνέβαινε το
άλφα ή βήτα συμβάν, αλλά αυτή είναι μια ουτοπία
όπως καταλαβαίνετε. Η ζωή μας είναι βουτηγμένη στον πόνο, η ζωή μας είναι βουτηγμένη
στην απώλεια. Όσο και να χρυσώνουμε το χάπι
η έννοια της είναι συνυφασμένη με την ίδια μας
την ύπαρξη. Όπου υπάρχει ζωή υπάρχει ο θάνατος… άρα αργά ή γρήγορα δυστυχώς, με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο… . Όλοι μας θα βρεθούμε
ή έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με τέτοιες συνθήκες.
Αν το κρύβουμε κάτω από το χαλάκι μοιάζει να
προσπαθούμε να μην αποδεχτούμε την αλήθεια
και τα γεγονότα. Στην πραγματικότητα όμως χάνουμε μια ευκαιρία να έρθουμε σε μια βαθύτερη
επαφή με τον εαυτό μας. Και σε ότι αφορά τα
παιδιά μας θέλοντας να τα φροντίσουμε και τα
προφυλάξουμε τους αποκρύβουμε την αλήθεια.
Έτσι χάνουμε μια ευκαιρία να τα παιδαγωγήσουμε με όρους πραγματικότητας. Τα παιδιά μπορούν να αντέξουν, να το θυμάστε αυτό και είναι
έτοιμα να ακούσουν την αλήθεια, είναι έτοιμα να
δουν την αλήθεια κατάματα και να την αντιμετωπίσουνε αρκεί να είμαστε εμείς έτοιμοι. Αρκεί να
δούνε στα δικά μας μάτια τη θέληση και τη δύναμη να πάμε παρακάτω. Και τότε τα παιδιά θα
ανταποκριθούνε σε αυτή την πρόκληση. Σε ότι
αφορά λοιπόν απώλειες, θανάτους που αφορούν
συνολικά την οικογένεια θεωρώ ότι δεν υπάρχει
λόγος να το κρύψουμε από τους άλλους. Πολλές
φορές οι γονείς ρωτάνε: Να πάρουμε τα παιδιά
μαζί μας στην κηδεία; Και η απάντηση είναι
«ναι». Φυσικά αφού ρωτηθούν πρώτα. Όχι με
το ζόρι αλλά να τους δώσουμε την ευκαιρία. Να
ρωτηθούν και εφ΄όσον θελήσουν να πάνε! Και
θα δείτε ότι τα παιδιά θέλουν να συμμετάσχουν
σε αυτές τις διαδικασίες και είναι χρήσιμο γι΄αυτά
να είναι παρόντα, να δουν να αφουγκραστούν,
να καταλάβουν κι αυτά με σειρά τους το τι συμβαίνει. Τα δύσκολα λοιπόν είναι για αυτούς που μένουν πίσω κι όχι γι΄αυτούς που έφυγαν.

Όλα είναι θέμα
ψυχολογίας!

Ο

λα είναι θέμα ψυχολογίας
και θέμα σεβασμού
πρώτα στον εαυτό μας
και στη συνέχεια στους συνανθρώπους μας. Ο κάθε ένας από
εμάς έχει το ανθρώπινο
Του Βασίλη δικαίωμα να πράξει ότι πιστεύει
είναι το καλύτερο, και δεν μπορεί
Παναγή
κανείς να στερήσει σε κανένα
αυτό το δικαίωμα. Είπαμε. Είναι θέμα σεβασμού
και θέμα ελευθερίας στον κάθε ένα να ενεργήσει
ανάλογα, όμως πάντα να σκεφτόμαστε το γενικό
καλό και να μην ενεργούμε εγωιστικά. Δεν ξέρω
αν και εσείς νιώθετε την ανάγκη να ξεσπάσετε
κάπου ή ακόμα και να σχηματίσετε κάποιο αριθμό
τηλεφώνου για να μιλήσετε σε κάποιον φίλο ή να
επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας γιατρό
γιατί νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό
σας. Δυστυχώς στις μέρες μας αυτό είναι κάτι
που ζούμε καθημερινά. Η απομάκρυνση και η μη
δυνατή επαφή με τους φίλους και με την οικογένεια μας, μας δημιουργούν ασυνήθιστα αισθήματα που μας φέρνουν σε αυτή την ανάγκη.Μας
λείπουν τόσα πολλά που είχαμε εντάξει στην καθημερινή μας ρουτίνα που το άγχος δυστυχώς
έχει τον πρώτο λόγο.
Στην καθημερινότητα μπήκαν άλλα πράγματα:
oι αποστάσεις και ο φόβος που μας κυριεύει
καθημερινά λόγω της ανεπιθύμητης πανδημίας
μας προβληματίζουν και καταλήγουμε σε άλλες
σκέψεις. Το άγχος μας φέρνει άλλες επιπτώσεις
και νιώθουμε ότι υποφέρουμε συνέχεια από κάτι,
και καταλήγουμε στο να καλέσουμε τους φίλους
ή τον προσωπικό γιατρό μας. Πριν από όλα
τούτα όμως πρώτος που έρχεται στη σκέψη μας
είναι ο παντοδύναμος Θεός και η φύση. Ο Θεός
αγαπητοί μου είναι ο ίδιος η φύση, που δυστυχώς
ο άνθρωπος την έχει παραμελήσει και μαζί με
την φύση έχει παραμελήσει τον ίδιο τον Θεό.
Αν νιώσουμε ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία
μας έστω και αυτό να είναι αποτέλεσμα του
άγχους, η πρώτη φράση που βγάζουμε από, το
στόμα είναι, Θεέ μου.. ή Παναγία μου… τί να
κάνω. Καταλήγουμε λοιπόν αγαπητοί μου στον
παντοδύναμο Θεό ή στην Παναγία για να μας
βοηθήσει Οι άνθρωποι είμαστε όλοι Θεοφοβούμενοι και κατά βάθος πιστεύουμε στο Θεό ο κάθε
ένας με τον δικό του τρόπο. Γιατί όμως να μην είχαμε πάντα τον Θεό μέσα μας και την Παναγία
που από τα παιδικά μας χρόνια ήταν μέρος της
διαμόρφωσης του χαρακτήρα μας.
Η κουλτούρα η δική μας είναι συνυφασμένη
με τον πολιτισμό μας, και όπως έχω πει και στο
παρελθόν ο άνθρωπος είναι ο πολιτισμός και ο
πολιτισμός είναι ο άνθρωπος.
Εμείς οι Έλληνες και Έλληνες Κύπριοι, είμαστε
φτιαγμένοι μέσα από τον πλούσιο πολιτισμό που
αποτελείται όπως έχω πει από την κουλτούρα
μας που μέρος της είναι και η θρησκεία μας. Γιατί
λοιπόν να παρασυρόμαστε και να ξεφεύγουμε
από τα όσα μεγαλώσαμε και τα όσα φτιαχτήκαμε
και μόνο όταν βρεθούμε σε δύσκολες στιγμές να
αναπολούμε τα παλιά και να καλούμε τον Θεό
που κατά βάθος είναι μέσα μας.
Ο φόβος και ο τρόμος μας αναστατώνουν και
τότε το τι απομένει είναι να αρχίσουμε να πανικοβάλλουμε και να προτρέχουμε στους φίλους
και στους γιατρούς. Το που θέλω να καταλήξω
είναι στο ότι θα βοηθούσε πολύ στο να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα μας εάν είχαμε στην
καθημερινότητα μας στο πάνω μέρος του μυαλού
τον ένα και μοναδικό παντοδύναμο Θεό, που κατά
βάθος είναι εκεί και στην πραγματικότητα μας
ηρεμεί όταν και εφόσον τον έχουμε στη σκέψη
μας.
Είναι θέμα συνήθειας και θέμα κουλτούρας, θέμα
που έχει να κάνει με την ψυχολογία του ανθρώπου. Είναι αποδεδειγμένο το γεγονός ότι όλα είναι
στο μυαλό μας και είναι επίσης αποδεδειγμένο
ότι ανάλογα με την ψυχολογία μας, έτσι ανάλογα
αντιμετωπίζουμε και τις δύσκολες ή οποιεσδήποτε
άλλεςκαταστάσεις που συναντούμε στην καθημερινότητα. Ας κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια
να κρατήσουμε την Θεϊκή δύναμη στο πάνω
μέρος του μυαλού μας και ας προσπαθήσουμε
να βάλουμε αυτή τη δύναμη στη σκέψη μας η
οποία θα μας βοηθήσει να ανεβάσουμε την
ψυχολογική μας διάθεση.
Πριν κλείσω το σημερινό θέμα θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάγκη που υπάρχει να δώσουμε
προσοχή και σημασία στα όσα μας υποδεικνύουν
οι ειδικοί Είναι αποδεδειγμένο με αριθμούς ότι το
εμβόλιο είναι η μόνη αντιμετώπιση της πανδημίας.
Δεν κατανοώ τον διαχωρισμό και την επιμονή
κάποιων οι οποίοι επιμένουν να εναντιώνονται
όσον αφορά τον εμβολιασμό τους. Είναι θέμα
σεβασμού και θέμα ασφάλειας να εμβολιαστούμε.
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Ο Στέλιος της φτωχολογιάς

Σ

τις 29 αυτού του μήνα
Αυγούστου συμπληρώνονται 90 χρόνια από τη
γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη,
του καλύτερου, ίσως, τραγουδιστή, που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα.
Του Βασίλη
Σε πολύ μεγάλη συνέντευξή του
Κωστή
στη Βίκυ Φλέσσα στην τηλεοπτική εκπομπή «Στα Άκρα», που μεταδόθηκε από
τη «ΝΕΤ» και τη δορυφορική «ΕΡΤ» σε 5 μέρη
(ένα κάθε βδομάδα), ο οικουμενικής διαχρονικής
εμβέλειας Έλληνας μουσικοσυνθέτης, συγγραφέας και αγωνιστής της ελευθερίας και της δημοκρατίας, Μίκης Θεοδωράκης, μίλησε με θαυμασμό και δέος για τη φωνή του Καζαντζίδη. Ο
Θεοδωράκης είπε ότι ο Καζαντζίδης ήταν και εξαιρετικός ψάλτης και σε άλλη, προηγούμενη συνέντευξή του στο Σκάι είχε πει ότι μέσα από τη
φωνή του Καζαντζίδη έφευγε ο αρχαίος Ολύμπιος
θεός του φωτός και της μουσικής, Απόλλων. Στις
14 Σεπτέμβρη 2001, τρεις μόνο μέρες μετά την
πτώση των δίδυμων πύργων στη Νέα Υόρκη της
Αμερικής, ο ποντιακής και μικρασιατικής καταγωγής λαϊκός βάρδος Στέλιος Καζαντζίδης είπε
το στερνό του αντίο, ύστερα από άνιση μάχη με
τον καρκίνο. Στη λαμπρή πορεία του, που ξεκίνησε το 1950, ο Στέλιος τραγούδησε, με την απέραντη φωνή του, τα βάσανα, τις πίκρες, τους καημούς, τις απογοητεύσεις, αλλά και τα όνειρα του
ελληνικού λαού, που πολέμησε με άφθαστο ηρωισμό τους Γερμανούς κατακτητές και τους κατακτητές που τους διαδέχθηκαν και δεν άφησαν την
Ελλάδα να αναπνεύσει ελεύθερα. Ο Στέλιος γεννήθηκε στην προσφυγική Νέα Ιωνία από Πόντιο
πατέρα και Μικρασιάτισσα μάνα, η οποία, ύστερα
από τη Μικρασιατική Καταστροφή, είχε φιλοξενηθεί στην Κύπρο για μερικούς μήνες, πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Αφήνοντας κατά
μέρος τη σαθρή πολιτική κατάσταση και τις συνεχείς επεμβάσεις των ξένων, κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ελλάδας το 1931, τη χρονιά
δηλαδή που ήρθε στον κόσμο ο λαϊκός ερμηνευτής του ελληνικού πενταγράμμου, Στέλιος Καζαντζίδης, ήταν οι κραυγαλέες ανισότητες που δημιουργούσαν και συντηρούσαν οι τεράστιες
κοινωνικές αντιθέσεις και τα δυσβάστακτα χρέη
από τα υπέρογκα εξωτερικά δάνεια, που εμπόδιζαν την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του
τόπου και καταδίκαζαν τη συντριπτική πλειοψηφία
του λαού στη φτώχεια, την ανεργία, την πείνα κια
την εξαθλίωση.Σ’ αυτή τη μίζερη συγκυρία είχε
ήδη προστεθεί και η μεγάλη προσφυγιά που προκάλεσε η Μικρασιατική Καταστροφή. Παιδί ακόμα,
στα σοκάκια της Νέας Ιωνίας, ο Στέλιος είδε το
άγριο κυνηγητό του πατέρα του, ο οποίος, για
κακή του τύχη, είχε δημοκρατικές αντιλήψεις, που
για κάποιους ήταν ασυγχώρητο λάθος! Οικοδόμος στο επάγγελμα ο μαστρο-Χαράλαμπος, ο
πατέρας του Στέλιου, ξυπνούσε από τα χαράματα
για το ψάξιμο του μεροκαμάτου· κι όταν το έβρισκε, δούλευε μέχρι το βράδυ για να τα φέρει
βόλτα. Ο Στέλιος έχασε γρήγορα τον πατέρα του.
«Έλληνες» συνεργάτες των Γερμανών κατακτητών, τον ξυλοφόρτωσαν βάναυσα και άφησε την
τελευταία του πνοή ακούγοντας τα κλάματα του
Στέλιου και της μάνας του, της Γεσθημανής, που
ήταν έγκυος τον αδελφό του, τον Στάθη. Σε ηλικία
μόλις 14 χρόνων, ο Στέλιος ανέλαβε καθήκοντα
αρχηγού της οικογένειας. Πριν σκαρφαλώσει στις
σκαλωσιές ως οικοδόμος, έκανε σχεδόν όλες τις
δουλειές του ποδαριού. Ο μικρός εργάτης, που
λόγω του πολέμου πήγε μόνο ως την τετάρτη του
Δημοτικού, ένιωθε την ανάγκη να ξεδώσει, να
ξαλαφρώσει. Άρχισε να τραγουδά έχοντας ήδη
«ηχογραφήσει» στη μνήμη του τα μοιρολόγια που
σιγοτραγουδούσε στο σπίτι η γιαγιά του και τις
βυζαντινές ψαλμωδίες της εκκλησίας. Στον
«Έσπερο», μια φάμπρικα ρούχων που τον είχε
εργάτη, του χαρίζουν μια κιθάρα. Η φωτεινή πορεία που ακολούθησε δεν ήταν περίπατος…

Ο Στέλιος έκανε τα πρώτα του καλλιτεχνικά
βήματα πολύ νωρίς. Μαζί με τον Μάνθο Βενέτη
έστησαν ένα συγκρότημα και στην ταβέρνα του
«Τηλέμαχου» είπαν τα πρώτα τους τραγούδια.
Στη συνέχεια το «φιλόδοξο» συγκρότημα
μεταφέρθηκε στο υπόγειο «Βουτσά» στην
Καλογρέζα κι από εκεί στην Κηφισιά, με την
προσθήκη ενός ακόμα μουσικού, του τυφλού «μά-

γου» Γιάννη Χρυσίνη, του δάσκαλου του Στέλιου,
που του έμαθε τα μυστικά του τραγουδίσματος.
Μετά τη «Φωλιά της Κηφισιάς», το συγκρότημα
Βενέτη – Χρυσίνη – Καζαντζίδη εμφανίζεται στο
«Ακρωτήρι» της Νέας Ιωνίας. Το 1950, στη νεαρή
ηλικία των 19 χρόνων, ο Στέλιος κατέκτησε τις
καρδιές των απλών ανθρώπων της βιοπάλης στο
Γαλάτσι, την εργατούπολη όπου βρίσκονταν
συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι οικοδόμοι.
Πριν καταταγεί στο στρατό για να υπηρετήσει τη
θητεία του, ο Στέλιος τραγούδησε στα κέντρα
«Ο Θείος» της Νέας Φιλαδέλφειας και «Χαβάη»
του Νέου Ηρακλείου, με σεκόντο την εκλεκτή
Καίτη Γρέυ, με την ωραία φωνή, η οποία τον
λάτρεψε όσο καμιά άλλη σύντροφός του. Μετά
τη στρατιωτική του θητεία, επέστρεψε στη
«Χαβάη» για να ακολουθήσει ένα μικρό διάστημα
στου «Γάλλου», πριν καταλήξει στο «Ροσινιόλ»
έχοντας πάντα πλάι του την Καίτη Γκρέυ, με την
οποία ήταν ήδη αρραβωνιασμένος· χώρισαν το
1955... Ο συναισθηματικά πληγωμένος 24χρονος
Στέλιος φεύγει για τη Θεσσαλονίκη για να αλλάξει
περιβάλλον και στο «Πανόραμα» της συμπρωτεύουσας γνωρίζει την Κυριακή Παπαδοπούλου,
κόρη ψαράδων, που είχε ήδη κάνει το ντεπούτο
της με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μαρινέλλα.
Ταιριάζουν και αρχίζουν να τραγουδούν μαζί στο
«Λουξεμβούργο», με την ακτύπητη ορχήστρα
«Καρέ του Άσου». Για μια δεκαετία, Καζαντζίδης
– Μαρινέλλα αποτελούν ένα ανεπανάληπτο
ντουέτο, κυριαρχούν στο πάλκο και σαρώνουν
όλα τα ρεκόρ πωλήσεων δίσκων. Χωρίζουν για
πάντα το 1965, λίγο μετά το γάμο τους, ο οποίος
πολύ πιθανόν να υπονομεύτηκε και από την
ασφυκτική, παθολογική αγάπη που είχε η κυρά
Γεσθημανή για τον γιο της. Την ίδια χρονιά
ο Στέλιος εγκαταλείπει το πάλκο και δε θα ξαναεμφανιστεί σε νυχτερινά κέντρα, αφού κινδύνευε
η ίδια η ζωή τους από τα αδέσποτα σπασμένα
μπουκάλια, που απερίσκεπτα έριχναν δεξιά και
αριστερά, μεθυσμένοι και μη, πελάτες, που
διαπληκτίζονταν μεταξύ τους. Στην πορεία φάνηκε
πως ο Στέλιος ποτέ δε μπόρεσε να ξεπεράσει το
«τραύμα» που του προκάλεσε ο χωρισμός του
με τη Μαρινέλλα, παρόλο που ξαναπαντρεύτηκε...
Στη διάρκεια της 50χρονης καλλιτεχνικής του
καριέρας, ο Στέλιος ερμήνευσε σχεδόν όλα τα
είδη του ελληνικού τραγουδιού: λαϊκορεμπέτικο,
λαϊκό, δημοτικό και έντεχνο. Ακόμα, «εκτός
καθήκοντος», αλλά και στα διαλείμματα της
δουλειάς, του άρεσε να ερμηνεύει ελαφρολαϊκά
τραγούδια που ερμήνευσε ο επικός τραγουδιστής
Γούναρης, τον οποίον ο Στέλιος θαύμαζε και κατάτασσε στις πρώτες θέσεις των ερμηνευτών του

ελληνικού πενταγράμμου. Ιστορικές ήταν και θα
παραμείνουν οι συνεργασίες, οι επαγγελματικές,
του Στέλιου και της Μαρινέλλας με τους διαχρονικούς μουσικοσυνθέτες Θεοδωράκη, Χατζιδάκι,
Ξαρχάκο, Μαρκόπουλο, Λεοντή και Λαΐζο.
Τα αποτελούμενα από άρτιους στίχους και
αριστουργηματικές συνθέσεις μουσικά έργα
αποπερατώνονται, ολοκληρώνονται με τις μοναδικές ερμηνείες των Καζαντζίδη – Μαρινέλλας.
Ξεχωρίζουν οι ερμηνείες στα έργα «Η καταχνιά»
του Χρήστου Λεοντή, σε στίχους Κώστα Βίρβου
και «Πολιτεία» του Μίκη Θεοδωράκη (ιδιαίτερα
τα τραγούδια «Μετανάστης», «Βράχο - Βράχο»,
σε στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου, και
«Σαββατόβραδο», «Έχω μι’ αγάπη», σε στίχους
Τάσου Λειβαδίτη· στο ίδιο έργο, δίσκο, είναι και
οι αξεπέραστες ερμηνείες του δωρικού Γρηγόρη
Μπιθικώτση στα τραγούδια «Βρέχει στη φτωχογειτονιά», «Δραπετσώνα», «Μάνα μου και
Παναγιά», σε στίχους Τάσου Λειβαδίτη).
Παρενθετικά, στον κυπριακής καταγωγής
μουσικοσυνθέτη Μάνο Λοΐζο, πολύ άρεσε να
ακούει τον Στέλιο να του τραγουδά το
«Σαββατόβραδο» χωρίς μικρόφωνο. Ξεχωρίζουν,
επίσης, οι ερμηνείες στις αθάνατες συνθέσεις του
Μάνου Χατζιδάκι «Αθήνα», «Κυρ-Αντώνης», «Το
πέλαγο είναι βαθύ».Αξεπέραστα και τα τρία.
Καζαντζίδης και Μαρινέλλα αποδίδουν υπέροχα.
Ειρήσθω εν παρόδω, ο κλασικός τραγουδιστής
Φρανκ Σινάτρα έπαιρνε το αεροπλάνο από την
Αμερική και πήγαινε στην Ελλάδα για να ακούσει
τον Στέλιο. Τα περισσότερα τραγούδια που είπε
ο Στέλιος εντάσσονται στο ευρύτερο κοινωνικό,
λαϊκό τραγούδι. Παρόλο που πολλά από τα τραγούδια αυτού του είδους δεν χαρακτηρίζονται από
σαφείς κοινωνικο-πολιτικούς οραματισμούς, περιείχαν άμεσους κοινωνικούς προβληματισμούς
και ανησυχίες. Ο Στέλιος με την καθαρή, δυνατή,
αλλά και με σπάνιες αποχρώσεις και ανεβοκατε-

βάσματα φωνή του, τραγούδησε με τον πιο εκφραστικό, απαράμιλλο, ανθρώπινο τρόπο, τα βάσανα, τους πόνους, τις πίκρες, τα μεράκια, τις
μεγάλες αγάπες, τους πόθους και τις ελπίδες των
Ελλήνων, τις φτώχειες, τις λύπες, αλλά και τις
χαρές του απλού ανθρώπου της βιοπάλης.
Τραγούδησε για τον εργάτη, τον αγρότη, τον
πατέρα, τη μάνα, το παιδί, τους χωρισμένους, τη
χήρα, τον πρόσφυγα, τον κατατρεγμένο, τον
φυλακισμένο, τον μετανάστη, τον απόκληρο και
τον αδικημένο. Στη δισκογραφία, ο κατεξοχήν τραγουδιστής της εργατιάς, της ξενιτιάς και ενός δίκαιου κόσμου για όλη τη φτωχολογιά, Στέλιος Καζαντζίδης, «πιάστηκε» αρκετά νωρίς με τα
τραγούδια του λαϊκορεμπέτη Γιάννη Παπαϊωάννου «Οι Βαλίτσες» και «Εχτές αργά το δειλινό».
Η καθιέρωση ήρθε αργότερα, στα μέσα, περίπου,
της δεκαετίας του ’50. Από το 1950, που έκανε
την πρώτη εμφάνισή του στη δισκογραφία, μέχρι
το 1976, ο Στέλιος ηχογράφησε πάνω από 4.000
τραγούδια, ρεκόρ που πολύ δύσκολα θα καταρ-

ριφθεί, αν ποτέ καταρριφθεί. Τα περισσότερα τραγούδια που είπε ο Στέλιος δεν έχασαν την αξία
τους, διατηρούν τη διαχρονικότητά τους και ας
περνούν τα χρόνια. Ο Στέλιος είπε σπουδαία τραγούδια μεγάλων λαϊκών συνθετών. Τραγούδησε
Τσιτσάνη, Χιώτη, Μητσάκη, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Κολοκοτρώνη, Καραπατάκη, Μπακάλη
κ.ά., που έχουν καταγραφεί ως αθάνατες επιτυχίες στη λαμπρή ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Ο Στέλιος, που πολλοί ήθελαν να πει
τα τραγούδια τους, συνεργάστηκε με θρύλους της
ελληνικής μουσικής στιχουργίας: Παπαγιαννοπούλου, Βίρβο, Πάνου, Πυθαγόρα, Κοφινιώτη,
Μάνεση, Τσάντα κ.ά.
Περί τα τέλη της δεκαετίας του ’60, ο Στέλιος
συγκρούστηκε με το κατεστημένο των δισκογραφικών εταιρειών, που έπαιρναν τη μερίδα του
λέοντος από τις πωλήσεις δίσκων και άφηναν
μόνο «ψίχουλα» για να τα μοιραστούν μουσικοί
συνθέτες, τραγουδιστές και στιχουργοί. Το 1976
σταμάτησε τη δισκογραφική δουλειά. Τελευταίος
του δίσκος το «Πάρε τ’ αχνάρια», που είναι
ανεπανάληπτη μπαλάντα. Αιτία του πρόωρου
τερματισμού της δισκογραφικής του δουλειάς, σε
ηλικία 45 χρόνων, που τον κράτησε έξω από τα
στούντιο για αρκετά χρόνια, στην πιο ώριμη
περίοδο της καριέρας του, ήταν η δισκογραφική
εταιρεία «Μίνως Μάτσας και Υιός», η πρώτη τότε
σε κύκλο εργασιών στην Ελλάδα, η οποία εκπροσωπούσε και τη μεγαλύτερη τότε δισκογραφική
στον κόσμο, την ΕΜΙ. Η «Μίνως Μάτσας και Υιός»
«καρύδωσε» το «χρυσό» λαρύγγι του μεγάλου
λαϊκού βάρδου και τον κράτησε δεσμευμένο,
δέσμιο, μέχρι το 1987 με ένα «λεόντειο», απαράδεκτο, συμβόλαιο, που ο Στέλιος είχε κάνει το
λάθος να υπογράψει. Βέβαια, η υπογραφή του
Στέλιου δεν διαγράφει το γεγονός ότι επρόκειτο
για άδικο συμβόλαιο. Το 1987, μετά από 11 και
πλέον χρόνια στη «φυλακή» της άπονης εταιρείας, ο Στέλιος απελευθερώνεται και ξανατραγουδά σε δίσκους. Η τελευταία του δισκογραφική
ερμηνεία πριν το ύστατο αντίο, στη σύνθεσση
του Πόντιου Μάκη Ερημίτη «Έρχονται χρόνια δύσκολα», είναι μια ανθρώπινη κραυγή ενάντια στην
εκμετάλλευση, την καταπίεση και τον πόλεμο.
Ακολούθησαν ανατροπές και πόλεμοι,στο Αφγανιστάν,στο Ιράκ,στη Λιβύη,στη Συρία
και
αλλού.Στη συνέχεια, η ενδυνάμωση του ισλαμικού
φονταμενταλισμού και η τρομοκρατική δράση
καθε λογής μαρτύρων του Αλλάχ δεν ήταν παρά
το φυσιολογικό αποτέλεσμα αυτών των άδικων
ανατροπών και πολέμων. Παρόλα τα λάθη, τις
αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε
με την υγεία του (απέφευγε τους ανοικτούς χώρους και τον πολύ κόσμο κ.ά), ο Στέλιος δε συμβιβάστηκε με τα κατεστημένα. Κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής του θητείας, μέχρι στη Μακρόνησο τον έστειλαν για να τον τιμωρήσουν, επειδή
αρνήθηκε να κάνει ανήθικες πράξεις που του είχαν ζητήσει οι αξιωματικοί του. Υπήρξε συνεπής
υπερασπιστής του δικαίου με το δικό του τρόπο,
με τη δράση του, παρόλο που δεν ανήκε σε κανένα δημοκρατικό πολιτικό κόμμα. Ήταν ένας
απλός, συνεσταλμένος άνθρωπος με συνήθειες
που σε καμιά περίπτωση δε θυμίζουν σταρ είδωλο. Έγινε ίνδαλμα και αιώνιος μύθος, με τη
δύναμη των τραγουδιών που ο ίδιος συνειδητά
επέλεγε να ερμηνεύει, το περιεχόμενο των
οποίων ταίριαζε με την απέραντη, ουράνια, ολοκληρωμένη φωνή του. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο
Στελάρας της φτωχολογιάς, των απόκληρων και
των ξενιτεμένων, που δεν περπάτησε σε κόκκινα
χαλιά, δε μπήκε σε σαλόνια και δεν πρόδωσε την
καταγωγή του, παρέμεινε, μέχρι τη μέρα που
έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 χρόνων, ο Στελλάκης από τη Νέα Ιωνία, που του άρεσε το ψάρεμα, η καλή παρέα και το τραγούδι.
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Ο ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1974 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι διήμερες μάχες μας με τους Τούρκους, απώλειες και αποτελέσματα
Μέρος 7
(β) ΄Υστερα από αρκετές ταλαιπωρίες και περιπέτειες στην περιοχή
λάβαμε διαταγή να κραΤου Σάββα
τούμε θέσεις μάχης στα
Παυλίδη
υψώματα μεταξύ Συσκλήπου και Αγριδακίου και να ελέγχουμε τις κινήσεις του εχθρού.
Υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις ότι οι Τούρκοι
θα επιχειρούσαν προέλαση προς το
μέρος μας με σκοπό να μάς εξουδετερώσουν και να καταλάβουν το δρόμο
Συσκλήπου – Αγριδακίου, που ενώνεται
με τη διάβαση Λάρνακα Λαπήθου –
Βασίλειας, για να επεκτείνουν έτσι το
προγεφύρωμά τους στην περιοχή της
Κερύνειας.
Ξημερώματα της Τετάρτης, 31ης Ιουλίου
1974, με ξύπνησε, φανερά ανήσυχος, ο
φρουρός της τελευταίας νυκτερινής βάρδειας. Στο βάθος του ομιχλώδους οπτικού πεδίου μέχρι το ύψωμα πάνω από
τον Σύσκληπο διέκρινα στρατιωτική κίνηση προς το μέρος μας. Μέσα στο μισοσκόταδο της αυγής και την καταχνιά
του ξημερώματος αμέτρητες θολές ανθρώπινες φιγούρες προχωρούσαν προς
τις θέσεις μας. ΄Ηταν φανερό ότι θα έκαναν κατά μέτωπο επίθεση εναντίον μας.
Σε λίγα μόνο λεπτά κινητοποίησα τους
πάντες. Πήραμε τις θέσεις μας και αναμέναμε τις εξελίξεις με ακμαιότατο το
ηθικό μας.
[Οι τελευταίες οδηγίες ήταν να καλυφθούμε καλά πίσω από τους πελώριους
βράχους του βουνού, να αφήσουμε τον
εχθρό να πλησιάσει σε απόσταση βολής,
οπότε τα πυρά μας θα ήταν δραστικά,
και να κάνουμε οικονομία στα περιορισμένα πυρομαχικά μας.]
Οι Τούρκοι πλησίαζαν αργά-αργά αλλά
σταθερά. Πρόσεξα όμως, όπως και ο
Γιώργος Δικωμίτης, ότι ο όγκος της
εχθρικής δύναμης μειωνόταν σημαντικά
σε βάθος 300 περίπου μέτρων.
Ανησύχησα! Συζητώντας το θέμα με τον
Δικωμίτη καταλήξαμε στο συμπέρασμα
ότι ένα μάλλον σημαντικό μέρος των
τουρκικών δυνάμεων προχωρούσε

βορειότερα από τις θέσεις μας, με στόχο
να μάς κυκλώσουν και να ρίχνουν
εναντίον μας από την ψηλότερη κορυφή
του βουνού, στις χαμηλότερες πλαγές
του οποίου είχαμε τις θέσεις μας.
[Ενημέρωσα μέσω ασυρμάτου τον διοικητή μας για τις τρομερές εξελίξεις στο
μέτωπό μας. Η διαταγή του ήταν να παραμείνουμε μεν στις θέσεις μας αλλά να
μην ανοίξουμε πρώτοι πυρ εναντίον των
Τούρκων, γιατί πιθανότατα επιχειρούν
να μάς τρομοκρατήσουν για να το
βάλουμε στα πόδια...]
Φώναξα αμέσως τον συμπολεμιστή μου

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Φωνάξαμε δυνατά για να κάνουμε
φανερή την παρουσία μας στο ύψωμα,
ίσως προκαλέσουμε σύγχχιση και φόβο
στους Τούρκους. ΄Ομως ο αξιωματικός
τους είχε πάρει ήδη κατάλληλη θέση
στην κορυφή του υψώματος κι ήταν έτοιμος να δώσει το τελικό παράγγελμα για
επίθεση!
Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένας
βροντερός πυροβολισμός, που τάραξε
το ήρεμο αλλά ανήσυχο σκηνικό της
αφόρητης προσμονής, που επικρατούσε
στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην
περιοχή μας εδώ και αρκετή ώρα.
Ο Τούρκος αξιωματικός φάνηκε να χάνει

ΚΩΣΤΑΣ
ΠΙΤΤΑΣ

ανθυπολοχαγό Παπατρύφωνος Τρύφωνα, τον χειριστή του οπλοπολυβόλου
μπρεν της ομάδας μου και τον γεμιστή
του. Τους οδήγησα αμέσως στην κορυφή
του υψώματος. Μείναμε και οι τέσσερις
μας άφωνοι, μόλις αντικρίσαμε στην
κορυφή του απέναντί μας υψώματος
πλήθος πλήρως εξοπλισμένων Τούρκων
στρατιωτών, έτοιμους σχεδόν να προελάσουν στο δικό μας ύψωμα. Ο ανώτερος μάλιστα αξιωματικός τους έδινε τις
τελευταίες οδηγίες από την ψηλότερη
κορυφή εκείνου του υψώματος! Τον είχα
βάλει στο στόχαστρό μου και ανέμενα
τις κινήσεις του...

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΣΚΟΥΦΑΡΗΣ

την ισορροπία του και να τρεκλίζει σαν
μεθυσμένος. Αφού έκανε ένα δυο γύρους
στο σημείο που βρισκόταν, έπεσε με
ορμή στο κενό! [Διανύοντας δε με μεγάλη
ταχύτητα την απόσταση των 50 περίπου
μέτρων από το ύψος της κορυφής, όπου
βρισκόταν, μέχρι τη βάση του βουνού,
έπεσε φαρδύς στο έδαφος. ΄Ενας βαρύγδουπος ήχος ακολούθησε την πτώση
του!]
Ο κύβος είχε ριφθεί. Απ’ άκρου σ’ άκρον
του μετώπου κελάιδισαν τα πολυβόλα
και τα ελαφρότερα αυτόματα όπλα των
αντιπάλων, ενώ τα τουρκικά άρματα
μάχης ξερνούσαν από το απέναντι

ύψωμα καυτά βλήματα και πυρωμένο
μολύβι. Η κόλαση του πυρός σκέπασε
ασφυκτικά την γύρω περιοχή. Το κανονίδι κράτησε μέχρις αργά το απόγευμα.
Οι άντρες μας όμως, με τη βοήθεια
λίγων αντρών του λόχου υποστήριξης
του 366 ΤΕ, κράτησαν ανέπαφες τις
θέσεις τους. Δεν επέτρεψαν στους
Τούρκους να προχωρήσουν ούτε ένα
βήμα προς το μέρος μας.
Στη διάρκεια της πολεμικής αυτής
επιχείρησης εμείς χάσαμε τρία παλικάρια, των οποίων τιμούμε σήμερα τη
μνήμη: τον Κώστα Πίττα, τον Μιχαλάκη
Σκουφάρη και τον Γιάννη Ελευθερίου.
Είχαμε και αρκετούς τραυματισμούς. Οι
Τούρκοι όμως έπαθαν πανωλεθρία. Είχαν δεκάδες νεκρούς και πάρα πολλούς
τραυματίες. Γι αυτό και αποφάσισαν να
υποχωρήσουν...
Δεν το έβαλαν όμως κάτω. Επανήλθαν,
πολύ πιο αποφασισμένοι, και την επόμενη μέρα, Πέμπτη 1η Αυγούστου 1974,
επιδιώκοντας εκδίκηση. Δυστυχώς,
όμως, γι αυτούς είχαν και πάλι την ίδια
τύχη!
Το απίστευτο όμως επίτευγμα αυτής της
ανέλπιστης νικηφόρας αναμέτρησής μας
με τους Τούρκους αμαυρώθηκε τελικά
και μάς προκάλεσε οδύνη και αηδία! Αμέσως μετά το πέρας της νικηφόρας αντιπαράθεσής μας με τον εχθρό, μάς δόθηκε διαταγή να υποχωρήσουμε,
εγκαταλείποντας στους Τούρκους τις θέσεις, που με τις θυσίες τόσων συμπολεμιστών μας υπερασπιστήκαμε! Η προδοσία έκανε πια φανερή την εμφάνισή
της!
΄Ομως, χάρη στη δυναμική μου αντίδραση, στην ανοιχτή μου σύγκρουση με
τη διοίκηση και την πεισματική μου άρνηση να υπακούσω στην προδοτική διαταγή, που έλαβα, έγινε τελικά κατορθωτή
η παράδοση των θέσεών μας σε άλλη
δική μας στρατιωτική δύναμη.
Πώς όμως να διαγραφεί η προδοσία,
που βιώσαμε;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

28 Αυγούστου 1963: «I have a dream…»

Το ημερολόγιο έδειχνε 28 Αυγούστου
1963, όταν κατά τη διάρκεια πορείας
υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία
συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000
άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ εκφωνεί
τον περίφημο λόγο του «I have a
dream». Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ο νεώτερος γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου
1929 στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Ο πατέρας και ο παππούς του ήταν βαπτιστές
ιεροκήρυκες. Ήδη από τα πρώτα χρόνια
της ζωής του το οικογενειακό του περιβάλλον δεν κατόρθωσε να τον κρατήσει
μακριά από τον ζόφο της λευκής μισαλλοδοξίας. Σε ηλικία 15 ετών, ο Μάρτιν
Λούθερ άρχισε σπουδές στο Κολέγιο
Μόρχαουζ της Ατλάντας, με βάση ειδικό
πρόγραμμα για ταλαντούχους μαθητές.
Στο τελευταίο έτος των σπουδών του
εγκατέλειψε δια παντός το ενδιαφέρον
του για την ιατρική και τη νομική και
επέλεξε τη σταδιοδρομία του κληρικού,
ύστερα από επιμονή του πατέρα του.
Σπούδασε στο Θεολογικό Σεμινάριο του
Κρόζερ στο Τσέοτερ της Πενσιλβανίας,

απ’ όπου αποφοίτησε το 1951 με
δίπλωμα θεολογίας. Τεράστια επίδραση
στην ήδη αφυπνισμένη σκέψη του
άσκησε η φιλοσοφία της «πολιτικής ανυπακοής» και της «μη βίας» του Μαχάτμα
Γκάντι, καθώς και οι θεωρίες των σύγχρονων προτεσταντών θεολόγων.
Από το Κρόζερ βρέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, όπου και γνώρισε τη
μετέπειτα σύζυγό του Κορέτα Σκοτ. Εκεί
εξάλλου εναγκαλίστηκε και μία στέρεη
βάση για τις δικές του θεολογικές και ηθικές αρχές, πάνω στην οποία έχτισε και
τη διδακτορική διατριβή του με τίτλο
«Συγκριτική μελέτη των ιδεών περί Θεού
στη σκέψη του Πάουλ Τίλιχ και του Χένρι
Νέλσον Βίμαν». Ο Κινγκ αντιλαμβανόταν
τον Θεό ως μία ενεργή, εμπρόσωπη
οντότητα. Ήταν σχεδόν ένα χρόνο
εφημέριος της εκκλησίας των Βαπτιστών
της λεωφόρου Ντέξτερ στο Μοντγκόμερι
της Αλαμπάμα, όταν η ολιγομελής ομάδα
οπαδών τού κινήματος για τα πολιτικά
δικαιώματα της πόλης εγκαινίασε τον
αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων
στα δημόσια λεωφορεία. Αφορμή, η σύλ-

ληψη την 1η Δεκεμβρίου 1955 της μοδίστρας Ρόζας Παρκς, η οποία αρνήθηκε
να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σ’ ένα λευκό επιβάτη, όπως όριζε
η νομοθεσία φυλετικών διακρίσεων. Μαχητικοί εκπρόσωποι του ντόπιου μαύρου
πληθυσμού έσπευοαν να ιδρύσουν την
«Ενωση για την Πρόοδο» του Μοντγκόμερι κι εξέλεξαν ηγέτη τους τον Κινγκ.
Στη διάρκεια της παρθενικής ομιλίας του
ως προέδρου της οργάνωσης επέδειξε
την εξέχουσα ρητορική του δεινότητα:
«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να
διαμαρτυρηθούμε. Επί πολλά χρόνια
έχουμε δείξει απίστευτη υπομονή.
Έχουμε δημιουργήσει μερικές φορές
στους λευκούς αδελφούς μας την εντύπωση ότι μας άρεσε ο τρόπος με τον
οποίο μας μεταχειρίζονταν. Ήρθαμε,
όμως, εδώ για να λυτρωθούμε από την
υπομονή εκείνη που μας κάνει να υπομένουμε οτιδήποτε το λιγότερο από την
ελευθερία και τη δικαιοσύνη». Το αμερικανικό έθνος είχε μόλις αποκτήσει μία
νέα φωνή. Ένα χρόνο αργότερα, οι μαύροι του Μοντγκόμερι είχαν αποκτήσει τη
δική τους θέση στο λεωφορείο.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ενός
μαζικού μαύρου κινήματος, ο Κινγκ δημιούργησε την οργάνωση «Συνδιάσκεψη
της Χριστιανικής Ηγεσίας των Πολιτειών
του Νότου», εγκαινιάζοντας πλέον και
επίσημα τον αγώνα κατά των φυλετικών
διακρίσεων. Έχοντας εξασφαλίσει ένα
ισχυρό βήμα στο Νότο, ξεκινά τις ανθρωπιστικές περιοδείες του ανά τις ΗΠΑ,
συζητεί με τους μαύρους για τα πολιτικά
τους δικαιώματα, ακολουθεί την πολιτική
τής ενεργού μη βίας, διοργανώνοντας
καθιστικές διαδηλώσεις και πορείες δια-

μαρτυρίας, συναντά ξένους ηγέτες, δίνει
πύρινους λόγους, διακηρύσσει ότι «έχει
φθάσει η κατάλληλη στιγμή που μια συντονισμένη εξόρμηση εναντίον της αδικίας θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλα
και χειροπιαστά οφέλη».
Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ‘60
η δημοτικότητά του φθάνει στο αποκορύφωμά της. Το 1964 του απονέμεται το
Νόμπελ Ειρήνης, ενώ ψηφίζεται ο Νόμος
περί Πολιτικών Δικαιωμάτων, που εξουσιοδοτεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
να επιβάλλει την απάλειψη των φυλετικών διακρίσεων στους δημόσιους χώρους και να διώκει ποινικά τις διακρίσεις,
τόσο στα κρατικά μέσα κοινής ωφέλειας,
όσο και στην απασχόληση. Σε λίγο,
όμως, θα εμφανιστούν τα πρώτα σημεία
αντιπολίτευσης στους κόλπους του μαύρου κινήματος. Η φιλοσοφία της μη βίας
«σκοντάφτει» όλο και συχνότερα σε
εξαγριωμένους ριζοσπάστες της λεγόμενης «Μαύρης Δύναμης», που δεν
αργούν να του «κολλήοουν» και το
άκρως ειρωνικό προσωνύμιο «de Lawd»
Ο Κινγκ απαντά διευρύνοντας τη βάση
της οργάνωσής του: συγκροτεί ένα μέτωπο των φτωχών πληθυσμών από όλες
τις φυλές, τάσσεται κατά του Πολέμου
του Βιετνάμ, πολεμά πλέον «για μια ριζική αναδιάρθρωση ολόκληρης της κοινωνίας, μια επανάσταση αξιών». Το σχέδιό του για μία «Πορεία των Φτωχών
προς την Ουάσιγκτον», διακόπηκε την
άνοιξη του 1968 από ένα ταξίδι του στο
Μέμφις του Τενεσί για την υποστήριξη
μιας απεργίας εργαζομένων στα νοσοκομεία.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1959- Η British Motor Corpration παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, που σχεδίασε ο ελληνικής καταγωγής
βρετανός Άλεκ Ισιγώνης.

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1829- Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην
Αυστραλία. Πρόκειται για
επτά ναυτικούς, που έχουν
καταδικασθεί για πειρατεία
από τους Άγγλους.
1942- Η όπερα «Τόσκα» του
Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει
πρεμιέρα στην Αθήνα από
την Εθνική Λυρική Σκηνή.

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1904- Ο Παύλος Μελάς
αρχίζει τον αγώνα του κατά
των κομιτατζήδων της Δυτικής Μακεδονίας.
1995- Ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των
Σερβοβοσνίων πέφτει στην
αγορά του Σαράγεβο και
σκοτώνει 38 ανθρώπους.

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1912-Η Ελληνική Αεροπορία
θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον
Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το
αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό
κόλπο.
1962- Εγκαινιάζεται η νέα
μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η εθνική Αθηνών - Λαμίας, από τον πρωθυπουργό
Κωνσταντίνο Καραμανλή.

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1922- Διεξάγεται η τελευταία
μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών
δυνάμεων.
2016- Απεβίωσε ο Μαρκ
Ριμπού, σπουδαίος γάλλος
φωτορεπόρτερ, δημιουργός
φωτογραφιών που έμειναν
στην ιστορία, όπως «το κορίτσι με το λουλούδι»

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

1923- Οι Ιταλοί βομβαρδίζουν
και καταλαμβάνουν την
Κέρκυρα.
1997- Σε τραγικό δυστύχημα,
μέσα στο Παρίσι, σκοτώνεται
η πριγκίπισσα Νταϊάνα, μαζί
με τον σύντροφό της Ντόντι
αλ Φαγιέντ και τον οδηγό της
μοιραίας Μερσεντές, ενώ
τραυματίζεται ο σωματοφύλακάς της.

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1911- Με ενθουσιασμό και
συγκίνηση υποδέχεται ο
ελληνικός λαός το θωρηκτό
Αβέρωφ, που καταπλέει στα
φαληρικά νερά.
1939- Η Γερμανία εισβάλλει
στην Πολωνία. Αρχή του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1843- H πτωχευμένη Ελλάδα
αναγκάζεται να υπογράψει το
«μνημόνιο», που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των
Μεγάλων Δυνάμεων για τα
οικονομικά του κράτους.
1966- Η Γερμανία εισβάλλει
στην Πολωνία. Αρχή του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου.
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ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΣ 1871 – 1958 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ 1912 - 1991
της της φτωχολογιάς και
στα διηγήματα του περιγράφει
τους καημούς και τα βάσανά
της.

χρόνων (το 1924) εμπνευσμένος από την κατάργηση της βασιλέιας στην Ελλάδα έγραψε το
ποίημα «Ύμνος στη δημοκρατία».

Έπαιρνε τα θέματα του από τις
λαϊκές γειτονιές, τους φτωχούς
εργάτες και τους βασανισμένους λιμενεργάτες. Εκτός από
τα διηγήματα του, ο Βουτυράς
ασχολήθηκε με τη συγγραφή
σχολικών αναγνωστικών και
μαζί με τον Ν. Έλατο έκδοσαν
τα αναγνωστικά από τη Δεύτερη μέχρι την Έκτη τάξη κατά
την περίοδο 1928-1932. Το
1930 είχε γράψει το αναγνωστικό «Τα δικά μας και τα παλιά μας χρόνια».

Το 1929 πήγε στην Αθήνα για
να σπουδάσει νομικά αλλά οι
οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας του δεν του το επιτρέπουν και εργάζεται ως υπάλληλος σε εταιρεία υδραυλικών
έργων. Από το 1930-31 εργάζεται σε οικοδομές και σε μανάβικο της κεντρικής λαχαναγοράς.

Μέρος 19ον
Ο Δημοσθένης Βουτυράς είναι ένας
από τους μεΤου Δρα
γαλύτερους διηΚύπρου
γηματογράφους
μας. Έγραψε πεΤοφαλλή
ρίπου 400 διηγήματα που εκδόθηκαν σε 31 τόμους.
Γεννήθηκε
στην
Κωνσταντινούπολη το 1871

Έγραψε τα έργα «Ο Λαγκάς και
άλλα διηγήματα» (1901),
ειδωλολάτρης»,
«Παπάς
(1920) «Αλανιάρηδες» (1922),
«Ζωή αρρωστεμένη», «Γκρέμισμα των θεών», «Κάλπικοι
πολιτισμοί» , «Τρικυμίες» κ.α.

αλλά όταν ήταν τριών χρόνων
ήρθε με την οικογένεια του στην
Ελλάδα και εγκαταστάθηκαν
στον Πειραιά. Εκεί τελείωσε το
Δημοτικό και το Γυμνάσιο.
Μετά τις Γυμνασιακές του σπουδές ασχολήθηκε με τη ναυτιλία
αλλά αργότερα, με την αυτοκτονία του πατέρα του ασχολήθηκε
με τις οικοδομικές επιχειρήσεις
της οικογένειας και προσπάθησε να τις σώσει από την οικονομική καταστροφή αλλά δεν
τα κατάφερε. Η οικονομική του
κατάσταση χειροτέρευε και κατέληξε αγανακτησμένος από
την μιζέρια και τελικά επιδόθηκε
στο γράψιμο για να βγάζει το
ψωμί του.
Ο Βουτυράς ήταν αυτοδίδαχτος
και είχε πηγαίο ταλέντο. Δεν είχε
ξένες επιδράσεις όπως πολλοί
άλλοι έλληνες λογοτέχνες. Δημοσίευσε τα πρώτα του διηγήματα στα περιοδικά «Παναθήναια» και στο «Περιοδικόν
μας» του Γεράσιμου Βώκου.
Παρόλο που δεν ακολουθούσε
καμιά κοσμοθεωρία στάθηκε
πάντα φίλος και συμπαραστά-

Στο έργο «Τρικυμίες» ένας άνθρωπος προσπαθεί να στερεώσει την ευτυχία που του εξασφαλίσε ο μόχθος του και
μερικές ευνοϊκές περιστάσεις.
Εργάστηκε ο άνθρωπος αυτός
πρόθυμα και τίμια στο εμπόριο,
κέρδισε την εύνοια του αφεντικού του, τον διαδέχθηκε στη
δουλειά του και στην περιουσία
του, αφού πρώτα παντρεύτηκε
την κόρη του και την υπεροψία
της, αγάπησε δυνατά, πόνεσε
πολύ όταν κατάλαβε ότι δεν
μπορεί να μοιράζετια τη γυναίκα
του με τους άντρες του κύκλου
της, γκρέμισε ό,τι είχε υψώσει
ως τότε και πάλι οικοδόμησε κάνοντας σύντροφο της ζωής του
οριστικό και σίγουρο την ταμία
του, τη δειλή και σιωπηλή υπάλληλο του. Ο Βουτυράς γράφει
για τις «τρικυμίες της ζωής», τις
κοινωνικές τρικυμίες.
Ο Δ. Βουτυράς πέθανε στην
Αθήνα το 1958.
Νικηφόρος Βρεττάκος 19121991
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι ο
ποιητής της αγάπης και της ειρήνης. Γεννήθηκε την 1η του
Γενάρη 1912 στις Κροκεές της
Λακωνίας και μετά το Δημοτικό
πήγε στο Γυμνάσιο στο Γύθειο.
Στην πολύ νεαρή ηλικία των 12

Το 1933 έκδοσε την ποιητική
συλλογή «Κατεβαίνοντας στη
σιγή των αιώνων». Τον επόμενο χρόνο (1934) παντρεύτηκε
την Καλλιόπη (Πίτσα) Αποστολίδη με την οποία εργαζοταν
μαζί ως ημερομίσθιοι γραφείς
στις Γενικές Αποθήκες Στρατού
στον Πειραία.
Το 1935 έκδοσε τις ποιητικές
συλλογές «Οι γκριμάτσες του
αναθρώπου» και «Ο πόλεμος».

βγαίνει από τις χαράδρες.
Κάτι σα μια βουή από θάλασσες που τις περόνιασε η
λύπη.....
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
ο Βρεττάκος έγραψε τα έργα
«Ηρωική συμφωνία», «Το
αγρίμι», «Η παραμυθένια πολιτεία», «Το βιβλίο της Μαργαρίτας», «Ο Ταϋγετος και η
σιωπή», «Δυο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου», «Τα θολά ποτάμια»
κ.α. Με τη λήξη του πολέμου
(1945) , ιδιαίτερα μετά τις φορβερές καταστροφές στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι με τις
ατομικές βόμβες, ο Βρεττάκος
γίνεται κήρυκας της ειρήνης και
του αφοπλισμού και οραματίζεται την παγκόσμια συναδέλφωση. Υψώνει τη φωνή του για
την κατάργηση των ατομικών
όπλων, γίνεται ένας μεγάλος ανθωπιστής. Δίνουμε μερικούς
στίχους όπου εξυμνεί την ειρήνη:

Τα φύλλα της καρδιάς μου
παίζουν τις ελπίδες τους
Στις ανθισμένες αχλαδιές κάθεται η αθωότητα
Εκατομμύρια ψυχές που εύχονται την αγάπη
Γέρνουνε με την παρουσία
της
Τις αχλαδιές της αυγής.
Κατά τη δεκαετία του 1950 ο
Βρεττάκος διατηρούσε μόνιμες
στήλες στις εφημερίδες «Προοδευτική Αλλαγή» και «Ώρα»
και στο περιοδικό «Ελληνικά
Χρονικά». Συνεργαζόταν επίσης με το περιοδικό «Επιθεώρηση Τέχνης»
Ο Βρεττάκος εκφράζοντας την
αγανάκτηση του για την εκτέλεση έντεκα πολιτών της Πράγας για «αντικομματικές ενέργειες» το 1952, δεν διστάζει να
πει τη γνώμη του για το σταλινικό καθεστώς που επικρατούσε. Να μερικοί στίχοι που
δείχνουν την αγανάκτησή του:

Πήρε μέρος στο αλβανικό μέτωπο το 1940 και τις αναμνήσεις του από τον πόλεμο κατά
των Ιταλών τις καταγράφει στο
βιβλίο του «Οδύνη» . Με την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, πήρε ενεργό μέρος στην
Εθνική Αντίσταση, οργανώθηκε
στο ΕΑΜ και έγινε μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος της
Ελλάδας. Ο Βρεττάκος δεν λυγίζει και δεν απελπίζεται με τη
Γερμανική κατοχή. Στο ποίημα
του «Ακόμα τούτ’ η Άνοιξη»
δείχνει την αισιοδοξία του. Δίνουμε μερικούς στίχους:
Μη γελαστήτε απ’ τον καημό
σας και σας πάρει ο ύπνος
Γιατί καινούρια σύννεφα πλάκωσαν την πατρίδα!
Μαύρα
στριφτοπλεγμένα
σύννεφα κρέμονται σα μολύβια
Πάνω από μας, πάνω απ’ τα
σπίτια μας πάνω,
απ’ τους τάφους των παιδιών
μας!
Γίνεται ο ήλιος κόκκινο φεγγάρι, τα βουνά μας
Βάζουν τους γκρίζους τους
γυλιούς το ένα πίσω απ’ τ’
άλλο
Κι ένα πικρό αντιβούισμα

Η μάχη τέλειωσε
Η σιωπή έφερε τα πουλιά.
Η ησυχία βασιλεύει εκεί
Το χώμα ξαναβρήκε τη δύναμη του
Τ’ αραποσίτια ξαναδείχνουνε
το φως δείχνοντας
Πάνω από τη θάλασαα
Μεσ’ τ’ ουρανού το γαλανό
μελτέμι μουσκεμένα

Δεν ξέρει η μητέρα μου τι σημαίνουν αυτές
Οι ρυτίδες στην όψη μου. Δεν
ξέρει πως πάνω της
Διακρίνονται 11 κρεμάλες της
Πράγας,
Πως είν’ οι τροχιές απ’ τις
σφαίρες που αυλάκωσαν
Το φως της πατρίδας μου,
πως ειν’ τα σχέδια

Της θύελλας του αιώνα μας.
Το 1954 εκλέγηκε δημοτικός
σύμβουλος στον Πειραία και τιμήθηκε δυο φορές με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης (1940 και
1956). Το 1960 κυκλοφόρησε
μια εκτεταμένη μελέτη του με
τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης – η
αγωνία του και το έργο του».
Κατά τη διάρκεια της εφτάχρονης δικτατορίας της Χούντας ο
Βρεττάκος έζησε στο εξωτερικό
πρώτα στην Ελβετία και αργότερα στο Παλέρμο της Σικελίας
όπου εκεί συνεργάστηκε στη
συγγραφή του ελληνο-ιταλικού
λεξικού. Στο Παλέρμο εκδόθηκαν επίσης μεταφρασμένα στα
ιταλικά μια επιλογή από τα ποίηματα του.
Άλλα έργα του Βρεττάκου είναι
«Γράμμα στον Ρ. Οππενχάϊμερ», «Βασιλική δρυς», «Αυτοβιογραφία», «Το βάθος του
κόσμου»,
«Διαμαρτυρία»
(1974), «Ωδή στον ήλιο»,
«Λειτουργία κάτω από την
Ακρόπολη» κ.α.
Το 1976 η Ακαδημία της Αθήνας
του απένειμε το Βραβείο «Ουράνη» και το 1980 είχε προταθεί
μαζί με το Γιάννη Ρίτσο για το
Βραβείο Νόμπελ. Για το ίδιο
Βραβείο είχε προταθεί ακόμα
τρεις φορές το 1989, 1990 και
1991 από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών. Εκλεγηκε
Μέλος της Ακαδημίας της Αθήνας το 1987. Το Πανεπιστήμιο
της Αθήνας τον αναγόρευσε
επίτιμο διδάκτορα το 1991. Επιλογή από τα ποιήματα του μεταφράστηκαν και στα Αγγλικά
από τον David Connolly με τίτλο
“Nikiforos Vrettakos: Gifts in
Abeyance. Last Poems 19811991”
Ο Βρεττάκος πέθανε στις 4 Αυγούστου 1991.
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ΠΕΜΠΤΗ 26/08
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)
20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
21.00 Μαζί/Birlikte (Ε)

ματα (Ε)
09.00 Λούνα Πάρκα (Ε)
11.30 Σπίτι στη Φύση (Ε)
13.00 Μαζί/Birlikte (Ε)
14.00 EU 4 U (Ε)
15.00 ΑrtCafe (Ε)
16.00 Ειδήσεις
19.05 H Ζωή μας ένα Τραγούδι (Ε)
21.00 Ειδήσεις
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/08
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
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/08
στο ΡΙΚ(Ε)
06.00 Όμορφη Μέρα
21.00 Ειδήσεις
07.30 Είναι θέμα υγείας (Ε) ΔΕΥΤΕΡΑ 30/08
08.00 Θαλασσογραφία (Ε)
07.30 Όμορφη Μέρα (E)
9.30 Το Καφενείο (Ε)
09.00 Είναι Θέμα Υγείας (Ε)
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.30 Γυναίκα
13:30 Γυναίκα (Ε)
14.30 Happy Hour
14.30 Θαλασσογραφία (Ε)
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 16.00 Ειδήσεις και στη νοη16.20 Κοντά έπεσες (Ε)
ματική
17.20 Καμώματα τζι
17.20 Καμώματα τζι ΑρώΑρώματα
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε)
20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/08
05.45 Road Trip (Ε)
07.30 Καμώματα Τζι Αρώ-

ματα (Ε)
18.00 Ειδήσεις
20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
21.00 Ειδήσεις
ΤΡΙΤΗ 31/08
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε)
09.00 Είναι Θέμα Υγείας (Ε)
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
13.30 Γυναίκα (Ε)
14.30 Θαλασσογραφία (Ε)
16.00 Ειδήσεις και στη νοηματική
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα (Ε)
18.00 Ειδήσεις
20.00 Το Μυστικό της Πεταλούδας (Ε)
21.00 Eu 4 U (Ε)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/09
07.30 Όμορφη Μέρα
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε)
12.30 Εμείς και ο Κόσμος
μας
13:30 Γυναίκα
14:30 Θαλασσογραφία (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 Αφανείς Ήρωες (Ε)

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:20 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
19:50 Προκλήσεις - ΡΙΚ
20:50 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την
Βασούλα Χριστοδούλου
21:20 Ελληνική Ταινία: Το Κάθαρμα
(1963)
22:50 Ελληνική Ταινία: Ένας Ξένος
στο Κρεβάτι μου (1987)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 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: Μίσος (1963)
22:05 Ελληνική Ταινία: Καλώς Ήρθε
το Δολάριο (1967)
23.45 Ελληνική Ταινία: Διόρθωση
(2007)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 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: Διαμαρτυρία, υπό μορφή πικετοφορίας,
υπέρ της Αμμοχώστου, 17.8.21 έξω
από την Πρωθυπουργική κατοικία που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου
ΜΒ.
21:10 Ελληνική Ταινία: Ζητείται Ψεύτης (1961)
23:35 Ελληνική Ταινία: Στούπερμαν
…. Αγάπη μου (1988)
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώ-

www.hellenictv.net
t: 020 8292 7037

δεκα Αποστόλων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθερία Σωφρονίου
21:25 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή
22:00 Ελληνική Ταινία: Δεμένη Κόκκινη Κλωστή (2011)
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 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: Οίκος Ευγηρίας
23:10 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 31 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: Τα
Οπωροφόρα της Αθήνας (2010)
21:55 Ελληνική Ταινία:Ο Βέγγος Σωφεράντζα (1964)
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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 την τραγουδίστρια Ευριδίκη
20:25 Ελληνική Ταινία: Ο Εξυπνάκιας
(1966)
22:00 Ελληνική Ταινία: Από την Άκρη
της Πόλης (1998)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
21:20 Το Κάθαρμα (1963).
Δράμα με τους Γιώργο Φούντα, Μάρω Κοντού, Στέφανο
Στρατηγό. Η Μάγδα είναι τραγουδίστρια σε καμπαρέ, ενώ
παράλληλα εργάζεται και ως
πόρνη. Η ζωή της θα αλλάξει
ριζικά όταν γνωρίσει τον ναυτικό Μάνο, που θα της ζητήσει
να αλλάξει ζωή και να τον παντρευτεί. Γρήγορα όμως θα
έχει μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:50 Ένας Ξένος στο
Κρεβάτι μου (1987). Κωμωδία με τους Βύρωνα Κολάση,
Ίριλα Καλύβα, Χρήστο Ζορμπά και Γιάννη Μποσταντζόγλου. Ένα ζευγάρι και ο Τέλης,
που μόλις έχει καυγαδίσει με
τη κοπέλα του, πηγαίνουν σε
ένα πάρτι μασκέ και καταλήγουν μεθυσμένοι. Ύστερα από
αρκετά απρόοπτα, ο Τέλης θα
βρεθεί μαζί με δυο γυναίκες
που η μία αγνοεί την ύπαρξη
της άλλης. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:50 Μίσος
(1963). Δραματική ταινία με
τους Νίκο Ξανθόπουλο,
Νέλλη
Παππά,
Κώστα
Κούρτη. Ο Πανάγος Μανάσος, έχει καταφέρει να μονιάσει τον τόπο του και τους ανθρώπους του, όμως η
διχόνοια είναι μέσα στο ίδιο

του το σπίτι. Έχει δύο γιούς
που ο ένας εχθρεύεται τον άλλον και πιστεύουν ότι η περιουσία του πατέρα τους κινδυνεύει. Θα καταφέρει άραγε ο
πατέρας τους να φέρει την
ομόνοια και στο σπίτι του; ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
22:05 Καλώς Ήρθε το Δολάριο (1967). Ηθογραφία με
τους Γιώργο Κωνσταντίνου,
Νίκη Λινάρδου, Αλέκο Τζανετάκο, Σωτήρη Μουστάκα,
Μάκη Δεμίρη. Ο στόλος έρχεται στο λιμάνι του Πειραιά σε
λίγες μέρες. Ο Σταύρος μαζί
με την Φούλη, ιδιοκτήτες του
μπαρ BLUE ΒLΑCΚ, αναθέτουν στον Φίλιππο Αγγελούτσο την εκμάθηση στοιχειωδών αγγλικών σε δύο από
τις κοπέλες του μαγαζιού, την
Τζίνα και την Λίζα. Ο Φίλιππος, ευυπόληπτος υπάλληλος
αλλά με μεγάλη ανάγκη από
λεφτά. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 23:45 Διόρθωση
(2007). Δράμα με τους
Γιώργο Συμεωνίδη, Ορνέλα
Καπετάνη, Σαβίνα Αλιμάνι,
Ένας άντρας βγαίνει από τη
φυλακή έχοντας με αφετηρία
για την επανένταξή του έναν
ξενώνα κοινωνικής πρόνοιας.
Από τις πρώτες μέρες της
αποφυλάκισής του, συναντάει
στο δρόμο μια όμορφη Αλβα-

νίδα μητέρα με το παιδί της
και αρχίζει να την παρακολουθεί, σαν να την ξέρει από παλιά. ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:50 Ζητείται Ψεύτης
(1961). Κωμωδία με τους
Ντίνο Ηλιόπουλο, Παντελή
Ζερβό, Άννα Κυριακού, Δημήτρη Νικολαΐδη, Θανάση Βέγγο
και Μάρθα Καραγιάννη. Ο Θεόδωρος Πάρλας ή Ψευτοθόδωρος δηλώνει επαγγελματίας ψεύτης και έρχεται από
το χωριό του στην Αθήνα για
δουλειά. Μια τυχαία συμπλοκή στο λεωφορείο και
ένα χαστούκι που θα δώσει σε
έναν επιβάτη θα έχει συνέπειες. ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 22:15 Στούπερμαν …
. Αγάπη μου (1988). Κωμωδία με τους Νίκο Ρίζο, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Χρήστο
Νέρη, Αθηνά Μαυρομμάτη,
Βέρα Γκούμα και Τζένη Βάνου. Ο Ρίζος είναι ερωτευμένος με μια χοντρή, πλούσια
ηθοποιό και τραγουδίστρια, η
οποία έχει μια ανιψιά που είναι
ερωτευμένη με ένα μηχανόβιο. Η τραγουδίστρια, προκειμένου να δει αν ο Ρίζος την
αγαπά πραγματικά, αποφασίζει να τον βάλει σε δοκιμασία.
Το ίδιο θα κάνει και η ανιψιά
της με τον μηχανόβιο. ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

22:00 Δεμένη Κόκκινη Κλωστή (2011). Δραματική ταινία
με τους Θάνο Σαμαρά, Τάσο
Νούσια, Ανέστη Βλάχο Το
1945 σε ένα ορεινό ελληνικό
χωριό ομάδες παρακρατικών
τρομοκρατούν και δολοφονούν τους αριστερούς που δεν
έχουν δηλώσει υποταγή. Ένας
από αυτούς, ο νεαρός Λάμπρος, θα αναγκαστεί να βγει
στο βουνό και για να προστατέψει την οικογένειά του και
έτσι θα ανοίξει ακόμη έναν κύκλο αίματος. ΔΕΥΤΕΡΑ 30
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:00 Οίκος
Ευγηρίας (1984) με την
Πόπη Άλβα , Ελεάνα Απέργη
,Μάρθα
Βούρτση,
Νίκο
Βρεττό. Το έργο κινείται σε
δύο βασικά επίπεδα: στο επίπεδο της πραγματικότητας
του μικρόκοσμου ενός γηροκομείου με άθλιες συνθήκες
διαβίωσης των τροφίμων του
και στο επίπεδο της αποτύπωσης αυτής της πραγματικότητας απ' την τηλεόραση.
Μια αποτύπωση, που κάθε
άλλο παρά αυθεντική είναι.
ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 20:30
Τα Οπωροφόρα της Αθήνας
(2010). Κωμωδία με τους Λευτέρη Βογιατζή, Νίκο Κουρή,
Αλεξία Καλτσίκη. Ένας συγγραφέας, κλεισμένος στο σπίτι
του, γράφει για έναν αλαφροΐ-

σκιωτο νεαρό, ο οποίος περιφέρεται στην Αθήνα και δοκιμάζει τα φρούτα της. Στο Κολωνάκι επιβιώνουν ακόμη
γλυκά σύκα, στο Φάληρο ρόδια και μανταρίνια, στην παραλιακή φραγκόσυκα, ενώ σε
όλους τους δρόμους υπάρχουν διάσπαρτες μουριές.
ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 21:55
Ο Βέγγος Σωφεράντζα
(1964). Κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο, Ανδρέα Μπάρκουλη. Ο Μπάμπης και ο Ντίνος έχουν από κοινού μια
σχολή οδηγών στην Αθήνα. Ο
γοητευτικός Ντίνος ασχολείται
με τις όμορφες και νεαρές πελάτισσες, ενώ οι λιγότερο ελκυστικές περιπτώσεις –για τα
γούστα του Ντίνου–, μένουν
για τον Μπάμπη. Ο Ντίνος θα
ερωτευτεί την Άννυ, την οποία
η μητέρα της θέλει να παντρέψει με έναν πλούσιο. ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20:25 Ο Εξυπνάκιας (1966).
Κωμωδία με τους Δημήτρη
Παπαμιχαήλ, Μαριάνα Κουράκου. Ένας νεαρός ερωτευμένος προσλαμβάνεται σαν
υπάλληλος στην επιχείρηση
του μέλλοντος πεθερού του
για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του.

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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Εφιαλτική πρεμιέρα για ΑΠΟΕΛ με «τεσσάρα»
από την Πάφο!

Θ

ύμα τεράστιας έκπληξης
έπεσε ο ΑΠΟΕΛ στην
πρεμιέρα του κυπριακού
πρωταθλήματος, γνωρίζοντας
τον... διασυρμό 4-0 από την
Πάφο στο «Στέλιος Κυριακίδης». Δεν πήγε τίποτα καλά για
την ομάδα του Σάββα Πουρσαϊ-

τίδη σε ένα... εφιαλτικό βράδυ
για τους «γαλαζοκίτρινους», οι
οποίοι παρουσίασαν ξανά τις
αδυναμίες και τα τρομερά κενά
της περσινής απογοητευτικής
σεζόν όπου τερμάτισαν στην 8η
θέση. Με το... καλημέρα, η Πάφος άνοιξε το σκορ, όταν ο Σε-

μέδο με σουτ από την «καρδιά»
της περιοχής ακριβώς με τη συμπλήρωση ενός λεπτού αγώνα
έκανε το 1-0. Στη συνέχεια, οι
φιλοξενούμενοι ήλεγξαν τον
ρυθμό χωρίς να μπορέσουν
ωστόσο να απειλήσουν ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Λίγο
πριν βγει το ημίχρονο, ο
ΑΠΟΕΛ... κατέρρευσε δεχόμενος δύο γκολ στα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα, ο Βάλακαρι
διπλασίασε τα τέρματα της Πάφου από την άσπρη βούλα στο
45', με τον Σεμέδο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους
να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ
στο 3-0 (45+4'). Το τελικό σκορ
διαμόρφωσε ο Βάλακαρι με το
δεύτερο προσωπικό του τέρμα,
με πανέμορφο σουτ από τα
όρια της μεγάλης περιοχής.

Λίβερπουλ: Ο Βενγκέρ στην προπόνηση του
Τσιμίκα και των Ρεντς
Άρνολντ.
Ο Αρσέν Βενγκέρ στο προπονητικό κέντρο της Λίβερπουλ. Ο
71χρονος Αλσατός πρώην προπονητής της Άρσεναλ και νυν
επικεφαλής της παγκόσμιας
ανάπτυξης ποδοσφαίρου της
FIFA βρέθηκε στην προπόνηση
του Κώστα Τσιμίκα και των συμπαικτών του στους Ρεντς.

Ο επικεφαλής της παγκόσμιας
ανάπτυξης ποδοσφαίρου της
FIFA και πρώην προπονητής
της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ,
βρέθηκε στην προπόνηση της

Λίβερπουλ για ν' απονείμει τα
βραβεία στον Γιούργκεν Κλοπ
και τους συμπαίκτες του Κώστα
Τσιμίκα, Άλισον, Τιάγκο, Βίρτζιλ
φαν Ντάικ και Τρεντ Αλεξάντερ-

Η Premier League «κόβει» τα ταξίδια των διεθνών
σε χώρες που βρίσκονται σε κόκκινη λίστα
μπορέσει να ταξιδέψει στην πατρίδα του για να
ενσωματωθεί στην εθνική του ομάδα, εφόσον η
χώρα ανήκει στην κόκκινη λίστα του Ηνωμένου
Βασιλείου.
Αυτή η απόφαση θα αποτρέψει 60 παίκτες 19
ομάδων της Premier League να ενσωματωθούν
στα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα, για
τους αγώνες του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των
προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η

Premier League εξέδωσε ανακοίνωση
στην οποία ξεκαθάρισε ότι όλα τα κλαμπ
αποφάσισαν να μην επιτρέψουν στους διεθνείς τους να ταξιδέψουν στις χώρες που βρίσκονται σε κόκκινη λίστα, εξαιτίας της πανδημίας.
Είναι πλέον επίσημο: Κανείς ποδοσφαιριστής
που αγωνίζεται στην Premier League δεν θα

Όπως σημειώθηκε στην ανακοίνωση της Λίγκας,
αν επιτρεπόταν στους διεθνείς το ταξίδι, τότε θα
έπρεπε να χάσουν δύο αγώνες Premier League,
ένα ευρωπαϊκό και ένα παιχνίδι για τον τρίτο γύρο
του EFL Cup, καθώς θα ήταν υποχρεωμένοι να
μείνουν σε δεκαήμερη καραντίνα.
Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες που «κόβουν» το
ταξίδι διεθνών της είναι η Λίβερπουλ, κάτι που
σημαίνει ότι οι Σαλάχ (Αίγυπτος), Άλισον, Φαμπίνιο και Φιρμίνο (Βραζιλία) θα μείνουν στο Λίβερπουλ.
Η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβάνεται στην κόκκινη
λίστα, κάτι που θα απέτρεπε πιθανή συμμετοχή
των Τσιμίκα, Τζόλη και Γιαννούλη στην Εθνική
Ελλάδας, για τους αγώνες με Κόσοβο και Σουηδία.

Οι τρεις προϋποθέσεις για να αποκτήσει τον
Ρονάλντο η Σίτι

Ο λόγος της παρουσίας του
Βενγκέρ ήταν η απονομή των
βραβείων Best FIFA Men’s του
2020 στον Γιούργκεν Κλοπ και
τους συμπαίκτες του 25χρονου
Έλληνα διεθνή αριστερού μπακ,
Άλισον, Τιάγκο, Βίρτζιλ φαν
Ντάικ και Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ.

Premier League: 28.08.2021

Η

Μάντσεστερ Σίτι θα πρέπει να κινήσει γη και ουρανό σε περίπτωση που
αποφασίσει να κινηθεί για την
απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, από την Γιουβέντους.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται
πως εξετάζει το ενδεχόμενο
αποχώρησης του από την Γιουβέντους. Το τελευταίο διάστημα
στην Ισπανία ανέφεραν ότι η
Παρί Σεν Ζερμέν ενδέχεται το
επόμενο καλοκαίρι να πάει για
το κοσμοϊστορικό «μπαμ» με
τον Πορτογάλο σούπερ σταρ.
Ωστόσο, η «L' Equipe» αποκάλυψε ότι ο 36χρονος επιθετικός

βλέπει τον εαυτό του στη Μάντσεστερ Σίτι και κινεί τα νήματα
για τη μετακίνησή του στην
πρωταθλήτρια Αγγλίας.
Η υπόθεση της μεταγραφής του
όμως δεν είναι τόσο εύκολη.
Στην Ιταλία τα Μέσα τονίζουν
πως η Σίτι δεν είναι διατεθειμένη
να βγάλει από τα ταμεία της 30
εκατομμύρια ευρώ και να τα
προσφέρει στην Γιουβέντους
για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ως εναλλακτική λύση, υπάρχει
το ενδεχόμενο ανταλλαγής Γκαμπιρέλ Ζεσούς με Ρονάλντο,
αλλά ο Βραζιλιάνος επιθετικός
δεν επιθυμεί πλέον την άμεση

αποχώρησή του από τον σύλλογο, παρά το γεγονός ότι στις
αρχές του καλοκαιρού αναζητούσε άλλες ομάδες για να συνεχίσει την καριέρα του.
Επιπλέον, η ομάδα του Πεπ
Γκουαρδιόλα θα πρέπει να πουλήσει έναν επιθετικό από το ρόστερ, εάν θέλει να κάνει δικό της
τον Ρονάλντο και σύμφωνα με
το «Sky Sport Italia», ο Ραχίμ
Στέρλινγκ συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να
βγει στο «σφυρί». Ωστόσο, με
τον χρόνο να πιέζει, μοιάζει
εξαιρετικά απίθανο, η Μάντσεστερ Σίτι να βρει πιθανή ομάδα
για την παραχώρηση του
26χρονου επιθετικού.
Από την πλευρά του πάντως ο
Ρονάλντο, ο οποίος βλέπει το
συμβόλαιό του να λήγει τον Ιούνιο του 2022, ελπίζει να αποχωρήσει από τη Γιουβέντους
πριν από τη λήξη της συμφωνίας του με τους «μπιανκονέρι».
Γι' αυτό κι άλλωστε έχει έρθει
ήδη σε επαφή με τους συμπατριώτες τους που αγωνίζονται
στην Σίτι, Μπερνάρντο Σίλβα,
Ρούμπεν Ντίας και Ζοάο Κανσέλο προκειμένου να μάθει περισσότερες πληροφορίες για
την ομάδα.
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Biden sticks to Kabul
withdrawal deadline
fusal to delay US pullout.
Europe's appeals
fall on deaf ears

U.S. President Joe Biden declared Tuesday he is sticking to
his August 31 deadline for completing a risky airlift of Americans,
endangered Afghans and others
seeking to escape Taliban-controlled Afghanistan.
The decision defies allied
leaders who want to give the
evacuation more time and opens
Biden to criticism that he caved
to Taliban deadline demands.
“Every day we’re on the
ground is another day that we
know ISIS-K is seeking to target
the airport and attack both us
and allied forces and innocent
civilians,” Biden said at the White
House, referring to the Islamic
State group's Afghanistan affiliate, which is known for staging
suicide attacks on civilians.
He said the Taliban are co-

operating and security is holding
despite a number of violent incidents. “But it’s a tenuous situation,” he said, adding, “We run
a serious risk of it breaking down
as time goes on.”
The Taliban reiterated on
Tuesday that that there would be
"no extensions" to the August 31
deadline set by the US for the
withdrawal of its troops.
However, the US president did
not completely close the door on
evacuations continuing beyond
next week's cutoff date.
Biden said he had asked the
Pentagon and State Department
for evacuation contingency plans
that would adjust the timeline for
full withdrawal should that become necessary.
Europe's leaders vow to help
Afghanistan despite Biden's re-

Several European leaders had
openly lobbied Joe Biden to extend the end-of-the-month deadline that the US president imposed for the total withdrawal of
American forces.
Leaders from G7 nations —
France, Germany, Italy, the UK,
the US, Canada and Japan —
as well as the heads of NATO,
the UN and the EU executive —
convened on Tuesday, but their
appeals to Washington fell on
deaf ears.
British Prime Minister Boris
Johnson, who acknowledged
after the summit that he wasn't
able to sway his American counterpart. “We will go on right up
until the last moment that we
can,” he said after the summit.
"But you’ve heard what the president of the United States has
had to say, you’ve heard what
the Taliban have said."
A senior French official said
President Emmanuel Macron
had pushed for extending the
August 31 deadline but would
“adapt” to the American sovereign decision. “That’s in the
hands of the Americans,” he
said.
Decision bodes ill for thousands trying to flee Taliban

The United States in recent

“Third dose
of COVID vaccines
the only way forward”
days has ramped up its airlift
amid new reports of rights
abuses that fuel concern about
the fate of thousands of people
who fear retribution from the Taliban and are trying to flee the
country.
The Pentagon said 21,600
people had been evacuated in
the 24 hours that ended Tuesday
morning, and Biden said an additional 12,000 had been flown
out in the 12 hours that followed.
Those include flights operated
by the U.S. military as well as
other charter flights.
Pentagon officials expressed
confidence the airlift, which
started on Aug. 14, can get all
Americans out by next Tuesday,
the deadline Biden had set long
before the Taliban completed
their takeover. But unknown
thousands of other foreign nationals remain in Afghanistan
and are struggling to get out.
The Taliban, who have
wrested control of the country
back nearly 20 years after being
ousted in a U.S.-led invasion
after the 9/11 attacks, insist the
airlift must end on Aug. 31. Any
decision by Biden to stay longer
could reignite a war between the
militants and the approximately
5,800 American troops who are
executing the airlift at Kabul airport.

A third dose of the COVID
vaccines for the elderly and
the vulnerable groups is the
only way forward, Professor
of Microbiology/Molecular Virology at the University of Nicosia Medical School, Petros
Karayiannis told the Cyprus
News Agency, on Wednesday.
Karayiannis,
who
is
member of the scientific committee on the pandemic, said
that the European Medicines
Agency (EMA) might take
weeks to reach a final decision on the issue and therefore we need to act before we
have a new outbreak in the
Autumn.
He explained that the scientific committee has made
recommendations to the
Health Ministry for the third
dose and what is now needed
is for a political decision to be
taken.
Karayiannis also said that
based on data from the UK

and Israel, the third dose is
necessary. He said that the Israeli authorities have administered more than a million
doses to adults over 40 and
the immunisation of people
getting the third dose is increased rapidly and sometimes offering four times more
protection to these groups that
to those those who were inoculated with only 2 doses. In
addition it protects six times
more from hospitalisation.
Dr Karayiannis was asked
about the decision taken by
the Cyprus University of Technology to permit only vaccinated students or those who
have already been infected
with COVID to be present in
classes. He said that he would
rather not make a statement
and that he prefers to wait for
all the universities to decide
on the matter.

Cyprus Representative denounces Turkish violations and moves on Varosha in letter to UNSG
Cyprus Permanent Representative to the UN,
Andreas Hadjichrysanthou, denounced in a letter
to the UN Secretary-General, Antonio Guterres,
dated 6 August 2021, violations of the national airspace of Cyprus, infringements of international air
traffic regulations in the flight information region
and the illegal use of closed ports and airports in
Cyprus by Turkey during April and May 2021, referring at the same time to the illegal visit of Turkish
President, Recep Tayyip Erdogan to the occupied
areas of Cyprus in July and the announcements of
the Turkish side regarding the fenced off city of
Famagusta (Varosha). The violations are recorded
in four separate documents attached to the letter.
Hadjichrysanthou underlined that the UN Security Council "must stand behind its resolutions and
ensure that they have meaning; otherwise, we risk
undermining the credibility of the international system", and that "Turkey’s aggressive conduct and
persistent contempt for international law, as reflected in relevant Security Council resolutions,
reached new heights in July 2021, further endangering the already violated human rights of the
lawful inhabitants of Varosha and seriously harming
the prospects for a settlement of the Cyprus problem."
He noted that during his illegal visit to the occupied area of Cyprus on 20 July 2021, the Turkish
President reiterated his demand for the “recognition

of two states in Cyprus”, in blatant contradiction of
the provisions of relevant Security Council resolutions, the United Nations-established parameters and the existing body of work.
Moreover, Hadjichrysanthou said that the Turkish
perception of “reality” that led the five-plus-one informal meeting on Cyprus (27–29 April 2021) to
an inconclusive end continues unabated and
stressed that "in spite of all obstacles, we remain
committed to a settlement on the basis of a bizonal,
bicommunal federation, with political equality as
defined in Security Council resolutions."
"In that regard, we are encouraged by your message of persistence and determination with regard
to the efforts for the resumption of formal negotia-

tions, as expressed in your latest reports to the
Council," he added, addressing the UN Secretary
General.
The Permanent Representative noted in his letter
that " Turkey continues to systematically harass
civilian and military aircraft
within the Nicosia flight information region with
radio calls. Furthermore, it instructed the secessionist regime that it has installed in the area of
Cyprus under Turkey’s illegal military occupation
to purportedly issue six so-called `notices to
airmen` relating to exercises conducted by the
Turkish Air Force," he said.
The Cypriot diplomat stressed that "the said actions of Turkey are clearly aimed at undermining
the sovereignty of Cyprus, consolidating the ongoing de facto division of the island and attempting
to upgrade the status of the secessionist regime
through the alleged existence of a separate airspace over the occupied territory of Cyprus."
He pointed out that "as stipulated, inter alia, in
various Security Council resolutions, notably resolutions 541 (1983) and 550 (1984), there is only
one Cypriot State, which is the Republic of Cyprus,
and consequently, for ICAO, the Republic of Cyprus
is the sole internationally recognized State responsible for the provision of air traffic services within
the Nicosia flight information region in its entirety,
and for publishing aeronautical information con-

cerning that flight information region."
Hadjichrystanthou noted that the airports located
in the occupied area of Cyprus and the establishment of the so-called “Ercan air traffic control” units
(not listed in the regional air navigation plan) are illegal and consequently their activity is null, void
and operationally not taken into account by international air navigation and the civil aviation community. He said that the President of Turkey blatantly disregarded the clear statement of the
President of the Security Council on Varosha dated
9 October 2020, as well as relevant warnings from
international players, including the European Union,
and, on 20 July 2021, together with the Turkish
Cypriot leader, proceeded to announce “the second
phase of the opening of Varosha”.
Furthermore, he underlined that Turkey’s disdain
for the rules-based international order hit another
high on 23 July 2021 when the Turkish Ministry of
Foreign Affairs issued a press release using disrespectful language towards the Security Council,
which, in discharging the duties entrusted to it by
the Charter, adopted, on the same date, a statement by its President condemning the aforementioned Turkish announcements on Varosha.
As he noted "the Ministry of Foreign Affairs
blandly states that it rejects the statement and calls
on `the international community to face the realities
on the island`”.
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Uber rides and pizza bribes for
under-30s to have their Covid jab

PRESS RELEASE

PATRIARCHAL
VISIT TO THE UK

We are pleased to announce that His All-Holiness,
Ecumenical Patriarch Bartholomew will visit our Greek Orthodox Archdiocese of Thyateira and Great Britain for the
Young people will be offered discounted takeaways and
cheaper cab rides to get their Covid jabs as part of a government-led attempt to boost the uptake of vaccines.
Food delivery and ride-hailing firms including Uber, Bolt, Deliveroo and Pizza Pilgrims will offer incentives to people to get
vaccinated.
Almost 3 million under-30s are yet to receive a first COVID
vaccine dose.
"It really is, for us, just the right thing to do", Gavin Smith, director at Pizza Pilgrims, told Sky News.
The London-based restaurant chain is hoping to convert two
sites into pop-up vaccination centres, where unprotected customers will receive a free slice of pizza if they get a jab.
"If that is the difference for somebody, who is tight on time,
to come and get their jab, then we're happy to give them a
slice of pizza when they've had their jab", Mr Smith said, revealing that 70% of his staff who are younger than 26 are yet
to be fully vaccinated.
"This is to encourage as many of our young employees, as
much as the general population, to get their jab", he said.
The Department of Health and Social Care (DHSC) said taxi
app firm Uber will be sending reminders to all users in August
encouraging them to get jabbed.
The company will offer discounted journeys for young adults
who receive a vaccine, as well as cheaper meals on its food
delivery platform, Uber Eats.
Bolt, another ride-hailing app, will offer "free ride credit" to
vaccination centres following a similar scheme earlier this year
when it offered £250,000 worth of free rides to London vaccination facilities.
Deliveroo will give vouchers to young people who get jabbed.
A spokesman said: "We want to do our small part to support
the NHS during the pandemic, including delivering a million

free meals to frontline NHS staff and vaccine centres. This is
the next step in helping people get vaccinated and safely back
to normal."
Health Secretary Sajid Javid urged people to "take advantage
of the discounts" and thanked the businesses involved for
"stepping up".
Vaccine’s minister Nadhim Zahawi said there was "strong
enthusiasm" among young people so far to get vaccinated,
adding: "Please get your jabs as soon as you can and grab a
bargain."
But some scientists fear the scheme could backfire due to
confusing government messaging.
The positive incentives follow suggestions from ministers
that university students may need to be fully vaccinated against
coronavirus to attend lectures.
"I think you could easily alienate people" Professor Lawrence
Young, a specialist in viral oncology at Warwick Medical School,
told Sky News.
"What we've got to do, I think, is have much better messaging
to younger folk about the benefits of vaccination for them personally and the people around them.
"What I don't understand is why aren't we being more proactive with social media and with the various celebrities that the
18 to 30-year-olds will perhaps respond to better?"
DHSC said further details on partnerships will be released
"in due course" and other incentives "could include vouchers
or discount codes for people attending pop-up vaccine sites
and booking though the NHS, social media competitions and
promotional offers for restaurants".
The government added: "Companies will not ask for or hold
any health data for the incentive scheme."

100th Anniversary Celebrations of our Archdiocese. His
All-Holiness will be with us between October 21st and 24th
2022. His Eminence Archbishop Nikitas has established a special committee,
comprised of clergy and laity
for the Patriarchal Visit and
preparations are already underway. The Archbishop encourages the faithful people
of God to pray for the success
of the preparation. More information will follow in due
course.
From the Press Office of the
Archdiocese

COMFORT FOOD? YES PLEASE!
The promise of warm weather
doesn't look like it's happening,
but we can still hope! In the
mean time, some comfort food
will help from
Greek Deli 2 U!
Shop their tasty
bread selection online now! All you
need to do is purchase their traditional Greek bread,
pop it in the oven
and enjoy a fresh
and warm treat for
the whole family!
Don’t forget to
check out their
must have BUY ONE GET ONE
FREE offer on many of your
Greek & Cypriot essentials, shop
now on their website!

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
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Green transport helps
local business to reduce carbon footprint

Local business owner Richard Reeve has discovered an
innovative way of making deliveries to customers while helping
to reduce his carbon footprint.
When the first COVID-19 lockdown was announced in 2020,
Richard had to temporarily close The Little Green Dragon Ale
House micropub in Green Lanes, Winchmore Hill.
He decided to operate a real ale and craft beer delivery
service in Enfield and Winchmore Hill by initially using his
car.
Richard contacted Enfield Council’s Healthy Streets Team,
to ask if he could borrow one of their e-cargo bikes on a trial
run, so he could to help reduce carbon emissions produced
from using his car and to see if ultimately it was a suitable
mode of delivery transport for him.
After completing the relevant insurance and legal paperwork,

Richard took part in a six-week trial and he fed back his experiences and thoughts to the Council.
The environmentally friendly mode of transport was perfect
for his needs and he discovered that journey times were comparable to making deliveries by car, but much less affected
by traffic congestion. He has since purchased a Little
Green Dragon Ale House micropub branded e-cargo
bike.
Richard's e-cargo bike was partly funded by
a Crowdfunder and match-funded
by the Mayor of London. It is electrically assisted with a range of 30
miles and can carry up to 150kg.
As the trial was so successful,
Enfield Council will be working towards
extending the offer of a loan of an ecargo bike/trike to small local independent
businesses in the borough in the near future,
as part of a ‘try before you buy’ scheme.
Richard Reeve said: “During the lockdowns, the roads were quiet and getting
around wasn't a problem. But as the lockdowns eased, traffic seemed to increase to even
higher levels than before COVID-19, especially
around the end of the school day.
“I found it hard to predict how long deliveries would
take, especially as I now needed to be back in time to
open the pub. I would moan about the traffic, but deep down
I knew that by using my car for deliveries I was also part the
problem.

"I would like to thank Enfield Council for the loan of the
bike, which gave me the confidence that buying our own bike
would be a viable solution. I would urge other businesses to
take up Council's offer of trying out a cargo bike. You may be
surprised to discover how versatile they are."
Cllr Ian Barnes, Deputy Leader of Enfield Council, said:
“E-cargo bikes and trikes are a fantastic environmentally
friendly mode of transport that are perfect for the
use of businesses who carry out deliveries locally.
“I was heartened to hear how Richard
showed such initiative and thought about
how he could reduce his carbon emissions,
by testing a new mode of transport that
has ultimately turned out to be ideal
for him. I would encourage other independent local businesses in the
borough to follow Richard’s lead by
contacting us to find out more about
the loan of an e-cargo bike or trike.
“We are committed to making the Council net carbon neutral by 2030, with the
entire borough following by 2040.”
Small, local and independent businesses in Enfield who are interested
in finding out more about the loan of
an e-cargo bike/trike can register their
interest by emailing the Council’s
Healthy Streets team at:
healthy.streets@enfield.gov.uk
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Nazis, spies and high society:
In the heart of Cockfosters
“Had it not been for the information obtained at Trent
Park House, it could have been London not Hiroshima that
was devastated by the first atomic bomb”
Trent Park House, in Cockfosters, is a historic mansion at
the heart of Trent Park.
It was as important as Bletchley Park in winning the Second
World War. Bletchley was famous for its crack team of Enigma
code breakers, mathematicians and early computer scientists,
led by Alan Turing. Trent Park House was home to the ‘Secret
Listeners’, who recorded conversations
with captured German Generals, when
they were imprisoned and questioned.
These sessions were overseen by the
Intelligence Services, and helped enormously in the war effort.
There is currently a campaign to create
a national museum by 2022. The campaign is approaching donors and sponsors, and plans to create a world-class
showpiece landmark attraction that will
make it a major educational, cultural, and
historical location. It will create jobs in
the local area, and bring in visitors, not just from across the
UK, but from around the world. The Trent Park Museum Trust
is chaired by solicitor Jason Charalambous, who is spearheading efforts to establish the museum. It began as a public campaign when Jason was a Local Councillor.
One of the British spies was Fritz Lustig (1919 - 2017). A
WWII Veteran and former Secret Listener, he says that his
work there was “so top secret that we didn’t really know whether
it had any effect on the outcome of the war, as we never got
any feedback. Now that the files are declassified it is possible
to appreciate that the work of the Secret Listeners played a
crucial role in the secret war.”

These Secret Listeners were almost all German émigrés,
and the majority were Jewish. They had escaped Nazi persecution, and signed up for British military service. They were
then transferred from the British Army’s labour unit, the Pioneer
Corps, for vital intelligence duties. With German as their mother
language, they were able to understand every nuance of German colloquial conversation.
But even before the war, it was an intriguing house. Every
Prime Minister from Lloyd George to Winston Churchill used
to go there. Her Majesty the Queen, when she was a young
Princess Elizabeth, visited often. As did
celebrities like Charlie Chaplin, George
Bernard Shaw and T.E. Lawrence (of Arabia).
The fundraising programme has approached many other trusts and foundations. It has huge value to local people
and schools – at an educational level, by
preserving a captivating history for future
generations. The vision is to create an
immersive learning experience using creative, engaging and innovative exhibition
design.
The aim is to highlight the vital role played by the ‘Secret Listeners’ who were behind some of the most important intelligence discoveries of World War Two. So far the venture has
attracted funding from the National Lottery Heritage Fund, The
Wolfson Foundation and the Architectural Heritage Fund,
among others.
Through learning and outreach programmes, the Trust is
committed to forming meaningful partnerships with local groups.
The Trust is currently trying to secure the funds needed to deliver the project, working towards strict deadlines set by the
site’s freeholder, Berkeley Homes.
James Neophytou

'Epidemic of loneliness':
Fifth of under-35s have one
or no close friends, study finds
An ‘epidemic of loneliness’ among young people has been worsened by Covid, a report has revealed.
A fifth of under-35s say they have one or no close friends, three
times as many as a decade ago, according to research by thinktank Onward.
Millennials, those born from the 1980s to early 1990s, are also
far less likely to chat to neighbours or join in group activities than
previous generations.
But researchers say this is because they lack spare time and
security to put down community roots, rather than being anti-social.
The report urges the Government to create a national civic service
to encourage 18 to 35-year-olds to do voluntary work, with the reward of a partial student loan write-off for doing ten days a year.
Will Tanner, Onward director and former Downing Street policy
adviser, said: ‘Young people are suffering an epidemic of loneliness
that, if left unattended, will erode the glue that holds our society together. After decades of community decline and fifteen months of
rolling lockdowns, young people have fewer friends, trust people
less and are more alienated from their communities than ever before. 'And it is getting worse with every generation.’
Former health minister Lord O’Shaughnessy added: ‘This report
reveals that Britain’s fraying social fabric is not just geographic in
nature but generational, with each new cohort of young people
less interwoven with, and supported by, wider society than the one
before it.’ The proportion of under-35s who say they have one or
no close friends has tripled from 7 per cent to 21 per cent over the
past decade. And only 40 per cent said they had at least four close
friends in 2021, down from 64 per cent in 2011/12.
The report’s authors wrote: “Despite the spirit of reciprocity engendered by the pandemic, on several measures the ‘social fabric
gap’ between generations appeared to have worsened in the last
year.”
They pointed towards an increase in the gap in “generalised
social trust” between people over the age of 35 and under 35s.
The gap increased from five percentage points in 2018, according
to the British Social Attitudes Survey, to nine percentage points this
year.
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Letter to the Prime Minister
The Association of Rizokarpasso delivered the
following resolution to the Prime Minister:
On the 47th Anniversary of the tragic invasion
of Cyprus by Turkey the President of the Association of Rizokarpasso Mary Karaolis and Committee Members Andreas Gavrielides, Nicki Elia
and Maria Demetriou delivered the following Resolution to the UK Prime Minister at 10 Downing
Street:

placed by Turkish artefacts. The steady cultural
and religious changes are in fact causing distress
and dismay to secular Turkish Cypriots. In the
last year alone, we have seen 10,000 Turkish
Cypriots demonstrating on the streets and recently a number of Turkish Cypriot political
leaders refused to attend events during President
Erdogan’s visit to the occupied part. After 47

Council response to Turkey’s latest disregard of
UN resolutions and international law regarding
Varosha, as well as the renewal of the UNFICYP
mandate. The UK Government has frequently
talked about being a “force for good”. This is a
laudable ambition, but if it is to mean anything, it
must be translated into clear action – there must
be clear condemnation of Turkey’s actions and

a) The reunification of the island and people of
Cyprus.
b) The removal of all Turkish troops from
Cyprus.
c) The repatriation to Turkey of over 200,000
illegal settlers in Cyprus.
d) The return of all properties to their lawful
owners.
e) The return of all the refugees to their homes
and properties in safety.
f) The abolition of the anachronistic Guarantor
Status held by other countries.
g) The full and effective investigation of the fate
of all the missing persons.

“Rt Hon Boris Johnson
Prime Minister
10 Downing Street
London, SW1A 2AA
Dear Prime Minister
This month marks the 47th anniversary of the
second phase of the Turkish invasion of Cyprus
which resulted in Turkey increasing its occupied
area following the first phase of the Turkish invasion on 20th July 1974 from 3% of the Republic
of Cyprus (a narrow corridor between Kyrenia
and Nicosia) to 36% with Turkish forces occupying the northern part of Cyprus which included
Rizokarpasso. Rizokarpasso had nearly 4,000
Greek Cypriots prior to the 1974 Turkish invasion,
they have now been reduced to 250 enclaved
Greek Cypriots, who on a daily basis are denied
basic human rights, and the properties of the Rizokarpasso refugees or those killed have been
occupied by settlers from Turkey. The illegal occupying regime still dictates what books can be
used by the enclaved children in Rizokarpasso
schools and which teachers can be sent by the
Republic of Cyprus Ministry of Education to teach
in the Rizokarpasso schools. Church services are
now allowed but permission has still to be applied
for beforehand. These atrocities have been highlighted in the media as well as the recent Foreign
Office Independent Review on Persecution of
Christians. It is 47 years since Turkey signed the
Third Vienna Agreement, 2nd August 1975, but
Turkey has not only failed to abide and respect
the Agreement but still violates its provisions.
The 1974 Turkish invasion of Cyprus and the
continued occupation of Cyprus by over 40,000
Turkish troops and over 200,000 illegal settlers
from Turkey violates human rights, fundamental
freedoms and social justice and the very principles at the heart of democracy. Turkey’s continued
occupation is in flagrant violation of International
Law and of the relevant United Nations Security
Council Resolutions including General Assembly
Resolution 3212 (1974). Furthermore, it is in violation of the Fourth Geneva Convention, which
forbids an occupying power to transfer parts of
its own population into the territory it occupies.

The steady influx of illegal Turkish settlers imported from Turkey is designed to demographically change the character of the island. The gradual transformation of occupied Cyprus is quite
obvious: all Greek street-names and symbols of
Christianity including Hellenic landmarks are
being desecrated; erased or renamed and re-

We believe that Turkey’s role as a NATO
member should be reviewed. Turkey mistreats
its minorities, violates freedom of speech, restricts
the media and press. We believe that Turkey
should comply with International Law and abide
by the values upheld by the UN, NATO, and the
Council of Europe of which Turkey is a Member
State. Furthermore, we believe a negotiated solution for Cyprus should encompass:

Thank you for your time and consideration and
look forward to your response.

years, most Turkish Cypriots, now feel they are
forced to accept Islamic religious practices and
to follow Erdogan’s theocratic obsession. They
are afraid their cultural Cypriot roots as a secular
EU Cypriot community, will soon vanish overwhelmed by Islamic fundamentalism.
Turkey time and again has interfered in Cyprus'
affairs. Turkey's rhetoric is clear that it intends to
continue to take unilateral actions and use its military power so that Turkey, itself, benefits from
Cyprus' natural resources. The latest announcement by the illegal regime backed by Turkey is to
open Varosha, contrary to UN Security Council
Resolutions. President Tayyip Erdogan has personally announced that a permanent base for
Turkish unmanned drones at Lefkonico airport
will open and that a naval base will be established
by the Turkish Armed Forces in Famagusta.
UK bases in Cyprus have been used for global
security reasons, therefore, it is important that
powerful nations and international bodies act with
integrity to stop Turkey from threatening and violating the independence and sovereignty of the
Republic of Cyprus, which is an EU state, a
member of the UN and of the Commonwealth
and is a democracy that provides stability, support
and refuge in a volatile region. The UK is a permanent member of the UN Security Council, a
leading member of NATO and of the Commonwealth, a member of the Council of Europe and
has sovereign bases on the island: no other state
has such vested historic, cultural, strategic and
national interests in Cyprus. The UK also has historic treaty obligations to defend the territorial integrity and sovereignty of the Republic of Cyprus.
I quote from PM Margaret Thatcher’s telegram
305 of 15.11.1983 to Turkey’s President Kenan
Evren, in response to the illegal regime’s UDI:
“AS A GUARANTOR POWER UNDER THE 1960
TREATY OF GUARANTEE THE BRITISH GOVERNMENT DEPLOR THIS ACTION ON THE
PART OF THE TURKISH CYPRIOT AUTHORITIES. IT IS CLEARLY INCOMPATIBLE
WITH THE 1960 TREATY OF GUARANTEE. IT
CAN ONLY COMPLICATE THE ALREADY DIFFICULT TASK OF REACHING A SETTLEMENT
IN CYPRUS ACCEPTABLE TO THE PEOPLE
OF BOTH COMMUNITIES AND THE ACTIVITIES OF THE UNITED NATIONS SECRETARY
GENERAL TO ACHIEVE SUCH A RESULT…….
AS PRESIDENT OF ONE OF THE SIGNATORY
STATES OF THE TREATY OF GUARANTEE TO
DO YOUR UTMOST TO SECURE A REVERSAL
OF THIS ACTION”. Therefore, we were appalled
that Britain tried to water down the UN Security

continued occupation of the northern part of Cyprus; the UK must be willing to consider and apply
all measures and actions to Turkey if they do not
reverse their illegal actions, e.g. sanctions on Turkey or Turkish Government Officials. To be a force
for good, the UK must be willing to stand up for,
and defend, UN Resolutions and International
Law.

Yours sincerely,
Mrs Mary Helen Karaolis
OBE BEd(Hons)
MA NPQH FCollT
President of the Association of Rizokarpasso
in Britain on behalf of the Executive Committee
and Members of the Association
of Rizokarpasso in Britain”
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ADVERTISING FEATURE
INSURANCE, MAKING
SENSE…
Oncover Insurance
Services Ltd is authorised and regulated by
the Financial Conduct
Authority. We can arrange competitive premiums for your
insurances. We offer a
First Class Personal
Service which helps us
to establish long-term
partnerships with our
clients

Insurance making sense... Europe could see natural gas
All You Need to Know About
Holiday Home Insurance

A

holiday home is a place
to which you can escape
to forget all your worries.
Or, at least, it should be.
Problems can arise, however,
and that is where holiday home
insurance steps in. It can
provide peace of mind, whether
there is a problem with the
property itself, or if its visitors
are blighted by bad luck.
Here is what you need to know
and what to look out for when
taking out this type of cover.
What is holiday home
insurance? Holiday home
insurance is designed to cover
the risks that can arise from
owning a second property in the
UK, or overseas. For example,
it provides financial protection
from potentially wallet-busting
events such as flooding,
burglary or guests being injured
on a property’s premises and
you - the owner - being found
liable. It is possible to take out
holiday home insurance for a
range of properties and
buildings including, houses,
apartments,
chalets
and
static
caravans.
What does holiday home insurance cover? Holiday home
insurance has many parallels
with traditional home insurance
- but there are important differences as well. For example,
holiday
home
insurance
typically covers properties from
the usual risk of damage
caused by fire, flooding and
storms, as well as loss due to
theft. However, it does also
provide cover when buildings
are left unoccupied for lengthy
periods of time, say, 30 days or
more.
Standard
home
insurance policies tend not to
cover for this, or they impose

shortages, price rises this winter

Andy Patikis
severe restrictions on the cover
provided in such situations.
As with standard home cover,
holiday home insurance comes
in two parts:
Building insurance, this element covers the property’s
structure, including its roof,
floors, walls, doors, windows
and permanent fixtures.
Contents insurance, this
element is concerned with
items inside a property and
protects against the cost of
repairing or replacing possessions, furniture and fittings
in the event they are damaged
or stolen. You can buy buildings
and contents insurance for
holiday homes separately, or
you can combine the pair in an
all-in-one policy from a single
provider. Depending on your
choice of provider, policies also
include optional cover for
accidental damage, home
emergencies, or problems
caused through letting out your
property. These elements may
come at extra cost, so it is
important before signing up to
run through the details and
understand what is (and isn’t)
covered by your policy as
standard. Extra covers The
following are examples of types
of cover that may be included
within a holiday home insurance policy. If they are not
included as standard, it might
be possible to add them on at
extra cost:

local tradespeople in the event
that work needs to be carried
out
on
your
property
following an emergency such
as
the
boiler
breaking
down or pest nfestation
Locks there may be separate
cover to pay for changing
the locks if the keys are
lost or stolen
Emergency travel meets
transport costs in the event you
have to visit a property quickly
to help sort out a crisis
and fix any problems
Loss of income or rent offers
financial cover from the risk of
lost income. For example,
where a property cannot be
rented
out
following
a
flood
or
other
disaster
Alternative accommodation
should a property become uninhabitable, this covers the costs
of housing guests elsewhere
Public liability insurance provides financial protection from
legal action should guests
suffer injuries in your property
for
which
you
are
held financially responsible
Employer’s liability insurance a legal requirement that
covers the cost of employees
(eg gardeners, maintenance
staff) taking legal action against
you after being injured while at
work on your premises

Accidental damage covers the
cost of repairs or replacement
items. For example, where a
guest has broken the TV

Legal expenses protects financially against the cost of potential legal disputes you enter into
with neighbours or guests.

Home emergency provides
you with contact information for

Please contact us for a
quotation 02076912409

There is real danger that Europe will see shortages of natural gas this winter, combined with
sharp increases in price for the commodity.
“Going into the current winter with less in storage, Europe is walking a tightrope — and it
wouldn’t take a huge gust of wind to knock us
off,” Jack Sharples, a research fellow at the
Oxford Institute for Energy Studies, told Politico. “All it would take is for some [liquefied natural gas] projects currently offline to not come
back on, or some unplanned maintenance on
a pipeline bringing gas into Europe, or just
another cold winter.”
The EU has the capacity to store over 117 billion cubic meters (bcm) of natural gas, or
roughly a fifth of its annual consumption, according to Gas Infrastructure Europe.
Currently, EU storage facilities are filled to only
60 per cent capacity, or just under 70 bcm of
gas. That needs to get up to at least 80 bcm
by October 1 to ensure a proper buffer against
market fluctuations through winter, Sharples
said.
Europe got through the winter last year because demand was low as economic activity
had been reduced by the pandemic. This year,
there has been a strong rebound of industrial
production and consumer demand that is
using up natural gas supplies.
Meanwhile Russian supply is dwindling. ““European gas fundamentals remain tight, with

the persistent weakness of Russian supply as
the main source of concern,” Engie EnergyScan analysts said in a note on Monday. There
is speculation that Russia is holding back on
supplying natural gas to Europe until the Nordstream 2 pipeline is up and running.
And there have been a number of technical issues at other global suppliers, leading to a loss
on an annual basis about 20 bcm worth of
LNG supply, which is 5 per cent or so of the
market,” Mike Fulwood, a senior research fellow at the Oxford Institute, told Politico.
Natural gas prices in Europe and the UK have
already risen to some of the highest levels on
record, according to GlobalPetrolPrices.com.
In the UK, one kWh of natural gas costs
households £0.039, and businesses £0.030.
This is the highest price since 2005.
In Europe, prices have hit €40 per megawatt
hour for the first time.
Driving these price increases is also the diversion of much natural gas to Asian markets
where prices are even higher.
There is, unfortunately, little likelihood of a decrease in natural gas prices, and the best that
Europe can hope for is a mild winter to slow
demand.
BP’s chief financial officer Murray Auchincloss
said this week that he did not expect prices to
ease significantly until 2022 at the earliest, and
even then there is a great deal of uncertainty.
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Theatre Reviews

Film Reviews
George Savvides
working in a mine in Val d’Or
and still struggling to come to
terms with a tragic accident
caused by him which disabled
his childhood friend Julien. One
day following an explosion
deep underground Maxine joins
the rescue team in a desperate
attempt to save his colleagues
including Julien’s father…It is

FILM OF THE WEEK
THE NEST

This is Sean Durkin’s first film
since his amazing and multi
ward
winning
MARTHA
MARCY MAE MARLENE
which was made in 2011. This
time Durkin writes and directs
an intense family drama which
was recently screened at the
London Sundance Film Festival. The action opens in Canada during the eighties and
follows the story of Rory (Jude
Law), an ambitious businessman who decides to relocate
along with his family back to the
UK after he gets a tempting
offer from a big company. Without a second thought Rory
buys a massive mansion in the
country and dreams big, while
his wife Allison (Carrie Coon)
struggles to adjust to her new
lifestyle. She is homesick of her
life on the farm back home with
her horses but soon enough a
new horse arrives at their new
home, even though the increasing family debts begin to pile
up… It is a fine portrait of a decaying marriage but also a biting satire on the greedy
eighties, where everything
seemed possible at the time.
Law is perfectly cast as the arrogant, self-important entrepreneur, who lives a lavish,
superficial lifestyle spending
much more than his means.
Coon provides strong support
as his long-suffering wife, desperate to shake Rory up from
his deep denial and bring him
back to reality Fascinating stuff!

CANDYMAN

This sequel to Bernard Rose’s
1992 horror explorers the
origins of CANDYMAN and
takes the story one step further.
The story opens in the seventies before it moves to modern day Chicago. Aspiring artist
Anthony is fascinated by Can-

dyman and tries to find the truth
behind the legend before he
begins to examine Helen Lyle’s
thesis (played by Virginia Madsen in original film, and who
now lends her voice for a key
voice over) …Nia DaCosta directs with efficiency and style
and makes great use of anima-

tion- she originally filmed for
her short-in telling Helen’s back
story. It is also good to see
Olivia Williams returning as
Anne- Marie McCoy, a vital witness of the original nightmare.

SOUAD

Egyptian filmmaker Ayten Amin
paints an intimate portrait of a
sensitive young woman’s life,

whose inner turmoil is perfectly
captured by the uneasy camera
movements. 19-year-old Souad
(Bassant Ahmed) lives with her
sister and appears to be leading a conservative lifestyle in
front of family and in public. But
like any teenager across the
globe Souad is also addicted to
her mobile and spends most of
her time on social media chatting to men…Ahmed delivers a
fresh, engaging performance
as the over sentimental protagonist. A powerful, unpredictable, and compelling drama
worth seeking out.

AINBO: SPIRIT OF
THE AMAZON

A lovely, animated adventure
with impressive designs set
deep in the Amazon jungle and
with a strong message about

cleverly plotted with a strong
opening of the explosion before
the action moves back in time
and introducing its main characters. It is a strong film with a
luminous lead performance by
Robillard as the tortured protagonist.

JAZZ ON A SUMMER’S
DAY: This amazing documen-

deforestation. Ainbo lives a
happy existence in the forest
until she discovers that her
homeland is under threat... An
imaginative, pleasing film with a
feisty, resourceful heroine on a
quest to save her land from destruction, with a little help from
her mother’s spirit and from a
couple of adorable jungle animals.

THE PEBBLE AND
THE BOY
This likeable, nostalgic film by
Chris Green, the writer director
of the recent ME MYSELF AND
DI. Here he tells the story of
John (Patrick McNamee), a
young man who, following his
dad’s funeral, travels to
Brighton from Manchester to
scatter his father’s ashes. It is a
journey of discovery for John,

tary which celebrates the 1958
Newport Festival in Rhode Island is back in cinemas in a
sparkling new 4K restoration. It
is directed by celebrated photographer Bert Stern who captures this magnificent event for
posterity. Louis Armstrong,
Thelonious Monk, Dina Washington, and Mahalia Jackson
are among the legends appearing on stage. A real collector’s
item!

AROUND THE WORLD
IN 80 DAYS: Jules Verne’s
classic adventure has been
adapted for the screen in many
sizes and forms throughout the
years and most memorably in
1956 with David Niven as Phileas Fogg and Cantinflas as
Passepartout. This animated
feature features a frog as Mr
Fogg and a nerdy monkey as
his fellow traveller. A colourful
adventure and a fine introduction to this timeless story.

THE

who tries to learn as much as
possible about his father’s past
life as a Mod… It is directed
with energy and boasts fresh
performances from a talented
young cast.

UNDERGROUND

This powerful Canadian film follows the story of Maxime (Joakim Robillard), a young man

CALL: This atmospheric horror takes place in
1987 and follows the story of
four small town friends who find
themselves at the mercy of an
old couple following a tragic accident. They have no option but
to make a one-minute call
which will probably save their
lives…The strong presence of
horror veterans Lin Shaye (Insidious) and Tobin Bell (Saw)
as the menacing couple elevates this otherwise ordinary
fair to a higher level. (SHUDDER)
Any feedback is welcome:
georgesavvides@hotmail.co.uk

Welcome back
fantôme
Barney Efthimiou

T

hirty-five years and
counting, the musical
‘monster’ that is the
Phantom of the Opera (Her
Majesty’s Theatre) has reawakened from enforced
slumber and back stalking and
entertaining audiences once
more. I was at the original
press opening all those years
ago and remember thinking
what an outrageously camp
and colourful show it was. The
spectacle and melodrama
(Maria Björnson’s inspired designs are Venetian Ball, classical ballet and Elton John
birthday bash all in one) gave
it a certain je ne sais quoi. This
being a Lord Lloyd Weber
composition there are always
a couple of melodic nuggets in
among the less impressive
musical narrative that dominates or as one of my esteemed colleagues describes it
“that wretched speak sing”.
Partly historical but mainly
apocryphal the Phantom’s obsession with Christine (Lucy St
Louis) is disturbing and will no
doubt attract some unnecessary and unwelcome attention due to the recent Incel
atrocity. Watching it again for
the third time in three decades
I was immediately struck by
how little the production has
changed which in this day and
age is refreshing as most directors are intent on giving everything a modern spin in the
belief that it improves the show
making it more attractive for a
contemporary audience (one
recent exception being Carousel at Regents Park, a superb
reimagining). Not true.
Killian Donnelly is the latest
actor/singer to take on the lead
role and what he lacks in dramatic interpretation he makes
up for in his vocal range and
contrast. The threatening moments see Lloyd Webber’s
music at its best and Donnelly
excels as he morphs into a
monstrous stalker with a tone
that is menacing and illomened. A psychopathic creation, for whom we feel sorry
and despise simultaneously,
his antithesis is provided by romantic Raoul (Rhys Whitfield),
a man besotted with Christine.
Whitfield and St Louis are an
excellent coupling. Her voice is
a gorgeous mix of mellifluousness and power that is
matched by his equally rich
and honeyed sound.
The show’s latest incarnation
has the leads it deserves and,
pandemics permitting, will run
for many years to come. The
sound of that magnificent
organ and the famous line
“The Phantom of the Opera is
here” still bring out the goosebumps and in an era of elec-

tronic gadgetry and gimmicks
this is a show that remains
stuck in a time warp. Hooray
for that. As I became subsumed in it all I couldn’t help
wondering if Anne Widdecombe had derived her inspiration from the Phantom when
she described ex-boss Michael Howard as having
“something of the night” about
him.
Meanwhile Athasha Lyonnais
is moved by her sisters…
Funny, affecting and sometimes confrontational, Girls
(New Diorama Theatre) is a
devised play based around a
cast of seven diverse women
giving us differing experiences
of womanhood, each offering
an insight and perspective that
feels very personal. Without
revealing too much of the surreal plot (blink and you’ll miss
it) difficult experiences are
shared, uncomfortable conversations hang in the air, but the
emphasis throughout is on the
importance of sisterhood, a
shared bond offering shelter
and joy in a world that so often
treats women as an afterthought. Snappy direction by
Josie Daxter with evocative
music from Naomi Hammerton
and innovative movement direction by Rachel Leah Hosker
this is one of many excellent
shows staged at a venue that
encourages new and radical
material. Go check one out
now.
Finally, Gracia Erinoglu is all
dragged out…
TuckShop – the UK’s only
specialist production company
devoted to all things drag gave
us TUCK SHOP WEST END
at The Garrick Theatre in July
and August. This was not a
show to bring your mum to.
Bawdy, visceral, comedic, this
musical drag queen extravaganza was not for the faint
hearted. It was however the
perfect antidote to lockdown.
Ginny Lemon was the ‘hostess
with the mostess’, think
Johnny Rotten meets Su Pollard. She took no prisoners
and delighted in berating and
cajoling her fellow artistes.
Midget Bardot was a force of
nature, her dead pan delivery
(deliciously filthy language)
and comedic timing were a joy
to behold.
Fat Butchers meanwhile gave
us angelic, dulcet tones transporting you to heaven while
Sharon Le Grand brought
glam/scouse edginess to proceedings and YShee Black's
frenetic, impassioned lip-sync
performance of the Dream
Girls Classic - And I Am Telling
you, was truly breathtaking. A
fab show and you can check
them all out on social media.
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

What Is Your Meditation

A

s balance and moderation, is the key to a
healthy lifestyle, it is essential to know when you just
have to put the brakes on, and
stop a little, to recharge a little.
Juggling work, family life,
home, cooking food, exercise,
sometimes even the socialising
aspect can be tiring, as it may
not be, where you always wish
to be, purely because you are
just too exhausted. So, what do
you do? often you are forced to
be somewhere because of obligation and or guilt but cannot
fully enjoy it to the maximum.
So, make way for a little 'ME'
time just for you, regularly daily
for a short burst of top up energy and once a week at least
for a full charge. Yes of course,
it is difficult if you run a business for yourself and have noone to delegate tasks to, as you
have to do everything yourself
from reception, administration,

networking, meetings, working
brand and accounts all as a
one-person showroom.
Some may have family
members that are dependent
on them, and themself alone,
again with no one to delegate
some tasks to, to make their
own life a little easier.
Wherever you are and whatever you have to do, it is crucial for your own wellbeing that
you find a way of unwinding
some way, even for an hour.
Doing something for you so that
you are refreshed enough to
still have that spring in your
step. If you are not good in
yourself, how can you look out,
or take care of others, to give
them your best. You will just be
tired, temperamental, emotionally volatile, sensitive, sullen
and without zest.
Learn to switch off, don't answer every phone call if you are

tired and may be snappy. Send
a msg and politely ask, if it is
not important or urgent, can
you return the call later, or the
following day. Your phone doesn't have to be everyone's emotional let their steam off hotline.
You also need to let some
steam off, in a relaxing manner
for you, by doing what you want
to do quietly.
Everyone is different and everyone has different ways of relaxing, so finding what works
for you, and your mood at that
time, is the main key to success. There are many ways to
switch off for a little, and what
you may be in the mood for on
one occasion, may not work for
you on another occasion. For
Example, I always like to be
constructive, so on one day, I
may be in the mood for designing and sewing whilst watching
tv or listening to music, another
time it may be working on some

other creative projects around
the home, or possibly baking. It
may simply be just watching a
movie or program of interest. It
may sound crazy, but sometimes even cleaning or clearing
out things can be therapeutic.
Do what you want to do, that
will make you feel better and
give your personal satisfaction.
It has been made easy in a
lot of ways for people to find
ways of de stressing. There are
books for those that like colouring in, or painting for calming
therapy. With places like hobby

craft stores, there are so many
things to choose from, to do.
There are kits or products for
virtually everything imaginable,
from bath bomb, soap making,
perfume, lip balm making, jewellery making, clay craft, pottery, creative glass painting, t
shirt, bag fabric painting and or
tie dying kits, calligraphy kits.
Not sure what to do but would
like to try a few different things,
then there are always compendium kits, that give you a taster
of a few different creative things
to try and see what works for
you, craft compendium that

have

marbling,

techniques,

card making techniques, or a
box of beauty making product
techniques. Try doing some of
your chosen projects with a
friend or family member with a
chat and listening to some relaxing music.
Love and Sparkles,

Samsara x
www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Cheese Pie with three cheeses

S

treet food in Greece mainly
features pastries and pies,
especially in towns and
cities; they are often eaten on
the move as a snack in between
meals. The most popular are
Tyropita or Spanakopita, both
delicious and easy to make.
Ingredients (serves 8):
For the sauce:
25g (1oz) butter
25g (1oz) plain flour
275 ml (½ pint) milk
For the filling:
250g (9oz) Feta cheese,
washed and crumbled
250g (9oz) Myzithra or ricotta
cheese
250g (9oz) Halloumi cheese,
washed and grated
2 tbsp chopped flat leaf parsley
2 tbsp chopped mint
2 spring onions, finely chopped
3 medium eggs, lightly beaten
Freshly ground black pepper
A pinch of ground nutmeg
For the pastry:
12-14 sheets filo pastry
100g (4oz) melted butter
Sesame seeds and Nigella
seeds for decoration
Method:
Make the white sauce first;
melt the 25g of butter in a small
heavy saucepan, add the flour,

stir and cook for a couple of
minutes. Gradually stir in the
milk until a paste has formed,
stir continuously until the sauce
has thickened. Remove from the
heat and cool. Place all the filling
ingredients in a large bowl, pour
in the white sauce and season
with pepper and nutmeg (no salt
needed). Butter a metal oven
dish 31cm x 31cm round or
31cm x 20cm oblong.
Gently unfold the filo pastry
and place the dish you are using
on top of it to measure roughly.
Allow the pastry to overlap the
dish before cutting to size.
Spread half of the filo pastry onto
the dish, brushing each leaf with
melted butter. Spread in the
cheese filling, fold excess pastry
on top of the cheese and cover
with the remaining pastry as

before. Tuck the overlapping
pastry down the inside of the
dish and brush the top with
melted butter.
Score the top of the pastry
forming diamonds or squares,
whichever you prefer (do not
cut too deep). Sprinkle with a
little water to prevent the pastry
curling up when baking and
scatter the seeds on top. Bake
in a preheated oven at 190°c/
375°f for 50 minutes to 1 hour or
until crisp and golden. Remove
from the oven and allow to stand
for 10 minutes before cutting and
serving.
Serve hot or cold with a
mixed leaf salad.
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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West Ham top Premier League

Michail Antonio became tabletopping West Ham’s all-time
Premier League record goalscorer as his double helped the
Hammers thrash Leicester 4-1
Pablo Fornals opened the scoring from a one-two with Said
Benrahma after Jamie Vardy’s
poor pass. The Spanish midfielder was left on the floor minutes before half-time by Ayoze
Perez and after a VAR review
noticed a stamp from the Foxes
man on Fornals’ shin, Michael
Oliver showed him a straight
red card. Leicester made their
own task harder when Caglar
Soyuncu’s blind backpass was
picked off by Antonio, who teed
up Benrahma to fire in from 18
yards.
Antonio would then take centre
stage for himself late on to become the club’s record Premier
League scorer. He held off Soyuncu to power home his 48th
league goal for the club, breaking Paolo Di Canio’s record and
then celebrating with a cardboard cut-out of himself. He
then moved within one of his
half century four minutes later,
taking one touch from Vladimir
Coufal’s cross to take the ball
away from his man, and beating
Kasper Schmeichel with a second to spark yet more wild celebrations among West Ham’s
first full home support since
February 2020.
A goal by Romelu Lukaku on
his second Chelsea debut and
a strike by defender Reece
James earned the Blues a 2-0
win at London rivals Arsenal-

their second victory in as many
games at the start of the Premier League season.
Lukaku needed only 15 minutes
to get off the mark for the Blues
after his reported 97.5 million
pounds ($132.8 million)transfer
from Inter Milan, tapping in a
cross played into his path by
James. The wing-back scored
Chelsea’s second goal himself
20 minutes later, taking his time
to fire past goalkeeper Bernd
Leno after being found in acres
of space by Mason Mount.
Lukaku, who never scored a
league goal for the Blues in his
first spell, showed why Chelsea
were prepared to break their
spending record to bring him
back to the club seven years
after he left London.
Mason Greenwood’s secondhalf strike meant Saints were
left to settle for a 1-1 draw in
their first home Premier League
contest of the campaign.
Che Adams’s deflected shot,
which went down as a Fred own
goal, had put the hosts in front
after 30 minutes against Manchester United at St Mary’s.
Harry Kane returned to Tottenham action as Dele Alli’s early
penalty saw them edge past
Wolves 1-0.Tottenham maintain
their perfect start to the new
Premier League season, with
Hugo Lloris marking his 300th
Premier League appearance for
Spurs with a clean sheet.
Juergen Klopp’s side started
slowly with Burnley hitting the
post inside the opening five minutes but goals by Diogo Jota

and Sadio Mane eased them to
a comfortable 2-0 win.
Brighton joined them on six
points later with a comfortable
2-0 win over Watford — Shane
Duffy and Neal Maupay on target.
Champions Manchester City rebounded from their opening day
defeat at Tottenham Hotspur to
demolish promoted Norwich
City 5-0 with record signing
Jack Grealish scoring on his
home debut. City were ruthless
against a Norwich side dealt a
cruel fixture list to launch their
return to the top flight.
City took the lead in the seventh
minute when Gabriel Jesus’s
cross forced a panicky clearance that rebounded into the
net off Norwich keeper Tim Krul
before 100 million pounds man
Grealish bundled in a Jesus
cross in the 22nd minute.
Aymeric Laporte made it 3-0 in
the 65th minute before substitutes Raheem Sterling and
Riyad Mahrez completed the
rout.Brentford maintained their
impressive start to their first topflight campaign for 74 years as
they fought out a 0-0 draw away
at Crystal Palace while Everton
and Leeds United also shared
the points in a 2-2 draw at Elland Road.
Newcastle United suffered a
second consecutive loss as
they went down 2-0 at Aston
Villa. While Grealish scored on
his home debut for City, Danny
Ings did likewise for Aston Villa,
producing an acrobatic bicycle
kick volley to open the scoring
against Newcastle.Anwar El
Ghazi’s penalty sealed the
points. Leeds twice battled back
to draw with Everton in a scintillating clash at Elland Road.
Dominic Calvert-Lewin’s penalty
gave Everton a lead that was
cancelled out by Mateusz Klich
but Demarai Gray restored Everton’s advantage. Raphinha
lashed home a superb effort
with 18 minutes remaining to
give Leeds their first point of the
season. Patrick Vieira got his
first point as manager of Crystal
Palace in a stalemate with London rivals Brentford,.

Omonia beat Antwerp in Europa
League to start on the right foot
Cypriot team AC Omonia
started off on the right
foot,against Belgian team Royal
Antwerp.
Loizos Loizou put through two
of Omonia’s four goals, scoring
the first at 43 minutes, and his
second came at 55 minutes
after teammate Andronikos Kakoullis’ stinger in 48th minute.
The Cypriots were leading 3-1
early in the second half, but a
goal from the opposition in the
62nd minute brought the score
to 3-2, slowly closing the gap
between the teams.
Thankfully Iyayi Believe Atiemwen made sure that his penalty
in the 84th minute would not go
to waste and greatly secure
Omonia’s win 4-2. Omonia will
head over to Belgium for the
2nd leg tonight 27 August 2021.

Pafos FC thrash Apoel 4-0 in their
opening League match
Apoel got off to a bad start for
season 2021/22 with a humiliating defeat versus much improved Pafos FC 4-0.The Pafos
goals came from Semedo in the
2nd minute with a shot within
the box and in the 45th minute
when he dribbled past the oncoming Apoel keeper to slot the
ball into an empty net and a
penalty taken by Valakari in first
half added time and then in the
62nd minute Valakari added his
second and Pafos fourth when
he juggled and shot the ball into
the back of the net.
Both teams were playing their
first league game of the season
Pafos FC were only recently
formed in 2014 after the merger
of the biggest teams of Paphos
district, AEP Paphos and AEK
Kouklia.
They are managed by Slovenian Darko Milanic and included
in their squad are two English
players former Crystal Palace
star Jason Puncheon and
former Aston Villa player 22
year old Rushian Hepburn Murphy who also played for England U16 to U20 youth levels.
Apoel managed by Savvas
Poursaitidis who struggled last

season needed a better fresh
start but now its pick up time
and really need to start winning
games.
In the other league games Aris
Limassol beat Olympiakos 2-1
newly promoted Aris goals both
coming in the first half from Kivashuk in the 36th minute and
Sikorski in the 42nd minute and
the Olympiakos goal coming in
the final added time from Eftychides.
AEK drew with Doxa on Friday
night. AEK scored first through
their top goalscorer Trickovski
in the 26th minute and Doxa
equalised in the 49th minute
through Sadik. Last year’s

league runner up Apollon were
1-0 down to Ethnikos Achna
who took the lead through a
penalty from Elia in the 9th minute, Apollon equalised in the
28th minute through Jradi with
a shot just inside the box and
just before the half time break
Apollon took the lead through
Pittas who caught possession
and ran towards goal and
scored. Ethnikos took Apollon
by surprise in the 64th minute
and equalised through, Pittas
who also added a third with
apenalty Apollon added another
goal in the last minute through
Pittas to give him a hat trick and
a 4-2 victory to Apollon.

Fixtures
Saturday 28th August
Premier League
Manchester City v Arsenal 12.30pm BT Sport
Aston Villa v Brentford 15.00pm
Brighton v Everton 15:00 pm
Newcastle United v Southampton 15:00 pm
Norwich City v Leicester City15:00 pm
West Ham v Crystal Palace 15:00 pm
Liverpool v Chelsea 17.30pm Sky Sports
League 2

Leyton Orient v Bradford City 15.00pm Brisbane
Rd, London E10 5NF
National League
Solihull Moors v Barnet 15.00pm
Spartan South Midlands League
New Salamis v Flackwell Heath 15.00pm, Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ
Combined Counties League
St Panteleimon v Wokingham 15.00pm Enfield
FC, Donkey Lane, Enfield, EN1 3PL

Essex Senior League
Cockfosters v Hoddesdon 15.00pm Chalk Lane,
EN4 9JG
Sunday 29th August
Burnley v Leeds United 14.00pm
Tottenham Hotspur v Watford 14.00pm
Wolves v Manchester United 16.30pm Sky Sports
Monday 30th August 2021
National League
Barnet v Dagenham & Redbridge 15.00pm The

Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG
Combined Counties League
Southall v St Panteleimon 11.30am
Tuesday 31st August 2021
Spartan South Midlands League
Harpenden v New Salamis 19.45pm Rothamstead Park, Amenbury Lane, Harpenden AL5 2EF
Essex Senior League
Cockfosters v Walthamstow 19.45pm Chalk
Lane, EN4 9JG
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Cypriot Golf Society in the UK holds its Open tournament

The Cypriot Golf Society Uk,
held their second event of 2021,
The CGS Open, on the 21/07
at Porters Park Golf Club in Radlett. The Honorary Captain of
the day was founder member
Andreas Manitaras, aka Mushroom.Andreas has been a multiple winner and active member
throughout the years, but due
to family and personal commitments, was previously unable

to be Captain, so this was a fitting opportunity to honour one
of the stalwarts of the society.
The day was perfect, 31 degrees Celsius, blue skies and
48 golfers, including 4 guests
arrived at 11am to have breakfast and meet up with old
friends and make use of the excellent practice facilities.
After the captains opening

speech, thanking the members
for their continued support, the
captain took his opening drive
placing it down the middle of
the fairway. The golf course was
in impeccable condition with
luscious fairways and manicured greens.
A 2 tee start meant that golfers
could complete their rounds
without too much waiting for the
last groups to come in. Winner

of the day was the talented Ben
Webster, shooting 37 points off
a 3 handicap, and also winning
the best gross of 72 strokes.
Second was the eternally young
Kyriakos Tsirpis with 36 points.
Third place went to Steve
Chrysostomou on 35 points.
Best team, Ben Webster, Steve
Webster, George Yiakoumis
and Gary Casey (guest) 103

points.Best Senior Kyriakos
Tsirpis 36 points.
Best Guest Gary Casey 33
points Booby Prize Gilly Takkas
16 points.
Captain Mushroom made a
speech thanking the committee
for all their hard work and organisation over the years, arranging holidays and golf events for
the members to enjoy.
He then awarded the prizes to

the winners and was presented
with a plaque to commemorate
his captaincy. The captain generously offered the first round
of drinks to all the golfers, and
the winner of the day Ben Webster offered a second round of
drinks. With the beautiful balmy
evening, everyone sat around
enjoying socialising .

Winner Ben Webster and Captain of the day Andreas
Manitaras

Carabao Cup
Norwich thumped Bournemouth
6-0 in the Carabao Cup second
round but some of their Premier
League rivals lived dangerously
before overcoming lowly opponents.
Andi Zeqiri slides to celebrate
scoring Brighton’s second goal
at Cardiff.
Graham Potter’s young guns
take Brighton past ‘physical’
Cardiff
Read more
Rafa Benítez’s Everton were
down to 10 men after 59 minutes at Championship side
Huddersfield when forward
Moise Kean was shown a
straight red with the score at 11 but Andros Townsend
grabbed a 79th minute winner
for the visitors.
Brentford, flying high on their
return to the Premier League,
were a goal down at home to
fourth-tier Forest Green but ran
out 3-1 winners with three second-half strikes. Forest Green
played with 10 men for the last
10 minutes after Ebou Adams
was sent off.
Patrick Vieira’s Crystal Palace
were the sole Premier League
casualties of the evening, losing
1-0 in their all top-flight clash at
Watford after Ashley Fletcher
fired in a right-footed shot four
minutes from time.
Norwich opened the floodgates
in one of three earlier kickoffs,
with their new U.S. international
signing Josh Sargent and Greek

winger Christos Tzolis each
scoring twice on their full debuts
at Carrow Road.
Andros Townsend (centre) after
his late winner gave Everton
victory against Everton in the
Carabao Cup
Andros Townsend helps 10man Everton survive Huddersfield scare Read more The
Canaries were 3-0 up by halftime with Bournemouth managing only one shot on target
throughout the 90 minutes.
Aston Villa thrashed fourth-tier
Barrow 6-0 away, with teenager
Cameron Archer netting a hattrick, while Leeds left it late at
Elland Road before putting
three past League One side
Crewe in the last 11 minutes for
a 3-0 win. Wolves beat Nottingham Forest 4-0 on the road,
with all the goals coming after
the break. Brighton saw off
Championship side Cardiff 2-0
after Jakub Moder scored from
outside the box in the ninth minute and Andi Zeqiri doubled
the tally in the 55th

Two U12 UK Cypriots New Salamis second
help their team win
half treble
National trophy
Newly promoted New Salamis
who are now playing in the
Spartan South Midlands league
Premier won their first game of
the season by beating London
Colney 3-0 away. The Reds
have now won one, drawn one
and lost one and lie in sixth
place three points behind the
league leaders Harpenden.
Tashan Richmond on 46 minutes from penalty spot, Landry
Gogoa on 63 minutes when put
clean through on goal, and
Derek Asamoah on 87 minutes
drive into the top corner.

Two of our own – upcoming UK
Cypriot young footballers win
Aces National tournament making the boys and their team the
best grassroots U12 team in the
country.
Leonidas Avraam and George
Kyriacou both aged 11 played
their last game with Enfield
Rangers managed by Tom Pickett and Ash Rose on Sunday
the 22nd of august before the
team merge into Cheshunt fc.
Enfield Rangers were defending
their nationals title on Sunday
the 22nd of august in Nottingham. They have become only
the second team in the history
of the nationals to defend and
retained their title.
It was a tough tournament but
the boys battled well and
throughout all the national

teams they played beating
teams from all over the country
including Coventry,Stourbridge
,High Wycombe ,fleet, Dunstable their opposition in the
final ended up being a local
team London Colney colts.
Leonidas scored the opening
goal within 1 minute which gave
the boys even more drive to
win, unfortunately London Colney scored an equaliser in the
second half, which then meant
the final would have been decided by penalties. Enfield
Rangers won 3-2 on penalties
with a spectacular save from the
goalkeeper Danny Rose .
Both Leonidas and George play
for Cheshunt U12 and are looking forward to a successful future ahead of them.

Danny Bailey New Salamis manager

Haringey
Borough
win first home game
of the season

Haringey Borough lost their last
two against Horsham, but goals
from Michael O’Donoghue in
the 10th minute and Alfred
Bawling in the 33rd minute put
them firmly in command at half
time. Bawling got number three
in the very last minute, and al-

though there was still time for
Tom Kavanagh to pull a goal
back that was that. The visitors
Horsham saw two players sent
off, veteran Gary Charman
early on and Charlie Harris
much later, which can’t have
helped their cause.
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† 9months Memorial

† Ετήσιο Μνημόσυνο
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 29.08.2021, το πρώτο
ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου,
πατέρα, γιου, αδελφού και παππού

The 9months memorial service of our beloved wife, mother and
grandmother

Petrou Panayiotou (Koulourou)
(from Avgorou)
will take place on Sunday 29.08.21 at St. John the Baptist
Church, Wightman Road and we invite anyone who honors her
memory to attend. With thanks from her family: husband
Nicola, daughters Helen and Dimitra, son Sotiri, sons-in-law
Tasso and Antoni, daughter-in-law Androulla, 6 grandchildren
Andrea, Nicola, Lefteri, Petro, Nicola and Thea.

Άκη Ψαρά
(από την Ακάνθου)
στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου στο
Camberwell, και καλούμε όλους όσοι τιμούν την
μνήμη του όπως παραβρεθούν.
Η Άντζελα και η Γεωργία έχουν αναλάβει να
περπατήσουν χιλιόμετρα με το Great Hospital Hike για
να συγκεντρώσουν χρήματα για το Kings College
Hospital, στη μνήμη του Άκη και στην εξαιρετική
φροντίδα που του παρείχαν.
Οι εισφορές σας μπορούν να σταλθούν στον παρακάτω
σύνδεσμο: www.justgiving.com/fundraising/Ange-Georgia-GreatHospitalHike2021
Οι τεθλιμμένοι: μητέρα Μυροφόρα, σύζυγός
Σωτηρούλα, γιος Γιώργος, κόρη Άντζελα.

† 9μηνο Μνημόσυνο
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 29.08.21, το 9μηνο μνημόσυνο της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς

Πετρού Παναγιώτου (Κουλούρου)
(από Αυγόρου)
στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη τον Βαπτιστή, Wightman Road,
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως
παραβρεθούν. Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Νίκολας, θυγατέρες,
Ελένη και Δήμητρα, γιος Σωτήρης, γαμπροί Τάσος και Αντώνης,
νύφη Ανδρούλλα, 6 εγγόνια Αντρέα, Νίκολα, Λευτέρη, Πέτρο,
Νικόλα και Θέα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ζωίτσα Μιχαήλ (Χριστοφή)
(από Πυργά Λάρνακας, Κύπρος)
Απεβίωσε την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021, η Ζωίτσα
Μιχαήλ (Χριστοφή), σε ηλικία 90 ετών. Αφήνει πίσω τα
παιδιά της Πέτρος, Άντρος, Νικόλας, Μιχάλης, Πόλυ,
πεθερικά από Κόρνο και Λύμπια καθώς και πολλά
εγγόνια, δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. Η Ζωίτσα ήταν
μια αφοσιωμένη μητέρα, καλόκαρδη και αγαπητική. Ήταν
μια υπέροχη μαμά και γιαγιά. Η ζωή της αφορούσε τα
παιδιά και την οικογένειά της και ήταν πολύ ευτυχισμένη
όταν ήμασταν όλοι μαζί. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ,
θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. Η κηδεία θα τελεσθεί
την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 στις 12:00 το
μεσημέρι στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, 305
Camberwell New Rd, London SE5 0TF, και η ταφή θα
γίνει στις 2:00μμ στο κοιμητήριο του Streatham Park,
Rowan Road, SW16 5JG. Ενώ η παρηγοριά θα δοθεί
στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, Camberwell New
Road, SE5 0TF στην κάτω αίθουσα.

09.10.1930 - 11.08.2021
† DEATH ANNOUNCEMENT

Kasiani Constantinou
(from Kato Polemidia, Cyprus)

It is with sadness that we announce the passing of Kasiani Constantinou on Thursday 5th August 2021, at the age of 83.
She leaves behind her son Panayiotis, daughters Eftyhia, Helen, Aliki, grandchildren Michael, Alex, Christopher, Christina, Stephanie,
Abigail and Olivia, brother Andreas, sisters Anthoulla and Pantelitsa, son-in-laws Vassili and Guy and daughter-in-law Goula.
She will be buried on 31st August 2021. The Service will be at Greek Orthodox Church of St. Mary, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB
at 12.30pm. The Burial will be at New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, N11 1JJ, at 2.30pm and the wake will
take place at the cemetery. For any information, call this phone number: 07788232310.
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κασσιανή Κωνσταντίνου
(από τα Κάτω Πολεμίδια, Κύπρος)

15.06.1938 – 05.08.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Κασσιανής Κωνσταντίνου την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει
πίσω τον γιο της Παναγιώτη, τις κόρες της Ευτυχία, Ελένη, Αλίκη, εγγόνια Μιχάλη, Άλεξ, Κριστόφερ, Χριστίνα, Στεφανία, Abigail και
Ολίβια, αδελφό Ανδρέα, αδελφές Ανθούλα και Παντελίτσα, γαμπρούς Βασίλη και Guy, νύφη Κούλα. Η ταφή θα γίνει στις 31
Αυγούστου 2021 και η κηδεία θα τελεσθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB,
στις 12.30μμ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, N11 1JJ, στις 2.30μμ
και η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε στο: 07788232310.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Yiasoumis Toumazi

Γιασουμής Τουμαζή

(from Komi Kebir, Cyprus)

(από Κώμη Κεπήρ, Κύπρος)

It is with the heaviest hearts and greatest sadness that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather
and great grandfather, Yiasoumis Toumazi, who passed away
peacefully surrounded by his loving family on Saturday 14.08.
2021, at the age of 86. Yiasoumis came to England at 16
years old in 1950. He had a work ethic like no other and ran
many successful family businesses, having owned factories
manufacturing women’s wear, a barbershop and in his early
days he drove the number 11 bus in London. He also served in
the British Army in Germany in the aftermath of the Second
World War. There he was respected by all his comrades and
superiors and enjoyed participating in the sport of boxing.
Although England was his home for most of his life, he never
forgot his roots. He was an avid supporter of Komi Kebir
football club, which was set up by his late brother Savva and
he was an active participant in the Komi Kebir community.
He married his wife Chloe in 1958 and had two sons Thomas
and Loucas and a daughter Georgina. Chloe passed away in
1982 and after seven years he went on to marry Penny and
had his youngest daughter Theora.
He also leaves behind his stepdaughter Paulina, daughter-inlaws Stella and Angie and son-in-law Costi. He was adored by
his grandchildren Jason, Gino, Chloe, Jason and Raphaella
and also his great-grandchildren Elyssia and Elyanna. He will
be forever missed by many more family members and friends
and will always be remembered as the charming, warm and
charismatic gentleman that he was.
His funeral will take place at 12.30pm on Monday 6th
September 2021 at Saint Demetrios Church, 2 Logan Road,
London, N9 0LP. He will then be laid to rest at 2.30pm at New
Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ.
The wake will take place at the cemetery. For those of you
who wish to honour Yiasoumis’ memory with flowers, please
send these in advance to Demetriou & English Funeral
Directors, 131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG or
bring them along to the cemetery. There will also be a
donation box for The British Heart Foundation and Alzheimer’s
Society, two charities we hold close to our hearts.

20.08.1934 - 14.08.2021

Με βαριά καρδιά η οικογένειά μας ανακοινώνει τον θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου,
Γιασουμή Τουμαζή, ο οποίος απεβίωσε περιτριγυρισμένος από
την αγαπημένη του οικογένεια το Σάββατο 14.08.2021, σε
ηλικία 86 ετών. Ο Γιασουμής ήρθε στην Αγγλία σε ηλικία 16
ετών το 1950. Είχε ισχυρή φιλοδοξία και διοικούσε πολλές
οικογενειακές επιχειρήσεις, έχοντας εργοστάσια κατασκευής
γυναικείων ενδυμάτων, κουρείο και στις πρώτες μέρες του
οδηγούσε το λεωφορείο νούμερο 11 στο Λονδίνο.
Υπηρέτησε επίσης στον Βρετανικό στρατό στη Γερμανία μετά
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί τον σέβονταν όλοι οι
σύντροφοι και οι ανώτεροι του και απολάμβανε τη συμμετοχή
του στο άθλημα της πυγμαχίας. Αν και η Αγγλία ήταν το σπίτι
του για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, δεν ξέχασε ποτέ τις
ρίζες του. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ποδοσφαιρικού
συλλόγου Komi Kebir, το οποίο δημιουργήθηκε από τον αδερφό
του Σάββα και ήταν ενεργός συμμετέχων στην κοινότητα Komi
Kebir. Παντρεύτηκε τη σύζυγό του Χλόη το 1958 και απέκτησαν
δύο γιους τον Θωμά και τον Λουκά καθώς και μια κόρη
Γεωργίνα. Η Χλόη απεβίωσε το 1982 και μετά από επτά χρόνια
παντρεύτηκε την Πεζουνού και απέκτησαν μαζί τη μικρότερη
κόρη τους Θεοδώρα. Αφήνει επίσης τη θετή κόρη του Πολίνα, τις
νύφες Στέλλα και Angie και τον γαμπρό Κωστή. Αγαπήθηκε από
τα εγγόνια του Jason, Gino, Chloe, Jason και Raphaella και τα
δισέγγονα του Elyssia και Elyanna. Θα λείψει πολύ από όλους
όσοι τον γνώριζαν και θα τον θυμούνται πάντα ως τον
γοητευτικό, ζεστό και χαρισματικό κύριο.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 12.30μμ τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου
2021 στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, N9
0LP και η ταφή στις 2.30μμ στο κοιμητήριο του New Southgate,
Brunswick Park Road, Λονδίνο, N11 1JJ.
Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο. Για εσάς που θέλετε να
τιμήσετε τη μνήμη του Γιασουμή με λουλούδια, στείλτε τα εκ των
προτέρων στα γραφεία κηδειών Demetriou & English Funeral
Dorectors, 131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG ή φέρτε
τα μαζί στο κοιμητήριο. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί δωρεάς για
το Βρετανικό ίδρυμα Καρδιάς και Αλτσχάιμερ,
δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις που εκτιμούμε ιδιαίτερα.

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

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. Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεάς
στην εκκλησία για τον ξενώνα του Αγίου Λουκά, που
βοήθησε την οικογένεια τις τελευταίες μέρες της.
Τα λουλούδια είναι επίσης ευπρόσδεκτα.

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. There will be a donation box at the church
for St Luke’s hospice who helped care with the family
during her final days.
Floral tributes will also be greatly welcomed

† 1st

Year Memorial

03.02.1920 – 09.08.2021

† Ετήσιο

Μνημόσυνο

The first-year memorial service of our beloved mother,
mother-in-law, grandmother, great grandmother and
sister

Τελούμε το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο της
πολυαγαπημένης μας μητέρας, πεθεράς, γιαγιάς,
προγιαγιάς και αδελφής

Maria Nicola Liberos (Vitti)

Mαρία Νικόλα Λίπερος (Βιττή)

(from Kondea)
will take place on Sunday 29 August 2021,
at the Greek Orthodox Church St Nicholas, Shepherds
Bush W12 8JF, and we invite anyone who honors her
memory to attend.
From her family: children Loucas and Tony,
daughters-in-law Eleni and Bobbie, grandchildren
Nicholas, Anastasia, Maria, Andreas, Nicola, Christo,
and Alexia, great granddaughter Sophia, sisters Olga,
Anastasia and 4 sisters-in-law.

(από την Κοντέα)
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Αυγούστου
2021, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου
Νικόλα στο Shepherds Bush W12 8JF, και καλούμε
όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως παραβρεθούν
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Λούκας και Τόνι, νύφες Ελένη και
Μπόμπι, εγγόνια Νικόλα, Αναστασία, Μαρία, Ανδρέα,
Νικόλα, Χρίστο, Αλεξία, δισέγγονη Σοφία, αδελφές Όλγα
και Αναστασία και 4 κουνιάδες.
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† 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.
The funeral will be held on Thursday 2 September 2021, at 10.30am,
at St Demetrius Greek Orthodox Church, 2 Logan Rd, London N9 0LP,
and the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London
N11 1JJ. We respectfully ask that rather than flowers, a donation is given
on behalf of Isabel Hospice where Mary spent her last few days and cared
for by the amazing staff there. Donations can be made at the church
(envelopes are provided) or online at www.isabelhospice.org.uk/donate

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
Χρήστο 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. Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου
2021, στις 10.30 π.μ, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Rd, N9
0LP, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd,
N11 1JJ. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητάει δωρεές για λογαριασμό της
Isabel Hospice, όπου η Μαίρη πέρασε τις τελευταίες της ημέρες και την
φρόντισαν με τον καλύτερο τρόπο. Οι δωρεές μπορούν να γίνουν στην
εκκλησία (παρέχονται φάκελοι) ή διαδικτυακά στη διεύθυνση:
www.isabelhospice.org.uk/donate

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Sofia (Sofoulla) Alexandrou

Σοφία (Σοφούλλα) Αλεξάνδρου

08.10.1953 - 16.08.2021

(from Ayios Andronikos, Cyprus)

(από Άγιο Ανδρόνικο, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce our beloved mother,
grandmother and great grandmother, Sofia Alexandrou, passed away on
Monday 16th August 2021, at the age of 85.
Sofia will be greatly missed by her son Betsaris, her daughters, Gitsa and
Maritsa, her seven grandchildren, her great grandchild, Oskari, her
daughters-in-law Theresa and Katie, her sons-in-law Afxentis and
Yiannis and by all other relatives and friends.
The funeral will take place on Monday 13th September 2021,
at St. Mary’s Greek Orthodox church 305 Camberwell New Road SE5
0TF, at 12.00PM. The burial thereafter at Camberwell Old Cemetery,
Forest Hill Road SE22 ORU at 1.30pm. A wake will be held at Watson's
General Telegraph, Forest Hill Road SE22 0RS where everyone is
welcome to come and celebrate Sofias' life and share our memories
of her. Floral tributes can be sent to W.Uden & Sons, 265 Southampton
way, London SE15 7EN By 9am, 13th September 2021.
We thank everyone for their kind thoughts and wishes at this difficult time.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Σοφία Αλεξάνδρου, τη Δευτέρα 16
Αυγούστου 2021, σε ηλικία 85 ετών.
Η Σοφία θα λείψει πολύ από τον γιο της Μπετσαρή, τις κόρες της Γκίτσα και
Μαρίτσα, από τα επτά εγγόνια της, το δισέγγονο της Όσκαρη, τις νύφες της
Τερέζα και Καίτη, τους γαμπρούς της Αφξεντής και Γιάννης και από όλους
όσοι την γνώριζαν, συγγενείς και φίλοι. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 13
Σεπτεμβρίου 2021, στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, 305 Camberwell,
New Road SE5 0TF, στις 12.00μμ, και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του
Camberwell Old Cemetery, Forest Hill Road SE22 ORU, στις 1.30μμ.
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Watson's General Telegraph, Forest Hill Road
SE22 0RS, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν και να τιμήσουν τη
μνήμη της Σοφίας. Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία
κηδειών W.Uden & Sons, 265 Southampton way, London SE15 7EN μέχρι
τις 9πμ την ημέρα της κηδείας.
Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους έστειλα συλλυπητήρια μηνύματα και μας
τίμησαν με τις σκέψεις τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

27.08.1935 - 16.08.2021

Απεβίωσε ο ηθοποιός Ανέστης Βλάχος
Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο Ανέστης Βλάχος. Ο αγαπημένος ηθοποιός νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Η πλούσια διαδρομή του στον κινηματογράφο
και στο θέατρο. Πέθανε την Τρίτη (24/8). Ο αγαπημένος ηθοποιός νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εδώ κι έναν περίπου μήνα.
Ο Ανέστης Βλάχος είχε εισαχθεί στον Ευαγγελισμό, καθώς ταλαιπωρούνταν από ουρολοίμωξη η οποία του προκάλεσε υψηλό πυρετό και κρίθηκε
απαραίτητη η νοσηλεία του. Το τελευταίο διάστημα, ο αγαπημένος ηθοποιός δεν μπορούσε καν να σιτιστεί με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό του σύστημα να εξασθενήσει εντελώς και δυστυχώς να καταλήξει βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.
Tην είδηση έκανε γνωστή ο γιός του Ηρακλής με ανάρτησή του στον λογαριασμός στο Facebook. «Να την προσέχεις την μαμά σε παρακαλώ εκεί
που πας Πατέρα, βρες και την Σοφία μας και να με περιμένετε, σας αγαπώ όλους τόσο πολύ… Αντίο μπαμπά… Καλό ταξίδι», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποιος ήταν ο Ανέστης Βλάχος:
Γεννήθηκε στην Προσοτσάνη Δράμας στις 7 Φεβρουαρίου 1934. Οι γονείς του ήταν γεωργοί στο επάγγελμα. Ο παππούς του, Φίλιππος, ήταν Μακεδονομάχος και ο πατέρας του, Ηρακλής, σκοτώθηκε στο Αλβανικό μέτωπο το 1940. Εγκαταστάθηκε στην Καλλιθέα το 1946 και σπούδασε στην
Ανωτέρα Σχολή Κινηματογράφου-Θεάτρου Σταυράκου, όπου είχε συμμαθητή τον Κώστα Καζάκο και άλλους. Παράλληλα με τις σπουδές του δούλευε
σε οικοδομή όπου χτύπησε σε ένα καρφί, με αποτέλεσμα να χάσει το μάτι του. Η Έλλη Λαμπέτη με τον Δημήτρη Χορν πλήρωσαν το νοσοκομείο,
που νοσηλεύτηκε, ενώ μέχρι να αναρρώσει, τον φρόντιζαν στο σπίτι τους. Τη χρονιά της αποφοίτησής του ο Ανέστης Βλάχος ξεκίνησε την καριέρα
στον κινηματογράφο παίρνοντας μέρος στην πρώτη ταινία του Ν. Κούνδουρου «Μαγική Πόλις». Το 1956 συμμετείχε σε δύο ακόμα από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, «To Κορίτσι με τα Μαύρα» του Μ. Κακογιάννη και στο «Δράκο» του Ν. Κούνδουρου. Είχε λάβει μέρος
σε 92 ταινίες. Είχε κερδίσει τιμητικές διακρίσεις στο ΦΕΚΘ το 1966 και το 1974, για τις ερμηνείες στις ταινίες «Με τη Λάμψη στα Μάτια» και «Κιέριον» αντίστοιχα. Επίσης κέρδισε τιμητική διάκριση για
την ερμηνεία στην ταινία του Κ. Μανουσάκη «Ο Φόβος» στο Φεστιβάλ Τυνησίας το 1966. Ερμήνευσε χαρακτηριστικούς δεύτερους ρόλους, ενσαρκώνοντας συνήθως τον τύπο του «σκληρού» – «κακού».
Στο θέατρο, πρωτοεμφανίστηκε με το έργο «Θάψτε τους νεκρούς» (Κυκλικό θέατρο του Τριβιζά) και συνέχισε παίζοντας σε όλα τα είδη, ενώ εμφανίστηκε και στην τηλεόραση. Το 1994, μετά από απουσία
πολλών χρόνων, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Αυτόπτης μάρτυρας».
Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Μαρία Γαρίτση. Μαζί απέκτησαν μια κόρη, την Έλλη Βλάχου, δημοσιογράφο και φιλόλογο, ενώ από τον πρώτο
του γάμο με την τραγουδίστρια Αναστασία Παπανδρώνη απέκτησε ένα γιο, τον Ηρακλή Βλάχο. Ήταν κουμπάρος με τον Νίκο Ξανθόπουλο, (τον πάντρεψε ο Ξανθόπουλος και βάπτισε τον γιό του) και αχώριστος φίλος με τον αείμνηστο Γιώργο Φούντα. Έχει τιμηθεί με τα εξής διεθνή βραβεία:
- Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης - Τιμητική διάκριση για την προσφορά του στον Ελληνικό Κινηματογράφο.
- Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης - Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία του Θέου Δήμου «Κιέριον».
- Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονικής - Τιμητική Διάκριση για την ερμηνεία του στην ταινια του Πάνου Γλυκοφρύδη «Λάμψη στα μάτια».
- Διεθνές Φεστιβάλ Τυνησίας - Τιμητική Διάκριση για την ερμηνεία του στην ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος».
- Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου - Χρυσή Άρκτος για την ερμηνεία του στην ταινία του Κώστα Μανουσάκη «Ο Φόβος». Η συγκινητική ανάρτηση του
Σπύρου Μπιμπίλα
Τα social media πλημμύρισαν με συγκινητικές αναρτήσεις, αφιερωμένες στη μνήμη του ηθοποιού, ενώ πολλά είναι και τα διάσημα ονόματα στο χώρο
του ελληνικού θεάτρου που έσπευσαν να αποχαιρετήσουν με το δικό τους τρόπο τον Ανέστη Βλάχο. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Σωματείου
Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), Σπύρος Μπιμπίλας.
Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας γράφει:
«Αντίο Ανέστη μου!!!! Είναι δύσκολο να διαχειριστώ τον αποχωρισμό αυτό μέσα σε τέτοιο καταιγισμό θανάτων αυτό τον μήνα!
Εσύ που με πίστεψες και μου εμπιστεύτηκες εναν απο τους πρώτους μεγάλους μου ρόλους στην τηλεόραση, που με έκανε πλατεία γνωστό και μου
άνοιξε το δρόμο με τον ΖΗΤΙΑΝΟ του Καρκαβιτσα, εσύ που με την εργατικότητα σου, το ήθος σου και την αγάπη σου για τη δουλειά μας έδινες κάθε μέρα μαθήματα, εσύ που με τους ρόλους σου στον
κινηματογράφο μας άφησες ένα στίγμα που δεν θα το ξεχάσει ποτέ κανείς, εσύ που βρεθήκαμε στην τελευταία παράσταση που έπαιξες στο θέατρο και περάσαμε έναν υπέροχο χειμώνα στο θέατρο
Χατζηχρήστου με τον «Οίκο ευγηρίας», εσύ που βρεθήκαμε μαζί και στην τελευταία ταινία που έπαιξες στη «Δεμένη κόκκινη κλωστή» του Χαραλάμπους επάνω στις Πρέσπες, εσύ που με αγάπησες και
σε αγάπησα και σου οφείλουμε πολλοί πάρα πολλά…Σε ευγνωμονώ.. Ανέστη μου θα μείνεις πάντα στην καρδιά μας ….Ένας «κακός» του σινεμά με μια χρυσή καρδιά…Καλό σου ταξίδι…»
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† DEATH ANNOUNCEMENT

Kyriacos Kyriacou (Gill)
(from Nicosia, Cyprus)

21.08.1955 – 21.08.2021
It is with a heavy heart that we announce the passing
of our beloved husband, father, grandfather, son and
brother Kyriacos Kyriacou (Gill) on 21st August 2021,
at the age of 66. He leaves behind his wife Foulla,
his three sons George, Andrew and Christakis, his
daughter- in-law Oksana and his grandson Daniel,
his mother Eleni, his three brothers Charalambos,
Zenon, Mario and his sister Christie. He also leaves
behind his and our extended family and friends he
loved and cared about so dearly. He was a true gentleman, hardworking individual, family man and he
will be greatly missed by the people that were fortunate enough to meet him. The service will be held
at St John the Baptist Greek Orthodox Church,
Wightman Rd, Harringay, London N8 0LY on
Thursday 2nd September at 12.30pm followed by the
burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park
Rd, London N11 1JJ. The wake will be held
at Ariana banqueting hall, Brunswick Park, London
N11 1GN. There will be a donation box at the Church
with all proceeds going to
The British Skin foundation(BSF).

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, γιου και
αδελφού Κυριάκος Κυριάκου (Gill) στις 21 Αυγούστου
2021, σε ηλικία 66 ετών. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του
Φούλλα, τους τρεις γιους του, τον Γιώργο, τον Ανδρέα
και τον Χρηστάκη, την νύφη του Οξάνα και τον εγγονό
του Ντάνιελ, τη μητέρα του Ελένη, τα τρία αδέλφια
του Χαράλαμπο, Ζήνωνα, Μάριο και την αδελφή του
Κρίστι. Αφήνει επίσης πίσω του και την ευρύτερη
οικογένεια και τους φίλους που αγαπούσε και
νοιαζόταν τόσο πολύ. Ηταν ένας αληθινός κύριος,
εργατικός, οικογενειάρχης και θα λείψει πολύ από
όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη
τον Βαπτιστή στο Wightman Rd, Harringay, London
N8 0LY την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου στις 12.30 μ.μ. και
η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick
Park Rd, London N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί
στην αίθουσα δεξιώσεων Ariana Brunswick Park,
London N11 1GN. Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεάς στην
Εκκλησία με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο
The British Skin Foundation (BSF).
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