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Παρέλαση Ταλιμπάν με αμερικανικά
στρατιωτικά οχήματα!
Απεγκλωβισμό των εναπομείναντων υπόσχονται οι ΗΠΑ - Συνομιλίες Λονδίνου με τους Tαλιμπάν
«Απαλλοτρίωσαν» αμερικανικά όπλα και έχουν πολεμική αεροπορία ισχυρότερη από χώρες του ΝΑΤΟ!
Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν λαϊκό τραγουδιστή λίγες μέρες αφότου... απαγόρευσαν τη μουσική!
21
& 21
17 &
8, 17
Σελίδες 8,
Σελίδες
Ανησυχία για τα Χριστούγεννα
λόγω ελλείψεων σε τρόφιμα

Μεσσηνία: Η 42χρονη Ρουμάνα
που βρέθηκε "τσιμεντωμένη"

Μενέντεζ: «Στόχος μου να δω
και τον τελευταίο Τούρκο...»

Οι ελλείψεις στις εφοδιαστικές
αλυσίδες και η έλλειψη προσωπικού στο Ηνωμένο Βασίλειο,
μετά το Brexit και την πανδημία,
μπορεί να στοιχίσουν στην οικονομία την περίοδο...
Σελ. 3

Όπως όλα δείχνουν το πτώμα ανήκει στην 42χρονη Μόνικα Γκιους
από την Ρουμανία, η οποία εξαφανίστηκε τον Φεβρουάριο. Βασικός
ύποπτος θεωρείται ο σύντροφός
της.
Σελ. 7

Με το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του
Μακαρίου Γ΄ τίμησε τη Δευτέρα
το βράδυ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης...
Σελ. 5 & 17

Σελ.
Σελ. 16
16

Χρυσό μετάλλιο
μετάλλιο
Χρυσό

Με «εμβόλιο» υπερεθνικισμού
η νέα γραμμή Αναστασιάδη!

Παγκόσμιο
Παγκόσμιο ρεκόρ
ρεκόρ για
για την
την Καρολίνα
Καρολίνα
Πελενδρίτου!
Πελενδρίτου!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ –– Ανταπόκριση
Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Χ.
Χ. ΠΑΣΙΑΣ
ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 66
Σελ.
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Επιστολή Μόρτον προς τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ Δρ Βασίλη Μαύρου

Η Βρετανία παραμένει δεσμευμένη για λύση του Κυπριακού
Η Βρετανία παραμένει δεσμευμένη να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο για λύση του
Κυπριακού υπό τη διαδικασία
του ΟΗΕ, επανέλαβε η υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι
Μόρτον.
Σε επιστολή της εκ μέρους του
Βρετανού
Πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον, η Υφυπουργός του Foreign Office, αρμόδια
για την Ευρωπαϊκή Γειτονία,
απευθύνεται προς τον πρόεδρο
του Συνδέσμου Αμμοχώστου
Μεγάλης Βρετανίας Δρ. Βασίλη
Μαύρου και τονίζει τα εξής:
Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει δεσμευμένο να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στη διαδικασία του ΟΗΕ για την
επίτευξη λύσης στην Κύπρο, η

οποία είναι προς το συμφέρον
όλων των Κυπρίων και θα
ενισχύσει την περιφερειακή σταασφάλεια.
θερότητα
και
Το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε
από όλες τις πλευρές να αποφύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες
ή δηλώσεις που θα μπορούσαν
να βλάψουν τις προοπτικές για
την επίτευξη λύσης.
Ειδικότερα για το θέμα της
Αμμοχώστου/Βαρωσίων, το
Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να
υποστηρίζει πλήρως τα ψηφίσματα 550 (1984) και 789
(1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Επιπλέον, μετά την ανακοίνωση
που έγινε κατά την επίσκεψη
του Προέδρου Ερντογάν στην
Κύπρο στις 19-20 Ιουλίου 2021,

Η κρίσις όταν ξαπλωθεί από ανατολή και
δύση όλο τον κόσμο των φτωχών στο γαίμα
θα τον χώσει και πόλεμος εμφύλιος ποτέ δεν
θα τελειώσει ο ένας αδελφός τον άλλο
θ’σκοτώνει και η
κρίσις πάντοτε στον κόσμο θα ξαπλώνει
η κρίσις είναι άτιμη και πονηρά αρχίζει τον
κόσμο τον χρεώνει και σε απελπισία
ο άνθρωπός τα χρέη δεν πληρώνει.
Ω κρίσης μας κατάστρεψες δεν ξέρουμε που
πάμε μα τίποτα δεν μας άφησε χωρίς σπίτι,
χωρίς ψωμί να φάμε και η κρίσις μας

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

κατάντησεστο πόλεμο να πάμε.
Ω κρίσις μας κατάστρεψες δεν ξέρουμε που

ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2021-2022 ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ
καλύτερες βαθμολογίες σε όλη την
Παροικία. Τα δίδακτρα είναι εξαιρετικά χαμηλά και έτσι μπορούν
όλοι να συμμετέχουν στη Γνώση και
στη διατήρηση του Ελληνικού Πολιτισμού, της Θρησκείας μας, των
Ηθών και των Εθίμων μας.
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας:
▪ Σάββατο 9.30πμ - 1:30μμ (Νηπιαγωγείο έως και A Level)
▪ Σάββατο 2:00μμ - 5:00μμ (Τάξεις
Ενηλίκων)
▪ Τρίτη & Πέμπτη 5:00μμ - 7:00μμ
(Νηπιαγωγείο έως και A Level)
• Όλες τις ώρες των Σχολείων του
Σαββάτου
παραδίδονται
μαθήματα Ελληνικής Μουσικής και
Μπουζουκιού από Μουσικοδιδάσκαλο
σε
όσα
παιδιά
το
επιθυμούν.
• Όλα τα παιδιά διδάσκονται, επίσης,

Τι ισχύει για τα ταξίδια των Κύπριων του ΗΒ

Σ

ύμφωνα με απόφαση της κυπριακής
κυβέρνησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ
στις αρχές του περασμένου μήνα, οι
Κύπριοι πολίτες και οι νόμιμα διαμένοντες
στην Κυπριακή Δημοκρατία επιβάτες θα
πρέπει να ακολουθούν τα πρωτόκολλα
που
ισχύουν
για
όλους
τους
επιβάτες, εκτός και αν έχουν εμβολιαστεί
με την πρώτη δόση του εμβολίου.
Αναλυτικότερα: Μόνο τα άτομα που έχουν
εμβολιαστεί με την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού θα δικαιούνται να
διενεργούν μοριακή εξέταση στα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά την
άφιξή τους.
Δηλαδή εάν δεν είναι εμβολιασμένοι τουλάχιστον με την πρώτη δόση ή δεν έχουν
πιστοποιητικό ανάρρωσης και θα ταξιδέ-

ψουν με τεστ PCR από χώρες της Πορτοκαλί και της Κόκκινης Κατηγορίας (στην
οποία υπάγεται το Ηνωμένο Βασίλειο), θα
πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα από τεστ PCR από τη χώρα προέλευσής τους με ισχύ 72 ωρών. Από την
απόφαση αυτή εξαιρούνται τα ανήλικα
άτομα ηλικίας 12-15 ετών και τα άτομα 16
ετών και άνω που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και, ως εκ τούτου, δεν δικαιούνται να εμβολιαστούν. Για όσους επιβάτες
δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη με την πρώτη
δόση και θα πρέπει να έχουν αρνητικό PCR
Test εντός 72 ωρών πριν από την ώρα
αναχώρησής τους, διευκρινίζεται ότι το
NHS PCR Test παραμένει αποδεκτό από
τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κρίσις
Του Ανδρέα Γεωργίου Κοντεάτη
Ποιήματα Κοινωνικά & Τραγούδια Λαϊκά που
απορρέουν από προσωπικά βιώματα του ποιήτη.

το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε
Εθνική Δήλωση εκφράζοντας
την
ανησυχία
του
(https://www.gov.uk/government/news/fcdo-statement-onthe-reopening-and resettleκαι
ment-of-varosha)
υποστηρίξαμε σθεναρά την
του
Προεδρική
δήλωση
Συμβούλιου Ασφαλείας του
ΟΗΕ της 23ης Ιουλίου που
καταδίκαζε την ανακοίνωση.
Το ζήτημα των Βαρωσίων υπογραμμίζει τη σημασία για την
επίτευξης μιας συνολικής λύσης
για το Κύπριακό. Ως εκ τούτου,
συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε
τα μέρη να συνεργαστούν εποικοδομητικά και να επιδείξουν τη
δέσμευσή τους, αναφέρει η κυρία Μόρτον.

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

Γωνιά Ποίησης

Παραδοσιακούς

Χορούς

πάμε μα τίποτα δεν μας άφησε χωρίς σπίτι,
χωρίς ψωμί να φάμε και η κρίσις μας
κατάντησε στο πόλεμο να πάμε.
από

Ελλάδα και Κύπρο από Χοροδιδάσκαλο και συμμετέχουν στις Εορτές
των Σχολείων μας με τραγούδια,
ποιήματα και χορούς.

Οι Κυβερνήσεις και οι τράπεζες αυτές είναι
η αιτία και συνεχώς καταστρέφουσην όλοι την
κοινωνία και θέλουσην πάντοτε αυτοί να
κυβερνούσην και σαν κομπιούτερ θέλουσην

Δίδακτρα:

αυτοί να μας κινούσην παρελάσεις και

1 Παιδί: £120.00 / Σχολική Χρονιά

επαναστάσεις όλοι παντού φωνάζουν

2 Παιδιά: £150.00 / Σχολική Χρο-

θέλουν ελευθέριά, θέλουν δημοκρατία και οι

νιά (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.

φασίστες τους σκοτώνουσιν χωρίς καμιά αιτία.
Ω κρίσις μας κατέστρεψες δεν ξέρουμε που
πάμε μα τίποτα δεν μας άφησε χωρίς σπίτι,
χωρίς ψωμί να φάμε και η κρίσις μας
κατάντησε στο πόλεμο να πάμε.

Τα δίδακτρα παραμένουν τα ίδια και

Ω κρίσις μας κατέστρεψες δεν ξέρουμε που

για τις Τάξεις των Ενηλίκων.

πάμε μα τίποτα δεν μας άφησε χωρίς σπίτι,
χωρίς ψωμί να φάμε και η κρίσις μας

Στο φύλλο της περασμένης εβδομάδας,
εκ παραδρομής έγινε
λάθος στους αριθμούς
τηλεφώνων για
επικοινωνία με τον
Σύνδεσμο Κυπρίων
Ηλικιωμένων Enfield.
Τα σωστά τηλέφωνα
είναι:
07837793965 (Λία) ή
07720015625
(Κατερίνα)
Η διεύθυνση του
κέντρου είναι:
311 Fore Street
N9 OPZ.

κατάντησε στο πόλεμο να πάμε.
Καταστροφές πολλές σκοτώνονται κόσμος
πολλής τίποτα
δεν αλλάζει μα η κρίσης προχωρεί και όλους
μας στο γαίμα
μας βουλιάζει μα οι πλούσιοι θέλουσιν κρίση
να την ξαπλώνουν και τον κόσμο το φτωχό
πάντοτε να σκοτώνουν και μικρά παιδιά στο
αίμα τα πληγώνουν.
Ω κρίσις μας κατάστρεψες δεν ξέρουμε που
πάμεμα τίποτα δεν μας άφησε χωρίς σπίτι,
χωρίς ψωμί να φάμε και η κρίσις μας κατάντησε στο πόλεμο να πάμε.
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Μέγκαν και Χάρι: Πού είναι τα χρήματα που υποσχέθηκαν να δωρίσουν σε ίδρυμα;

Η

Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι είχαν
υποσχεθεί να δώσουν την αμοιβή της
Αμερικανίδας, για voice over που είχε κάνει
σε παραγωγή της Disney, σε φιλανθρωπικό
ίδρυμα. Όπως γράφει βραβευμένη δημοσιογράφος, το ίδρυμα δεν φαίνεται να έχει πάρει σεντ.
H Άντζελα Λέβιν είναι δημοσιογράφος και σχολιάστρια επί όσων αφορούν το Παλάτι της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ έχει γράψει διάφορα σχετικά
βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του "Harry;
Conversations with the Prince". Είναι και εκείνη
που έκανε retweet αυτό που ακολουθεί και το
οποίο είδαν οι 15.000.000 followers που έχει στο
λογαριασμό της στο Twitter. Προηγουμένως, είχε
μοιραστεί με το κοινό της video που της έστειλε

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου

διαδικτυακός της φίλος και στο οποίο ο Χάρι
φαίνεται να ζητάει από τον CEO της Disney να
δώσει δουλειά στη σύζυγο του. Στην τελευταία
της κίνηση, ζητά από τη Μέγκαν Μαρκλ και τον
Πρίγκιπα Χάρι να εξηγήσουν πού είναι τα χρήματα, τα οποία υποσχέθηκε πως θα δωρίσει
η Disney στη φιλανθρωπική οργάνωση Elephant
Charity -αντί μισθού στη Μαρκλ που είχε κάνει
ένα voice over σε παραγωγή του κολοσσού.
“Είπαν πως τα χρήματα δόθηκαν στο ζευγάρι,
αλλά η φιλανθρωπική οργάνωση δεν φαίνεται να
τα έχει λάβει” έγραψε το 'τιτίβισμα' που μοιράστηκε στο timeline της η Λέβιν.
"Είναι χρήσιμο να σταματήσουν να παίζουν τα
θύματα" Σε παρουσία της σε τηλεοπτική εκπο-

μπή, η δημοσιογράφος πρότεινε στο ζευγάρι "να
σταματήσουν να παίζουν τα θύματα. Ήθελαν να
φύγουν και έφυγαν. Ζουν μια ανεξάρτητη ζωή.
Έχουν εξασφαλίσει και δουλειές που τους έχουν
λύσει το οικονομικό. Αγόρασαν σπίτι με 16 μπάνια. Δεν θα το ξεπεράσω ποτέ αυτόν τον αριθμό.
Οπότε μπορούν να φροντίζουν τους εαυτούς
τους. Παρ' όλα αυτά, κάθε μέρα προκύπτουν
ειδήσεις ή συζητήσεις που τους αφορούν, για κάτι
νέο που κάνουν. Τη μια μέρα το περιεχόμενο είναι
σχετικό με το 'είμαι θύμα' και την άλλη αφορά τις
δραστηριότητες τους με τις οποίες σώζουν τον
πλανήτη. Θα πίστευε κανείς, εν μέσω όλων των
δεινών που συμβαίνουν αυτήν την στιγμή στον
κόσμο, θα σταματούσαν αυτό το PR".

με τον Βύρωνα Καρύδη

Αφγανιστάν: Η Βρετανία διεξάγει απευθείας συνομιλίες με τους Ταλιμπάν
Η Βρετανία συνομιλεί με τους Ταλιμπάν, προκειμένου να εγγυηθούν την ασφαλή αποχώρηση υπηκόων της και Αφγανών που εργάστηκαν γι’ αυτή,
γράφει η Daily Mail (01/09).
O ειδικός επιτετραμμένος του βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το Αφγανιστάν,
ο Σάιμον Γκας, μετέβη στη Ντόχα, την πρωτεύουσα
του Κατάρ, για να συναντήσει αντιπροσώπους των
Ταλιμπάν, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.
Ο κ. Γκας «συναντάται με αντιπροσώπους των
Ταλιμπάν για να υπογραμμίσει τη σημασία που
έχει η ασφαλής διέλευση εκτός Αφγανιστάν για τους
βρετανούς υπηκόους και Αφγανούς που εργάστηκαν για εμάς τα τελευταία είκοσι χρόνια», σύμφωνα
με τον ίδιο.
Εικόνες του τελευταίου Αμερικανού στρατιώτη
που έφυγε από το Αφγανιστάν, επιβιβαζόμενος σε
αεροπλάνο, κυριαρχούν σε αρκετά πρωτοσέλιδα
της Τετάρτης (01/09), αλλά υπάρχουν επίσης
εικόνες και της νέας τάξης πραγμάτων στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.
Η Telegraph δείχνει έναν μαχητή Ταλιμπάν να
ποζάρει στο θάλαμο διακυβέρνησης ενός εγκαταλελειμμένου αεροσκάφους του αφγανικού στρατού.
Η κύρια φωτογραφία για την εφημερίδα i είναι μια
ομάδα ένοπλων μαχητών που φρουρούν στο αεροδρόμιο.
Ο ανταποκριτής των Times στην Καμπούλ,
Anthony Loyd, γράφει ότι «οι εγκαταλελειμμένες
πολεμικές μηχανές μιας ηττημένης υπερδύναμης
είναι κατάλληλες μόνο για μια σωρό απορριμμάτων
καθώς οι Ταλιμπάν κατακλύζουν το αεροδρόμιο».
Ο Guardian αναφέρει πώς μια νεαρή Αφγανή
σηματοδότησε την πρώτη ημέρα πλήρους ελέγχου
των Ταλιμπάν στη χώρα της καίγοντας τα ρούχα
της που είναι πιθανό να μην έχουν την έγκριση του
νέου καθεστώτος.
Ντομινίκ Ράαμπ: Πρόκληση η έξοδος
Βρετανών που έχουν μείνει στο Αφγανιστάν
Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αντιμετωπίσει
τη «νέα πραγματικότητα» στο Αφγανιστάν και να
συνεργαστεί με άλλα έθνη για να ασκήσει «μετριοπαθή επιρροή» στους Ταλιμπάν, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός των Εξωτερικών. Ο Ντόμινικ Ράαμπ
υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ζητήσει

από τους Ταλιμπάν να δεσμευτούν για την ασφαλή
διέλευση εκείνων που επιθυμούν να φύγουν από
τη χώρα.
Οι Βρετανοί ολοκλήρωσαν την επιχείρηση εκκένωσης της Καμπούλ το Σαββατοκύριακο, αλλά
πιστεύεται ότι τουλάχιστον 100-150 υπήκοοι του
Ηνωμένου Βασιλείου δεν κατάφεραν να φτάσουν
εγκαίρως στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας.
Μιλώντας στο Sky News (31/08) ο κ. Ράαμπ
ανέφερε πως ο αριθμός των Βρετανών που δεν
απομακρύνθηκαν είναι «λίγες εκατοντάδες».
Πρόσθεσε ότι πάνω από 5.000 υπήκοοι του
Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μεταξύ των 17.000
ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από από το
Αφγανιστάν με τη βοήθεια των Βρετανών .
Ο κ. Ράαμπ υπερασπίστηκε επίσης τον χειρισμό
της κρίσης, επιμένοντας ότι «κανένα υπουργείο δεν
έχει αποδώσει καλύτερα από το Υπουργείο
Εξωτερικών.
Αντιπολιτευόμενα κόμματα έχουν την παραίτησή
του όταν αποκαλύφθηκε ότι ήταν σε διακοπές στην
Κρήτη και δεν ήταν διαθέσιμος να κάνει ένα τηλεφώνημα για την εκκένωση διερμηνέων που είχαν
βοηθήσει τις βρετανικές
δυνάμεις στο Αφγανιστάν.
Αφγανιστάν : Απραγμα-

τοποίητες υποσχέσεις και αγωνιώδη ερωτηματικά για το μέλλον της χώρας
Το επίσημο τέλος της στρατιωτικής αποστολής
των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν κυριάρχησε στο Βρετανικό τύπο (31/08) καθώς πραγματοποιήθηκε λίγο
μετά τα μεσάνυχτα της 30ης Αυγούστου. Αρχικά η
είδηση προβλήθηκε στις ηλεκτρονικές εκδόσεις των
εφημερίδων.
Η Daily Mail αναφέρει ότι οι αμερικανικές πτήσεις
«διέφυγαν» από τη χώρα αφήνοντας πολίτες και
συμμάχους πίσω.
Ο Guardian κάνει λόγο για χάος… ενώ η Daily
Mirror περιγράφει ένα κλίμα ευφορίας που επικράτησε από τους Ταλιμπάν στη Καμπούλ την ώρα
που απογειώνονταν το τελευταίο αμερικανικό
σκάφος.
Ο επικεφαλής της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ο Σερ Mike Wigston μιλώντας στην Daily
Telegraph ανέφερε ότι είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν
αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ισλαμικού
Κράτους, στο Αφγανιστάν. Δήλωσε ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο θα πρέπει να παίξει ρόλο σε μια «παγκόσμια συμμαχία» εναντίον των εξτρεμιστών.
Οι Times σημειώνουν ότι η
ειδική σχέση μεταξύ Ηνωμένου
Βασιλείου και Αμερικής είναι υπό
πίεση. Διαρροή από το Πεντά-

γωνο αναφέρει πως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι
ήθελαν να κλείσουν την Πύλη Abbey στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ώρες πριν από τη φονική βομβιστική επίθεση της περασμένης Πέμπτης, αλλά δεν
το έκαναν για να διευκολύνουν την εκκένωση των
Βρετανών. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ανώτατες
κυβερνητικές πηγές και Συντηρητικοί βουλευτές
κατηγορούν την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί να «μεταθέσει τις ευθύνες» για την επίθεση.
Το πρωτοσέλιδο της Sun φιλοξενεί φωτογραφία
των Ταλιμπάν που δείχνουν τα όπλα τους ευρισκόμενοι στη βρετανική βάση όπου εκπαιδεύονταν
αστυνομικοί στη Καμπούλ. Ο τίτλος είναι: «Εμείς
έχουμε πλέον τον έλεγχο».
Από την πλευρά τους οι Times έχουν φωτογραφία δύο παιδιών που ήταν ανάμεσα στα θύματα
της αμερικανικής επίθεσης με drone την Κυριακή
στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.
Eν μέσω έντασης στην Καμπούλ, η Βρετανία
παραδέχεται την αδυναμία της
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι
δήλωσε στο BBC (30/08) ότι το Ηνωμένο Βασίλειο
είναι "πρόθυμο να συνεργαστεί" με τους Ταλιμπάν,
όμως ταυτόχρονα δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει
"απόλυτες διαβεβαιώσεις" σε όσους έχουν μείνει
πίσω.
"Εάν [οι Ταλιμπάν] αρχίσουν να λειτουργούν σαν
κυβέρνηση, εάν αρχίσουν να διευκολύνουν τόσο
τα εσωτερικά ταξίδια όσο και την έξοδο από το
Αφγανιστάν, τότε θα συνεργαστούμε μαζί τους σε
αυτή τη βάση", είπε. "Φυσικά αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, αυτό που καμία χώρα δεν είναι
ποτέ σε θέση να κάνει, είναι να δώσουμε 100%
την εγγύησή μας".
Η Βρετανία αναζητά στο διεθνές πεδίο, ένα πλέγμα συμφωνιών που θα αναγκάσουν τους
Ταλιμπάν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για την
οριστική αποχώρηση όλων των πολιτών που
συνεργάστηκαν με τις ξένες δυνάμεις και όσων
έχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για
να ταξιδέψουν, χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις
εναντίον τους.
Για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών
Ντόμινικ Ράαμπ, έχει ξεκινήσει μια σειρά διπλωματικών συναντήσεων με εκπροσώπους από την
Τουρκία και το Κατάρ.
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Δωδεκάχρονος έβγαλε 338.000€ από τα NFT Ακτιβιστές του Extinction Rebellion
φαλαινών πoυ δημιούργησε στις διακοπές του απέκλεισαν την Τάουερ Μπριτζ

Ο

νεαρός από το Λονδίνο
σχεδίασε pixelated artwork φαλαινών που
ονόμασε Weird Whales και στη
συνέχεια πούλησε τα NFT τους
για συνολικά 338,000€
Κατά τη διάρκεια των σχολικών
διακοπών του, ο Benyamin
Ahmed από το Λονδίνο ξεκίνησε να σχεδιάζει artwork φαλαινών, το οποίο ονόμασε
Weird Whales και στη συνέχεια
προχώρησε στην πώληση των
NFT τους για συνολικά
338,000€. Μέσω των NFT,
ο αγοραστής αποκτά ένα ψηφιακό πιστοποιητικό κατοχής, το
οποίο μπορεί να αγοραστεί και
να πωληθεί. Το ποσό αυτό ο
δωδεκάχρονος Benyamin το
απέκτησε υπό τη μορφή κρυπτονομίσματος Ethereum, το
οποίο σημαίνει πως αναλόγως
τις διακυμάνσεις της αγοράς,
μπορεί να αυξηθεί ή και να μειωθεί.

Σύμφωνα με συνέντευξη του
BBC οι συμμαθητές του δε φαίνεται να γνωρίζουν για την
επιτυχία του, παρόλο που έχει
δημιουργήσει βίντεο στο YouTube για το χόμπι του. "Η συμβουλή μου για άλλα παιδιά που
θέλουν να μπουν στον χώρο
του προγραμματισμού είναι να
μην το κάνουν με το ζόρι, ίσως
επειδή το κάνουν οι φίλοι τους να κάνετε αυτό που σας αρέσει,
αυτό στο οποίο είστε καλύτεροι"
είπε χαρακτηριστικά. Ο πατέρας
του Benyamin, Imran, είναι προγραμματιστής και ήταν αυτός
που τον ώθησε μαζί με τον
αδερφό του να ξεκινήσουν να
προγραμματίζουν όταν ήταν
ακόμη έξι ετών. Από μικροί
είχαν πλεονέκτημα και βοήθεια
σε οτιδήποτε χρειαζόντουσαν
για να βελτιωθούν - με τον
Imran να είναι περήφανοςγια τα
παιδιά του.
"Αρχικά ξεκίνησε σαν εξάσκηση

για διασκέδαση, αλλά στην πορεία είδα πως τα πήγαιναν πολύ
καλά και καταλάβαιναν εύκολα.
Έτσι, έγινα πιο σοβαρός μαζί
τους και τώρα κάνουμε καθημερινά μάθημα για 20 με 30
λεπτά. Αλλά όλες αυτές οι γνώσεις δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να τις μάθεις
μέσα σε μερικούς μήνες."
Τα Weird Whales δεν είναι
η πρώτη προσπάθεια του
Benyamin, καθώς παλαιότερα
είχε κάνει ένα σετ εμπνευσμένο
από το Minecraft το οποίο και
πούλησε για πολύ μικρότερο
ποσό. Αυτή τη φορά η
έμπνευσή του ήταν μια φάλαινα
που είναι γνωστό meme και
χρησιμοποίησε ένα δημοφιλές
αρτιστικό πρότυπο για να κατασκευάσει 3,350 emoji σε ένα
δικό του πρόγραμμα. "Ήταν
πολύ ενδιαφέρον να τα βλέπεις
όλα μαζί να δημιουργούνται
σιγά σιγά" είπε, ενώ πρόσθεσε
πως ήδη εργάζεται στην τρίτη
του συλλογή που θα αποτελείται
από υπερήρωες. Ο Imran είναι
απόλυτα βέβαιος πως ο γιός
του δεν παραβίασε κάποιον
νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και έχει μιλήσει με δικηγόρους για να ελέγξουν το αποτέλεσμα, όπως και να παρέχουν
πληροφορίες για καταχώρηση
δικαιωμάτων. Παρά την μεγάλη
επιτυχία του νεαρού Benyamin,
το κοινό δεν έχει την καλύτερη
άποψη για τα NFT, με καλλιτέχνες να υποστηρίζουν πως είναι
ένας τρόπος για περισσότερα
έσοδα, ενώ υπάρχουν και
πολλοί πιο σκεπτικοί που δεν
το βλέπουν ως μια μακροχρόνια
επένδυση.

Α

κτιβιστές του οικολογικού
κινήματος
Extinction
Rebellion, το οποίο ζητά
από τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν κατεπειγόντως δράση για να
περιοριστεί η κλιματική αλλαγή,
απέκλεισαν την Τάουερ Μπριτζ,
τη διάσημη γέφυρα-σύμβολο το
Λονδίνου.
Ένας φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Reuters είδε περίπου
200 διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αυτήν την κινητοποίηση
στο
βόρειο
άκρο
της
γέφυρας, ενώ ομάδες αστυνομικών προσπαθούσαν να εμποδίσουν άλλους ακτιβιστές να
φτάσουν στο σημείο.
Σε ανάρτησή της στο Twitter η
Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ,
ότι οι ακτιβιστές έκλεισαν τον
δρόμο χρησιμοποιώντας ένα
ημιφορτηγό και ένα τροχόσπιτο.
Κάποιοι ξάπλωσαν στη διασταύρωση, με αποτέλεσμα να

διακοπεί η κυκλοφορία.
«Προειδοποιούμε εκείνους που
διαδηλώνουν ότι το κλείσιμο
των δρόμων είναι παράλογο και
πρέπει να διαλυθούν. Αν δεν μετακινηθούν, μπορεί να συλληφθούν», ανέφερε η αστυνομία.
Η Extinction Rebellion σχεδιάζει
διάφορες κινητοποιήσεις για τις
επόμενες δύο εβδομάδες, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για
την κλιματική αλλαγή και να
προτρέψει τις κυβερνήσεις να
λάβουν μέτρα. Η οργάνωση
διαμαρτύρεται κυρίως για τις
επενδύσεις του δημοσίου στον
τομέα της παραγωγής ενέργειας
από ορυκτά καύσιμα.
Η Τάουερ Μπριτζ, η «Γέφυρα
του Πύργου», συνδέει το Σίτι,
την οικονομική καρδιά του
Λονδίνου, με το Σάουθγουορκ,
στην απέναντι όχθη του Τάμεση.
Κατασκευάστηκε μεταξύ 188696 και εκείνη την εποχή
θεωρείτο «η μακρύτερη και πιο
σύγχρονη γέφυρα» του κόσμου.

Ανησυχία για τα Χριστούγεννα λόγω ελλείψεων σε τρόφιμα
Οι ελλείψεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και η έλλειψη
προσωπικού στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το Brexit και
την πανδημία, μπορεί να στοιχίσουν στην οικονομία
την περίοδο των εορτών. Εργαζόμενοι στον τομέα
παραγωγής τροφίμων και στις εφοδιαστικές αλυσίδες
σούπερ μάρκετ στη Μεγάλη Βρετανία, χτυπούν
"καμπανάκι" για τα άδεια ράφια που προβλέπεται να
επηρεάσουν αρνητικά την εορταστική περίοδο στο
τέλος του έτους.
Οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες δέχονται ιδιαίτερη
πίεση μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, ενώ τους
τελευταίους μήνες, καταγράφονται και σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό λόγω Brexit.
Η γνωστή αλυσίδα ταχυφαγείων McDonald's ήδη
αναγκάστηκε να σταματήσει από το μενού της, τις
πωλήσεις των milkshakes, ενώ τα εστιατόρια Nando's
προχώρησαν στο κλείσιμο 45 καταστημάτων εξαιτίας

της έλλειψης κοτόπουλου. Τα σούπερ μάρκετ τονίζουν
πως οι ελλείψεις τόσο στα προϊόντα όσο και στους εργαζομένους, είναι πιθανό να επιδεινωθούν εν όψει της
περιόδου των εορτών. Οι προμηθευτές προειδοποιούν
πως οι Βρετανοί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι στις
διακοπές των Χριστουγέννων με ελλείψεις βασικών
τροφίμων. Ο όμιλος British Poultry Council, γνωστοποίησε πως καταγράφηκε στη χώρα, μείωση 10% στην
παραγωγή κοτόπουλου, ενώ προβλέπει πως θα υπάρξει μείωση κατά ένα πέμπτο στην παραγωγή γαλοπούλας για τα Χριστούγεννα.
Ο Richard Walker, διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας
σούπερ μάρκετ 'Iceland', δήλωσε στο BBC Radio, ότι
τα καταστήματα στερούνται ήδη ορισμένων προϊόντων,
όπως ψωμί και αναψυκτικά.
"Η πραγματική ανησυχία είναι ότι ο χρόνος τελειώνει
σύντομα και πλησιάζουμε στην εξαιρετικά γεμάτη

περίοδο των Χριστουγέννων, κατά την οποία η ύπαρξη
ισχυρής αλυσίδας εφοδιασμού είναι ζωτικής σημασίας
για όλους", ανέφερε ο Walker.
Ο Nick Allen, διευθύνων σύμβουλος στο British Meat
Processors Association, σε δήλωσή του στο BBC τόνισε
επίσης, πως τα εργοστάσια κρέατος "υποφέρουν από
ελλείψεις προσωπικού. Ο κλάδος έχει χάσει μεγάλο
μέρος του εργατικού δυναμικού, καθώς έφυγε πίσω
στην Ευρώπη". Ο ίδιος μάλιστα ενημέρωσε πως
βρίσκονται έξι εβδομάδες πίσω στις διαδικασίες της
προετοιμασίας των Χριστουγεννιάτικων γευμάτων.
Η Βρετανική Κυβέρνηση, σύμφωνα με το CNN, δήλωσε
παρ' όλα αυτά πως διαθέτει μια "εξαιρετικά ανθεκτική
αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και καθιερωμένους
τρόπους συνεργασίας με τον τομέα της παραγωγής
τροφίμων, ώστε να αντιμετωπίζονται τυχόν διαταραχές".

Ξεπέρασαν τις
7.000 οι
νοσηλευόμενοι
φορείς Covid
Σε 7.015 ανέβηκαν οι νοσηλευόμενοι φορείς κορωνοϊού
στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τα νεότερα συγκεντρωτικά στοιχεία που αφοτης
ρούν
το
τέλος
περασμένης
εβδομάδας.
Είναι η πρώτη φορά που οι
νοσηλευόμενοι ξεπερνούν τις
επτά χιλιάδες από τις 15 Μαρτίου. Τα κρούσματα του
24ώρου ήταν 32.181 και οι
θάνατοι την ίδια περίοδο ήταν
50. Σε κυλιόμενη επταήμερη
βάση τα κρούσματα είναι αυξημένα κατά 0,7%, ενώ οι θάνατοι είναι μειωμένοι κατά
3,4%. Το ποσοστό των πλήρως εμβολισμένων ενηλίκων
κατοίκων του Ηνωμένου
Βασιλείου πλησιάζει το 79%,
με σχεδόν 43,8 εκ. πολίτες να
έχουν και τις δύο δόσεις του
εμβολίου.

Τον Σεπτέμβριο
ξανά στο Λονδίνο
η Frieze Sculpture
Η με ελεύθερη πρόσβαση
δημόσια έκθεση έργων τέχνης
- εγκαινιάζεται ταυτόχρονα με
τις Frieze London και Frieze
Masters - βρίσκεται ήδη στον
ένατο χρόνο της και επιμελήτρια της φετινής έκθεσης είναι
η Clare Lilley, διευθύντρια
προγραμματισμού στο Yorkshire Sculpture Park Όσοι,
αυτό το φθινόπωρο κάνουν
βόλτα στο Regent’s Park,
θα συναντήσουν κάποια
ασυνήθιστα θεάματα, όπως
την κεφαλή μια ρωμαϊκής
προτομής, μισοχωμένης στο
χώμα, διαβρωμένης σε κρυστάλλινα θραύσματα. Αυτό,
επειδή η φετινή εκδοχή της
Frieze Sculpture θα φιλοξενείται εκεί από τις 14 Σεπτεμβρίου έως τις 31 Οκτωβρίου.
«Το ενδιαφέρον για δημόσια
έργα και υπαίθρια γλυπτά είναι τώρα πιο ισχυρό από
ποτέ» υπογράμμισε η Lilley,
μιλώντας στο Artnet News,
τονίζοντας ότι αυτό προσφέρει ασφαλές περιβάλλον
στους λάτρεις της τέχνης
ειδικά. «Καθώς μαθαίνουμε
να ζούμε με την πανδημία και
επανεμφανιζόμαστε σε δημόσιους χώρους, η Frieze
Sculpture 2021 είναι ένα
τονωτικό για το μυαλό, το
σώμα και την ψυχή».
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Ανακοινώνουν
τα έργα,
αλλά...
Έργα εκατομμυρίων που
εγκρίθηκαν μέσα από τον
προϋπολογισμό παραμένουν
στα χαρτιά και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υλοποιηθούν εντός του έτους, ίσως
και ποτέ.
Σύμφωνα με στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου, στο τέλος Ιουλίου το ποσοστό υλοποίησης των αναπτυξιακών
δαπανών του κράτους ανήλθε
μόλις στο 25%. Σημειώνεται
μάλιστα ότι ο ρυθμός υλοποίησης των αναπτυξιακών δαπανών είναι πιο χαμηλός
ακόμη και από την περσινή
αντίστοιχη περίοδο (27%), η
οποία στιγματίστηκε από το
σκληρό lockdown, το οποίο
οδήγησε στην αναστολή των
εργασιών σε πολλά εργοτάξια
για μεγάλη χρονική περίοδο.
Συγκεκριμένα, στον προϋπολογισμό υπάρχουν κονδύλια ύψους 1,05 δις ευρώ
για σκοπούς αναπτυξιακών
δαπανών, αλλά μέχρι το τέλος
Ιουλίου υλοποιήθηκαν μόλις
261,2 εκατ. ευρώ. Μάλιστα
στις κεφαλαιουχικές δαπάνες
οι οποίες είναι πιο σημαντικές
το ποσοστό υλοποίησης
ανήλθε μόλις στο 21%, αφού
από τα 749 εκατ. ευρώ που
υπάρχουν στον προϋπολογισμό υλοποιήθηκαν μόνο
157,7 εκατ. ευρώ. Επίσης,
στις υπόλοιπες κατηγορίες
αναπτυξιακών δαπανών το
ποσοστό υλοποίησης ανήλθε
στο 35%, αφού από τα 298,9
εκατ. ευρώ που υπάρχουν
στον προϋπολογισμό υλοποιήθηκαν μόλις 103,5 εκατ.
ευρώ. Ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα στοιχεία:
• Στα κατασκευαστικά έργα
το ποσοστό υλοποίησης
ανήλθε μόλις στο 11%, αφού
από τα 88,2 εκατ. ευρώ τα
οποία υπάρχουν στον προϋπολογισμό υλοποιήθηκαν
μόνο 9,6 εκατ. ευρώ.
• Στα έργα υποδομής το ποσοστό ανήλθε μόλις στο 22%,
αφού από τα 70,8 εκατ. ευρώ
υλοποιήθηκαν μόνο 15,5
εκατ. ευρώ.
• Στους δρόμους το ποσοστό ανήλθε στο 36%, αφού
από τα 86,6 εκατ. ευρώ υλοποιήθηκαν μόνο 30,9 εκατ.
ευρώ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ

Τ/κυπριακό φιλέτο σε οικογένεια βουλευτή του ΔΗΣΥ
Οικογένεια βουλευτή του ΔΗΣΥ φέρεται να επωφελείται από την εξασφάλιση τουρκοκυπριακού ακινήτου
τεράστιας εμπορικής αξίας, στις Φοινικούδες. Σύμφωνα
με έγκυρες πληροφορίες μας, η Υπηρεσία Διαχείρισης
Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Λάρνακας έχει εγκρίνει
σε πρώτο στάδιο την παραχώρηση υποστατικού στη
λεωφόρο Αθηνών, επί της πλατείας του Μεσαιωνικού
Κάστρου, σε μέλος της οικογένειας του νυν βουλευτή
του κυβερνώντος κόμματος Νίκου Γεωργίου, ο οποίος
είναι γιος τού τέως βουλευτή και αντιπροέδρου του
ΔΗΣΥ Γιώργου Γεωργίου.
Σύμφωνα με την «Χ», πρόκειται για το κατάστημα
στο οποίο στεγαζόταν υποκατάστημα του Συνεργατισμού και το οποίο, για την ακρίβεια, αποφασίστηκε να
παραχωρηθεί στον γαμπρό τού μέχρι πρότινος βουλευτή του ΔΗΣΥ Γιώργου Γεωργίου και του νυν βουλευτή Νίκου Γεωργίου αφού ο αιτητής είναι σύζυγος
της θυγατέρας του αντιπροέδρου του ΔΗΣΥ και αδελφής τού νυν βουλευτή του κόμματος Νίκου Γεωργίου.
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η αίτηση εξετάστηκε από την Ειδική Επιτροπή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στη Λάρνακα και

εγκρίθηκε αλλά η τελική έγκριση βρίσκεται υπό την αίρεση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Η
αίτηση έχει διαβιβαστεί σε κεντρικό επίπεδο στην Υπη-

ρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και
βρίσκεται ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών.
Η αίτηση εξετάστηκε και εγκρίθηκε ανάμεσα σε 9 συνολικά αιτήσεις για το συγκεκριμένο ακίνητο, με κανονική διαδικασία. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι νομικό αλλά
ηθικό. Πόσο μάλλον, από τη στιγμή που, όπως πληρο-

φορούμαστε, η συγκεκριμένη οικογένεια, κατέχει και
άλλο τουρκοκυπριακό υποστατικό στις Φοινικούδες και
μάλιστα δίπλα στο κατάστημα που εξασφαλίζει τώρα
μέλος της οικογένειας, στο οποίο λειτουργεί εστιατόριο.
Με αυτά ως δεδομένα, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών καλείται ν’ απαντήσει με ποια
κριτήρια εγκρίθηκε η συγκεκριμένη αίτηση και απορρίφθηκαν οι άλλες 8 αιτήσεις.
Ερωτηθείς από τη «Χ», ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος
Γεωργίου επιβεβαίωσε ότι είχε γνώση για την υποβολή
αίτησης από τον γαμπρό του για το ακίνητο. Δήλωσε
όμως άγνοια για την εξέταση της αίτησης και το αποτέλεσμά της.
Είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία 3 – 4 χρόνια που
οικογένεια σημαίνοντος στελέχους του ΔΗΣΥ επωφελείται από αποφάσεις του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών
Περιουσιών στη Λάρνακα. Όπως είχε αποκαλύψει η
«Χ» τον Ιανουάριο του 2018, μεγάλο τμήμα Τ/Κ φιλέτου
επί της λεωφόρου Φανερωμένης στη Λάρνακα παραχωρήθηκε με σκανδαλώδεις διαδικασίες στον γιο του
Θεολόγου Μανώλη, επ. γραμματέα του ΔΗΣΥ.

ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑΣ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΝΕΝΤΕΖ

Υπ. Γεωργίας: «Δεν
υπάρχει ανησυχία»

«Στόχος μου να δω και τον τελευταίο Τούρκο
στρατιώτη να φεύγει από την Κύπρο»

Δεν υπάρχει κάτι ανησυχητικό από το μικρός μέρος της πετρελαιοκηλίδας που αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο της, που ξεκίνησε
από την περασμένη εβδομάδα από την παράκτια περιοχή της Συρίας
και προκλήθηκε από διαρροή πετρελαίου από ηλεκτροπαραγωγικό
σταθμό, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος Κώστας Καδής.
Πρόσθεσε ότι στο Κέντρο «Ζήνων» του Κέντρου Συντονισμού
Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) «βρίσκεται η ομάδα από στελέχη
του Τμήματος Αλιείας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας - πρόκειται
για την Ομάδα Άμεσης Αντίδρασης - η οποία έχει ενεργοποιηθεί με
βάση το Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για Περιστατικά Ρύπανσης
της θάλασσας από πετρελαιοειδή και συντονίζει τις ενέργειες για το
θέμα. Η ενημέρωση που είχαμε είναι ότι ο κύριος όγκος της πετρελαιοκηλίδας κινείται προς τις ακτές της Τουρκίας και της Συρίας,
ωστόσο φαίνεται ότι μικρά κομμάτια της έχουν αποσπαστεί.
Αυτή ήταν και η εικόνα που πήραμε από δορυφορικές εικόνες που
λάβαμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα», είπε.

και τον καθοριστικό του ρόλο στην προώθηση
του East Med Act, του αμερικανικού νόμου για
την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Στην αντιφώνηση του, ο Αμερικανός Γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ τόνισε ότι νοιώθει ιδιαίτερη τιμή για το ότι του απονεμήθηκε το παράσημο, και δήλωσε περήφανος που είναι φίλος
της Κύπρου. Είπε ακόμη ότι οι απειλές κατά της
κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας παραμένουν σημαντικές, κάνοντας αναφορά στις προσπάθειες του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, για διχοτόμηση της Κύπρου.
«Είναι λάθος, είναι κακό για όλους τους Κύπριους και είναι κακό για την περιοχή», υπογράμμισε
ο κ. Μενέντεζ.
Στόχος μου, είπε, είναι να δω και τον τελευταίο
Τούρκο στρατιώτη να φεύγει από την Κύπρο.

Με το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Μακαρίου Γ΄ τίμησε τη Δευτέρα ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
τον Αμερικανό Γερουσιαστή και Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των
ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, ο οποίος τόνισε πως
στόχος του είναι να δει και τον τελευταίο Τούρκο
στρατιώτη να φεύγει από την Κύπρο.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε,
στη διάρκεια ομιλίας του, πως μέσα από τη δράση
και την πολιτική του, ο κ. Μενέντεζ έχει συμβάλει
σημαντικά στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, ανά το παγκόσμιο.
Η απονομή του παράσημου έγινε στη διάρκεια
τελετής στο Προεδρικό Μέγαρο, στην οποία παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β΄, η Πρόεδρος της Βουλής,
Αννίτα Δημητρίου, νυν και πρώην μέλη του
Υπουργικού Συμβουλίου, μέλη του διπλωματικού
Σώματος, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και αξιωματούχοι κομμάτων.
Ο Πρόεδρος τόνισε πως σε όλη τη διάρκεια
της καριέρας του ο Γερουσιαστής Μενέντεζ έχει
απαιτήσει την απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων από την Κύπρο και την αποκατάσταση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών
ελευθεριών όλων των Κυπρίων. Υπογράμμισε
τον σημαντικό ρόλο του Γερουσιαστή Μενέντεζ
στην προώθηση της στρατηγικής, εταιρικής σχέσης μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και ΗΠΑ καθώς

6 | Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

ΚΥΠΡΙΑΚΟ: ΕΧΑΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

Με «εμβόλιο» υπερεθνικισμού η νέα γραμμή Αναστασιάδη!
ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
«Πρόταση – απάντηση» στον Ερσίν Τατάρ τα περί
επιστροφής στο Σύνταγμα του 1960, «ήταν σχήμα
λόγου η πρόταση» και εν τέλει… «ήταν πρόταση
που απορρίφθηκε από τον Τατάρ». Όλα αυτά σε
μια βδομάδα. Με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη να
γίνεται για άλλη μια φορά περίγελο των ξένων διπλωματών οι οποίοι δεν δίνουν πλέον καμιά σημασία στα όσα εκστομίζει έχοντας ως κύριους
συμβουλάτορες του τον Χρίστο Χρίστου του
ΕΛΑΜ, το περιβόητο πρωτοπαλίκαρο του αρχηγού της φασιστικής «Χρυσής Αυγής» και άλλους
φουστανελάδες της εθνικοφροσύνης, με ακραίες
απόψεις στο Κυπριακό με κορωνίδα των απόψεων τους τη θέση για «Ελληνική Κύπρο» κι ας
είναι και μισή!
Τα όσα τραγελαφικά συμβαίνουν οδήγησαν στη
ματαίωση της καθόδου στην Κύπρο της Ειδικής
Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ,
η οποία θα ερχόταν εδώ για να καταβάλει μια τελευταία προσπάθεια προσέγγισης των δυο πλευρών με στόχο να επιτύχει συγκλίσεις για κοινή
συνάντηση των ηγετών των δυο Κοινοτήτων με
τον Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, αργότερα
αυτό το μήνα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
Η υπαναχώρηση και του Προέδρου Αναστασιάδη
από την επιδιωκόμενη μορφή λύσης του Κυπριακού, από τη διζωνική ομοσπονδία στο ενιαίο κράτος των Συμφωνιών του 1960, φαίνεται ενόχλησε
ιδιαίτερα τους αξιωματούχους της Γραμματείας
του ΟΗΕ. Μέχρι τώρα είχαν απέναντι τους την
τουρκική πλευρά με θέσεις εκτός των παραμέτρων των Αποφάσεων και των Ψηφισμάτων των
Ηνωμένων Εθνών αλλά τώρα ακολουθεί μια παράλληλη πορεία και ο ηγέτης της Ελληνοκυπριακής πλευράς, ο Πρόεδρος Αναστασιάδη. Με την
κίνηση του, αφαίρεσε το έδαφος κάτω από τα
πόδια τους!
Οι φωτιές που άναψε η προεδρική δήλωση –
πρόκληση προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν
Τατάρ για επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960 ως
απάντηση στη θέση της τουρκικής πλευράς για
«κυριαρχική ισότητα» η οποία εκπηγάζει από τις
Συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου το 1960,
δεν έσβησαν, όπως κάποιοι ανάμεναν με τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου που συγκάλεσε
ο Πρόεδρος και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
01.09.2021.

•Ο Ν. Αναστασιάδης υλοποιώντας (άλλη μια
φορά) τις προσωπικές του ατζέντες και έχοντας κάνει την επαναστροφή του προς τους
ακροδεξιούς εθνικιστές (η πρόσληψη στο
Προεδρικό ως εκπροσώπου του, του Μάριου
Πελεκάνου είναι ενδεικτική), ανεβάζει τους
εθνικιστικούς τόνους προετοιμάζοντας το έδαφος για τις συμμαχίες που θα επιδιώξει στις
προεδρικές εκλογές.
Κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου επιβεβαιώθηκε η διγλωσσία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, πράγμα που είχε διαφανεί την προηγούμενη μέρα στη σύσκεψη που πραγματοποίησε ο
Ν. Αναστασιάδης με τα μέλη της Διαπραγματευτικής Ομάδας για να τους εξηγήσει την «δήλωση,
απάντηση, πρότασή του» για αποκατάσταση της
συνταγματικής τάξης με την επάνοδο των Τουρκοκυπρίων, τόσο στην εκτελεστική, τη νομοθετική,
τη δικαστική εξουσία όσο και στις υπόλοιπες των
υπηρεσιών, με βάση τις διατάξεις του Συντάγματος του 1960. Στη σύσκεψη είσπραξε τα παλαμάκια από τους γνωστούς «χειροκροτητές» του
αλλά την ίδια ώρα σημαίνοντες εμπειρογνώμονες
που μετέχουν στην Ομάδα, δεν δίστασαν να τα
πουν κατάμουτρα στον Ν. Αναστασιάδη διαφωνώντας με τη θέση του για επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960 και εξηγώντας πως πρόκειται για
επικίνδυνα πολιτικά παιχνίδια που αφήνουν εκτεθειμένη την Ελληνοκυπριακή πλευρά με κίνδυνο
οι ξένοι και τα Ηνωμένα Έθνη να χρεώσουν και
πάλι στις δυο Κυπριακές Κοινότητες ίση ευθύνες
για το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό.
Ο ΑΒΕΡΩΦ ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ...
Η αλλοπρόσαλλη ενέργεια του Ν. Αναστασιάδη
προκάλεσε τριγμούς και στα εσωτερικά του κυβερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ με τον πρόεδρο
του Αβέρωφ Νεοφύτου στην κυριολεξία να κρύβεται αυτές τις μέρες ενώ μετά τη συνεδρία του

Εθνικού Συμβουλίου «το’σκασε» για να ν’ αποφύγει τους δημοσιογράφους. Όταν επέστρεψε
στο γραφείο του και ενώ τον είχαν ξεφωνήσει στα
ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης
εξέδωσε μια λακωνική γραπτή δήλωση αποφεύγοντας την ουσία.
«Το ζητούμενο είναι να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για να βρεθεί τρόπος επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού,
εντός του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της συμφωνημένης βάσης λύσης», αναφέρει ο Αβέρωφ
Νεοφύτου και ούτε λέξη δεν διατυπώνει για την…
ταμπακιέρα. Μιλά για τα Ψηφίσματα που προνοούν Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ),
πλην όμως ο Πρόεδρος του με την περιβόητη
«πρόταση» του, ζητά επιστροφή στο Σύνταγμα
του 1960 που προνοεί ενιαίο κράτος!
Το αλαλούμ συμπληρώνει η παρέμβαση το Σαββατοκυρίακο, 48 ώρες πριν από τη συνεδρία του
Εθνικού Συμβουλίου, του υπουργού Εξωτερικών
Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος εισπράττοντας
προφανώς, ως ο καθ’ ύλην υπουργός τα σαρκαστικά σχόλια των ξένων διπλωματών για τις προεδρικές μανούβρες, επιχείρησε να ρίξει το θέμα
στα μαλακά, προσδίδοντας του διαφορετικό χα-

ρακτήρα. Δεν ήταν πρόταση για επιστροφή στο
Σύνταγμα του ’60, είπε ο Ν. Χριστοδουλίδης,
αλλά… «ήταν σχήμα λόγου και όχι πρόταση υπό
επεξεργασία». Και το είπε όχι σαν αστείο, αλλά
στα σοβαρά επιχειρηματολογώντας για να τεκμηριώσει την εκδοχή του.
Ο υπουργός Εξωτερικών στην πραγματικότητα
άδειασε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που ανέλυε
στα ΜΜΕ και τους λόγους για τους οποίους ο
Πρόεδρος κατέφυγε στη πρόταση του. Αντίθετα,
ο Ν. Χριστοδουλίδης υποστήριξε πως η αναφορά
περί επιστροφής στο Σύνταγμα του ’60 αποτελούσε απάντηση στις διαχρονικές αναφορές του
κ. Τατάρ στην εκλιπούσα Κυπριακή Δημοκρατία
και τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων για τα διαβατήρια, θέλοντας με τον τρόπο αυτό ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης να επισημάνει πως δεν μπορεί να
γίνεται επιλεκτική αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σημείωσε πως από πλευράς κυβέρνησης, δεν υπάρχει αλλά ούτε και υπήρξε ποτέ
προσπάθεια για αλλαγή της βάσης λύσης τους
Κυπριακού.
Προφανώς ο υπουργός Εξωτερικών δεν συνεννοήθηκε με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο οποίος
τα Σαββατοκυρίακα εξαφανίζεται. Κάνει… δεύτερη δουλειά προσφέροντας την εμπειρογνωμοσύνη του στα Γραφεία που στεγάζονται στον
Πύργο του Δικηγορικού Γραφείου που φέρει το
όνομα του στη Λεμεσό...
Η συνέχεια δόθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο με το
Νίκο Αναστασιάδη να μην συνειδητοποιεί την πορεία προς τον γκρεμό για το μέλλον του τόπου
και να επιμένει στις αλλοπρόσαλλες τοποθετήσεις
τους συναντώντας τις θέσεις του εθνικιστικού
ΕΛΑΜ τους θιασώτες της συνέχισης του σημερινού διχοτομικού στάτους κβο με τη θέση πως η
δεύτερη καλύτερη λύση είναι η μη λύση. Αγνοώντας ή κάνοντας πως δεν αντιλαμβάνονται πως
ο Ταγίπ Ερντογάν και η εθνικιστική Τουρκοκυπριακή ηγεσία δεν πρόκειται να αφήσουν τα πράγματα ως έχουν σήμερα.
Τα νέα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο και την
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου με
την εισβολή του τουρκικού πολεμικού ναυτικού
προστατεύοντας τα τουρκικά γεωτρύπανα, είναι
ενδεικτικά για τα όσα θα επακολουθήσουν.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΟΥ ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ…
Μετά τη συνεδρία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
συνέχισε το χαβά του, μεταφέροντας τις θέσεις
του Προέδρου.
Ο Πρόεδρος, όπως είπε ο κ. Πελεκάνος, ανέλυσε
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τους λόγους και
το περιεχόμενο της πρότασης που περιληπτικά
περιέγραψε στις 25 Αυγούστου, ως απάντηση
στους ισχυρισμούς του κ. Τατάρ περί ελληνοκυπριακού κράτους και παραγνώρισης των δικαιωμάτων των Τουρκοκυπρίων ως αυτά προκύπτουν
από τις Συμφωνίες Εγκαθίδρυσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Με βάση την απάντηση-πρόταση
του Προέδρου προς τον κ. Τατάρ, συνέχισε ο Εκπρόσωπος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε
προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου πως η
πρόταση συνδέεται απόλυτα με τις Συμφωνίες
Κορυφής, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, προκειμένου να εξευρεθεί μια
λύση λειτουργική και συνεπώς βιώσιμη προς
αποτροπή των τουρκικών επιδιώξεων.
Ερωτηθείς αν τελικά ήταν πρόταση ή σχήμα λόγου αυτό που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε για το Σύνταγμα του 1960, ο Εκπρόσωπος

είπε ότι «είναι πρόταση/απάντηση προς τον κ.
Τατάρ».
Σε άλλη ερώτηση, αν θα την καταθέσει ο Πρόεδρος στα ΗΕ, ο κ. Πελεκάνος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βεβαίως θα αναφέρει ότι
υπέβαλε ανάλογη πρόταση με αρνητική απάντηση από πλευράς των Τουρκοκυπρίων….
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΜΕ
ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
Τη διαφωνία του ΑΚΕΛ στην πρόταση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη περί
επιστροφής στο Σύνταγμα του 1960 διατύπωσε
ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου,
σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
απάντησε σε ερώτησή του αν η πρόταση ήταν
σχήμα λόγου, ότι ήταν πρόταση.
Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο Στ. Στεφάνου είπε πως κατέθεσε την
διαφωνία του κόμματός του σε σχέση με την ακολουθούμενη πολιτική στο Κυπριακό, η οποία,
όπως είπε, «χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις και
από αλληλοσυγκρουόμενες προσεγγίσεις και πολιτικές».
«Σήμερα διαπιστώσαμε, γιατί ρωτήσαμε, εάν
όντως η συγκεκριμένη τοποθέτηση του Προέδρου
της Δημοκρατίας αποτελεί πρόταση και πήραμε
θετική απάντηση», ανέφερε ο Στ. Στεφάνου και
συμπλήρωσε: «Θεωρούμε ότι με αυτή την πρόταση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα θέσει την
ε/κ πλευρά ενώπιον του κινδύνου να γίνει συνυπεύθυνη του αδιεξόδου και την ίδια ώρα με αυτό
τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στην Τουρκία να
συνεχίσει τις προσπάθειες να εκτρέψει από τη
συμφωνημένη βάση λύσης».
Όπως είπε, η απάντηση στις προσπάθειες της
Τουρκίας να εκτρέψει από τη συμφωνημένη βάση
λύσης είναι να εμμένουμε τόσο στις συμφωνίες
υψηλού επιπέδου όσο και στα ψηφίσματα του
ΟΗΕ. «Η πρόταση του Προέδρου για επιστροφή
στο Σύνταγμα του ’60 μας εκτρέπει από τα ψηφίσματα και τελικά καταργεί και τις Συμφωνίες Υψη-

λού Επιπέδου», πρόσθεσε.
Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο τα περί επιστροφής στο Σύνταγμα του ’60 δεν ήταν σχήμα
λόγου, ο κ. Στεφάνου είπε πως «ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας είπε ότι δεν ήταν σχήμα λόγου, ο
Πρόεδρος είπε ότι είναι πρόταση».
«Η θέση του ΑΚΕΛ είναι σαφής: Mην προχωρήσετε σε αυτή την πρόταση γιατί με αυτή την πρόταση εκφεύγουμε και εμείς από τα ψηφίσματα
του ΟΗΕ και θα μας κατηγορήσει ο διεθνής παράγοντας ότι είμαστε συνυπεύθυνοι για το αδιέξοδο την στιγμή που η Τουρκία προσπαθεί να
καταργήσει τα ψηφίσματα και τις Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου με τις θέσεις της για δύο κράτη»,
είπε, για να προσθέσει πως η απάντηση της ε/κ
πλευράς «δεν θα πρέπει να είναι να πάμε από
την άλλη πλευρά, αλλά να εμμένουμε σε αυτό
που έχεi συμφωνηθεί από το 1977 και εντεύθεν,
έχεi επαναβεβαιωθεί σε μια σειρά από συμφωνίες
και αυτά που περιλαμβάνονται στα ψηφίσματα
του ΟΗΕ».
Εξάλλου, ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ είπε πως κατέθεσε εκ νέου στον Πρόεδρο Αναστασιάδη την
άποψη του Κόμματος για το πώς πρέπει να κινηθεί η ε/κ πλευρά, λέγοντας πως πρέπει να γίνουν
δύο πράγματα, «η ε/κ πλευρά χωρίς νέες εντός
εισαγωγικών ιδέες, χωρίς παλινωδίες θα πρέπει
να επιμένει σε επανέναρξη διαπραγματεύσεων
από το σημείο που διεκόπησαν στο Κραν Μοντανά, διαφυλάσσοντας τις συγκλίσεις και διαπραγματευόμενη επί του πλαισίου Γκουτέρες».
Yπενθύμισε επίσης την πρόταση του κόμματος
που δημοσιεύτηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο
για το πώς μπορεί να κινηθεί ο ΓΓ του ΟΗΕ για
να μετατραπεί ο παράγοντας του φυσικού αερίου
για καταλύτη για δημιουργία δυναμικής για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. «Δεν μιλήσαμε
ούτε για υποχωρήσεις ούτε έχουμε θέσεις που
υπερβαίνουν τις κόκκινες γραμμές της ε/κ πλευράς», είπε.
ΔΗΚΟ: Κλιμάκωση των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση ως απάντηση στις προσπάθειες εποικισμού της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου,
έτσι ώστε να υπάρξει πραγματικό κόστος στην
Τουρκία αλλά και στο ψευδοκράτος, ζήτησε ο
Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος,
σε δηλώσεις μετά τη σημερινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό.
Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ακόμα ότι η μετά από
τις σημερινές διευκρινίσεις που έχει δώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρούμε ότι η περιβόητη
δήλωση για την επαναφορά του Συντάγματος του
’60 ήταν μια προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας για να αναδείξει παράλογες τοποθετήσεις του κ. Τατάρ και επομένως από τη στιγμή
που δεν πρόκειται να υπάρξει συνέχεια στη βάση
αυτής της εισήγησης, ούτε κι εμείς έχουμε πρόθεση να δώσουμε οποιαδήποτε συνέχεια.
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: Οι αναφορές του Προέδρου για επιστροφή στο Σύνταγμα του ’60 δεν έπρεπε να γίνουν και φέρνουν τον λαό σε δύσκολη θέση, δήλωσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου. Τόνισε, ωστόσο, ότι
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πρέπει να ξεκαθαρίσει
τις θέσεις του.
ΔΗΠΑ: Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι πολίτες
είναι συγχυσμένοι, απογοητευμένοι και νιώθουν
ότι συνολικά έχουμε χάσει τον προσανατολισμό
μας, δήλωσε μετά το τέλος του Εθνικού Συμβουλίου εκ μέρους της ΔΗΠΑ ο Μαρίνος Κλεάνθους.
Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΔΗΠΑ, είναι στρατηγική
και τολμηρές κινήσεις που επιτέλους θα οδηγήσουν στην λύση του κυπριακού προβλήματος,
όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
ΕΔΕΚ: Από την ενημέρωση επιβεβαιώνεται για
ακόμα μια φορά ο ύποπτα υπονομευτικός ρόλος
της Βρετανίας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέσα από τις διάφορες παρεμβάσεις
τόσο προς την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και από προς την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών, είπε σε δηλώσεις του μετά το πέρας
της σημερινής συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος.
Η ΕΔΕΚ, είπε, «έχει κατ΄επανάληψη τονίσει ότι
θα πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος σχεδιασμός για το πως πρέπει αυτός ο παράγοντας
να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο».
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Φιάσκο στον ανασχηματισμό με την
άρνηση Αποστολάκη

Ο Κούγιας δικηγόρος της 17χρονης που
κατήγγειλε βιασμό από τον Σεμέδο

Σ

το δικηγόρο Αλέξη Κούγια
ανέθεσε η μητέρα της
ανήλικης την υποστήριξη
της κατηγορίας έναντι του ποδοσφαιριστή, και του συγκατηγορουμένου του για την
υπόθεση του ομαδικού βιασμού
της κόρης της.
Συγκεκριμένα ο κ. Κούγιας αναφέρει σε ανακοίνωση τα εξής:

Α

νασχηματισμός εκπλήξεων αλλά όχι μεγάλων
αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα προέκυψε μετά τις
ανακοινώσεις του κυβερνητικού
εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου στην Ελλάδα. Το «λίφτινγκ»
στο κυβερνητικό σχήμα φαίνεται πως θα μείνει στην ιστορία
για μία υπουργοποίηση που
τελικά... δεν έγινε.
Στο κυβερνητικό σχήμα επρόκειτο να μπει ο πρώην Υπουργός επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
Ευάγγελος Αποστολάκης, ο
οποίος θα αναλάμβανε το νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτικής
Προστασίας με τις αρμοδιότητες
του υφυπουργού Πολιτικής
Προστασίας.
Ωστόσο, σαν βόμβα έπεσε στο
Μαξίμου η δήλωση του ναυάρχου Αποστολάκη ότι τελικά δεν
αποδέχεται τη θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης σύμφωνα με πληροφορίες επικοινώνησε με τον
κ. Αποστολάκη τηλεφωνικά και
ακολούθησε συζήτηση σε
έντονο ύφος, καθώς στο Μαξίμου θεώρησαν ότι με το χειρισμό του εξέθεσε την κυβέρνηση. Το Μαξίμου υποστηρίζει

ότι ειχε ενημερωθεί για την απόφαση του πρωθυπουργού τόσο
ο Αλέξης Τσίπρας όσο και η
Φώφη Γεννηματά, καθώς και ότι
φυσικά ο κ. Αποστολάκης είχε
αποδεχθεί τον ορισμό του στο
νέο υπουργείο. Ο ίδιος ο κ.Αποστολάκης σύμφωνα με το
ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι τον...
παγίδευσε η κυβέρνηση και ότι
τον είχε διαβεβαιώσει πως
υπήρχε συναίνεση. Το Μαξίμου
όμως καρφώνει με τη σειρά του
τον κ. Αποστολάκη, αναφέροντας ότι όχι μόνο του είχε τηλεφωνήσει ο πρωθυπουργός και
ο ναύαρχος είχε αποδεχθεί την
πρότασή του, αλλά και ότι είχε
απαντήσει στην πρόσκληση της
Προεδρίας της Δημοκρατίας για
την ορκομωσία. Και ότι μόνο
μετά την ανακοινωση του
ΣΥΡΙΖΑ που τον κατηγορούσε
για αποστασία άλλαξε στάση ο
κ. Αποστολάκης.
Οι αλλαγές
Εκτός κυβέρνησης μένει ο
(προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ)
μέχρι πρότινος Υπουργός
Προστασίας
του
Πολίτη,
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Τη θέση
του Υπουργού Προστασίας του
πολίτη αναλαμβάνει ο Τάκης
Θεοδωρικάκος. Τη θέση του

Υπουργού Υγείας αναλαμβάνει
ο Θανάσης Πλεύρης (πάλαι
ποτέ μέλος του ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη). Τη θέση της
Αναπληρωτού
Υπουργού
Υγείας αναλαμβάνει η Ασημίνα
Γκάγκα. Τη θέση του Υπουργού
Τουρισμού αναλαμβάνει ο Βασίλειος Κικίλιας. Τη θέση του
Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τον απόδημο ελληνισμό
αναλαμβάνει ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει ο Νίκος Χαρδαλιάς. Τη θέση
του Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων αρμόδιου για την αλιευτική πολιτική
αναλαμβάνει ο Σίμος Κεδίκογλου. Τη θέση του Υφυπουργού
Μεταφορών και Υποδομών
αρμόδιου για θέματα μεταφορών αναλαμβάνει ο Μιχάλης
Παπαδόπουλος. Συνιστάται
θέση Υφυπουργού στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών
με αρμοδιότητα τις υποδομές.
Τη θέση αναλαμβάνει ο μέχρι
πρότινος Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Καραγιάννης. Η θέση
του Υφυπουργού Οικονομικών
αρμόδιου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα καταργείται.

Άρχοντας Οφφικιάλιος χειροθετήθηκε ο καθηγητής Σωτήρης
Τσιόδρας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Άρχοντας Οφφικιάλιος χειροθετήθηκε ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη Βαρθολομαίο κατά τον μεγάλο εσπερινό στην Ιερά Μόνη Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή
στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου σε προσωπικότητες για το έργο τους και την προσφορά τους
στην εκκλησία και την κοινωνία. Μακάρι και άλλες
προσωπικότητες να ακολουθήσουν το παράδειγμα του καθηγητή κ.Τσιόδρα είπε ο Οικουμενικός
Πατριάρχης και εξήρε το επιστημονικό έργο του

καθηγητή και την προσήλωση του στην εκκλησία.
Ο κ. Τσιόδρας συγκινημένος από την τιμητική
διάκριση στο πρόσωπό του δήλωσε πως
«ο παναγιώτατος μού έκανε μια τιμή που δεν την
αξίζω. Νομίζω πως η τιμή στο πρόσωπο μεταφέρεται σε όλον τον κόσμο, όχι σε εμένα. Σημαίνει
διακονία σε όλον τον κόσμο». Ο κ. Τσιόδρας
δέχθηκε τα συγχαρητήρια πλήθους κληρικών που
βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη για τις
εργασίες της Συνάξεως της Ιεραρχίας, ενώ χθες
εορτάστηκε στο Φαναρι η γιορτή της Ινδίκτου.

«Η μητέρα και το θύμα του καταγγελθέντος βιασμού, για τον
οποίο είναι κατηγορούμενοι δύο
αλλοδαποί υπήκοοι, εκ των
οποίων ο ένας είναι γνωστός
διεθνής ποδοσφαιριστής μεγάλης ελληνικής ομάδος και ο
άλλος γνωστός επιχειρηματίας
της Γλυφάδας μου ανέθεσαν να
υπερασπισθώ το ιδιαίτερα ευαίσθητο βήμα της υποστηρίξεως
της κατηγορίας εις βάρος των
δύο κατηγορουμένων.
Συγχρόνως, μου έδωσαν την
εντολή να στραφώ τόσο με τη
διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων, όσο και με την υποβολή
μηνύσεων και αγωγών εναντίον
οιουδήποτε φυσικού ή νομικού

προσώπου, το οποίο, είτε χρησιμοποιώντας Facebook, είτε
χρησιμοποιώντας Instagram,
blog και site τολμήσει να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες του θύματος και προβεί σε δυσφημιστικά
σχόλια
για
την
προσωπικότητά του.
Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και
η μητέρα, αλλά και το θύμα των
δύο κατηγορουμένων σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητος των
δύο κατηγορουμένων, αλλά στα
πλαίσια της νομιμότητος θα
συνεργαστούμε στον απόλυτο
βαθμό με την 21η Τακτική Ανακρίτρια Αθηνών κα Ζαΐρα όσο
και με τον κο Εισαγγελέα, ο
οποίος θα γνωμοδοτήσει, ώστε
να αποδειχθεί η ουσιαστική και
η νομική βασιμότητα της κατηγορίας.
Δηλώνω κατηγορηματικά ότι
ούτε εγώ προσωπικά, ούτε το
θύμα, ούτε η μητέρα του, εκτός
από την παρούσα δημόσια
τοποθέτησή μας θα εμφανιστούμε στο οιοδήποτε μέσο
μαζικής ενημέρωσης και παρακαλούμε αυτήν την απόφασή
μας να τη σεβαστούν όλοι».

Αλλαγή στα υγειονομικά πρωτόκολλα των
σχολείων-Μάσκα παντού πλην γυμναστικής

Την αλλαγή στα υγειονομικά
πρωτόκολλα των σχολείων
προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως δεν νοείται να διακόπτεται η δια ζώσης εκπαίδευση.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του
ΣΚΑΪ, η κ. Κεραμέως ανέφερε
ότι η κυβέρνηση συζητά το θέμα
με την επιτροπή των ειδικών και
τις επόμενες ήμερες θα υπάρξουν ανακοινώσεις. «Φεύγουμε
από την λογική του κλεισίματος
τμήματος και πάμε σε αυξημένο
testing και περισσότερα εργαστηριακά τεστ και μάσκα
παντού πλην της γυμναστικής»,
σημείωσε η κ. Κεραμέως.
Παράλληλα, ανέφερε ότι απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί να
λειτουργήσουν δια ζώσης όλες

οι
εκπαιδευτικές
δομές.
Σημείωσε ότι περίπου το 80%
των εκπαιδευτικών έχει εμβολιαστεί και αν προστεθεί ένα
ποσοστό 10% που έχει νοσήσει, απομένει ένα 10% που δεν
έχει εμβολιαστεί. Ο υπουργός
Επικρατείας Ακης Σκέρτσος είχε
αναφερθεί στον εμβολιασμό
των μαθητών ηλικίας 12 έως 17
ετών, τονίζοντας πως «οι γονείς,
που έχουν παιδιά στα σχολεία
και δεν τα έχουν ακόμη εμβολιάσει να γνωρίζουν πως έχουν
ακόμη τον χρόνο, το επόμενο
10μερο – 15μερο να εμβολιάσουν τα παιδιά τους». Ο ίδιος
είχε τονίσει πως «σε κάθε περίπτωση τα σχολεία εφέτος θα
λειτουργήσουν κανονικά, δεν
πρόκειται να κλείσουν».

Μεσσηνία: Η 42χρονη
Ρουμάνα που βρέθηκε
"τσιμεντωμένη"
Σοκ έχει προκαλέσει στην
τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας ο εντοπισμός σορού γυναίκας που βρέθηκε"τσιμεντωμένη". Όπως όλα δείχνουν
ανήκει στην 42χρονη Μόνικα
Γκιους από την Ρουμανία,
η οποία εξαφανίστηκε τον
περασμένο Φεβρουάριο. Βασικός ύποπτος θεωρείται ο σύντροφός της. Το περασμένο
Φεβρουάριο, η 42χρονη
Μόνικα Γκιους, μητέρα τριών
παιδιών, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το σπίτι που
διέμενε με τον ομοεθνή της
σύντροφο στην Κυπαρισσία.
Με την εξαφάνισή της είχε
ασχοληθεί ιδιαίτερα και η εκπομπή «Φως στο Τούνελ».
Η ίδια έπεφτε συχνά θύμα κακοποίησης από τον αλκοολικό
σύντροφό της, ο οποίος την
ίδια εποχή διέφυγε στην
Ρουμανία. Η εξαφάνισή της
έγινε αντιληπτή από τα συγγενικά της πρόσωπα τέσσερις
μήνες αργότερα και έκτοτε την
αναζητούσαν.
Οι ελληνικές Αρχές έχουν εντοπίσει τα ίχνη του και εφόσον
από το DNA προκύψει επίσημη ταυτοποίηση, πως πρόκειται όντως για την Μόνικα,
θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα για
την σύλληψή του. Το «Τούνελ» εντόπισε τον Ιούνιο στη
Ρουμανία τον σύντροφο της
μητέρας και αναζητούσαν οι
Αρχές για τη μαρτυρία του.
Τότε είχε πει στην εκπομπή για
την Μόνικα: «Πιστεύω πως ζει
και βασιλεύει. Κάπου έχει πάει
και μάλιστα με άλλον. Οι αστυνομικοί στην Κυπαρισσία που
ερευνούσαν την υπόθεση, κατέληξαν πως όπου και αν την
αναζήτησαν δεν βρήκαν το
παραμικρό και σήμερα αποφασίστηκε να ερευνηθεί για πολλοστή φορά το σπίτι που
διέμενε με τον σύντροφό της
αφού πλέον είχαν πειστεί ότι
είχε πέσει θύμα εγκληματικής
ενέργειας. Μάλιστα, πρόσφατα
είχε ερευνηθεί και ο βόθρος
της οικίας δίχως αποτέλεσμα.
Καθώς βρίσκονταν σήμερα
ξανά στην οικία, το χρώμα του
τσιμέντου στην αυλή που σε
ένα σημείο φαινόταν πιο πρόσφατο τους τράβηξε την προσοχή, κάτι που δεν είχαν
παρατηρήσει τις προηγούμενες φορές. Κάλεσαν συνεργείο
και άρχισαν να σκάβουν με
αποτέλεσμα να φτάσουν στο
μακάβριο εύρημα της σορού.
Στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής και κλιμάκιο εγκληματολογικών ερευνών.
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Αφγανιστάν: «Απαλλοτρίωσαν» αμερικανικά όπλα Απεγκλωβισμό των εναπομείναντων υπόσχονται
και πλέον οι Ταλιμπάν έχουν πολεμική αεροπορία οι ΗΠΑ - Συνομιλίες Λονδίνου με τους ταλιμπάν
ισχυρότερη από πολλές χώρες του ΝΑΤΟ!

Η

ανάληψη της εξουσίας
στο Αφγανιστάν από
τους Ταλιμπάν και η ατιμωτική αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων έχει
πολλαπλά οφέλη για τους
ακραίους τζιχαντιστές, αφού καταλαμβάνοντας την μία βάση
μετά την άλλη, έπεφτε στα
χέρια τους εξοπλισμός εκατομμυρίων δολαρίων με αποτέλεσμα σήμερα, να έχουν φτάσει
στο σημείο να έχουν περισσότερη αεροπορική ισχύ από το
ένα τρίτο των κρατών-μελών
του ΝΑΤΟ!
Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η
Daily Μail οι Ταλιμπάν πλέον
κατέχουν ελικόπτερα και αεροσκάφη που θα ζήλευαν πολλές
χώρες και ορισμένα από αυτά
ήδη τα αξιοποιούν προκειμένου
να αποδεκατίσουν κάθε θύλακα
αντίστασης στο Αφγανιστάν.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τους τελευταίους μήνες, οι τζιχαντιστές
κατέλαβαν 10 μεγάλα αεροδρόμια από το Μπαγκράμ έως το
Μαζάρ-ι-Σαρίφ και χρησιμοποίησαν ένα ελικόπτερο Black
Hawk αξίας 6 εκατομμυρίων δολαρίων στον αγώνα τους ενάντια στην αντίσταση στην κοι-

λάδα Παντζσίρ.
Οι ηγέτες των Ταλιμπάν φέρονται μάλιστα να διέταξαν τα
στρατεύματά τους να κυνηγήσουν πιλότους από τη διαλυμένη πλέον Αφγανική Πολεμική
Αεροπορία, προκειμένου να
τους αξιοποιήσουν στο να πιλοτάρουν τα ελικόπτερα και τα
μαχητικά τα οποία είναι τελευταίας τεχνολογίας, καθώς αυτοί
έχουν συμμετάσχει σε δαπανηρά προγράμματα εκπαίδευσης πτήσεων από τις ΗΠΑ και
τους συμμάχους.
Οι Ταλιμπάν πραγματοποίησαν
χθες στην Κανταχάρ παρέλαση
με τα στρατιωτικά οχήματα και
το υλικό που είχαν προσφέρει
οι ΗΠΑ στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν και το οποίο έπεσε στα
χέρια τους μετά την υποχώρηση
του αφγανικού στρατού.
Από τα 167 αεροσκάφη που
εκμεταλλευόταν συνολικά η Αφγανική Πολεμική Αεροπορία,
συμπεριλαμβανομένων 108 ελικοπτέρων και 59 αεροπλάνων,
σύμφωνα με επίσημη επιθεώρηση της αμερικανικής κυβέρνησης στις 30 Ιουνίου οι Ταλιμπάν έχουν στα χέρια τους
πλέον 48. Ο αριθμός αυτός
προκύπτει από την μία, από την
εναπόθεση 46 αεροσκαφών
(συμπεριλαμβανομένων 24 ελι-

κοπτέρων) στο Ουζμπεκιστάν
και από τα 73 αεροσκάφη από
την άλλη, τα οποία οι Αμερικανοί κατέστησαν αδρανή για να
μην πέσουν στα χέρια των Ταλιμπάν.
Παρόλα αυτά, οι Ταλιμπάν διαθέτουν περισσότερη αεροπορική δύναμη από το ένα τρίτο
των μελών του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων της Αλβανίας,
της Βοσνίας, της Εσθονίας, της
Ισλανδίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργο,
του Μαυροβουνίου, της Βόρειας
Μακεδονίας και της Σλοβενίας.
Δεν είναι σαφές πόσοι πρώην
πιλότοι της Αφγανικής Αεροπορίας κατάφεραν να στρατολογήσουν οι Ταλιμπάν, ωστόσο, ένα
βίντεο που εμφανίστηκε στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτόν τον μήνα έδειξε μια ομάδα
μαχητών που πετούσαν με ρωσικής κατασκευής αεροσκάφος
Mi-17.
Ένα άλλο, έδειξε ένα Black
Hawk να κατευθύνεται στην αμφισβητούμενη κοιλάδα Panjshir
βόρεια της Καμπούλ, όπου η τελευταία αντίσταση της χώρας
κρατά ακόμη. Είναι απίθανο
ένας ερασιτέχνης να καταφέρει
να βγάλει ένα τέτοιο ελικόπτερο
από το έδαφος, πόσω μάλλον
να μπορεί να το προσγειώσει.

Σήμα κινδύνου από ΟΗΕ: Οι φυσικές καταστροφές
πενταπλασιάστηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια

Ο

αριθμός των φυσικών
καταστροφών, όπως
πλημμύρες και καύσωνες, που οφείλονται στην κλιματική
αλλαγή
έχει
πενταπλασιαστεί τα τελευταία
50 χρόνια, κοστίζοντας τη ζωή
σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ σε έκθεσή του.
Σύμφωνα με τον «Άτλαντα» του
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού
Οργανισμού (WMO), που καταγράφει τον αριθμό των νεκρών
και τις οικονομικές ζημιές από
τα ακραία μετεωρολογικά, κλιματικά και υδρολογικά φαινόμενα από το 1970 ως το 2019,
οι καταστροφές που οφείλονται
σε αυτά έχουν πενταπλασιαστεί
την περίοδο αυτή.
«Ο αριθμός των ακραίων μετεωρολογικών, κλιματικών και
υδρολογικών
φαινομένων
εξακολουθεί να αυξάνει. Λόγω
της κλιματικής αλλαγής θα
γίνουν πιο συχνά και πιο ισχυρά
σε πολλές περιοχές του
κόσμου», δήλωσε ο γενικός
γραμματέας της υπηρεσίας του
ΟΗΕ Πέτερι Τάαλας σε ανακοίνωσή του.

Συνολικά περισσότερες από
11.000 καταστροφές που οφείλονται σε αυτά τα φαινόμενα
έχουν αναφερθεί στη διάρκεια
των πέντε τελευταίων δεκαετιών
σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας λίγο περισσότερο από δύο
εκατομμύρια νεκρούς και υλικές
ζημιές ύψους 3,64 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (περισσότερα
από 3,08 τρισεκ. ευρώ).
Κατά μέσο όρο μία καταστροφή
που οφείλεται σε μετεωρολογικά, κλιματικά ή υδρολογικά αίτια καταγράφεται κάθε ημέρα
στη διάρκεια των τελευταίων 50
ετών, προκαλώντας καθημερινά
τον θάνατο 115 ατόμων και ζημιές ύψους 202 εκατομμυρίων
δολαρίων. Περισσότερο από το
91% των θανάτων αυτών καταγράφεται σε αναπτυσσόμενες
χώρες. Η ξηρασία ευθύνεται για
τις περισσότερες απώλειες
ζωής τα τελευταία 50 χρόνια,
προκαλώντας περίπου 650.000
θανάτους, ενώ ακολουθούν οι
καταιγίδες (περισσότεροι από
577.000 θάνατοι) και οι πλημμύρες (58.700 θάνατοι) και οι
ακραίες θερμοκρασίες (σχεδόν
56.000 θάνατοι).
Ωστόσο η βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποί-

ησης και η διαχείριση των καταστροφών μεταφράζεται σε
σημαντική μείωση της θνητότητας. Ο αριθμός των νεκρών
μειώθηκε από περισσότερους
από 50.000 ετησίως τη δεκαετία
του 1970 σε λιγότερους από
20.000 τη δεκαετία του 2010.
«Απλώς είμαστε καλύτερα
εξοπλισμένοι από ποτέ για να
σώζουμε ζωές», υπογράμμισε
ο Τάαλας.
Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές
απώλειες, αυτές αυξήθηκαν
περνώντας από τα 49 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως κατά
μέσο όρο τη δεκαετία του 1970
στα 383 εκατομμύρια δολάρια
ημερησίως το διάστημα από το
2010 ως το 2019.
Οι καταιγίδες προκαλούν τις περισσότερες υλικές ζημιές και ευθύνονται για τις μεγαλύτερες οικονομικές
απώλειες
σε
παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα
με τον WMO. Επτά από τις πιο
δαπανηρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων 50 ετών σημειώθηκαν μετά το 2005, εκ των
οποίων οι τρεις το 2007: οι τυφώνες Χάρβεϊ (ζημιές ύψους
σχεδόν 97 δισεκ. δολαρίων),
Μαρία (σχεδόν 70 δισ. δολάρια)
και Ίρμα (σχεδόν 60 δισ. δολάρια).

Ο

Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι το 90% των Αμερικανών που
επιθυμούσε να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μπόρεσε και το έκανε, υπογραμμίζοντας
πως η Ουάσινγκτον παραμένει δεσμευμένη να
βοηθήσει τους εναπομείναντες 100 έως 200 Αμερικανούς υπηκόους που είχαν κάποια πρόθεση
να εγκαταλείψουν την χώρα.
Μιλώντας από τον Λευκό Οίκο, ο Μπάιντεν είπε
ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν άνθρωποι
με διπλή υπηκοότητα και επί μακρόν κάτοικοι, οι
οποίοι είχαν νωρίτερα αποφασίσει να παραμείνουν στη χώρα επειδή είχαν ρίζες εκεί.
"Η ουσία είναι πως το 90% των Αμερικανών που
ήταν στο Αφγανιστάν και ήθελε να φύγει κατάφερε
να φύγει", είπε. "Για τους εναπομείναντες Αμερικανούς δεν υπάρχει καμία προθεσμία. Είμαστε
δεσμευμένοι να τους απεγκλωβίζουμε αν θέλουν
να φύγουν".Πρόσθεσε πως ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν ηγείται συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών για να διασφαλίσει
την ασφαλή διέλευση για οποιονδήποτε Αμερικανό, Αφγανό σύμμαχο ή ξένο υπήκοο που επιθυμεί να εγκαταλείψει το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της εξουσίας της χώρας από τους
Ταλιμπάν στις 15 Αυγούστου.
Χαρακτήρισε επίσης εξαιρετική επιτυχία τον απεγκλωβισμό από το Αφγανιστάν και πρόσθεσε πως
δεν πιστεύει ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα μπορούσε να γίνει με πιο συντεταγμένο τρόπο. Ο κ.
Μπάιντεν προειδοποίησε το Ισλαμικό Κράτος
του Χορασάν (ISIS-K) ότι οι ΗΠΑ δεν "τελείωσαν"
μαζί του, μετά την επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο
της Καμπούλ, που σκότωσε σχεδόν 100 Αφγανούς, 13 Αμερικανούς στρατιώτες και δύο Βρετανούς. "Προς το ISIS-K: δεν τελειώσαμε μαζί σας",
είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Βρετανία
Η κυβέρνηση της Βρετανίας διεξάγει απευθείας
συνομιλίες με τους Ταλιμπάν προκειμένου να εξασφαλιστούν πως το ισλαμιστικό κίνημα που κατέλαβε ξανά την εξουσία στο Αφγανιστάν τη 15η
Αυγούστου θα επιτρέψει στους υπηκόους του
Ηνωμένου Βασιλείου και Αφγανούς οι οποίοι εργάστηκαν για τον στρατό ή κρατικές υπηρεσίες
του την ασφαλή έξοδο από τη χώρα, ενημέρωσε
κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ο ειδικός επιτετραμμένος του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για το Αφγανιστάν,

Σάιμον Γκας, μετέβη στη Ντόχα για να συναντήσει
αντιπροσώπους των Ταλιμπάν. Ο κ. Γκας "συναντάται με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν για να
υπογραμμίσει τη σημασία που έχει η ασφαλής
διέλευση εκτός Αφγανιστάν για τους βρετανούς
υπηκόους και Αφγανούς που εργάστηκαν για
εμάς τα τελευταία είκοσι χρόνια", είπε.
ΕΕ
Στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό
Υπουργό Εσωτερικών της Γερμανίας Χορστ Ζεεχόφερ, οι πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων στο
Αφγανιστάν στον αριθμό των προσφύγων αυξάνουν τις πιθανότητες μεταρρύθμισης της πολιτικής της ΕΕ για το άσυλο. "Νομίζω ότι η συνειδητοποίηση ότι είναι καλό να υιοθετηθεί μια κοινή
πολιτική ασύλου στην Ευρώπη αυξάνεται.
Πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί φέτος έως και το
επόμενο έτος. Ακόμα και ο τελευταίος αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος", δήλωσε
μετά από την ειδική συνάντηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης η οποία εξέτασε την κατάσταση στο Αφγανιστάν.
Ντόχα
Το Κατάρ ζήτησε από τους Ταλιμπάν να δεσμευτούν στην καταπολέμηση της "τρομοκρατίας" και
να σχηματίσουν μια κυβέρνηση "χωρίς αποκλεισμούς" μετά την αποχώρηση των Αμερικανών.
Ο υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ σείχης
Μοχάμεντ Μπιν Αμπντελραχμάν Αλ-Θάνι δήλωσε
ότι δεν είναι προτεραιότητα για τη χώρα του να
αναγνωρίσει τους Ταλιμπάν ως κυβέρνηση του
Αφγανιστάν αλλά ότι η συνεργασία με το ισλαμιστικό κίνημα μπορεί να είναι θετική. "Υπογραμμίσαμε τη σημασία της συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη σημασία της
συνεργασίας των Ταλιμπάν στον τομέα αυτό", δήλωσε. Το Κατάρ έπαιξε ρόλο μεσολαβητή στην
ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της αφγανικής κυβέρνησης και των Ταλιμπάν πριν από την κατάληψη στις 15 Αυγούστου της εξουσίας στο Αφγανιστάν από το ισλαμιστικό κίνημα. "Αυτός είναι ο
ρόλος μας πάντα, τους καλούμε να σχηματίσουν
μια κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς που να περιλαμβάνει όλα τα μέρη", δήλωσε ο επικεφαλής
της διπλωματίας του Κατάρ. "Κατά τις συνομιλίες
μας με τους Ταλιμπάν, δεν υπήρξε θετική απάντηση, ούτε αρνητική. Το κράτος του Κατάρ θα
συνεχίσει να ανοίγει διαύλους επικοινωνίας με
όλα τα μέρη στο Αφγανιστάν και ελπίζουμε να
επιτευχθεί εθνική συναίνεση".

Οι Ταλιμπάν εκτέλεσαν λαϊκό τραγουδιστή λίγες μέρες αφότου...
απαγόρευσαν τη μουσική!

Φ

ρίκη προκαλεί η είδηση
της εκτέλεσης από τους
Ταλιμπάν ενός λαϊκού
τραγουδιστή στο Αφγανιστάν,
λίγες μέρες αφότου διακήρυξαν
ότι «η μουσική είναι απαγορευμένη στο Ισλάμ».
Πρόκειται για τον Fawad Anda-

rabi, τον οποίο έσυραν έξω από
το σπίτι του και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Λίγες μέρες
νωρίτερα είχαν πάει σπίτι του
και ήπιαν… τσάι. Όπως είπε ο
γιος του θύματος στο Associated Press, οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στο σπίτι του Fawad

Andarabi, σε μια απόμερη
ορεινή επαρχία βόρεια της
Καμπούλ την περασμένη
Παρασκευή, αφού προηγουμένως το είχαν ψάξει κι είχαν πιει
τσάι μαζί του, και τον έσυραν
έξω και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. «Τον πυροβόλησαν στο
κεφάλι μέσα στο αγρόκτημα»,
είπε με δάκρυα στα μάτια ο γιος
του τραγουδιστή.
«Ήταν αθώος, ένας τραγουδιστής που απλώς διασκέδαζε
τον κόσμο». Ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Masud Andarabi επιβεβαίωσε στο Twitter ότι
ο καλλιτέχνης σκοτώθηκε.
Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν,
Zabihullah Mujahid, είπε στο AP
ότι οι νέοι ηγέτες του Αφγανιστάν θα ερευνήσουν το περιστατικό. Λίγες μέρες νωρίτερα
ο Mujahid, είχε πει στους New
York Times ότι οι Ταλιμπάν
θέτουν εκτός νόμου τη μουσική.
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Σε ισχύ ο αμφιλεγόμενος νόμος για τις αμβλώσεις στο
Τέξας - O πιο αυστηρός στις ΗΠΑ

Σ

ε ισχύ τέθηκε νόμος στο
Τέξας που απαγορεύει τις
αμβλώσεις μετά την έκτη
εβδομάδα κύησης, αφού το
Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ
δεν εξέτασε το έκτακτο αίτημα
οργανώσεων προάσπισης των
δικαιωμάτων των γυναικών να
εμποδίσει την εφαρμογή του.
Βάσει του νομοσχεδίου, το
οποίο υπέγραψε τον Μάιο ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του
Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, απαγορεύονται οι αμβλώσεις μετά τον
εντοπισμό καρδιακού παλμού
στο έμβρυο. Ουσιαστικά ο
νόμος απαγορεύει τουλάχιστον
το 85% των αμβλώσεων που
γίνονται στην πολιτεία, σύμφωνα με αντιπάλους της νομοθεσίας.
Τόσο αυστηρή απαγόρευση δεν
έχει υιοθετηθεί σε καμία πολι-

τεία των ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 1973 στην υπόθεση
Ρόου εναντίον Ουέιντ, η οποία
ουσιαστικά νομιμοποίησε τις
αμβλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι
κλινικές της οργάνωση Planned
Parenthood, άλλες κλινικές που
προσφέρουν υπηρεσίες σε γυναίκες, γιατροί ακόμη και ιερείς
προσέφυγαν εναντίον του νομοσχεδίου τον Ιούλιο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του
Όστιν, επισημαίνοντας ότι παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση. Εξάλλου ο νόμος αυτός ξεχωρίζει
από άλλους που έχουν υιοθετηθεί σε ρεπουμπλικανικές πολιτείες των ΗΠΑ καθώς δίνει το
δικαίωμα στους πολίτες να φροντίζουν για την εφαρμογή του.
Αντί να προβλέπει ποινές για

όσους κάνουν αμβλώσεις, επιτρέπει στους πολίτες του Τέξας
να υποβάλουν αγωγή εναντίον
κλινικών ή γιατρών που κάνουν
αμβλώσεις ή εναντίον οποιουδήποτε «βοηθά ή συνδράμει»
σε άμβλωση ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10.000 δολαρίων. Οι επικριτές του νόμου
καταγγέλλουν ότι ενδέχεται να
κοστίσει στις κλινικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, ένα κόστος το οποίο δεν θα μπορέσουν να επωμιστούν. Ωστόσο
ο Στίβεν Βλαντέκ, καθηγητής
στη νομική σχολή του πανεπιστημίου του Τέξας, εκτίμησε ότι
μέχρι στιγμής κανένα δικαστήριο δεν έχει αποφανθεί για τη
συνταγματικότητα του νόμου και
ότι η ισχύς του μπορεί να ανασταλεί έπειτα από δικαστική
απόφαση. «Παρά τα όσα λένε
μερικοί, δεν είναι το τέλος του
Ρόου», σχολίασε. Το Τέξας είναι
μεταξύ των ρεπουμπλικανικών
πολιτειών που έχουν εφαρμόσει
αυστηρούς περιορισμούς στις
αμβλώσεις, απαγορεύοντάς τες
μετά τον εντοπισμό καρδιακού
παλμού στο έμβρυο, συνήθως
στην έκτη εβδομάδα της κύησης, συχνά προτού μια γυναίκα
συνειδητοποιήσει ότι είναι
έγκυος. Εξάλλου η πολιτεία του
Μισισίπι έχει ζητήσει από το
Ανώτατο Δικαστήριο να ανατρέψει την απόφασή του του 1973.
Οι δικαστές πρόκειται να ξεκινήσουν να εξετάζουν το θέμα
τον Οκτώβριο, με την απόφασή
τους να αναμένεται ως το τέλος
του Ιουνίου του 2022.

Ιταλία – «Οι αντιεμβολιαστές να πληρώνουν
μόνοι τους τα έξοδα νοσηλείας τους» λέει
ο υπεύθυνος Υγείας στη Ρώμη

Σ

χόλια και πολλές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπεύθυνου
υγείας της περιφέρειας της
Ρώμης Αλέσιο Ντ’ Αμάτο σχετικά με τους αντιεμβολιαστές
που εισάγονται
στα ιταλικά νοσοκομεία με
κορωνοϊό.
«Οι πολίτες αυτοί, οι οποίοι
αρνούνται να
εμβολιαστούν,
πρέπει να αναλαμβάνουν μέχρι τέλους τις
ευθύνες των
επιλογών και
των πράξεών
τους», δήλωσε
ο
Ντ΄Αμάτο
στην εφημερίδα Il Messaggero.
«Το Λάτιο, η περιφέρεια της Ρώμης, προσπαθεί να βρει τον
τρόπο για να ζητήσει από τους
αντιεμβολιαστές να πληρώνουν
τα έξοδα της νοσηλείας τους. Θα
το κάνουμε, ήρθε η ώρα να μπει

μια τελεία», πρόσθεσε ο ιταλός
πολιτικός.
Ο Τύπος προσθέτει ότι ο κάθε
ασθενής, που εισάγεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας των
νοσοκομείων, «κοστίζει» στο

ιταλικό δημόσιο και στις περιφέρειές του 1.500 ευρώ την
ημέρα. Κατά μέσο όρο, οι ασθενείς με covid 19 παραμένουν
στις ΜΕΘ για διάστημα 17 ημερών.
«Οι άνθρωποι αυτοί, όταν

μεταφέρονται στο νοσοκομείο,
καταλαβαίνουν τον κίνδυνο που
διατρέχουν, το όλο δράμα που
ζούνε, και συνήθως μετανιώνουν για το ότι δεν θέλησαν να
καταλήγει
εμβολιαστούν»,
ο
Αλέσιο
Ντ΄Αμάτο.
Από τις πρώτες
αντιδράσεις,
εκείνη
του
Έττορε Ροζάτο,
του κεντρώου
κόμματος Ζωντανή Ιταλία, το
οποίο στηρίζει
την κυβέρνηση
Ντράγκι.
«Το δημόσιο
σύστημα υγείας
πρέπει να είναι
προσβάσιμο
δωρεάν
για
όλους. Τάσσομαι, όμως, υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού για το σύνολο των πολιτών, διότι το 90%
των ασθενών με covid, που εισάγονται στις μονάδες εντατικής
θεραπείας, δεν έχει εμβολιαστεί», υπογράμμισε ο Ροζάτο.
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Οι καιροί αλλάζουν… οι άνθρωποι
μένουν οι ίδιοι!!
Καθόμουνα με
κάποιο φίλο
και μιλούσαμε
για τις παλιές
καλές μέρες
που ζήσαμε
Του Βασίλη και αναπολούσαμε
τον
Παναγή
παρελθόν.
Και οι μνήμες ταξιδεύουν και
πάλι στα παλιά!
Νοερά ταξίδια στο χωριό, και
ταυτόχρονα ταξίδια στα ιστορικά
γεγονότα που ζήσαμε. Σταθμοί
στην ιστορία μας και σταθμοί
στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Υπήρξαμε φτωχοί
από πλευράς φαγώσιμων
υλικών. Είχαμε μόνο μια κούπα
και τρώγαμε το φαγητό μας όλοι
μαζί από την ίδια κούπα.
Όχι μόνο με τα αδέλφια μας,
αλλά και με τα ξαδέλφια γιατί η
μητέρα και ο πατέρας δούλευαν
σκληρά για το καθημερινό ψωμί
για να μας μεγαλώσουν, και η
γιαγιά μαγείρευε για όλα τα
εγγόνια. Σχολνάγαμε από το
σχολείο και μαζευόμαστε όλοι
στο μεγάλο ηλιακό καθήμενοι
στα ξύλινα σκαμνάκια για να
απολαύουμε το φαγητό της
γιαγιάς.
Δεν θα έπρεπε να μιλάμε γιατί
η γιαγιά πάντα μας έλεγε για την
γνωστή παροιμία…” Απού τρώ
τζιαι συντηχάννει ή την γλώσσαν του ακκάνει… για κανένα
βούκκο χάννει!”
Και φοβούμενοι ότι θα φάμε πιο
λίγο, σιωπούσαμε. Μοιραζόμασταν κάθε Πάσχα μια Γαζόζαγνωστό αναψυκτικό της τότε
εποχής, και φορούσαμε καινούρια ρούχα κάθε Πάσχα και το
πολύ – πολύ και κάθε Χριστούγεννα. Γίναμε άνθρωποι με
οικογενειακές αρχές, και σεβόμασταν τους μεγαλύτερους μας.
Μάθαμε να σιωπούμε όταν
οι μεγαλύτεροι μας είχαν κάτι να
μας πουν! Φορέσαμε παπούτσια όταν πήγαμε για πρώτη
φορά σχολείο. Τα βγάζαμε όταν
γυρνούσαμε σπίτι για να τα
έχουμε και τον επόμενο χρόνο.
Τα πόδια μας είχανε γίνει ένα
με το χώμα και δεν νιώθαμε
τίποτα όταν πατούσαμε πάνω
στις καυτές πέτρες ή πάνω στο
καυτό χώμα.
Είδαμε την
άσφαλτο λίγα χρόνια μετά όταν
για πρώτη φορά πήγαμε στην
πόλη. Μάθαμε να μην κλέβουμε
τα πράγματα των άλλων, και
ακόμα όταν κάποιος συγχωρια-

νός μας έδινε έστω και ένα μήλο
από τη μηλιά του, βρισκόμασταν μπροστά σε ανάκριση
γυρνώντας στο σπίτι, ακριβώς
για να διαπιστώσει ο πατέρας
ότι…. δεν το κλέψαμε.
Υπήρχε πείνα αλλά ο Θεός
βοηθούσε και ξεπερνούσαμε τις
δυσκολίες. Πέρασαν χρόνια και
μεγαλώσαμε. Ο πόλεμος μας
βρήκε μεγάλους πια και εκεί
που κάναμε όνειρα για το
μέλλον, θα έπρεπε να τρέξουμε
στην αγαπημένη μας Κερύνεια
να κάνουμε ότι μπορούμε για
να σώσουμε τις παραλίες μας,
την πόλη μας τα χωριά μας και
τα σπίτια μας από τον καταραμένο Αττίλα. Κάποιοι από εμάς
σωθήκαμε και είμαστε ευτυχείς
που τα καταφέραμε, και υπερήφανοι που ζήσαμε με αρχές
που μας βοήθησαν να βρούμε
δρόμους γεμάτους καλές παραστάσεις ζωής, δρόμους γεμάτους με ιδανικά μυρωδικά,
γεμάτους καλές στιγμές, γεμάτους περιπέτειες που μας
δίνουν ψυχική ικανοποίηση!
Είναι αλήθεια ότι είχαμε στο
διάβα της ζωής γράψει την δική
μας ιστορία που είναι βγαλμένη
μέσα από αντίξοες συνθήκες.
Σκληρή βιοπάλη, που τη μοιραζόμασταν με τα πιο μεγάλα ιστορικά γεγονότα που γράφτηκαν
στο πέρασμα του χρόνου για
την μικρή μας πατρίδα την
Κύπρο. Θα ήθελα να αποκαλέσω τον εαυτό μου πολύ
τυχερό που έζησα αυτά τα χρόνια που από παιδί ένιωσα την
ανάγκη να αγωνίζομαι. Μαθαίνοντας και διαμορφώνοντας τον
χαρακτήρα μας η δική μου
γενεά, ζήσαμε τον απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στην
Αγγλική αποικιοκρατία, και αισθανθήκαμε την καταπίεση και
τον φόβο που προκαλούσε η
παρουσία των Άγγλων στρατιωτών. Τα βράδια ξεπεταγόμασταν
απροειδοποίητα από το κρεβάτι
για να μπουν στο σπιτικό μας
οι στρατιώτες ψάχνοντας για
τους….. “φευκούς”, όπως αποκαλούσαν τότε τους αντάρτες
της ΕΟΚΑ. Μετά ήρθε η Αγία
Τυλληρία όπου ζήσαμε ακόμα
ένα ιστορικό γεγονός, και στη
συνέχεια δυστυχώς το πραξικόπημα. Έλληνες εναντίον Ελλήνων! Και μετά η εισβολή του Αττίλα με αποτέλεσμα την αρπαγή
μεγάλου μέρους της αγαπημένης μας Κύπρου και την στέ-

ρηση μας από τα ανθρώπινα
μας δικαιώματα! - Είχα βρεθεί
πρόσφατα έξω από την πρωθυπουργική κατοικία διαμαρτυρόμενος μαζί με πολλούς
άλλους συμπατριώτες για την
συνεχιζόμενη κατοχή της πατρίδας μου και για τις συνεχιζόμενες απειλές από τον Τούρκο
πρόεδρο ότι… θα αρπάξει και
θα κλέψει και το υπόλοιπο
μέρος της πόλης της Αμμοχώστου! Δεν ξέρω αν το μήνυμα
πήγε στον πρωθυπουργό, αλλά
το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν
υπάρχει καθόλου σεβασμός
από τον κατακτητή, και πολύ
φοβάμαι ότι την Αμμόχωστο θα
την κλαίμε για πολύ ακόμα!
Είμαι πολύ τυχερός επίσης που
έχω την δυνατότητα να εκφραστώ ελεύθερα και να πω την
άποψη μου για θέματα που με
ενδιαφέρουν αλλά και που
ενδιαφέρουν τους πιο πολλούς
από τους συνανθρώπους μου.
Η ιστορία αγαπητοί μου είναι
εκεί και δεν μπορεί κανείς να
την παραποιήσει αλλά ούτε κα
να την αμφισβητήσει. Και το πιο
σημαντικό είναι ότι κανείς δεν
μπορεί να αμφισβητήσει όσους
έχουν ζήσει όποια από τα γεγονότα της ιστορίας. Περνούν τα
χρόνια και οι καιροί αλλάζουν.
Τα πράγματα παίρνουν άλλους
δρόμους και οι άνθρωποι προβληματίζονται και προσαρμόζονται με τα γεγονότα που τρέχουν. Η τεχνολογία έφερε τα
πάνω κάτω. Οι μόνοι που δεν
αλλάζουν είμαστε εμείς οι
άνθρωποι. Έχουμε τα ίδια
αισθήματα , κλαίμε και γελάμε
το ίδιο, αγαπάμε ή μισούμε το
ίδιο. Είναι λοιπόν θέμα διαμόρφωσης χαρακτήρων. Ανάλογα
με τις συνθήκες στις οποίες
ζουν οι άνθρωποι, διαμορφώνεται και ο χαρακτήρας των. Ας
προσπαθήσουμε να ενεργούμε
με σκοπό την προώθηση ενεργειών που το αποτέλεσμα τους
να φέρνουν στην πορεία της
ζωής τα αγαθά εκείνα που θα
πάρουν οι διαβαίνοντάς τούτο
τον δρόμο που θα τους κάνει
καλούς χαρακτήρες με αρχές
που να βοηθούν στο να πλάθονται χαρακτήρες που να στρώνουν δρόμους γεμάτους με ιδανικά μυρωδικά, δρόμους που να
είναι με καλές πραμάτειες, με
χαρακτήρες που να αγαπούν
αλλήλους, και να σέβονται οι
άνθρωποι ο ένας τον άλλον.

Η τραγωδία ενός έθνους ακόμη συνεχίζεται
Τίποτα
δεν
παύει να με
εκπλήσσει
γύρω από την
πολιτική των
Συντηρητικών,
Του Γιώργου τόσο σε εθνικό
όσο και σε τοΑ. Σάββα
πικό επίπεδο.
Ολοι μας βλέπουμε στα μέσα ενημέρωσης
την φοβερή τραγωδία στο
Αφγανιστάν, με την πτώση της
νόμιμης κυβέρνησης και την
κατάληψη από τους Ταλιμπάν.
Τώρα είναι η ώρα για την λύση
των προβλημάτων, και πώς
μπορούμε να βοηθήσουμε χιλιάδες αθώους ανθρώπους με
ανθρωπιστική βοήθεια.
Στο Λονδίνο, κάθε Δημαρχείο
κάτω από Εργατική διοίκηση
συμπεριλαμβανομένου και του
Ένφιλντ, έχει ανακοινώσει ανοιχτά, ότι είναι έτοιμα να δεχτούν
και να στεγάσουν Αφγανούς
πρόσφυγες, Αυτό περιλαμβάνει
στέγαση και ευκαιρίες εργασίας
και εκπαίδευσης. Ως έθνος και
ως Συμβούλιο έχουμε ηθική
υποχρέωση και καθήκον να
βοηθήσουμε αυτούς τους
ανθρώπους. Ας μην ξεχνάμε
ότι το Δημαρχείο του Haringey
υποδέχθηκε πολλούς από τους
Κύπριους πρόσφυγες το 1974.
Υπάρχουν πρωην υπάλληλοι
του εν λόγω Δημαρχείου που
είναι σε θέση να εξιστορήσουν
πόση βοήθεια παρείχε το
Δημαρχείο αυτό, στους συμπατριώτες μας που έφθασαν εδώ
ως πρόσφυγες το 1974.
Ωστόσο, οι Tories όπως τότε και
τώρα σε όλη την επικράτεια
παρέμειναν σιωπηλοί.
Προτιμούν να αγνοούν την
τρέχουσα καταστροφή στο Αφγανιστάν. Από ό,τι καταλαβαίνω, και στο τι πληροφορούν
οι πλέον σοβαρές εφημερίδες
και κανάλια της χώρας, είναι ότι
ίσως αφήσουν πίσω άμαχο
πληθυσμό από Άγγλους και
συμμάχους. Αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα από τον τρόπο
που ο Μπόρις Τζόνσον χειρίστηκε την κατάσταση και το
γεγονός ότι ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ραμπ, αρνήθηκε
να διακόψει τις καλοκαιρινές του
διακοπές στην Κρήτη, για να
αντιμετωπίσει την κρίση. Για να
γίνουν τα πράγματα χειρότερα,
η κυβέρνηση είχε αναφορές
πληροφοριών ότι η Καμπούλ
επρόκειτο να πέσει στους
Ταλιμπάν μία εβδομάδα πριν,
και ωστόσο, δεν έκαναν τίποτα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί,
οι Enfield Tories και γνωρίζοντας πολύ καλά τι έκαναν στο
παρελθόν δεν πρόκειται να
εγκρίνουν ποτέ τους πρόσφυγες στο δήμο . Έχουν ιστορικό
στην αντι-μεταναστευτική πολιτική. Το 2007, ένας πρώην
ηγέτης της Συντηρητικής Ομάδας αναφέρθηκε ακόμη στο
Έντμοντον, (μία περιοχή που
την μαστίζει η φτώχεια και η λιτότητα και προσφυγιά ) "σταθμό
τροφοδοσίας του ΟΗΕ". “United
Nations feeding station.” Αντι να
τρέξει να βοηθήσει και να προσπαθήσει να βρεθεί τρόπος
για λύση αφού ήταν τότε στην
τοπική εξουσία, μα δυστυχώς
τέτοιο ήταν το παράδειγμα και
η διαγωγή που έδειξε αν΄λάβουμε υπ’όψιν τις δηλώσεις
που έκανε.
Κάποιος άλλος σε συνεδρίαση
του δημαρχείου, απέλασε υβριστικά λόγια σε συναδέλφους
Δημοτικούς Συμβούλους που
είχαν ξεφύγει τον διωγμό και
σίγουρο θάνατο στην χώρα
τους. Εχει γίνει συνήθεια για
αυτούς να δείχνουν το δάχτυλο
και να κατηγορούν αθώους
ανθρώπους που φεύγουν από
τους πολέμους και διωγμούς,
(τους οποίους άλλη χώρα τους
άρχισε) για προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες
και άλλοι.. Οι Συντηρητικοί προτιμούν να κατηγορούν την εισροή ως βάρος για τις υπηρεσίες
υγείας και ένας άλλος Συντηρητικός Δημοτικός Δημοτικός
αφού αναφέρθηκε στους πρόσφυγες ότι ήρθαν κρυμμένοι
στο Ηνωμένο Βασίλειο με το
φορτίο του σκάφους.
Τι λόγια είναι αυτά?
Η πραγματικότητα είναι ότι το
Εργατικό Κόμμα είναι το μόνο
κόμμα που φροντίζει τους ευάλωτους και τους διωκόμενους.
Οι Συντηρητικοί χρειάζονται να
πάρουν ένα μάθημα σε αυτό το
θέμα. Ολοι θα θυμόμαστε τι
έλεγαν εις βάρος των ξένων
πριν το Brexit ότι ήρθαν αυτοί
οι πρόσφυγες η οι άλλοι από
την Ευρωπαϊκή Ένωση να
πάρουν τις δουλειές μας.
Καλά τώρα που έφυγαν λόγω
Brexit, ποιος η ποιοι θα πάρουν
τις δουλειές τους. Ελλειψη φαγώσιμων, κοτόπουλα, ακόμη
και οι
Mc Donalds έχουν
έλλειψη milk shakeς αφού
υπάρχει έλλειψη οδηγών μετά
το Brexit, και δεν ζουν πλέον
στην Μεγάλη Βρετανία. Έλλειψη προσωπικού για προσκο-

μιδή φρούτων και λαχανικών
από τα χωράφια. Τα προϊόντα
από άλλες χώρες αργούν να
φθάσουν στην Μεγάλη Βρετανία, λόγω έλλειψης οδηγών.
Αυτές είναι η αλήθειες ως αποτέλεσμα του Brexit που γνώριζαν πολύ καλά τι θα γινόταν και
μας τις έκρυβαν Ας πάνε τώρα
αυτοί που έλεγαν και κατηγορούσαν ότι “οι ξένοι και οι
πρόσφυγες μας πήραν τις δουλειές μας. Ας πάνε τώρα αυτοί
που έλεγαν για τους ξένους να
κάνουν τις εργασίες που δήθεν
τους τις είχαν πάρει οι ξένοι.
Τα ρατσιστικά αυτά συνθήματα
τα ακούγαμε επί καθημερινής
βάσεως και ακόμη κάποιοι
συνεχίζουν.
Η αλήθεια τότε δεν ακούστηκε
τι θα γινόταν όταν θα βγούμε
από την Ευρώπη. Υπήρχαν
τότε και υπάρχουν πολλές
θέσεις για μαθητές σχεδόν σε
όλα τα σχολεία, έλλειψη διδακτικού και άλλου προσωπικού
στα σχολεία ακόμη και HMO
είναι τώρα άδεια και υπάρχουν
πολλά διαμερίσματα για ενοικίαση.
Έλλειψη προσωπικού στα σουπερμάρκετ και άλλες εργασίες.
Τις αναλήθειες ότι θα επωφελείτο το NHS με εκατομμύρια
όταν βγούμε από την Ευρώπη,
μας τα ξεφούρνιζαν επί καθημερινής βάσεως. Ούτε μία πέννα
δεν επωφελήθηκε το NHS.
Η αλήθεια είναι ότι πρόσφεραν
εξευτελιστική αύξηση μισθού
στους ιατρού και νοσοκόμες.
Τις αλήθειες τότε μας τις έκρυβαν για να γίνουν πασίγνωστες
σε όλους μας αν και κάπως
αργά. Είναι ολοφάνερο το
γεγονός χωρίς αμφισβήτηση ότι
κατά την ταπεινή μου γνώμη
ήταν μεγάλο λάθος να διαλέξει
ο λαός το Brexit, το οποίον
υποστήριξε η χώρα βασισμένο
στους λανθασμένους λόγους.
Όταν βρεθούμε στις κάλπες ας
μη ξεχάσουμε τις αναλήθειες
που μας ξεφούρνιζαν και ακόμη
συνεχίζουν.
Και θα συνεχίζουν να μας λένε
ένα σορό κουροφέξαλα για να
τυφλώσουν τον λαό
που
εύκολα τους πιστευτεί.
Θα έλεγα περισσότερα αλλά ε…
δεν βαριέσαι.
Ας θυμόμαστε λοιπόν!

Παίκτες που άφησαν εποχή και εγράψαν ιστορία στο Κυπριακό Ποδόσφαιρο

Τάκης Χαραλάμπους

Ο Τάκης Χαραλάμπους γεννήθηκε στο Αναβαργός της Πάφου. Είναι το πέμπτων παιδί από τα
έξι παιδιά του Χαράλαμπου και της Μαρίας.
Χριστούγεννα το 1944.
Από μικρός στο δημοτικό σχολείο του Χωρίου
του με μια ρουχένη μπάλα, και με μια φούσκα
από τον χοίρο που σφάξανε παλιά χρόνια τα Χριστούγεννα φαινόταν πως θα γινόταν ένας καλός
ποδοσφαιριστής. Ήταν λίγο μετά την Ανεξαρτη-

σία της Κύπρου όπου για ομάδα Παφιών δεν
αναφέρω ονόματα μήπως ξεχάσω κάποιους
όπου ιδρύσαν το Χορευτικό και μετά Αθλητικό
Σωματείο Ευαγόρας εις μνήμην του ηρώα Ευαγόρας Παλληκαρίδης. Ο πρώτος πρόεδρος του
Ευαγόρα καθηγητής Γιάννος (Γυμναστής) αναγνωρίζοντας τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του
Τάκη τον ενέγραψε στην ποδοσφαιρική ομάδα.
Από τις πρώτα κι’ολε εμφανίσεις του έδειξε τις
ποδοσφαιρικές του αρετές. Έπαιξε για πάνω από
20 χρόνια στον Ευαγόρα, όπου έγραψε την δική
του Ιστορία στο Ιστορικό Σωματείο της Πάφου.
Για πάρα πολλά χρόνια ήταν η Επιθετική Φυσιογνωμία της ομάδας το 60-70 παίζοντας ως Αριστλερος Εξτρέμ και γενικά επιθετικός αλλά και
κεντρικός αμυντικός, προς το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Αξέχαστοι συμπαίκτες
του Τάκη Χαραλάμπους ήταν μεταξύ αυτόν: Στ.
Αβρεκίου, Ν. Ευγενίου, Π. Ζάμπιρινης, Κ. Παπαντωνίου – Ηρόδοτος Κούπανος- Α. Αττίκκης, Χρ.

Κουπάνος Ν. Παπαντωνίου Α. Κουρούσης Α. Παρασκευάς Κ.Πιερίδης Πετρίδη Πανίκος Γεωργίου
– Ζυμαράς, Μερκής Ζαμπιρίνης αδελφοί Γιαλλούρη, Αγάς, Φύτος Σωκράτους Γ. Ταυρός, Λάζαρος και άλλοι. Ένας από τους πιο γνωστούς προπονητές που πέρασαν από Κυπριακές ομάδες
ήταν και ο γνωστός τότε προπονήτες της Ανόρθωσης Σιμονοσφσκη ο οποίος παρόντος του γράφοντάς στις προπονήσεις στο Γ.Σ.Ε επαναλλήμενα ελέγε προς τους Ηθήνοντες της Ανόρθωσης
τα εξής. Φερτέ αυτό το παιδί από Πάφο και σας
υπόσχομαι να πάρω πρωτάθλημα. Μετά από
μεγάλες προσπάθειες πετύχαν την μεταγραφή
του Τάκη αλλά οι ιθύνοντες της Πάφου δεν άφησαν να φύγει από την Πάφον. Ευτυχώς στο Άλλο
Σωματείο της Ανόρθωσης Πρυτάνευσε η Λογική
και η Αγάπη τους προς τον Αθλητισμό και δεν
καταθέσαν το Δελτίο υπογραφής και έτσι ο Τάκης
γλύτωσε την τιμωρία των δυο χρονών του Αποκλεισμού που προνοούσε το καταστατικό της

Κ.Ο.Π. σε αθέτηση υπογραφής προς άλλο
Σωματείο.
Ο Τάκης συνέχισε και ως προπονητής από τον
Ευγόρα στον Ύψωνα και στις Εθνικές ομάδες
της Κύπρου σε όλες ανεξαιρέτως μέχρι και της
Πρώτης Εθνικής ομάδας της Κύπρου. Ο Τάκης
φοίτησε στις αγγλικές στολές προπονητικών μαζί
με έναν άλλον Κύπριον καταξιωμένων γνωστόν
και αξιαγάπητων τερματοφύλακα της Σαλαμίνας
Κύπρου, Ολυμπιακού Πειραιώς Εθνικής Κύπρου
και Παγκρυπριου Νέας Υόρκης μα φυσικά τον
Βαρνάβαν Χριστοφή, που ίσως να ήταν και οι
μοναδικοί της εποχής εκείνης που κατείχαν το
Αγγλικών δίπλωμα Foul Badge Certificate
Γράφοντας αυτό το αφιέρωμα είναι για να τιμούμε
Αθλητές όπως τους πιο πάνω, που μας άφησαν
τόσες Αναμνήσεις.
Φιλικά, ο Πάφιος
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Η ζωή είναι απλά μια βόλτα…
Της Έλισσας
Ξενοφώντος

Φιλολόγου
Κάποιοι λένε,
μια ζωή την
έχουμε. Γράφτηκε και τραγούδι γι΄αυτό… Κάποιοι
λένε αυτή η ζωή είναι απλά μια από πολλές, ή
μια μετάβαση. Άρα έχουμε ζήσει πολλές ζωές στο
παρελθόν σίγουρα, δεν θυμόμαστε τίποτα και
τώρα που μιλάμε γι΄αυτό ζούμε αυτήν την συγκεκριμένη ζωή. Όποια κι αν είναι η αλήθεια, αξίζει
να την χαρείς. Γιατί μπορείς. Δεν είναι ένας αγώνας δρόμου, αλλά ένα ταξίδι. Κι έχεις τη δύναμη
να δώσεις το δικό σου νόημα σ’ αυτό το ταξίδι.
Και το ταξίδι, δε μετριέται μόνο από τις αναπνοές
που παίρνεις, αλλά κυρίως από «τις στιγμές που
σου κόβουν την ανάσα», όπως πιθανόν να είχε
πρωτοπεί ο Μπομπ Μούρχεντ. Τις στιγμές που
σου κόβουν την ανάσα… Άρα αυτές που έχουν
χαραχτεί στην μνήμη σου γιατί ήταν οι πιο ωραίες.
Τι ωραίες λέω τώρα…μοναδικές! Αυτές που σημάδεψαν την παρουσία σου σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι πολύ σημαντικό να αλλάξεις τα φίλτρα
μέσα από τα οποία την βιώνεις. Η ιστορία βλέπεις
που λέμε στον εαυτό μας, καθορίζει σε μεγάλο
βαθμό την πραγματικότητά μας. Ο Τόνι Ρόμπινς
μιλάει εκτεταμένα για αυτό λέγοντας πως αν πιστεύεις πως η ζωή είναι μια ζούγκλα, ή μια συνεχόμενη πάλη, μια μάχη, δύσκολη, άδικη και τα
λοιπά, μάντεψε πώς είναι πιθανόν να την βιώσεις:
με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Θα την βιώνεις δύσκολα γιατί θα την βρίσκεις άδικη, θα σε κουράζει, θα σε αγχώνει και δεν θα την χαίρεσαι. Άρα,
εδώ είναι που θα πρέπει να προβληματιστείς.

Θες να ζεις μια ζωή που είναι ζούγκλα; Όχι σίγουρα!
Κι ακόμα κι αν δεν συμβαίνει πάντα έτσι, θα
πιστεύεις είτε ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, είτε θα περιμένεις πότε θα επιβεβαιωθεί η
αυτοεκπληρούμενη προφητεία σου χάνοντας σε
μεγάλο βαθμό τις ωραίες στιγμές και πολλές
φορές ξεχνάμε ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να
κάνουμε. Κάθε μέρα τρέχεις ανάμεσα από εργασία σε δραστηριότητα, από καφέ σε συναντήσεις,
από ψώνια σε μαγειρέματα, από παιδικούς σταθμούς σε γιατρούς, περιμένοντας ένα σαββατοκύριακο διακοπές ή μια αργία για να χαλαρώσεις.
Ή να κάνεις όσα δεν πρόλαβες. Και πολλές φορές, ή δεν κάνεις τίποτα κι έχεις ενοχές, ή τα
κάνεις όλα και δεν απολαμβάνεις τίποτα. Χαλάρωσε. Είναι απλά μια βόλτα. Δεν είναι αγώνας
δρόμου, κι η μουσική κι η κάθε ηλικία δεν κρατάει
για πάντα. Πρέπει να δεις μέσα σου και να δημιουργήσεις την ισορροπία σου. Πρέπει σιγά σιγά
να πάρεις πίσω το τιμόνι σου και να χαράξεις τη
δική σου πορεία. Αλλιώς οι άνεμοι θα σε πάνε
όπου φυσήξουν, είτε είναι της ζωής, είτε της κοινωνίας, είτε των γύρω σου. Κι αν ακόμη ανοίξουν
αυτοί του Αιόλου οι άνεμοι… και γίνουν τσουνάμι,
τότε δεν θα ξέρεις από που σου ήρθε το κακό και
θα γυροφέρνεις μέσα στον ανεμοστρόβιλο της
κακιάς σου τύχης και θα σου πάρει πολύ καιρό
για να πατήσεις φρένο και να δεις πού στέκεις

και τι πρέπει να κάνεις για να πατήσουν τα πόδια
σου στην γη. Σε αυτό τον αγώνα, κανείς δεν τερματίζει πρώτος. Το ταξίδι είναι η διαδρομή. Σήμερα κάνε κάτι για σένα. Κλείσε τηλέφωνα σταθερά και κινητά και πήγαινε μια βόλτα. Κάπου
κοντά, μέσα στο πράσινο και την ησυχία. Ακολούθησε το πέταγμα μιας πεταλούδας, μύρισε το
βραδινό νυχτολούλουδο. Άκουσε τους χτύπους
της καρδιάς σου, νιώσε τον ρυθμό της. Κοίτα
μέσα σου. Συγκεντρώσου στην αναπνοή σου και
νιώσε πως γεμίζει με οξυγόνο το κάθε σου κύτταρο. Δες ένα ηλιοβασίλεμα, τις μορφές που παίρνουν τα σύννεφα. Άκου τη μελωδία της βροχής.
Μπορείς, φτάνεις να θέλεις. Και ξέρεις γιατί; Διότι
υπάρχουν τόσες ομορφιές δίπλα σου φτάνει να
τις ανακαλύψεις. Άρα κράτησε τα μάτια σου κι
αυτά της ψυχής σου ανοικτά. Βρες τον χρόνο για
σένα γιατί μόνο εσύ μπορείς και ξέρεις τον εαυτό
σου!
Όλοι τρέχουμε και κυνηγάμε λογαριασμούς, ανθρώπους, στόχους και όνειρα αν θυμηθούμε, μα
είναι τόσες φορές που ξεχνάμε πως το ταξίδι είναι
ο προορισμός. Σαν ένα τρένο που δεν είδες ποτέ
τα τόσα μέρη από τα οποία πέρασε, ή ένα αεροπλάνο που κοιμήθηκες και δεν χάζεψες τα σύννεφα και τα τοπία μινιατούρες, ρυάκια, βουνά,
φωτάκια της πόλης. Πρόσεχε τις μεταφορές που
έχεις υιοθετήσει ή εγκαταστήσει μέσα σου, γιατί
μέσα από αυτές θα βιώνεις τη ζωή σου. Αν τρέχεις
το πρόγραμμα η ζωή είναι ένας αγώνας, σε όλα
θα αγωνίζεσαι. Αν η ζωή είναι ένα ταξίδι, θα ταξιδεύεις. Δημιούργησε κενά μέσα στον χρόνο για
σένα. Εκεί ο χρόνος παγώνει, και γίνεσαι η κάθε
στιγμή. Κι ο μόνος τρόπος να τον παγώσεις, είναι
να γίνεις η στιγμή. Αυτό να το θυμάσαι.
Κι ένα τελευταίο. Όπως είπε κάποιος κάποτε,
δώσε λουλούδια στους αγαπημένους σου, όσο
μπορούν να τα μυρίσουν. Μη περιμένεις να τους
τα ρίξεις πάνω σε μια πλάκα. Τότε θα είναι αργά.
Τα λουλούδια μπορεί να συμβολίζουν λουλούδια,
λόγια αγάπης, ένα χάδι, ένα περπάτημα, ένα
γράμμα, λίγο από τον χρόνο σου, ή απλά ένα

βλέμμα απ’ την ψυχή σου. Σήμερα είμαστε αύριο
δεν είμαστε. Βάλ’ τα όλα στην άκρη, και σήμερα
κέρδισε και το εγώ σου και τον χρόνο.
Η ζωή είναι απλά μια βόλτα. Εκτίμησέ την όσο
κρατάει. Μην ανησυχείς τόσο, μη τρέχεις τόσο,
προσπάθησε να την χαρείς, να την απολαύσεις.
Ζήσε την κάθε στιγμή και μέρα, και με σοφία αλλά
και σαν να σου είχαν μείνει λίγες μόνο. Και χάρισε
σε σένα και σε αυτούς που είναι κοντά σου κι
αγαπάς, στιγμές αληθινές που να αξίζουν.
Άρα τι μπορείς να κάνεις που ίσως σε βοηθήσουν…Πάρε ένα χαρτί κι ένα μολύβι. Κλείσε τα
μάτια και πήγαινε με τη φαντασία σου μπροστά
στον χρόνο, στο σημείο που είσαι λίγο πριν το
τέλος σου. Γύρνα πίσω και δες όλη την πορεία.
Αν συνεχίσεις την καθημερινότητά σου όπως
ακριβώς είναι, πώς θα νιώθεις στο τέλος; Θα είναι
μια ζωή την οποία θα ήθελες να ξαναζήσεις ακριβώς έτσι; Αν όχι, σκέψου τι θα ήθελες να κάνεις
διαφορετικά, τι και πώς θα ήθελες να ζήσεις από
τώρα ως εκείνη τη στιγμή, για να ήσουν σε πληρότητα. Γράψ’ τα στο χαρτί. Τώρα έχεις τον χάρτη
σου. Ύστερα πάρε ξανά ένα χαρτί κι ένα μολύβι.
Κλείσε τα μάτια σου, και σκέψου πως έχεις λίγες
μέρες ζωής. Πώς θα τις περνούσες; Τι θα έκανες;
Τι θα διόρθωνες; Σε ποιους θα μιλούσες, τι θα
τους έλεγες, και με ποιους θα ήθελες πραγματικά
να τις περάσεις; Μέσα σου έχεις όλες τις απαντήσεις. Μόλις τις βρεις, μπορείς μαζί με τον
χάρτη σου να ξεκινήσεις το αληθινό σου ταξίδι.
Το δικό σου ταξίδι. Τα παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Τώρα, έχεις ένα «τώρα» από το οποίο
μπορείς να γράψεις το υπόλοιπο αύριο του βιβλίου της ζωής σου. Θυμήσου: ο / η συγγραφέας
είσαι εσύ. Αυτό θα κάνεις γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα όσο σκληρή κι φαίνεται να είναι.
Ή κάνεις αυτό ή αφήνεσαι στον χρόνο και στους
ανέμους να σε κτυπάνε από εκεί κι από εδώ.
Το θες αυτό; Σίγουρα όχι. Άρα πάρε το τιμόνι
στα χέρια σου και γίνε ο καπετάνιος στη δική σου
ζωή. Μην ξεχνάς ποτέ ότι η ζωή είναι όμορφη και
μπορεί να γίνει ονειρική όταν εσύ θέλεις.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - Πώς φτάσαμε στην κατοχή

Δ

ύο λόγια για το σημερινό
αδιέξοδο στο Κυπριακό,
πριν μπω στο θέμα "Πώς
φτάσαμε στην κατοχή".
Η Τουρκία και ο Τατάρ ζητούν
αναγνώριση δύο κυρίαρχων
λαών
και δύο κράτη που είναι
Του Βασίλη
έξω από όσα έχουν συμφωνηΚωστή
θεί και από τις δυο πλευρές, ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή.Η δική μας
κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ζητά επιστροφή στο ενιαίο δικοινοτικό κράτος του 1960. Ιστορίες για αγρίους! Δηλαδή όλα
τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και οι Συμφωνίες Υψηλού
Επιπέδου από το 1977 μέχρι σήμερα που μιλούν
για Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) πάνε
περίπατο; Μα ποιο θα πείσει η δική μας πλευρά,
η ελληνοκυπριακή, με αυτό το πισωγύρισμα;
Σίγουρα όχι τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ,
Αντόνιο Γκουτέρες και κανένα από μόνιμα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όχι μόνο.
Σαν να μην έφτανε η αδιαλλαξία της Τουρκίας,
τώρα έχουμε και την αλλοπρόσαλλη θέση του
Προέδρου Αναστασιάδη. Μα είμαστε σοβαροί;
Το μόνο που επιτυγχάνει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με την ασυνέπειά του είναι να ρίχνει νερό
στον μύλο της κατοχικής δύναμης. Έξω από προθέσεις, αντικειμενικά, ψυχρά και πρακτικά, με την
εκτός τόπου, χρόνου και ιστορίας ανεκδιήγητη
θέση του για επιστροφή στο Σύνταγμα του 1960,
ενισχύει την Τουρκία που οι παράλογες απαιτήσεις της είναι έξω από κάθε αρχή και διαδικασία
του ΟΗΕ. Από τα ελληνοκυπριακά κόμματα μόνο
το ΑΚΕΛ υποστηρίζει με συνέπεια ό,τι έχει συμφωνηθεί έως τώρα μέσα στα πλαίσια του
ΟΗΕ(άλλα πλαίσια, άλλες εφικτές επιλογές δεν
υπάρχουν),μόνο το ΑΚΕΛ παραμένει στέρεα,
ακλόνητα και αποφασιστικά υπέρ της ΔΔΟ.
Ακόμα, το ΑΚΕΛ προειδοποιεί ότι οι παλινδρομήσεις και οι λοξοδρομήσεις μόνο στην οριστική
διχοτόμηση οδηγούν. Τώρα στο θέμα " Πώς φτάσαμε στην κατοχή". Με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά περισσότερο με την
εισβολή της φασιστικής Ιταλίας στην Ελλάδα στις
28 Οκτώβρη 1940, οι στυγνοί Βρετανοί αποικιστές αναγκάστηκαν να χαλαρώσουν τα δικτατορικά, καταπιεστικά μέτρα, που είχαν επιβάλει σε
όλη την επικράτεια της Κύπρου κατά τη διάρκεια
της περιβόητης «Παλμεροκρατίας» (1931-1940),
ως απάντηση στον ξεσηκωμό των Ελλήνων της
Κύπρου στις 11 Οκτώβρη 1931, με αξίωση την
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Χιλιάδες Κύπριοι κατατάχτηκαν εθελοντικά στον βρετανικό
στρατό (υπολογίζεται ότι κατατάχτηκαν πάνω από
35,000, δηλαδή όχι πολύ πιο κάτω από το ένα
τέταρτο του τότε πληθυσμού της Κύπρου!) για
να πολεμήσουν στο πλευρό των Μεγάλων Συμμάχων ενάντια στον πανίσχυρο άξονα (ναζιστική
Γερμανία, φασιστική Ιταλία και Ιαπωνία).
Οι Κύπριοι πατριώτες, δημοκράτες, στην πλειοψηφία τους Ελληνοκύπριοι, ανταποκρίθηκαν
επάξια στο κάλεσμα προς ενίσχυση του αγώνα
για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον
φασιστικό ζυγό, την απελευθέρωση των άλλων
υπόδουλων χωρών και την εξασφάλιση του εθνικού, πολιτικού και κοινωνικού μέλλοντος της δικής
τους πατρίδας. Ο ίδιος ο Τσώρτσιλ, ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας, υποσχέθηκε στους
Κυπρίους την ελευθερία τους. Μετά την λήξη του
πολέμου το 1945, οι Βρετανοί αποικιστές αθέτησαν τον λόγο τους, «ξέχασαν» τις υποσχέσεις
τους και αρνήθηκαν να παραχωρήσουν το
δικαίωμα της Αυτοδιάθεσης στον κυπριακό λαό.
Η δεκαετία 1945-1955 ήταν περίοδος έντονου
αντιαποικιακού αγώνα με αίτημα την Αυτοδιάθεση
– Ένωση και για κατάκτηση πολιτικών ελευθεριών. Πιο έντονος, ωστόσο, ήταν ο αντιαποικιακός
αγώνας του κυπριακού λαού την περίοδο 195559. Είχε προηγηθεί το Ενωτικό Δημοψήφισμα του

Γενάρη του 1950 με το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων απαιτούσε την
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Την 1η
Απρίλη 1955, η ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση
Κυπρίων Αγωνιστών), που είχε συγκροτηθεί,
ουσιαστικά, από εφήβους, ως επί το πλείστον
αγροτόπαιδα και μαθητές του γυμνασίου, οι
οποίοι ανήκαν σε εκκλησιαστικές οργανώσεις και
σωματεία συντηρητικών κατευθύνσεων, ξεκίνησε
ιδιότυπο ένοπλο αγώνα, που δεν ήταν καθόλου
νέα μορφή ένοπλου αγώνα, με αρχηγό των
επιχειρήσεών της τον συνταγματάρχη εν αποστρατεία, Γεώργιο Γρίβα Διγενή, και πολιτικό
αρχηγό τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Η δράση της
ΕΟΚΑ στον τομέα της βίαιης αντιπαράθεσης με
τις δυνάμεις ασφαλείας και τα στρατεύματα των
Βρετανών αποικιστών, περιορίστηκε, βασικά,
λόγω δυσμενούς για την κυπριακή οργάνωση
συσχετισμού δυνάμεων και γεωγραφίας, στις
δολιοφθορές και στις παρενοχλήσεις. Παρόλο
που υπήρξαν συμπλοκές αγωνιστών της ΕΟΚΑ
με αποικιακές κρατικές δυνάμεις ασφαλείας, αλλά
και με Βρετανούς στρατιώτες, ρεαλιστικά οι κατά
μέτωπο συγκρούσεις με τις υπέρτερες στρατιωτικές δυνάμεις του εχθρού θα ήταν άνισες μάχες
για την ΕΟΚΑ. Και όντως ήταν.
Η μικρή σε έκταση και πληθυσμό Κύπρος, καθώς
και η έλλειψη εξωτερικών εφεδρειών, διεύρυναν

τα έβρισκαν σκούρα με τους αποικιακούς λαούς,
εφάρμοζαν το «διαίρει και βασίλευε». Ήταν προς
τιμή του αξεπέραστου ήρωα της ΕΟΚΑ, Κυριάκου
Μάτση, από το Παλαιχώρι, που εμπόδισε μέλη
της ΕΟΚΑ να πειράξουν ΑΚΕΛιστές (με πρόσχημα ανυπόστατες κατηγορίες...) την περίοδο
που ιεραρχικά ήταν επικεφαλής της ΕΟΚΑ στο
κατεχόμενο σήμερα Δίκωμο, Επαρχία Κερύνειας,
όπου έμενε σε κρησφύγετα ως καταζητούμενος
και όπου άφησε την τελευταία του πνοή το 1958,
αρνούμενος να παραδοθεί, προτάσσοντας στους
Βρετανούς στρατιώτες, που τον είχαν περικυκλώσει, το αγέρωχο «Μολών λαβέ». Παράλληλα με
την δράση της ΕΟΚΑ, που δεν ήταν μόνο ένοπλη
δράση, το ΑΚΕΛ ανάπτυξε αντιαποικιακή δραστηριότητα με σειρά διαδηλώσεων και απεργιών,
έχοντας μάλιστα συνεργασία με τον πολιτικό
αρχηγό της ΕΟΚΑ, Μακάριο. Ύστερα από τις
Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου το Φεβράρη του
1959, όλες οι οργανώσεις νομιμοποιήθηκαν εκτός
από το ΑΚΕΛ, που παρέμεινε στην παρανομία
μέχρι την 1η Δεκέμβρη 1959! Οι Βρετανοί αποικιστές κατόρθωσαν να εκμεταλλευτούν κατάλληλα
μια σειρά αδυναμίες του κυπριακού εσωτερικού
μετώπου, όπως την έλλειψη ενός καλά οργανωμένου εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου, την υποτίμηση προς τον παράγοντα του τούρκικου σύνοικου στοιχείου, την συμβιβαστική πολιτική της

την ανισότητα μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων
πλευρών, επιβάλλοντας στην ασθενέστερη
πλευρά, που ήταν η ΕΟΚΑ, υψηλό βαθμό μυστικότητας. Εν τελευταία αναλύσει, οι συνθήκες στο
εσωτερικό μέτωπο και ο περίγυρος καθόρισαν,
εν πολλοίς, την μορφή οργάνωσης και δράσης
της ΕΟΚΑ. Η συμμετοχή σε μια οργάνωση όπως
η ΕΟΚΑ δεν ήταν υπόθεση, υποχρέωση «παίξε
γέλασε». Με πίστη στον αγώνα για την αποτίναξη
του αποικιακού ζυγού και την Ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα, έφηβοι της ΕΟΚΑ θυσίασαν ό,τι
πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τη ζωή τους, γράφοντας ξεχωριστή, φωτεινή σελίδα στη σύγχρονη
Ιστορία της Κύπρου. Η ΕΟΚΑ είχε την υποστήριξη
της πλειοψηφίας των Ελλήνων της Κύπρου, που
μισούσαν τον Βρετανό δυνάστη και πίστεψαν ότι
με την ΕΟΚΑ θα ερχόταν η απελευθέρωση και η
Ένωση με την Ελλάδα. Το ΑΚΕΛ (Ανορθωτικό
Κόμμα Εργαζόμενου Λαού), ένα μαζικό κόμμα
ριζοσπαστικών κατευθύνσεων με εργατοαγροτικές ρίζες, το οποίο εκπροσωπούσε το ένα τρίτο
του κυπριακού λαού, διαφώνησε με την τακτική
του ιδιότυπου ένοπλου αγώνα της ΕΟΚΑ, όχι
όμως με τον στρατηγικό στόχο της Ένωσης, και
υποστήριξε την τακτική της ενιαιομετωπικής
μαζικής πολιτικής δράσης, χωρίς τον αποκλεισμό
των Τούρκων της Κύπρου, που αποτελούσαν το
18% του κυπριακού λαού. Παρόλο που μέλη του
εξοντώθηκαν εκ προμελέτης με διαταγές του
Γεωργίου Γρίβα Διγενή, επειδή υποστήριζαν την
τακτική του μαζικοπολιτικού αγώνα, το ΑΚΕΛ δεν
απάντησε με αντίποινα για να μην παίξει το παιχνίδι των Βρετανών αποικιστών, οι οποίοι, άμα

ελληνικής κυβέρνησης έναντι του Κυπριακού (κάποτε, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου
εύστοχα είχε πει ότι η Ελλάδα ανάπνεε με δύο
πνεύμονες, τον μεν ένα αγγλικό, τον δε άλλο αμερικάνικο, και δεν μπορούσε να πάθει ασφυξία
λόγω του Κυπριακού!) κλπ. και οδήγησαν τον
κυπριακό λαό πρώτα σε αδιέξοδα και ύστερα
«χειροπόδαρα» στις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. Μια σειρά απαράδεκτοι όροι και περιορισμοί των Συμφωνιών ακρωτηρίασαν, σε μεγάλο
βαθμό, την Κυπριακή Ανεξαρτησία. Αποκλείστηκε
η Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Τούτο ήταν
ολότελα αντίθετο όχι μόνο με το ιδανικό με το
οποίο γαλουχήθηκαν γενεές γενεών Ελλήνων
Κυπρίων, αλλά και με το αναφαίρετο και διεθνώς
αναγνωρισμένο δικαίωμα/ των λαών για Αυτοδιάθεση. Με την Συνθήκη Εγγυήσεως παραχωρήθηκε το δικαίωμα στις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις – Βρετανία, Τουρκία, Ελλάδα – να
επεμβαίνουν από κοινού (ή ακόμα και μια εκ των
τριών να επεμβαίνει μονομερώς αν δεν υπήρχε
συμφωνία για από κοινού επέμβαση)οποτεδήποτε θεωρήσουν ότι υπάρχει απειλή προς
αλλαγή της κατάστασης πραγμάτων που καθιέρωσαν οι Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου. (Είναι
σημαντικό να αναφερθεί ότι στην Συνθήκη Εγγυήσεως δεν γίνεται αναφορά στην χρήση στρατιωτικής βίας για την αποκατάσταση της κατάστασης πραγμάτων. Η Τουρκία παράνομα
εισέβαλε στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου 1974.
Για όλες τις Συνθήκες, Συμφωνίες, που καταχωρούνται στον ΟΗΕ, και η Συνθήκη Εγγυήσεως
είχε καταχωρηθεί στον ΟΗΕ, ισχύει ο Καταστατι-

κός Χάρτης του ΟΗΕ. Μόνο με την έγκριση του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ θα μπορούσε η
Τουρκία να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία.)
Παραχωρήθηκε στην Βρετανία το δικαίωμα να
διατηρήσει επ’ αόριστον στρατιωτικές βάσεις στην
Κύπρο, με απόλυτη κυριαρχία στις περιοχές των
βάσεων, καθώς και άλλα δικαιώματα.
Τα δύσκολα χρόνια 1964-1974 (ποτέ δεν υπήρξαν
εύκολα, ειρηνικά, χρόνια για την Κύπρο και τον
δύσμοιρο λαό της!), που ακολούθησαν την ανταρσία της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, η οποία σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και καθοδηγήθηκε από
την Τουρκία, τις δικοινοτικές συγκρούσεις τον
Δεκέμβρη του 1963,για τις οποίες η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν είναι άμοιρη ευθυνών, και τους
βάρβαρους βομβαρδισμούς της Τηλλυρίας το
καλοκαίρι του 1964, η Κύπρος κατόρθωσε να
αποκρούσει τα νατοϊκά ιμπεριαλιστικά σχέδια κατάλυσης της ανεξαρτησίας της, χάρη στις λαϊκές
κινητοποιήσεις, την πολιτική Μακαρίου και την
διεθνή αλληλεγγύη και υποστήριξη της σοσιαλιστικής κοινότητας και του Κινήματος των Αδεσμεύτων. Οι σοσιαλιστικές χώρες υποστήριξαν
την ανεξαρτησία της Κύπρου από θέση αρχών
και το συμπέρασμα – επιχείρημα κάποιων ότι η
Κύπρος ήταν θύμα του ανταγωνισμού μεταξύ δύο
αντιμαχόμενων συνασπισμών, έχει καταρρεύσει
γιατί από τις αρχές του 1990, που δεν υπάρχει
το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, μέχρι σήμερα δεν
έχουν σταματήσει οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και τα αντικυπριακά σχέδια. Στην κρίσιμη περίοδο
1964-1974, σημαντικές δυνάμεις και στις δύο
κοινότητες δεν περιορίστηκαν στην Ανεξαρτησία,
την οποία είδαν σαν μεταβατικό στάδιο, σκαλί, οι
μεν Ελληνοκύπριοι προς το άπιαστο πλέον
όνειρο της Ένωσης, οι δε Τουρκοκύπριοι προς
τον ρεαλιστικό στόχο της Διχοτόμησης! Και
επειδή η ατόφια Ένωση, χωρίς λουριά, δεν ήταν
εφικτή, κάποιοι Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες συμβιβάστηκαν, βολεύτηκαν με την ιδέα της διπλής
ένωσης, ενόψει βέβαια και του κομμουνιστικού
κινδύνου. Στο τέλος της μέρας οι οπαδοί της
διπλής ένωσης, που «θα έπαιρναν μια ολόκληρη
πολυκατοικία και θα έδιναν ένα ρετιρέ στους Τούρκους», έπαιξαν το παιχνίδι της Τουρκίας και των
Αμερικανοβρετανών συμμάχων της. Ούτε πληρωμένοι να ήταν! Αφού απέτυχαν να επιβάλουν
το περιβόητο Σχέδιο Άτσεσον και άλλα διπλοενωτικά, διχοτομικά σχέδια, που αποσκοπούσαν
στην κατάλυση της ανεξάρτητης Κυπριακής
Δημοκρατίας, οι νατοϊκοί ιμπεριαλιστές με επικεφαλής τις ΗΠΑ, έθεσαν, από τα τέλη ακόμα της
δεκαετίας του 1960, σε εφαρμογή το τελικό σχέδιο
υπονόμευσης της Κύπρου από τα μέσα. Εξυφαίνονται συνωμοσίες για την πραξικοπηματική ανατροπή του Μακαρίου, εμφανίζονται παράνομες,
τρομοκρατικές οργανώσεις της «εθνικοφροσύνης», όπως το Εθνικό Μέτωπο και η ΕΟΚΑ Β’,
κινητοποιούνται οι Μητροπολίτες και κάθε λογής
αντιμακαριακά στοιχεία, και στο όνομα του αντικομμουνισμού και της «Ένωσης της Κύπρου με
τη μητέρα Ελλάδα», προετοιμάζεται το έδαφος
για το διπλό έγκλημα σε βάρος της Κύπρου, το
οποίο, τελικά, αρχίζει στις 15 Ιουλίου 1974 με το
προδοτικό πραξικόπημα της ελληνικής χούντας
και της ΕΟΚΑ Β και ολοκληρώνεται στις 20 Ιούλη
1974 με την παράνομη τουρκική εισβολή. Έκτοτε,
η μισή Κύπρος είναι υπό τουρκική κατοχή, 47
ολόκληρα χρόνια, με όλες τις συνέπειες που ακολούθησαν, εποικισμός, σφετερισμός περιουσιών
κτλ., να διαιωνίζουν το διεθνές έγκλημα και να
κρατούν κλειστή την πόρτα της λύσης.
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Η κατάληψη τουρκικών αρμάτων και οι προσπάθειες απεγκλωβισμού
Μέρος 7

Του Σάββα
Παυλίδη

(γ) Η κατάληψη τουρκικών αρμάτων μάχης στον Πενταδάκτυλο

Μετά τη νικηφόρα μάχη μας με τους
Τούρκους εισβλολείς πήραμε εντολή να
επανδρώσουμε φυλάκια στην κορυφή
«Κυπαρισσόβουνος». Ο κίνδυνος, που
πρόβαλλε πιο έντονος μετά την αποτυχία
των Τούρκων να μάς αντιμετωπίσουν
στις μάχες Αγριδακίου – Συσκλήπου,
ήταν οφθαλμοφανής. Θα επιχειρούσαν
τώρα να προωθηθούν προς τη διάβαση
Λάρνακα Λαπήθου - Βασίλειας με άρματα μάχης, μέσω του δασικού δρόμου
Κυπαρισσόβουνου – Κόρνου. Οι
δυνάμεις μας, λοιπόν, πήραν θέσεις στις
παρυφές του βουνού, παράλληλα με τον
δασικό δρόμο μαζί με άντρες του 366
ΤΕ και 316 ΤΕ...
Δυστυχώς όμως εμείς δεν είχαμε στη
διάθεσή μας ούτε άρματα ούτε καν
αντιαρματικό εξοπλισμό... Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τα τουρκικά τανκς, αν επιχειρούσαν προέλαση;
Για τον λόγο αυτό το Μηχανικό μας ναρκοθέτησε σε δυο σημεία τον
δασικό αυτό δρόμο. Και ευτυχώς! Γιατί,
λίγες μόνο ώρες αργότερα οι Τούρκοι,
για πρώτη φορά, επιχείρησαν μέσα στο

σκοτάδι της νύχτας να πραγματοποιήσουν προέλαση. Για καλή μας, όμως,
τύχη, το προπορευόμενο άρμα τους
Μ47, αμερικανικής κατασκευής, πάτησε
μια από τις νάρκες, έγινε έκρηξη και ακινητοποιήθηκε...
΄Ετσι καταλάβαμε τελικά δυο ετοιμοπόλεμα τουρκικά άρματα μάχης και άλλα
δυο, που υπέστησαν ζημιές...
Ο ενθουσιασμός όλων μας ήταν απερί-

γραπτος! Αλλά, ύστερα από τον αδόκητο
και άδικο χαμό, από έκρηξη στο ναρκοπέδιο, του συγχωριανού, ξάδελφου και
μαθητή μου Παναγιώτη Αβραάμ, καθώς
το Μηχανικό περισυνέλεγε τις νάρκες, η
χαρά μας μετατράπηκε σε ασήκωτο πέν-

θος...
Οι Τούρκοι ωστόσο, για άλλη μια φορά,
απέτυχαν να υλοποιήσουν το σκοπό
τους στο δικό μας μέτωπο.
(δ) Προσπάθειες απεγκλωβισμού παγιδευθέντων στρατιωτών μας
Μια άλλη πολύ επικίνδυνη νυκτερινή
αποστολή μας, που επαναλήφθηκε αρκετές φορές μεταξύ 9 και 15 Αυγούστου,
ήταν η αναζήτηση εγκλωβισθέντων
στρατιωτών μας στα μετόπισθεν του
εχθρού. [Από τις μαρτυρίες ελάχιστων
από αυτούς, που κατάφεραν, ύστερα
από πολλές μέρες προσπαθειών, να
απεγκλωβιστούν μόνοι τους, φαινόταν
ότι υπήρχε ένας σημαντικός αριθμός
στρατιωτών μας, που είχαν πράγματι
αποκοπεί μέσα στην κατεχόμενη γη μας
και εγκλωβίστηκαν πίσω από τις γραμμές των Τούρκων.] Κάθε βράδυ κατεβαίναμε αθόρυβα πολύ χαμηλά στους
πρόποδες του Κυπαρισσόβουνου, και
πραγματοποιούσαμε, μέσα από άγνωστα υπόγεια περάσματα, νυκτερινές διεισδύσεις στα μετόπισθεν των εχθρικών
θέσεων. Αναζητούσαμε στρατιώτες, που
είχαν εγκλωβιστεί πίσω από τις γραμμές
των Τούρκων... Σε μερικές περιπτώσεις
βλέπαμε κάποιους μέσα στο σκοτάδι να
κινούνται σαν φαντάσματα! Μόλις όμως
μάς αντιλαμβάνονταν, ακόμα και από
μακριά, απομακρύνονταν φοβισμένοι...
Νόμιζαν προφανώς ότι ήμασταν Τούρκοι
και έτρεχαν να σωθούν...
Βρήκαμε ωστόσο πολλά νωπά αποτσίγαρα και εντοπίσαμε εγκαταλειμμένο
στρατιωτικό εξοπλισμό (παγούρια,
κράνη, κουτιά κονσέρβων κλπ.) σε θέσεις, όπου πιθανότατα είχαν κρυφθεί κάποιοι εγκλωβισθέντες για να φάνε ή να
κοιμηθούν...
Θυμούμαι ακόμα με δέος εκείνες τις παράτολμες αποστολές. Κρίμα, γιατί όλες
εκείνες οι ριψοκίνδυνες προσπάθειές
μας αποδείχτηκαν τελικά μάταιες...
(ε) Ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίου τελικής υποχώρησης
Η τελευταία επικίνδυνη αλλά ανεπιθύμητη και μισητή αποστολή, μάς είχε ανατεθεί στις 15 Αυγούστου 1974. Είναι η
αποστολή, που σήμανε το οριστικό τέλος
της παρουσίας μας στην πατρώα γη!
Ανενόχλητη και μόνη κυρίαρχη στους κυπριακούς αιθέρες η τουρκική πολεμική
αεροπορία, πραγματοποίησε στις 14 Αυγούστου 1974 ολοήμερους τρομερούς
και ανελέητους βομβαρδισμούς εναντίον
όλων ανεξαίρετα των χωριών, που βρίσκονταν επί της κεντρικής οδικής αρτυρίας Λευκωσίας – Κερύνειας μέσω Γερολάκκου και Μύρτου. Αφού ισοπέδωνε
διαδοχικά το ένα μετά το άλλο τα χωριά
αυτά, ακολουθούσε άγριος βομβαρδισμός και κατάληψή τους από τα τουρκικά
άρματα μάχης, χωρίς ούτε κι αυτά να
βρίσκουν την παραμικρή αντίσταση.
Η Εθνική Φρουρά δεν διέθετε, δυστυχώς, ούτε πολεμικά αεροπλάνα ούτε
σύγχρονα άρματα μάχης.
[Παρόλον τούτο, έστω μόνο με τα
ελάχιστα πεπαλαιωμένα προπολεμικά
τανκς, που ήταν διαθέσιμα, και παρά το
γεγονός ότι δεν υπήρχαν δυνατότητες
να αντιμετωπίσουν με αξιώσεις τα πά-

μπολλα σύγχρονα και τεράστια τουρκικά
άρματα, σε μερικές περιπτώσεις είχαν
γίνει στα πεδία των συγκρούσεων τρομερές αρματομαχίες.] [Επιπρόσθετα
ούτε η Ελλάδα δεν κατέστη δυνατό, δυστυχώς, να στρίξει την Κύπρο με αεροπορική κάλυψη στις δύσκολες εκείνες
ώρες της δοκιμασίας της. Δυστυχώς, η
αποστολή καταδρομέων από την Κρήτη
είχε άδοξο τέλος. ΄Υστερα από ασυνεννοησία, ένα αεροπλάνο από αυτά που
τους μετέφεραν, καταρρίφθηκε από φίλια
πυρά κοντά στο αεροδρόμιο Λευκωσίας!
Οι επιζήσαντες ενίσχυσαν την άμυνα της
Κύπρου... Επιπλέον οι άντρες της ΕΛΔΥΚ πολέμησαν με αυτοθυσία και κατάφεραν να κρατήσουν το αεροδρόμιο.]
΄Ετσι, ως το τέλος της ημέρας, οι Τούρκοι
είχαν καταλάβει τον κύριο δρόμο Λευκωσίας - Κερύνειας μέχρι την Μύρτου. Ευτυχώς δεν είχαν προλάβει να προχωρήσουν περισσότερο και να ολοκληρώσουν
τον κλοιό, που επιδίωκαν!
Επομένως ο διαγραφόμενος κίνδυνος
να εγκλωβισθούν άμεσα πίσω από τις
γραμμές των Τούρκων, όλες οι
φίλιες δυνάμεις, που βρίσκονταν σε αποστολές στην επαρχία Κερύνειας, είχε
τώρα αναβληθεί για λίγες ώρες. Υπήρχε,
ευτυχώς, ένα μικρό παράθυρο ελπίδας...

περιπέτειες και δυσκολίες καταφέραμε,
τελικά, να διασωθούμε.
Πονάμε, όμως, μέχρι σήμερα, γιατί, με
αυτή μας την αναγκαστική υποχώρηση,
αφήσαμε πίσω μας, στα βέβηλα χέρια
των Τούρκων, την καθαγιασμένη γη των
πατέρων μας. Εγκαταλείψαμε τα ιερά
χώματά μας, που εξακολουθούν ακόμα,
εδώ και 47 χρόνια, να τα κρατούν αλαζονικά οι εισβολείς, να τα πατούν βάναυσα με τη βάρβαρη μπότα τους και
να τα μολύνουν!

Μέρος 8
ΑΤΙΜΩΡΗΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΟΛΕΜΟΥ Η
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Τα εγκλήματα πολέμου, που διέπραξε η
Τουρκία με τόση θρασύτητα ενατίον της
μικρής και ανυπεράσιστης Κύπρου το
1974 όχι μόνο μένουν ακόμα ατιμώρητα
αλλά -μέσα από τα χρόνια- τείνουν σχεδόν να διαγραφούν. Οι δολοφονίες
απλών πολιτών, η παρεμπόδιση της εξιχνίασης της τύχης των αγνοουμένων
μας, τα άγρια βασανιστήρια των αιχμαλώτων, οι βάρβαροι και φρικτοί βιασμοί
γυναικών, η παράνομη κατοχή και χρήση
των εδαφών, των σπιτιών και των περιουσιών μας, η βεβήλωση των ιερών και
οσίων μας, η καταστροφή του πολιτισμού μας και η μετατροπή των εκκλησιών μας σε κέντρα διασκεδάσεων ή
σχολές χορού και αποθήκες αποτελούν
μερικές μόνον πτυχές του κακουργήματος πολέμου, για το οποίο πρέπει
η Τουρκία να λογοδοτήσει.
Εμείς έχουμε καθήκον να αναδείξουμε
το θέμα αυτό ακόμα πιο έντονα και να
αγωνιστούμε δυναμικά για την τιμωρία
της Τουρκίας, που το διέπραξε.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

΄Ολες οι στρατιωτικές μας δυνάμεις, πεζοπόρες και μηχανοκίνητες, είχαν μια και
μόνη δυνατή ευκαιρία διαφυγής: την εν
λόγω διάβαση στα βορειοδυτικά της
Μύρτου! ΄Επρεπε όμως να κινηθούν ταχύτατα στη διάρκεια της νύχτας, πριν ξημερώσει
η
επόμενη μέρα. Γιατί το πρωί η τουρκική
αεροπορία και τα άρματα μάχης θα συνέχιζαν τη δράση τους...
Οι υπεύθυνοι ανώτεροι αξιωματικοί μας
ήσαν οπωσδήποτε ενήμεροι για τον
άμεσο και φοβερό αυτό κίνδυνο, που
αντιμετωπίζαμε. [Οι ελάχιστες όντως δυνατότητες διαφυγής, που υπήρχαν τώρα,
έπρεπε να αξιοποιηθούν πάραυτα και
αποτελεσματικά προτού χαράξει το
φως!]
Το απόγευμα της 15ης Αυγούστου 1974
οι διοικητές του του 366 ΤΕ και 316 ΤΕ,
με κάλεσαν στο «Διοικητήριο». Με πληροφόρησαν ότι δόθηκε διαταγή για γενική υποχώρηση. Προτού δε οι ίδιοι αναχωρήσουν, με μικρό στρατιωτικό όχημα,
για το δάσος Διορίου, έξω από τον διαγραφόμενο τουρκικό κλοιό, μού ανέθεσαν το οδυνηρό καθήκον να αναλάβω
εγώ την οργάνωση της διαφυγής των
αντρών των ταγμάτων τους!
Με λεπτομερή προγραμματισμό της νυκτερινής μας διαδρομής και συντονισμό
με όλους τους επικεφαλής ομάδων, διμοιριών και λόχων και ύστερα από ατέλειωτες ώρες αγωνίας και απερίγραπτες

Ελπίζω η σημερινή περιδιάβασή μας στα
θλιβερά ιστορικά γεγονότα του 1974 να
έχει ήδη ξυπνήσει μέσα μας τη δύναμη
και τη θέληση να αξιοποιήσουμε κάθε
νόμιμο μέσο, που έχουμε στη διάθεσή
μας, ώστε:
•Να μην επιτρέψουμε στη λήθη να διαδεχθεί τη μνήμη!
•Να ζωντανέψουμε το σύνθημα «ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ» και να το κάνουμε ξανά σημαία
του αγώνα μας.
•Να μην αφήσουμε να ξεθωριάσουν οι
θύμισες!
•Να εμποδίσουμε την υπομονή να εξασθενήσει!
•Να μην επιτρέψουμε να υπάρξει ξανά
διχόνοια και διχασμός μεταξύ μας, που
οδηγούν πάντα σε αδελφοκτόνες αντιπαραθέσεις.
•Να διεκδικούμε ακατάπαυστα με πίστη
και πάθος τα δίκαιά μας.
•Να απαιτούμε την ασφαλή επιστροφή
μας στις πατρογονικές μας εστίες και τις
περιουσίες μας.
•Να συνεχίσουμε ειρηνικά μεν αλλά μαχητικά και αποφασιστικά τον ειρηνικό
μας αγώνα για την απελευθέρωση και
επιστροφή μας στην κατεχόμενη γη μας.
[΄Οχι με πόλεμο, γιατί ο πόλεμος είναι
κατάρα και αφήνει πάντα πίσω του μόνο
ηττημένους, θάνατο, πόνο, όλεθρο και
καταστροφή.]
Το εύχομαι ολόψυχα.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
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.

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1960- Εκπέμπει από το χώρο
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρώτος τηλεοπτικός σταθμός της ΔΕΗ και
το ίδιο βράδυ ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής εγκαινιάζει την
25η ΔΕΘ.
1974- Ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ).

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1978- Ο Γεώργιος Ράλλης είναι ο πρώτο έλληνας υπουργός (Εξωτερικών) που γίνεται
επίσημα δεκτός στη Σοβιετική
Ένωση.
1998- Δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ,
ο αμερικανός Λάρι Πέιτζ και
ο ρώσος Σεργκέι Μπριν,
ιδρύουν την εταιρεία παροχής
διαδικτυακών υπηρεσιών με
την ονομασία Google Inc.

5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1899- Ο Κωστής Παλαμάς
ολοκληρώνει το ποίημά του
«Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου».
1905- Λήγει ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος, με την υπογραφή της συνθήκης του
Πόρτσμουθ, στο Νιου Χαμσάιρ.

6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1901- Ο αναρχικός Λέων
Τσόλγκος δολοφονεί τον αμερικανό πρόεδρο Γουίλιαμ Μακίνλεϊ.
1959- Εγκαινιάζεται το γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί την
έδρα του ΠΑΟΚ.

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1833- Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και
φυλακίζονται στο Παλαμήδι
από τη Βαυαρική Ανιβασιλεία,
με την κατηγορία της εσχάτης
προδοσίας.
1999- σχυρός σεισμός, μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει την Αθήνα
και αφήνει πίσω του 143 νεκρούς, περισσότερους από
700 τραυματίες, 50.000 αστέγους και ζημιές σε 70.000 κτίρια.

8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1919- Αμερικανοί πεζοναύτες
εισβάλουν στην Ονδούρα για
να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιρειών μπανάνας.
2003- Ο Ντέιβιντ Μπόουι
γράφει ιστορία, καθώς δίνει
την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21
κινηματογράφους του κόσμους

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1984- Ενοποιούνται η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων και δημιουργείται η
ΕΛΑΣ.

14 | Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

ΘΕΜΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ 1907 – 1970, ΛΙΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 1922 – 1998
το ένα χωρίς
να ξεπηδήσει
στη μνήμη σου και το άλλο.
Και τα δυο αυτά μέρη τα επισκέφθηκα. Στο ένα – που είναι
μια πελώρια σιδερόπορτα στη
μέση του πελάγου – λιώνουνε
σιγά-σιγά 300 άνθρωποι, σακατεμένοι, κομματιασμένοι από τη
λέπρα του κορμιού.

Μέρος 20ον
Ο Θέμος Κορνάρος γεννήθηκε στο χωριό Σίββα –
Μεσσαράς της
Του Δρα
Κρήτης το 1907
Κύπρου
από πολύ φτωχή
Τοφαλλή
οικογένεια που
είχε εννιά παιδιά.
Σε ηλικία 12 χρόνων έφυγε από
την Κρήτη και πήγε στην Αθήνα
όπου έκανε διάφορες δουλειές
για να ζήσει. Ταξίδεψε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας ψάχνοντας για δουλειά. Είχε όμως
πάντα τα μάτια και τα αυτιά του
ανοιχτά και αφουγκραζόταν τα
πάθη και τους καημούς της εργατο-αγροτιάς του λαού μας.
Η ένταξή του στο κομμουνιστικό
κίνημα τον βοήθησε να δει τα
θέματα που τον απασχολούσαν
από άλλη σκοπιά.

Στο άλλο – που είναι το πιο
πλούσιο και το πιο όμορφο
τμήμα του τόπου μας – 4 χιλιάδες ρασοφόροι σπουδάζουνε σ’
όλη τους τη ζωή, να δένουνε,
να προσαρμόζουνε στο ανθρώπινο σύνολο την πιο βρώμικη
λέπρα: τη λέπρα της ψυχής…
..»
Ο Θέμος Κορνάρος πέθανε
στην Αθήνα το 1970, επί απριλιανής δικτατορίας, φτωχός
αλλά όχι λησμονημένος.

Λιλή Ζωγράφου

Όταν κάποτε έμαθε πως το
κορίτσι που αγαπούσε από
παιδί προσβλήθηκε από λέπρα,
πήγε να το δει στη Σπιναλόγκα.
Το 1931 πήγε εργάτης γης στο
Άγιον Όρος. Τις εντυπώσεις του
από την επίσκεψη στα μέρη
αυτά τις κατέγραψε σε δύο συγκλονιστικά βιβλία του: «Σπιναλόγκα» (1933) και «Οι άγιοι
χωρίς μάσκα» (1934).

Η Λιλή Ζωγράφου γεννήθηκε
στο Ηράκλειο της Κρήτης το
1922 όπου πέρασε τα παιδικά
της χρόνια. Ο πατέρας της ήταν
εκδότης της εφημερίδας «Ανόρθωση» με ιδιαίτερα φιλελεύθερες ιδέες για την εποχή. Η Ζωγράφου φοίτησε στο «Λύκειο
Κοραής» και στη συνέχεια
σπούδασε φιλολογία στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πήγε βέβαια και σε άλλα μέρη
πάντα ζητώντας δουλειά. Ακόμα
και το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Χαϊδάρι επισκέφθηκε
επί Κατοχής, μόνο που εκεί δεν
πήγε μόνος του αλλά τον πήγαν
δεμένο οι Γερμανοί για τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση. Και από αυτήν, την αναγκαστική επίσκεψη βγήκε ένα
σπουδαίο βιβλίο, το «Χαϊδάρι»
(1945.
Δυο χρόνια αργότερα, το 1947,
οι εθνικόφρονες αυτή τη φορά,
τον έκλεισαν στη φυλακή για το
βιβλίο του «Αγύρτες και κλέφτες στην εξουσία», στο οποίο
έγραφε για τα έργα και τις ημέρες του Δεσπότη Μεσολογγίου.
Άλλα βιβλία του Κορνάρου είναι
«Με τα παιδιά της θύελλας»
και «Στάχτες και Φοίνικες».
Δίνουμε πιο κάτω μια πολύ σύντομη περίληψη από τις εντυπώσεις του στην Σπιναλόγκα,
το νησί των λεπρών στην Κρήτη
και τις εντυπώσεις του από το
Άγιον Όρος:

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και ενώ ήταν
έγκυος, φυλακίστηκε για την
αντιστασιακή της δράση και
γέννησε στη φυλακή την κόρη
της, την μετέπειτα ποιήτρια
Ρένα Χατζηδάκη (1943-2003).
Μετά την απελευθέρωση, εργάσθηκε ως δημοσιογράφος σε
γνωστά περιοδικά και εφημερίδες, ταξιδεύοντας παράλληλα
πολύ στην Ευρώπη και στις
Ανατολικές χώρες.
Την περίοδο 1953 – 1954 έζησε
στο Παρίσι. Δημοσίευσε μικρά
έργα της σε λογοτεχνικά περιοδικά και πρωτοεμφανίστηκε στη
βιβλιογραφία το 1949 με τη συλλογή από νουβέλες «Αγάπη».
Έγινε ευρύτερα γνωστή 10 χρόνια αργότερα με το βιβλίο της
για τον Νίκο Καζαντζάκη:
«Νίκος Καζαντζάκης, ένας
τραγικός». Δημοσίευσε 24
βιβλία (μυθιστορήματα, νουβέλες και δοκίμια) που έχουν κάνει
αλλεπάλληλες
εκδόσεις.
Έγραψε σημαντικά δοκίμια για
Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Το μυθιστόρημα της
«Η αγάπη άργησε μια μέρα»
1994 διασκευάστηκε και πα-

«Σπιναλόγκα – Άγιον Όρος:
Όταν θα γνωρίσεις τα δύο αυτά
μέρη δεν μπορείς να θυμηθείς

ρουσιάστηκε από την ελληνική
τηλεόραση. Η υπόθεση του
βιβλίου είναι η ακόλουθη:
Η οικογένεια Φτενούδου με τον
αυταρχικό πατέρα Μιχαήλο και
τη στοργική μάνα Ερυφίλη είναι
πραγματικά μια μεγάλη οικογένεια με οκτώ παιδιά. Κάθε παιδί
ένας διαφορετικός χαρακτήρας
και μια διαφορετική ιστορία.
Η μεγαλύτερη, η Ασπασία μοιάζει στον πατέρα της, θεωρεί
ότι μετά απ’ αυτόν αυτή είναι
η αρχηγός του σπιτιού και
καταπιέζει τα αδέρφια της. Ο
πρώτος γιός, ο Κωνσταντίνος
φεύγει νωρίς από το σπίτι και
καταλήγει να έχει μια πολύ
άνετη ζωή στο Παρίσι. Οι άλλοι
δυο γιοί γίνονται αξιωματικοί,
κατοικούν στην Αθήνα και
τρέμουν τον πατέρα τους.
Η Πηνελόπη, που την αποκαλούν «τέρας», γιατί το πρόσωπο της ήταν πολύ αποκρουστικό. Για να μην αμαυρωθεί η
τιμή της οικογένειας, που η
Ασπασία και ο πατέρας θεωρούσαν πολύ σημαντικό, την
είχαν σαν φυλακισμένη στον
οντά και έβγαινε μόνο τα βράδια. Η Αικατερίνη είναι δασκάλα
και η Εργίνη ασχολείται με τα
χωράφια τους. Η πιο όμορφη
και η αγαπημένη της μάνας
είναι η μικρότερη, η Ερατώ, που
στην ηλικία των δεκαπέντε
μαθαίνει τον έρωτα από έναν
ιταλό στρατιώτη, τον Αντόνιο,
που κρύφτηκε με τη βοήθεια της
Πηνελόπης στο υπόγειο τους
για να σωθεί από τους γερμανούς.

μεγαλύτερη έπρεπε να παντρευτεί πρώτη. Η μάνα πεθαίνει ξαφνικά. Όταν η Αμαλία είναι
δεκαεννέα χρονών ο Αντόνιο
επιστρέφει ζητώντας να παντρευτεί την Ερατώ. Η Ασπασία
τον διώχνει και η Ερατώ για να
μην την σκοτώσει από τα νεύρα
της φεύγει από το σπίτι τρέχοντας και φωνάζοντας. Καταλήγει
σε ένα μοναστήρι όπου τελικά
παντρεύεται, χωρίς να είναι δική
της εντελώς απόφαση, το δικηγόρο της μονής. Στο μήνα του
μέλιτος εκείνος διαβάζει το ημερολόγιο που γράφει τα πάντα
για τη ζωή της, ότι είχε ερωτικές
σχέσεις με τον Αντόνιο που δεν
τον ξεχνάει ποτέ και ότι δεν αγαπάει εκείνον. Ύστερα απ΄ αυτό
την βιάζει και την κακοποιεί
συστηματικά. Μετά από δύο
μήνες την αφήνει ελεύθερη και
εκείνη γυρίζει στο χωριό της
αποφασισμένη να σκοτώσει την
Ασπασία. Η Ασπασία όμως
είναι άρρωστη.
Η Αμαλία στα δεκαεννιά της παντρεύτηκε έναν ηλικιωμένο κύριο με μεγάλο κύρος. Απέκτησε
δυο παιδιά, με διαφορετικούς
άντρες ενώ ο άντρας της νόμιζε
ότι αυτός ήταν ο πατέρας τους.
Ενώ εκείνη είχε πάει στο Παρίσι
ο άντρας της πέθανε και μετά
από λίγα χρόνια την ίδια τύχη
είχε και ο γιός της. Μαθαίνει ότι
η Ερατώ είναι η πραγματική της
μάνα αλλά όταν πάει να την βρει
εκείνη δεν τρέφει καθόλου μητρική αγάπη για την κόρη της
αφού ποτέ δεν ήρθαν κοντά.

Τέσσερις μήνες κρατάει το
παραμύθι τους. Η μάνα καταλαβαίνει ότι η μικρή είναι έγκυος
και μαθαίνει για τον ιταλό. Αφού
τον φυγαδεύουν, απαγορεύουν
στην μικρή να βγει έξω. Ο πατέρας αργοπεθαίνει και η μάνα
παριστάνει την έγκυο για να
αποφθεχθεί η κοινωνική κατακραυγή. Μετά από λίγο καιρό
από τον θάνατο του η Ερατώ
γεννάει. Όλοι στο χωριό ξέρουν
για μάνα του μωρού την
Ερυφίλη. Τα χρόνια περνούν και
το μωρό με το όνομα Αμαλία
μεγαλώνει ενώ την ανατροφή
του έχει αναλάβει η Ασπασία.
Η Ερατώ υποφέρει κλεισμένη
μέσα και δεν της επιτρέπουν να
έχει πολλές σχέσεις με το παιδί
της.

Καθώς η Ασπασία αργοπεθαίνει
η Ερατώ προσπαθεί να αυτοκτονήσει γιατί είναι απογοητευμένη από τη ζωή της. Την προλαβαίνουν πριν πνιγεί και της
ανακοινώνουν ότι η Ασπασία
πέθανε οπότε τελείωσαν τα
προβλήματα τους. Παθαίνει συγκοπή. Την επόμενη μέρα μετά
την κηδεία των αδελφών της η
ένα
Αικατερίνη
λαμβάνει
γράμμα για τη νεκρή αδερφή
της, την Ερατώ. Είναι από τον
αδερφό τους τον Κωνσταντίνο
που την καλεί να ζήσει μαζί του
πλουσιοπάροχα και της λέει ότι
γνωρίζει τον Αντόνιο. Στον ίδιο
φάκελο είναι και ένα γράμμα
από εκείνον. Της ομολογεί ότι
ακόμα την αγαπάει και θέλει να
είναι πάλι μαζί αν τελικά αποφασίσει να πάει στο Παρίσι.
Η Αικατερίνη θάβει το γράμμα
στον τάφο της Ερατώς.

Η Αικατερίνη παντρεύεται έναν
συνάδελφο της, πράγμα που
εξοργίζει την Ασπασία που σαν

Λίγο καιρό μετά, η Πηνελόπη,
το «τέρας», είναι μόνη της στο
σπίτι και ένα φιλικό ζευγάρι της

προτείνει να την πάνε να δει για
πρώτη φορά τη θάλασσα που
τόσο λαχταρά να αντικρύσει.
Ένα ατύχημα όμως που είχε
εκεί, της στέρησε τη ζωή μετά
από λίγες μέρες από κάταγμα
στο κρανίο.
Η Λιλή Ζωγράφου μ' αυτό το
μεγαλοπρεπές λιτό κείμενο καταφέρνει να παρασύρει τον αναγνώστη σε σκέψεις, να τον κάνει
να δει τη ζωή με άλλο μάτι, να
ανοίξει την καρδιά του σε ανυποψίαστες αλήθειες. Πρόκειται
για ένα από τα πιο όμορφα
μικρά διαμάντια της σύγχρονης
ελληνικής λογοτεχνίας.
Στο έργο της «Η Αντιγνώση –
τα Δεκανίκια του Καπιταλισμού» η συγγραφέας θέτει ένα
πρόβλημα που η ίδια πιστεύει
πως ως τώρα δεν έχει ερευνηθεί αντικειμενικά και καίρια: Πώς
καταποντίστηκε ο αρχαίος
ελληνικός πολιτισμός; Γιατί; Ποιους εξυπηρετούσε ο αφανισμός
του; Και γιατί θεωρήθηκε απαραίτητο να ξεριζωθεί η ελληνική
παιδεία προκειμένου να επιβιώσει ο χριστιανισμός;
Η συγγραφέας πιστεύει ότι οι
πολιτισμοί που καταστράφηκαν
ολοκληρωτικά και αφανίστηκαν
από το πρόσωπο της γης δέχτηκαν επιδρομές από ορδές
βαρβάρων. Όπως ο Μυκηναϊκός από τους Δωριείς και ο
Χαναανικός από τους Εβραίους. Αλλά ο χριστιανισμός
εμφανίζεται ως θρησκεία και το
ίδιο ισχυρίζεται ως σήμερα.
Πώς έδρασε όμως σα βαρβαρική επιδρομή; Και γιατί
λειτούργησε σαν καταλύτης
κάθε ελληνικού στοιχείου, χρησιμοποιώντας μέσα που μόνο
ο ναζισμός μεταχειρίστηκε;
Σύμφωνα με τη συγγραφέα
ο χριστιανισμός ισχυρίστηκε και
ισχυρίζεται ακόμη πως μοναδικό του κίνητρο ήταν η Σωτηρία. Αλλά τίνος; Μα της συσσώρευσης ου πλούτου και της
εξουσίας. Στόχος του βιβλίου
είναι η απομυθοποίηση μιας
απάτης, όπως στάθηκε η χριστιανική θρησκεία, που γίνεται
θεμέλιο του καπιταλισμού και
που δε θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την κατάλυση του
ελληνικού ορθολογισμού. Διαφορετικά θα εξακολουθήσει να
εκκρεμεί ένα ζητούμενο: Από
τον ελληνικό πολιτισμό γεννιέται
η Ταυτότητα του Ανθρώπου.
Γιατί ο χριστιανισμός καταργεί
αυτήν την ταυτότητα για να σώσει δήθεν τον άνθρωπο;

Στο έργο της «Επάγγελμα
πόρνη» η συγγραφέας αναφέρεται στην περίοδο της Χούντας
και στις πολλαπλές προσπάθειες της να εξασφαλίσει διαβατήριο. Οι αρχές που γνώριζαν
την αριστερή της ιδεολογία και
τη μαχητικότητα της, της αρνούνται με διάφορες δικαιολογίες.
Το κείμενο παρουσιάστηκε και
στο θέατρο με ερμηνεύτρια την
Αλεξάνδρα
Παλαιολόγου.
Η υπόθεση είναι χωρισμένη σε
δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, η
Χούντα απαγορεύει στη συγγραφέα να εξέλθει της χώρας
λόγω των πολιτικών της πεποιθήσεων με πρόφαση τη μη
άσκηση του επαγγέλματος της
δημοσιογραφίας που αναφέρεται στο διαβατήριο της.
Η Ζωγράφου πολεμώντας με χιούμορ το παράλογο καθεστώς,
αλλάζει ιδιόγραφα το επάγγελμα της σε «Πόρνη ελευθέρων ηθών» με συνέπειες τραγελαφικές.
Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται
στο 1973 όπου μετά την απόπειρα αυτοκτονίας της, παραμονές πρωτοχρονιάς, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική.
Εκεί γινόμαστε μάρτυρες της
απάνθρωπης συμπεριφοράς
του προσωπικού, που φτάνει
στα όρια του εξευτελισμού:
η συγγραφέας - δεμένη στο κρεβάτι – πέφτει θύμα βιασμού
από νυχτερινούς φύλαξες.
Παρόλα αυτά δεν αποδυναμώνεται: η τραυματική της εμπειρία
την εξωθεί στην κατά μέτωπο
σύγκρουση με τους ιθύνοντες
και την καταγγελία της σαθρής
λειτουργίας του νοσηλευτικού
οργανισμού.
H ίδια η συγγραφέας γράφει για
το πιο πάνω βιβλίο της: «Προειδοποίηση: Δεν πουλώ ύφος,
στυλ, λογοτεχνία. Δεν γράφω
διηγήματα. Καταθέτω γεγονότα
και συμπτώματα της εποχής
που ζω. Όλα όσα γράφω συνέβησαν. Σε μένα ή σε άλλους.
Χρόνια τώρα σπαταλιέμαι,
παρακολουθώντας όλα και
όλους. Η ζωή περνά από μέσα
μου, με διαποτίζει με την ασκήμια της, με γεμίζει λύσσα με την
αδικία της την οργανωμένη, με
ταπεινώνει με την ανημποριά
μου να αντιδράσω, να επαναστατήσω αποτελεσματικά, να
υπερασπιστώ το μαζικό μας
εξευτελισμό….»
Η Λιλή Ζωγράφου πέθανε το
1988.
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ΠΕΜΠΤΗ 2/09
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 5/09
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 3/09
στο ΡΙΚ(Ε)
06.00 Όμορφη Μέρα
21.00 Ειδήσεις
07.30 Είναι θέμα υγείας (Ε) ΔΕΥΤΕΡΑ 6/09
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 4/09
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 7/09
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 8/09
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 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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: Λατέρνα Φτώχεια και Γαρύφαλλο (1957)
22:45 Ελληνική Ταινία: Μια Μέλισσα
τον Αύγουστο (2006)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Χάλκινα Χρόνια
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV:
Ειδική́ Εκπομπή́ για τα Εμβόλια κατά́
του COVID19 Δρ. Κατερίνα Κωνσταντίνου, Δρ. Αθηνά Μαύρου, Δρ.
Στέφανη Δρυμιώτου
20:55 Ελληνική Ταινία: Ζωή Γεμάτη
Πόνο (1964)
22:20 Ελληνική Ταινία: Ταμτάκος ο
Μαραντόνα της Αγίας Βαρβάρας
(1988)
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ
Παλιούρα
19:40 Με τον Φακό του Hellenic TV: Ο
Σάββας Ζαβρός φιλοξενεί την δημοφιλή
Κύπρια Ηθοποιό Πέννυ Φοινίρη
20:55 Ελληνική Ταινία: Στα Καλά Καθούμενα (2014)
22:25 Ελληνική Ταινία: Στα Καλά Καθούμενα (2014)
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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: Αρέσω και
Κυκλοφορώ (1986)
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:15 Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος
Γαλιάσσος
20:25 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:00 ΘΕΑΤΡΟ: Η Μικρή μας Πόλη
(1978)
23:10 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ
Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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: Πρόδωσες
την Αγάπη μου (1966)
21:50 Ελληνική Ταινία:Ο Ερωτόγυφτος με το Ντάτσουν (1998)
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 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:
Η Ι. Μουμτζή φιλοξενεί τον κ.Γιάννη
Μηλιό, ομότιμο καθηγητή πολιτικής
οικονομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
20:30 Ελληνική Ταινία: Μανταλένα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
21:30 Λατέρνα Φτώχια Και
Γαρύφαλλο (1957). Κωμωδία
με τους Βασίλη Αυλωνίτη,
Μίμη Φωτόπουλο, Τζένη Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη. Ο
Παυλάρας και ο Πετράκης
έχουν σπαταλήσει τις 50.000
δραχμές που πήραν πριν δύο
χρόνια από τον πατέρα της
Καίτης και συνεχίζουν με την
λατέρνα να τριγυρίζουν τους
δρόμους της Αθήνας. Η υγεία
του Παυλάρα δεν είναι καλή
και ο γιατρός συστήνει ξεκούραση και καλή διατροφή. ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
22:55 Μια Μέλισσα τον Αύγουστο (2006). Κοινωνική ταινία με τους Θοδωρή Αθερίδη,
Σμαράγδα Καρύδη, Αντώνη
Λουδάρο. Ο έχων εμπορική
απήχηση, σαν συγγραφέας,
Χάρης, συνοδευόμενος από
την γυναίκα του, την νευρωτική Βασούλα, την ετεροθαλή
αδελφή του Χίλντα, με την ξενική νοοτροπία και την ερωμένη του Μαρία, μια εκκεντρική ψυχίατρο που για την
περίσταση, υποδύεται την κωφάλαλη Γερμανίδα φίλη, επιλέγουν μια απομονωμένη παραλία για να περάσουν μια
καυτή αυγουστιάτικη ημέρα.
Για κακή του τύχη ο Χάρης,
θα δεχτεί την δηλητηριώδη

επίθεση μιας μέλισσας... ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20:55 Ζωή Γεμάτη
Πόνο (1964). Δράμα με τους
Κάκια Αναλύτη, Νίκο Ξανθόπουλο, Παντελή Ζερβό και
Χριστόφορο Νέζερ. Μια
φτωχή κοπέλα βρίσκεται στα
πρόθυρα της κατάρρευσης και
παρασύρεται στο δρόμο της
αμαρτίας... Όλα όμως αλλάζουν, όταν ξαφνικά γνωρίζει
έναν τίμιο κι εργατικό νέο. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
22:20 Ταμτάκος ο Μαραντόνα της Αγίας Βαρβάρας
(1988). Κωμωδία με τους Μιχάλη Μόσιο, Βίνα Ασίκη, Λευτέρη Μελέτη, Τάσο Κωστή,
Τάκη Γεωργέλη, Μαρία Σόκαλη, Τόλη Πολάτο. Μια ποδοσφαιρική ομάδα κινδυνεύει
να πέσει σε μικρότερη κατηγορία, και περιμένει με αγωνία
έναν πάμπλουτο ομογενή, τον
Ταμτάκο, για να σωθεί.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
20:55 Στα Καλά Καθούμενα
(2014). Κωμωδία με την Ζέτα
Μακρυπούλια, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Άννα Μαρία
Παπαχαραλάμπους, Ελισάβετ
Κωνσταντινίδου. Η ζωή του
Μπάμπη θα ανατραπεί μετά
την επεισοδιακή συνάντηση
του με την ωραία και δυναμική
Αθηνά. Οι δυο τους θα ξεκι-

νήσουν ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις, ανάμεσα στις οποίες
ένα πιάνο που κρύβει ένα μεγάλο θησαυρό, μια γυναίκα
που το έχει σκάσει από το
σπίτι της, μια περιουσία που
αναζητά κληρονόμο...ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
22:25 Ο Άνθρωπος για Όλες
τις Δουλειές (1966). Κωμωδία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Γιώργο Γασπαράτο,
Μπεάτα Ασημακοπούλου. Ο
Γιώργος Γασπαράτος γιος του
εφοπλιστή καπεταν-Μανώλη
συγκρούετε με τον πατέρα του
και εγκαταλείπει την οικογενειακή επιχείρηση. Υποδύεται το
φτωχό σερβιτόρο προκειμένου να αλλάξει τη ζωή του με
το δικό του τρόπο. ΚΥΡΙΑΚΗ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 22:00
Αρέσω και Κυκλοφορώ
(1986). Κωμωδία με τους Κώστας Βουτσά, Μάγδα Τσαγγάνη, Βίνα Ασίκη.Τον Μπάμπη όλοι τον έχουν του
κλότσου
και
του
μπάτσου.Μόνο η νοικοκυρά
του, που τον γλυκοκοιτάζει,
αποτελεί εξαίρεση. Ένας συνάδελφος του, για να του κάνει
πλάκα, διαδίδει ότι ο Μπάμπης κέρδισε στο λαχείο 80
εκατομμύρια. Τότε όλοι αλλάζουν συμπεριφορά. ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

21:00 Η Μικρή μας Πόλη
(1978). Θέατρο της Δευτέρας
με τους Νίκο Χατζίσκο, Πίτσα
Μπουρνόζου, Ντίνο Αυγουστίδη. Στη Μικρή μας πόλη,
που παρουσιάζει την καθημερινή ζωή σε μια μικρή αμερικανική κοινότητα, ο Ουάιλντερ, γυμνώνοντας τη σκηνή
και τα πρόσωπα από πολλές
συμβατικότητες, δίνει μια ιστορία ζωής (γέννηση-έρωταςθάνατος) που ξεπερνάει τα
σύνορα μιας οποιαδήποτε πόλης, πολιτείας ή χώρας και
αποκτά μια οικουμενικότητα
που κερδίζει το θεατή κάθε γεωγραφικού μήκους και πλάτους. Μέσα από τη σχέση δύο
παιδιών, της Έμιλυ και του
Τζωρτζ, αλλά και των οικογενειών τους, ξεδιπλώνεται
μπροστά στα μάτια μας όλη η
ζωή. ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 Πρόδωσες την
Αγάπη μου (1966). Αισθηματική ταινία με τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Άγγελο Αντωνόπουλο, Βούλα Ζουμπουλάκη,
Χρόνη Εξαρχάκο και Ντίνο
Καρύδη. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι γοητευμένος
από τη γνωστή πρωταγωνίστρια του θεάτρου, Έμα Καρόλη και επιδιώκει με κάθε
τρόπο να τη γνωρίσει. Θα το
καταφέρει κάτω από περίερ-

γες συνθήκες. ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 21:50 Ο Ερωτόγυφτος με το Ντάτσουν
(1998). Κωμωδία με τους Μιχάλη Μόσιο, Βίνα Ασίκη, Νίνα
Παπαζαφειροπούλου, Στέλλα
Κωνσταντινίδου. Ο Ταμτάκος
μετά από καιρό γυρίζει στο
τσαντίρι της γυναίκας του φέρνοντας μαζί του μια κοπέλα.
Την έχει κλέψει την ώρα του
γάμου της και την έχει κάνει
να πιστέψει ότι θα διώξει την
γυναίκα του και θα κρατήσει
μόνον αυτή... ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 Μανταλένα (1960). Δράμα με την
Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη
Παπαμιχαήλ, Λαυρέντη Διανέλλο. Ο καπετάν Κοσμάς Χαρίδημος μαζί με την κόρη του
Μανταλένα, κάνουν μεταφορές από το Ασπρονήσι στο
απέναντι νησί, έχουν όμως να
συναγωνιστούν το καΐκι του
Γεωργάρα και του γιου του
Λάμπη. Μετά τον θάνατο του
πατέρα της, η Μανταλένα βρίσκεται σε δύσκολη θέση καθώς έχει να θρέψει τα έξι
αδέλφια της. Αποφασίζει να
δουλέψει μόνη της το καΐκι,
αλλά κανένας δεν εμπιστεύεται μια καπετάνισσα.

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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Χρυσό μετάλλιο με παγκόσμιο ρεκόρ η
Καρολίνα Πελενδρίτου!
Σπάζοντας για 19η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ
στα 100 μέτρα πρόσθιο η Καρολίνα Πελενδρίτου
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό της κατηγορίας S11 στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο!
Η «πριγκίπισσα της πισίνας» κολύμβησε στον
πέμπτο διάδρομο, πήρε από την αρχή κεφάλι
στην κούρσα και παρά την πίεση της 23χρονης
Ζία Μα παρέμεινε πρώτη μέχρι το τέλος.
Η 35χρονη συμπατριώτισσά μας κατέκτησε το
χρυσό μετάλλιο με παγκόσμιο ρεκόρ, αφού κατέβασε το χρόνο κάτω από το 1:20 και συγκεκριμένα στο 1:19:78 έναντι 1:19:82 της Μα.
Υπενθυμίζεται πως στους Παραολυμπιακούς του
Τόκιο η Καρολίνα Πελενδρίτου εξασφάλισε επίσης
το χάλκινο μετάλλιο στα 50 μ. ελεύθερο (κατηγορία S11) με επίδοση 29.80.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα των Παραολυμπιακοί
Αγώνες
Κύπριων αθλητών στους
Παραολυμπιακούς αγώνες
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΕΣΤΗ - Στίβος
3/9
3:30πμ – 6:55πμ 400μ. – προκριματικός αγώνας
4/9
1:00μμ – 3:55μμ 400μ. – τελικός αγώνας
ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ – Άρση Βαρών σε πάγκο
28/9
10:30πμ – 1:45μμ 400μ. – τελικός αγώνας

Οι κορυφαίοι 35+ στην Ευρώπη Οι 10 ακριβότερες μεταγραφές του
Φερναντίνιο, ετών 36,
Μάντσεστερ Σίτι
Ο Βραζιλιάνος αμυντικός
μέσος είναι μία εμβληματική φιγούρα για τους πολίτες. Σίγουρα δεν μπορεί
να είναι βασικός πια σε
κάθε παιχνίδι, αλλά όταν
έρθουν τα δύσκολα ο
Γκουαρδιόλα ξέρει ότι
μπορεί να βασίζεται πάνω
του. Έχει κερδίσει ήδη
τέσσερα πρωταθλήματα,
έξι Λιγκ Καπ και ένα
Κύελλο με τη Σίτι. Ανανέωσε για έναν ακόμη
χρόνο.
Φάμπιο Κουαλιερέλα,
ετών 38, Σαμπντόρια
Ο Ιταλός στράικερ κοντεύει τα 40 και τα τελευταία χρόνια έχει σκοράρει
69 γκολ στη Σέριε Α! Το
επίτευγμα είναι πραγματικά απίστευτο. Έχει φτάσει πια τις 500 συμμετοχές στην κατηγορία και θα
συνεχίσει και φέτος να
προσπαθεί (και μάλλον να
τα καταφέρνει) να γεμίζει
γκολ τα αντίπαλο δίχτυα.
Τζιόρτζιο Κιελίνι, 36
ετών, ελεύθερος
Το όνομά του ακούστηκε
και για την Τότεναμ. Κατέκτησε το Euro, είναι πρωταγωνιστής στην άμυνα
οποιασδήποτε ομάδας. Ο
Ιταλός έχει απίστευτες τοποθετήσεις,
μοναδική
εμπειρία και μπορεί να καλύψει την έλλειψη ταχύτητας (κάτι που ούτως ή άλλως δεν ήταν ποτέ στα
προσόντα του.
Λούκα Μόντριτς, 35
ετών, Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Κροάτης μέσος έμεινε
στη Μαδρίτη. Η βασίλισσα
τον έχει ακόμη ανάγκη,
στα 35 του μπορεί να κά-

νει τη διαφορά στα μεγάλα
και κρίσιμα ματς. Έκανε
μάλιστα και εξαιρετικό
Euro ως αρχηγός της
Εθνικής Κροατίας. Μάλιστα τη χρονιά που έφυγε
αναδείχτηκε κορυφαίος
παίκτης της Ρεάλ!
Λοράν Κονσιελνί, 35
ετών, Μπορντό
Ο έμπειρος αμυντικός
έκανε καριέρα με την Άρσεναλ. Επέστρεψε πλέον
στην πατρίδα του και στην
ηλικία του ήταν αρχηγός
της Μπορντό. Μένει και
φέτος στους γιρονδίνους
και θα ηγηθεί της προσπάθειας για μία θέση καλύτερη από τη 12η που
κατέκτησαν πέρσι.
Σαμίρ Χαντάνοβιτς, 37
ετών, Ίντερ
Ο κίπερ των πρωταθλητών Ιταλίας συνέβαλε τα
μέγιστα στην κατάκτηση
του τίτλου. Ήταν ο τερματοφύλακας που κράτησε
την εστία του απαραβίαστη περισσότερες φορές
από οποιονδήποτε άλλον.
Συνολικά 14 φορές δεν
δέχτηκε γκολ, ένα μοναδικό επίτευγμα. Παραμένει στους νερατζούρι και
φέτος.
Τιάγκο Σίλβα, 36 ετών,
Τσέλσι
Βοήθησε στην κατάκτηση
του Τσάμπιονς Λιγκ. Ο
Βραζιλιάνος μπορεί να
αποχώρησε στον τελικό
του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά
έδωσε τον καλύτερο
εαυτό του για να φτάσουν
οι μπλε μέχρι εκεί. Ο Τούχελ το εκτιμά αυτό, τον πιστεύει και τον υπολογίζει
και για φέτος σε έναν ρόλο
κλειδί στην άμυνα.
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς,

39 ετών, Μίλαν
Ένας είναι ο Ζλάταν. Κοντεύει τα 40 και είναι ο
απόλυτος πρωταγωνιστής στη Μίλαν και στην
προσπάθεια που κάνουν
οι ροσονέρι να επιστρέψουν στην κορυφή της
Ευρώπης. Θα συνεχίσει
και φέτος στην προσπάθεια να διεκδικήσει η
ομάδα του τον τίτλο.
Χοακίν, 40 ετών, Μπέτις
Ο Ισπανός ακραίος επιθετικός μέσος έχει φτάσει
πλέον τις 400 συμμετοχές
με τη φανέλα της Μπέτις.
Τον μάθαμε στη Βαλένθια,
μετά στη Μάλαγα και
ύστερα στη Φιορεντίνα.
Όπως είπε και ο ίδιος
εφόσον το σώμα του αντέχει, θα τον δούμε και φέτος στα γήπεδα της Λα Λίγκα.
Κριστιάνο Ρονάλντο,
36 ετών, Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ
Για το τέλος κρατήσαμε το
καλύτερο. Ο Ρονάλντο
μπορεί και σκοράρει
ακόμη, μπορεί να... πηδάει στον Θεό για να πετυχαίνει μοναδικά γκολ,
ενώ φέτος έκανε το όνειρό
του πραγματικότητα και
επέστρεψε στην ομάδα
της καρδιάς του, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Επίσης με τη φανέλα της
Πορτογαλία έχει σκοράρει
22 γκολ στα τελευταία 21
ματς και έπιασε στην
πρώτη θέση των διεθνών
γκολ όλων των εποχών
τον Ιρανό Αλί Νταεΐ με 109
τέρματα σε διεθνές επίπεδο.

φετινού καλοκαιριού

Στα ημιτελικά με
παγκόσμιο ρεκόρ
ο Γκαβέλας
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση
πραγματοποίησε ο Θανάσης
Γκαβέλας μαζί με τον συνοδό
αθλητή του τον Σωτήρη Γκαραγκάνη στα προκριματικά
των 100 μέτρων Τ11. Οι δύο
αθλητές ήταν εντυπωσιακοί
και τερμάτισαν πρώτοι στη
σειρά τους με χρόνο 10.88,
που αποτελεί νέο παγκόσμιο
ρεκόρ και ρεκόρ Αγώνων και
πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

«Ασημένιος»
ο Πολυχρονίδης
στο μπότσια
Το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο
κατέκτησε ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στον τελικό του BC3
στο μπότσια ηττήθηκε στο τάι
μπρέικ από τον Άνταμ Πέσκα.

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος
ολοκληρώθηκε πριν από μερικά 24ωρα.
Αυτό το καλοκαίρι είχαμε μεταγραφές οι
οποίες ξεσήκωσαν τον ποδοσφαιρικό
πλανήτη.
Μεταγραφές όπως αυτές των Λιονέλ
Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν, του Τζακ
Γκρίλις στην Μάντσεστερ Σίτι, του Ρομέλου Λουκάκου στην Τσέλσι, του Τζέιντον
Σάντσο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ,
του Κριστιάνο Ρονάλντο επίσης στους
«κόκκινους διαβόλους» και πολλές
ακόμα.

Από την άλλη ο Μπαπέ δεν αποχώρησε
για την Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έφτασε
να προσφέρει σχεδόν 200 εκατομμύρια
ευρώ για να τον κάνει δικό της, παραμένοντας «Παριζιάνος». Ετσι, η ακριβότερη
μεταγραφή του καλοκαιριού έφτασε να
είναι αυτή του Τζακ Γκρίλις στους «Πολίτες» έναντι 117 εκατομμυρίων ευρώ.
Ποιες ήταν όμως οι ομάδες οι οποίες
αποφάσισαν να βάλουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη τους, προκειμένου να ενισχύσουν τα ρόστερ τους για τη νέα σεζόν;

Παναθηναϊκός: Οριστική η «βόμβα» με Παλάσιος
- Έκλεισε το deal και ερχεται στην Ελλάδα

Παναθηναϊκός: Οριστική
συμφωνία για την απόκτηση του Σεμπάστιαν
Παλάσιος - Μένουν τα τυπικά, άμεσα στην Ελλάδα

ο παίκτης Παίκτης του
Παναθηναϊκού πρέπει να
θεωρείται ο Σεμπαστιάν
Παλάσιος! Οι «πράσινοι»
έκαναν το δικό τους

«μπαμ» στο φινάλε των
μεταγραφών καθώς έφτασαν σε οριστική συμφωνία με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
Ο Παναθηναϊκός που τηρούσε στάση αναμονής
είδε και... λευκό καπνό
στο θρίλερ Ιντεπεντιέντε
και Πατσούκα με τις δύο
ομάδες να κλειδώνουν το
deal για μια μεταγραφή
που ανεβάζει επίπεδο το
«τριφύλλι».

Τρίτος ο
Νικολαΐδης στη
σφαιροβολία
Δεύτερο μετάλλιο στο στίβο κατάκτησε η Ελλάδα (συνολικά
έκτο) στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο. Ο Ευστράτιος Νικολαΐδης κατέλαβε την
τρίτη θέση στην κατηγορία F20
της σφαιροβολίας με επίδοση
15,93 μέτρα στην δεύτερη προσπάθειά του, μένοντας πίσω
από τους Ουκρανούς Μαξίμ
Κόβαλ (17,34 μέτρα - παγκόσμιο ρεκόρ) και Ολεξάντρ Γιάροβι (17,30 μέτρα).

Χάλκινο μετάλλιο
ο Τσαπατάκης
Το 5ο μετάλλιο στην Ελλάδα
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο χάρισε ο Αντώνης Τσαπατάκης.
Ο Ελληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στα 100μ. πρόσθιο SB4
της κολύμβησης με χρόνο
1:40.20
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UK official meets senior members of
Taliban to ensure Britons can safely leave

The UK is in talks with the Taliban to ensure Britons can safely
leave Afghanistan, the government has said.
Its special representative for
Afghan transition, Sir Simon
Gass, has met senior members
of the hardline Islamist group in
Doha, Qatar.
They also discussed safe passage for Afghans who have
worked with the UK over the last
20 years.
The newly appointed Afghan
resettlement minister, Victoria Atkins, told Sky News the UK
would look to ensure the Taliban
abide by the terms of a recent
UN Security Council resolution.
This includes allowing safe
passage for those attempting to
cross Afghanistan's borders as
they seek sanctuary elsewhere,
with the Foreign Office in "intense discussions" with other

countries in the region over how
to process those fleeing Afghanistan. "The international community is watching very closely
what the Taliban is doing and will
do over the next weeks and
months," Ms Atkins added.
"The foreign secretary and
others have been clear that we
will use every lever at our disposal - diplomatic and otherwise
- to ensure the Taliban lives up
to the resolution that was passed
by the UN Security Council."
But Labour's shadow foreign
secretary, Lisa Nandy, told Sky
News it was "almost unbelievable" that the UK was "in a situation where we're now reliant on
the Taliban for safe passage for
British nationals and the Afghans
who assisted us".
"We need the foreign secretary to step up now and make
sure those routes are available,

that those borders are open so
that people can reach safety,"
she said.
It comes as Foreign Secretary
Dominic Raab admitted it will be
a "challenge" for Britons left in
Afghanistan to find a route to the
UK. He told Sky News that the
number of Britons who had not
been flown out as part of the
now-finished UK evacuation was
in the "low hundreds".
Mr Raab acknowledged it was
"unclear" when the airport in Afghanistan's capital, Kabul, would
operate again - and advised
those who still sought to leave
the country to find a route to the
UK via neighbouring countries.
More than 17,000 British nationals, Afghans who worked
with the UK and other vulnerable
people have been evacuated
from the country since April, the
foreign secretary said.
Of the UK nationals remaining
in Afghanistan, Mr Raab said:
"Most of those are difficult cases
where it's not clear around eligibility because they're undocumented. "We've now put in
place the arrangements with
third countries, or we're putting
them in place.
"I've spoken to some of the
key third countries, so have other
ministers, to make sure we can
have a workable route through
for those outstanding cases."
Asked whether his advice for
those UK nationals still in Afghanistan would be for them to
head across one of the country's

borders, Mr Raab added: "It depends if they are eligible or not
and, of course, we're in contact
with them to be able to establish
that. "That's made more difficult
because we don't have the base
at the airport.
"Certainly if they're eligible British nationals, there are embassies in those third countries whether it's Pakistan or one of
the stans."
Mr Raab said the UK would
hold the Taliban to its "explicit
assurances" that it "must allow
safe passage not just for our nationals but other Afghans, particularly vulnerable ones, who
wish to leave".
He also said there was "a degree of scepticism" about the
group's "capacity" to run Kabul's
airport "safely".
"We know that some countries
are trying to help them with that
effectively functional capacity,"
he said.
"Of course the previous government had air traffic controllers
and things like that. But at what
stage that will be ready and viable for international travel, at
this point, is unclear."
He added: "What support they
get and how quickly they can
then salvage a functional operational capacity remains to be
seen. "Which is why we're making sure - working with those
third countries, working with our
embassies - that, actually, if
people can get to the border, we
can process those cases."

WHO adds ‘Mu’ strain
to list of coronavirus
variants of concern

The World Health Organiza- relaxed.
tion has said it is monitoring a
All viruses, including SARSnew coronavirus variant known CoV-2 that causes Covid-19,
as "Mu", which was first identi- mutate over time and most mufied in Colombia in January tations have little or no effect on
2021.
the properties of the virus.
Mu, known scientifically as
But certain mutations can imB.1.621, has been classified as pact the properties of a virus
a "variant of interest", the global and influence how easily it
health body said Tuesday in its spreads, the severity of the disweekly pandemic bulletin.
ease it causes, and its resistThe WHO said the variant ance to vaccines, drugs and
has mutations that indicate a
other countermeasures.
risk of resistance to vaccines
The WHO currently identifies
and stressed that further studies
four Covid-19 variants of conwere needed to better undercern, including Alpha, which is
stand it.
"The Mu variant has a con- present in 193 countries, and
stellation of mutations that indi- Delta, present in 170 countries.
cate potential properties of im- Five variants, including Mu, are
mune escape," the bulletin said. to be monitored.
After being detected in CoThere is widespread concern
over the emergence of new lombia, Mu has since been revirus mutations as infection ported in other South American
rates are ticking up globally countries and in Europe.
The WHO said its global
again, with the highly transmissible Delta variant taking hold – prevalence has declined to
especially among the unvacci- below 0.1 percent among
nated – and in regions where sequenced cases. In Colombia,
anti-virus measures have been however, it is at 39 percent.

Ankara’s attempt for two state solution in Cyprus “is wrong” says US Senator Menendez
President of Cyprus Nicos Anastasiades decorated on Monday evening US Senator, Robert
Menendez, with the Grand Cross of the Order of
Makarios III, during a ceremony at the Presidential
Palace, in Nicosia. From his part, Menendez, a
member of the Democratic Party, who serves as
the Chairman the Senate Foreign Relations Committee, said that his goal is to see the last Turkish
soldier leave Cyprus. He also said that the attempt
by Turkey’s President for a two-state solution in
Cyprus “is wrong” and one that “flies in the face of
the UN Security Council resolutions.”
The ceremony was attended by Archbishop
Chrysostomos II of Cyprus, the President of the
House of Representatives Annita Demetriou,
former and current Cabinet members, diplomatic
staff, government and party officials. Before the
ceremony, the President had a private tête-à-tête
with the Senator.
Addressing the event, President Anastasiades
said he had the honour to symbolically reciprocate
“the feelings of gratitude of the Cypriot people to a
world distinguished politician” who “through his
principled policies and actions, has significantly
contributed to the advancement of human rights,
rule of law and democracy around the world.”
Explaining the decision of the government to bestow the Grand Cross to Menendez, the President
said that throughout his legislative career, the Sen-

ator became a powerful voice and sponsored vital
legislation aimed at improving the lives of not only
Americans, but also those who advocate a just
world with equal opportunities for everyone, irrespective of their race, creed, gender or sexual
orientation.
“But neither his list of accomplishments, nor his
impressive career in public service, captures the
full measure of Robert Menendez” he went on.
“Robert Menendez is a man of action and not just
words, a man who fights for a just world and for
global human rights” as the President put it. On
foreign policy issues, he added, Senator Menendez
never shied away from tackling challenges and
making tough decisions.

He is a also a fervent believer of the fact that
there is no other tool as effective to steer development, raise economic productivity, promote public health and enhance the prospects for better
educations for future generations, than the upholding of human rights, democratic values and the
rule of law, he said.
“The violation of those ecumenical values did
not leave indifferent Senator Menendez in the case
of Cyprus, whose people, Greek and Turkish, ever
since the military invasion of Turkey in 1974 and
the ongoing occupation of the northern part of Cyprus, are being deprived of their fundamental rights”
President Anastasiades underlined.
That is why, throughout his career, Senator Menendez has persistently demanded the withdrawal
of Turkish occupation troops from the island and
the restoration of the basic human rights and fundamental freedoms of all Cypriots through reaching
a viable and lasting settlement, in accordance with
the UN Security Council Resolutions and the principles and values of the European Union, he noted.
From his part, Senator Menendez addressed
President Anastasiades, saying that during his time
in office he has “brought dignity and leadership to
the presidency” representing Cyprus “with great
distinction and pride.”
“The threats to the sovereignty and the future of
this nation are still significant. President Erdogan’s

attempt on implementing a retrograde vision for
this country, one based on division, one based on
two states, one that flies in the face of the UN Security Council resolutions and consensus developed over the years. It is wrong, it is bad for all the
people of Cyprus and it is bad for the region” Menendez underlined.
That’s why our Eastern Mediterranean Security
and Partnership Act was so important to have Cyprus be one of the critical elements of a new Eastern Mediterranean reality, where Greece, Cyprus,
Israel and the United States work together in a
common cause to create greater peace and security and prosperity for the people of the region, he
went on to say. He noted that this law has taken
the relationship with Cyprus to “a new level” by authorising the removal of restrictions on arm transfers and said that while the last administration made
that removal temporary, “it is past time that we
made it permanent.”
Menendez also said that he considers Cyprus
to be a “special place” and said that “if Greek Cypriots and Turkish Cypriots, not those who come
from Anatolia, but Turkish Cypriots, were left to
their own negotiation, they would find a pathway
forward and a reunification of the nation.” “I look
forward to that day. I am proud to be a friend of
Cyprus, proud to stand with the Cypriot people as
they work to chart a better future of their children”.
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Expert: Booster campaign should start
pretty soon for over-80s and vulnerable

A coronavirus vaccine booster campaign should begin quickly for
those over 80s and certain groups of clinically vulnerable people, an
expert has said.
Professor Paul Hunter from the University of East Anglia said that a
wider booster campaign may not be needed as vaccines are still effective at warding off serious disease.
His comments come as experts from the Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) prepare to make a final decision about
the booster campaign, with the NHS in England poised to start the
campaign from September 6.
Health officials have plans in place to offer a third jab to 30 million
over-50s and clinically vulnerable people but are yet to get a green
light from Government advisers.
Experts will also issue guidance as to whether the UK will follow
other countries and offer the vaccine to 12 to 15-year-olds.
Prof Hunter told the PA news agency that certain groups of people
should be offered a booster jab “pretty soon”.
He said that the UK will learn to live with around 45,000 infections a
day of the virus which causes Covid-19 – also known as Sars-CoV-2
once it reaches “epidemic equilibrium”.
Covid-19 “the disease” will be consigned to history in around three
years time, he predicted.

Prof Hunter said that people who had had the vaccine but did not
respond as well “need to be boosted soon”.
“Within that category are: people with severe underlying disease;
people with severe cancers that are on chemotherapy; people on
high-dose steroids for autoimmune diseases; people who have had
solid organ transplants; people who are actually morbidly obese,” he
said.
“I would also add over-80s to that category.”
Prof Hunter added: “The evidence is that these people won’t have
responded that well to vaccine.
“As far as I’m concerned there is no debate whatsoever about that
group, they should be boosted and they should be boosted pretty
soon.
“And it’s not because the vaccine has waned, it's because chances
are they did not respond that well the first time around.”
He said: “When you look at the rest of the population, what we’re
seeing is that protection against infection is declining.
“But protection against severe disease is not at the moment, although
ultimately it will – though hopefully not for a number of years.
“And so that the value of boosting people who aren’t going to get
severely ill is debatable.”
He also suggested that he was not in favour of vaccinating healthy
under-16s, but said he would follow whatever advice the JCVI gives.
Cases in England are going down at the moment, but when schools
return he said that “it could get worse”, although he did not want to
speculate further.
The professor in medicine said that the nation will continue to see
Covid infections in society, “but the issue is whether actually that’s
going to cause ill health”.
“We won’t see Covid ‘the disease’ any more after a few years. Typically pandemics tend to last for about three years, give or take.
“And the last big coronavirus pandemic lasted three years – that
was in 1890, with the Russian flu. The virus that caused the Russian
flu is still with us, and it’s still not that different probably from the virus
that circulated 130 years ago, but we don’t see it causing the disease.
“Covid-19 the disease will almost certainly consigned to history except in very few occasional cases.”

Geronimo the Alpaca euthanised
in Britain despite public outcry

British vets have killed an
eight-year-old alpaca, whose
fate triggered an outcry against
Prime Minister Boris Johnson
after the government ordered the
animal to be put down because
of positive tests for bovine tuberculosis.
The order to kill the alpaca led
to pleas from owner Helen Macdonald for Johnson and his wife
Carrie to show mercy, prompting
some celebrities to demand the
prime minister swerve away from
what they cast as a public relations disaster.
Geronimo's owner, Helen
Macdonald, and protesters had
shown up at her farm to guard

Boris Johnson returns to West
Country for ‘working break’ with family

Food banks bracing for ‘busiest
and most difficult winter on record’
A network of food banks have warned they are bracing for “what
looks set to be the busiest and most difficult winter on record”, with a
“perfect storm” of impending policy changes expected to push even
more people into poverty.
While the coronavirus crisis was estimated to have forced tens of
thousands of people to turn to food banks for the first time last year,
the forecast from the Independent Food Aid Network (IFAN) – which
represents more than 500 food banks in the UK – for the second
winter of the pandemic appears bleaker still.
The group’s co-ordinator, Sabine Goodwin, pointed to three “devastating” changes, all planned for October: the overnight loss of the £20
Universal Credit uplift; the end of the furlough scheme; and a “dramatic”
increase in energy prices as the regulator Ofgem raises a cap on the
most widely-used tariffs.
“The scale of the disaster about to unfold cannot be overestimated,”

Ms Goodwin wrote in the British Medical Journal (BMJ) .
“Independent food banks have come to expect a busy August as
the UK’s social security safety net continues to be eroded,” she added.
“As parents try to find ways of scraping together the cost of new school
uniforms and taking care of their children through the school summer
holidays, money for food runs dry."

him from executioners. More
than 140,000 people had signed
a petition calling for the creature
to be saved.
"The infected animal was
moved from the premises and
euthanised by staff from the Animal and Plant Health Agency
(APHA) as a necessary measure
to control the spread of bovine
tuberculosis," the Department for
Environment, Food and Rural Affairs said in a statement.
Macdonald, a veterinary
nurse, said the alpaca was negative when he was brought in
from New Zealand and she had
spent thousands of pounds on a
failed court battle to save the animal. "I am absolutely disgusted
by this government. These are
barbaric actions. It's a disgrace,"
said Ms Macdonald, who added
that she received no warning.
A spokesman for the prime
minister said it is highly distressing for someone to lose an animal. "Our sympathies are with
Ms Macdonald and others that
are affected by this terrible disease," he said.

Boris Johnson is taking a fourday working break with his family
in the West of England, Downing
Street has said.
The prime minister’s official
spokesperson insisted that the
trip - believed to be to Somerset
- was not a holiday and that Mr
Johnson was working full-time
while he was away from Downing Street.
The PM cut short his planned

summer holiday in Somerset
with pregnant wife Carrie and
son Wilfred after just one day to
return to London as the Taliban
seized Kabul on 15 August, while
foreign secretary Dominic Raab
came under fire after delaying
his return from Crete a few days
longer.
Mr Johnson’s return to the
West Country came shortly after
it was confirmed that the last UK
troops had left Afghanistan following an evacuation effort
which saw 15,000 people removed in two weeks, but thousands left behind.
Downing Street insisted that
the PM continues to have “full
confidence” in Mr Raab, amid reports that his cabinet post is
under threat. There are “no
plans” for a reshuffle, said Mr
Johnson’s spokesperson.
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Council looking to engage
on climate action progress
A review of Enfield
Council’s performance
in reducing carbon
emissions has been
published to mark a
year since the publication of its Climate Action Plan.
The review sets out
the actions the Council
took in 2020/21 to help
tackle climate change
in the borough- including the planting of
50,000 trees at Enfield
Chase, the switch of
the vast majority (95 per cent) of street light bulbs to LEDs, the
launch of 12 School Streets, the start of an installation programme
of 80 electric vehicle charging points and much more which can
be found in the progress report.
Work has also started on several housing retrofit projects to
make them more energy efficient and improve existing homes
for hundreds of our residents.
There has also been a Carbon Emissions Review, which shows
that for the Council they have reduced by 19% in a year.* While
these figures are promising they should be viewed in the context
of a global pandemic which changed the way people lived their
lives over the last 12 months.
This has been considered in the Progress Report, although
the environmental impacts, both good and bad, will take many

years to understand.
Enfield Council’s
Deputy Leader and the
Chair of the Climate
Change Task Force,
Cllr Ian Barnes, said:
“In just one year the
Council has made excellent progress but
we recognise that
more needs to be
done and as more
funding streams come
online we will continue
towards our target of
becoming a carbon
neutral organisation by 2030 and for the borough to follow by
2040.
“We also recognise that the Council cannot achieve its climate
action ambitions alone, which is why we continue our engagement
with residents, community groups and stakeholders, so we can
work together to secure the resources we need to fulfil our ambitions, investigate new ideas and create fresh partnerships.
“So please let us know your views. What has your group or organisation done to combat climate change? What most interests
you about our work and the progress we have made?”
Anyone who would like to tell us their views should email: climate.emergency@enfield.gov.uk by 11.59pm on 5 September.
The Carbon Emission Review and Climate Action Plan Progress
Report are available online.

In conversation with
Gnosoulla Tsioupra-Lewis
On Sunday 5th September, Gnosoulla Tsioupra-Lewis will be interviewed by Tom Toumazis MBE,
under the auspices of the National
Federation of Cypriots in the UK.
The event will be broadcast live and
will start at 5pm. The interview will
cover Gnosoulla’s fascinating life
and career, her inspiring work improving diversity and inclusion in the
workplace, and her top tips for applying for jobs and advancing
your career.
To watch, register at gnosoulla.eventbrite.co.uk
Gnosoulla Tsioupra-Lewis was born and raised in north London, to parents who were both active members of the UK Cypriot
community. She studied Law and Russian at the University of
Surrey and then worked as a lawyer for Baker and McKenzie
after graduating. Gnosoulla eventually moved to UBM, where
she spent around 19 years working in various roles including
Group Employment Lawyer, and Senior Vice-President Global
HR for Europe, the Middle East and Africa. After leaving UBM,
Gnosoulla became Chief People Officer at The Telegraph in
2018 where she worked on attracting, engaging and developing
talent throughout the organisation. In September 2020, she
moved to The Economist Group to become Chief Talent Officer.
Through her senior leadership roles, Gnosoulla has worked to
maximise the performance and potential of people, teams and
organisations. She has also worked hard to successfully develop
more inclusive and diverse workplaces.
Interviewer, Tom Toumazis MBE, has a 35-year career in the
entertainment, media and the technology industry working at
companies such as ITV, Disney and Yahoo. More recently Tom
has moved to investing in start-ups and has a portfolio focused
in technology, media, and the arts. Tom is also a Trustee of the
NSPCC.
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Wendy Morton’s letter to the Famagusta
Workers of the World Unite:
Association of GB President Dr. Vassilis Mavrou
You have nothing to lose but your chains Britain reiterates support
“There are two kinds of work. The first is moving objects.
The second is telling other people to move objects. The first
kind is
unpleasant and badly paid; the second is pleasant and highly paid”
— Bertrand Russell
Labour
For most of human history, labour has been the largest and
most important part of trade and economic activity. The working person created value by making
things, moving things, improving things, and fixing
things. Hard as it is to stomach – this is no longer
the case.
‘Labour’ now plays a decreasing role in
capitalism. The companies and industries that
have increased their value the most, are those
that have transformed labour intensive processes
with mechanised and digital ones. Examples are
insurance, financial services, mining, pharmaceuticals and telecommunications.
A recent study by McKinsey, a management
consultancy, reports that labour’s share of national income - the amount of Gross Domestic
Product paid out in wages, salaries, and benefits
- has been declining in major and emerging economies since the
1980s. The decline shows the rising power of companies compared
to workers - through new technology, globalisation, the decline of
labour unions, and market consolidation.
The labour share of national income in 35 advanced economies
fell from around 54 percent in 1980 to 50 percent in 2014. There
has been a corresponding rise in ‘capital’ share of income, through
the boom and bust of commodity and real estate cycles, including
a shift to more intangible capital, such as intellectual property.
Official data from the U.S. Bureau of Statistics shows that the
labour share was already decreasing in the 1960s, but threequarters of the entire post-1947 decline occurred between 2000
and 2016 – from 63 percent to 56 percent.

We’ve been here before
At the end of the nineteenth century, horses were central and
critical to industrial development: they moved us around, they carried heavy load, they were the engines of construction, distribution,
and communication. The “pony express” was an early form of
email. Then with the internal combustion engine, and the railroads,
we didn’t need horses so much.
It also happened in farming. From 1950 to 1990, farm output,
production and profitability increased by 35%,
while labour was reduced by 50%. Greater yields
were achieved through intensive mechanisation
on an industrial scale.
IBM, a 110 year old technology company that
now specialises in Artificial Intelligence, estimates
that 150 million jobs will be replaced and lost
over the next ten years, due to robotic process
automation.
Again there is a precedent here. When the
mathematicians of NASA were replaced by mainframe computers in the 1950s and 1960s, they
taught themselves programming and thereby invented a new industry. That’s our challenge now
– not to bemoan our outcast state, and the inevitable pace of innovation – but to remain ‘teachable’, and to learn new tools and techniques. It’s never too late.
What we should not do, is to invent and create made-up jobs
that add no value. I have seen the following job titles on Linked-In:
Head of Inclusion, Chief Diversity Officer, Equalities Liaison Officer,
Ideation Director.
We need to prepare the current and new generations of workers
to be agile, responsive, imaginative and flexible. We don’t know
what jobs we’ll be doing. We’ll probably be watching the machines.
There’s an old oil industry joke, where in the middle of the jungle
in Bolivia, there was one very efficient pumping station, one man
and one dog. “Why is the dog there?”, people would ask. The reply
came, “The dog’s there to make sure the man doesn’t touch anything.”
James Neophytou

for a “comprehensive
Cyprus Settlement”

The UK Minister for the European Neighbourhood Wendy
Morton has reiterated the UK government’s full support of
the upcoming UN talks on Cyprus.
“The UK remains committed to playing a supportive role in
the UN process to reach a Settlement in Cyprus, which is in
the best interest of all Cypriots and will enhance regional
stability and security,” Ms Morton said responding to the Famagusta Association of Great Britain President Dr. Vassilis
Mavrou, who had raised the issue in a letter sent to the
Prime Minister Boris Johnson.
Replying on behalf of the Prime Minister, Ms Morton
stressed that “the UK has been clear in calling for all sides
to avoid any actions or statements that could damage the
prospects of a Settlement. On the issue of Famagusta/Varosha specifically, the UK continues to fully support UNSC
Resolutions 550 (1984) and 789 (1992).”
The Foreign Office minister went on to say that “following
the announcement made during the visit of President Erdogan to Cyprus on 19-20 July 2021, the UK issued a National
Statement expressing our concern (https://www.gov.uk/government/news/ fcdo-statement-on-the-reopening-and-resettlement-of-varosha) and we strongly supported the 23 July
UN Security Council Presidential Statement which condemned the announcement.”
“The issue of Varosha underlines the importance of reaching a comprehensive Cyprus Settlement. As such, we continue to encourage the parties to engage constructively and
demonstrate their commitment,” Ms Morton added.
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The Great Game of Smashing Countries
BY JOHN PILGER

A

s a tsunami of crocodile tears engulfs Western politicians, history is suppressed. More
than a generation ago, Afghanistan won its
freedom, which the United States, Britain and their
“allies” destroyed.
In 1978, a liberation movement led by the
People’s Democratic Party of Afghanistan (PDPA)
overthrew the dictatorship of Mohammad Dawd,
the cousin of King Zahir Shar. It was an immensely
popular revolution that took the British and Americans by surprise.
Foreign journalists in Kabul, reported the New
York Times, were surprised to find that “nearly every
Afghan they interviewed said [they were] delighted
with the coup”. The Wall Street Journal reported
that “150,000 persons … marched to honour the
new flag …the participants appeared genuinely enthusiastic.”
The Washington Post reported that “Afghan loyalty to the government can scarcely be questioned”.
Secular, modernist and, to a considerable degree,
socialist, the government declared a programme
of visionary reforms that included equal rights for
women and minorities. Political prisoners were
freed and police files publicly burned.
Under the monarchy, life expectancy was thirtyfive; one in three children died in infancy. Ninety
per cent of the population was illiterate. The new
government introduced free medical care. A mass
literacy campaign was launched.
For women, the gains had no precedent; by the
late 1980s, half the university students were
women, and women made up 40 per cent of Afghanistan’s doctors, 70 per cent of its teachers and
30 per cent of its civil servants.
So radical were the changes that they remain
vivid in the memories of those who benefited. Saira
Noorani, a female surgeon who fled Afghanistan in
2001, recalled:
Every girl could go to high school and university.
We could go where we wanted and wear what we
liked … We used to go to cafes and the cinema to
see the latest Indian films on a Friday … it all
started to go wrong when the mujahedin started
winning … these were the people the West supported.
For the United States, the problem with the PDPA
government was that it was supported by the Soviet
Union. Yet it was never the “puppet” derided in the
West, neither was the coup against the monarchy
“Soviet backed”, as the American and British press
claimed at the time.
President Jimmy Carter’s Secretary of State,
Cyrus Vance, later wrote in his memoirs: “We had
no evidence of any Soviet complicity in the coup.”
In the same administration was Zbigniew Brzezinski, Carter’s National Security Adviser, a
Polish émigré and fanatical anti-communist and
moral extremist whose enduring influence on American presidents expired only with his death in 2017.
On 3 July 1979, unknown to the American people
and Congress, Carter authorised a $500 million
“covert action” programme to overthrow Afghanistan’s first secular, progressive government. This
was code-named by the CIA Operation Cyclone.
The $500 million bought, bribed and armed a
group of tribal and religious zealots known as
the mujahedin. In his semi-official history, Washington Post reporter Bob Woodward wrote that the
CIA spent $70 million on bribes alone. He describes
a meeting between a CIA agent known as “Gary”
and a warlord called Amniat-Melli:
Gary placed a bundle of cash on the table:
$500,000 in one-foot stacks of $100 bills. He believed it would be more impressive than the usual
$200,000, the best way to say we’re here, we’re
serious, here’s money, we know you need it …
Gary would soon ask CIA headquarters for and receive $10 million in cash.
Recruited from all over the Muslim world, America’s secret army was trained in camps in Pakistan
run by Pakistani intelligence, the CIA and Britain’s
MI6. Others were recruited at an Islamic College
in Brooklyn, New York – within sight of the doomed

Twin Towers. One of the recruits was a Saudi engineer called Osama bin Laden.
The aim was to spread Islamic fundamentalism
in Central Asia and destabilise and eventually destroy the Soviet Union.
In August, 1979, the US Embassy in Kabul reported that “the United States’ larger interests …
would be served by the demise of the PDPA gov-

on emergency relief convoys from Pakistan. As the
journalist Jonathan Steele reported, the invasion
indirectly caused the deaths of some 20,000 people
as supplies to drought victims stopped and people
fled their homes.
Eighteen months later, I found unexploded American cluster bombs in the rubble of Kabul which
were often mistaken for yellow relief packages

Women at university in Afghanistan in the 1970s during the time of the PDPA government.
ernment, despite whatever setbacks this might
mean for future social and economic reforms in Afghanistan.”
Read again the words above I have italicised. It
is not often that such cynical intent is spelt out as
clearly. The US was saying that a genuinely progressive Afghan government and the rights of
Afghan women could go to hell.
Six months later, the Soviets made their fatal
move into Afghanistan in response to the American-created jihadist threat on their doorstep. Armed
with CIA-supplied Stinger missiles and celebrated
as “freedom fighters” by Margaret Thatcher, the mujahedineventually drove the Red Army out of Afghanistan.
Calling themselves the Northern Alliance, the mujahedin were dominated by war lords who controlled the heroin trade and terrorised rural women.
The Taliban were an ultra-puritanical faction, whose
mullahs wore black and punished banditry, rape
and murder but banished women from public life.
In the 1980s, I made contact with the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan,
known as RAWA, which had tried to alert the world
to the suffering of Afghan women. During the Taliban time they concealed cameras beneath
their burqas to film evidence of atrocities, and did
the same to expose the brutality of the Westernbacked mujahedin. “Marina” of RAWA told me, “We
took the videotape to all the main media groups,
but they didn’t want to know….”
In1996, the enlightened PDPA government was
overrun. The Prime Minister, Mohammad Najibullah, had gone to the United Nations to appeal to
for help. On his return, he was hanged from a street
light.
“I confess that [countries] are pieces on a chessboard,” said Lord Curzon in 1898, “upon which is
being played out a great game for the domination
of the world.”
The Viceroy of India was referring in particular
to Afghanistan. A century later, Prime Minister Tony
Blair used slightly different words.
“This is a moment to seize,” he said following
9/11. “The Kaleidoscope has been shaken. The
pieces are in flux. Soon they will settle again. Before
they do, let us re-order this world around us.”
On Afghanistan, he added this: “We will not walk
away [but ensure] some way out of the poverty
that is your miserable existence.”
Blair echoed his mentor, President George W.
Bush, who spoke to the victims of his bombs from
the Oval Office: “The oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America. As we
strike military targets, we will also drop food, medicine and supplies to the starving and suffering… “
Almost every word was false. Their declarations
of concern were cruel illusions for an imperial savagery “we” in the West rarely recognise as such.
In 2001, Afghanistan was stricken and depended

dropped from the air. They blew the limbs off foraging, hungry children.
In the village of Bibi Maru, I watched a woman
called Orifa kneel at the graves of her husband,
Gul Ahmed, a carpet weaver, and seven other
members of her family, including six children, and
two children who were killed next door.
An American F-16 aircraft had come out of a
clear blue sky and dropped a Mk82 500-pound
bomb on Orifa’s mud, stone and straw house. Orifa
was away at the time. When she returned, she

gathered the body parts.
Months later, a group of Americans came from
Kabul and gave her an envelope with fifteen notes:
a total of 15 dollars. “Two dollars for each of my
family killed,” she said.
The invasion of Afghanistan was a fraud. In the
wake of 9/11, the Taliban sought to distant themselves from Osama bin Laden. They were, in many
respects, an American client with which the administration of Bill Clinton had done a series of secret
deals to allow the building of a $3 billion natural
gas pipeline by a US oil company consortium.
In high secrecy, Taliban leaders had been invited
to the US and entertained by the CEO of the Unocal
company in his Texas mansion and by the CIA at
its headquarters in Virginia. One of the deal-makers
was Dick Cheney, later George W. Bush’s VicePresident.
In 2010, I was in Washington and arranged to
interview the mastermind of Afghanistan’s modern
era of suffering, Zbigniew Brzezinski. I quoted to
him his autobiography in which he admitted that
his grand scheme for drawing the Soviets into Afghanistan had created “a few stirred up Muslims”.
“Do you have any regrets?” I asked.
“Regrets! Regrets! What regrets?”
When we watch the current scenes of panic at
Kabul airport, and listen to journalists and generals
in distant TV studios bewailing the withdrawal of
“our protection”, isn’t it time to heed the truth of the
past so that all this suffering never happens again?
John Pilger can be reached through
his website: www.johnpilger.com
source:
https://www.counterpunch.org/2021/08/25/
the-great-game-of-smashing-countries/
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EUREKA!
Death in the Iliad
I

George.M.Georgiou

n Homer’s The Iliad, death is presented realistically,
emotionally, and physically. Death becomes a
major theme in the poem, which follows the final
year of the Trojan War. Through the warriors and
other characters in the story, we learn that death in
war is violent and not something to be taken lightly.
In this article, we will look at death through important
quotes from the poem.
The Iliad, the Greek poet Homer's 8th century BC
epic about the last few weeks of the Trojan War, is
full of death. Two hundred forty battlefield deaths are
described in The Iliad, 188 Trojans, and 52 Greeks.
Wounds are inflicted on almost every part of the
anatomy, and the only field surgery described
consists of bandaging and tying a sling around an
injured limb to support it, bathing a wound in warm
water, and applying external herbal painkillers.
No two-death scenes are exactly alike in the Iliad,
but a pattern is apparent. The most common
elements are:
1) the attack when a weapon strikes a victim
causing a fatal injury.
2) a description of the victim.
3) a description of the death.
Some of the deaths include movement of the
combatants on the battlefield and a verbal challenge,
and in some cases, there may be a follow-up boast
over the corpse or an attempt to strip off the victim's
armour.
Metaphors of Death
Homer uses metaphorical language indicating that
the victim has died, along with a comment on the
psyche or thymos departing from the corpse. The
metaphor is almost always darkness or black night
covering the victim's eyes or blackness taking,
loosening or pouring over the dying man. The victim
is often compared to a tree or animal.
Only three warriors have dying words in The Iliad:
Patroclus to Hector, warning him that Achilles will
be his slayer.
Hector to Achilles, warning him that Paris aided
by Phoebus will slay him.
And Sarpedon to Glaucus, reminding him to go
and get the Lycian leaders to avenge his death.
Source: By N.S. Gill www.thoughtco.com
The Significance of Euphorbos’ Death
The Iliad is a poem that contains many memorable
characters and events taking place during the long
siege of Troy. Numerous men meet their death in
the story; there are many casualties on both the Greek
and the Trojan sides. There is a plethora of death
scenes described in detail by the poet, throughout
all twenty-four books of the poem. Nearly all the men
who die are described in heroic terms, both their
appearance, their bravery, and their eventual killing.
This heightened language is almost always accompanied by a simile drawing a comparison between
the hero’s death and what the poet sees as a similar
situation either in nature or society.
There are many of these passages, but one of the
most striking and unhappy ones occurs at the
beginning of book seventeen, just after Patroclus
has been killed, and the Greeks and the Trojans are
fighting over his body. Euphorbos on the side of the
Trojans, and Menelaus on the side of the Greeks
face off over Patroclus’s body, and Menelaus kills
Euphorbos. The passage where he is killed is indicative of the usual way Homer brings down an epic
hero, and compliments the wider context of the poem.
The poet draws a comparison between Euphoros
dying and a flower being swept away by the force
of a storm wind. This is a heart wrenching description
of the hero’s death, and adds several dimensions to
it. It can shed light on the wider context of the poem,
it can also be seen as a microcosm of the Trojan

War, it also is a turning point in that Patroclus is the
last major characters that die on the Greek side.
At the moment of Euphorbos’s passing, Homer
compares him falling to the ground to a flower thrown
by a heavy wind. He begins by describing Euphorbos’
hair as; ''lovely as the Graces’ hair, and his plaits
tight-bound with gold and silver.''
Obviously, lots of attention has been spent on the
plaiting and decoration of his hair, but it seems a
strange thing for Homer to focus on, as we would
usually expect beautiful hair to be used as a signifier
to describe a beautiful maiden or goddess, but not
a male warrior dying. However, by beginning the
passage like this, Homer adds an aspect of gentleness and fragility to the character of Euphorbos.
After this Homer begins his simile, which likens
Euphorbos to; ''a flourishing olive-shoot'' which
''blossoms thick with white flowers: but suddenly
there comes a wind in a great storm, and uproots it
from its trench and lays out its length on the earth.''
The simile is very gentle, and the imagery of a
healthy olive shoot that is laid out in the midst of its
blossoming is inherently sad. The simile does have
two sides, however the other is the; ''wind in a great
storm'', which would be Menelaus. Menelaus is
described in this passage as a force for great destruction; immediately after Euphorbos dies, Menelaus
begins striping his armour, and Homer uses another
simile to describe his actions and the Trojan’s reaction to them. Homer compares Menelaus to; ''a mountain lion, sure of his own power, takes the heifer from
a grazing herd: first he breaks her neck in the grasp
of his strong jaws, then tears her, gulping her blood
and all her innards.''
The contrast of similes between Menelaus as a
lion and Euphorbos as a flower is definitely striking
especially when considering that Homer placed
them right together.
In the larger context of the poem, the passage
and the similes do have thematic implications. The
first metaphor begins; ''as a man nurtures a flourishing olive-shoot'', which adds the dimension and
consideration of family. Homer has already stated
that Euphorbos is the son of Panthoos, and the
bonds between fathers and sons throughout in the
poem are notable. Whenever a hero dies in the Iliad,
their past and lineage is very often brought up as a
sort of epigraph. When Euphorbos dies we know that
Panthoos will be grief stricken, as we are reminded
of his connection to his son several times throughout
the passage.
Homer, by giving these fallen characters something for the audience to remember them by, gives
their death importance in a way, and makes them
stand out. Since death in battle is such a key theme
of the poem, the significance of each character's
death is heightened. The death simile of Euphorbos
feeds into this larger narrative Homer has of imbuing
death with importance.
This passage is also notable to the plot of the
poem, and the wider context of the story. Euphorbos
was the first person to wound Patroclus, even
though Hector finished him off. Since Euphorbos
had a role in Patroclus’s death, that pretty much
seals his fate. In the Iliad, it is very clear that though
the Trojans are looked favourably on by many of the
Gods, they are not nearly as a favoured as the
Greeks are. Throughout the course of the poem,
188 Trojans are killed, while only 52 Greeks die
Trojan warriors are four times more likely to be killed
in the poem, as opposed to their Greek counterparts. This is clear to see even without the numbers,
for spears flung by Trojans are more likely to go
astray, and the heroes who have an aristeia, or
moment of greatness in battle, are always on the
side of the Greeks. It is rare for a Trojan to kill a Greek,
and if they do, they soon are killed themselves,
whereas the Greek heroes like Aias, Diomedes, and
Odysseus are usually spared. Patroclus is the most
major character on the Greek side to die, so it is

obvious that the Trojans will pay for his death
many times over. Not only Hector will be killed in
retribution, but also Achilles will soon send many
more Trojans to Hades. Even during the burial
of Patroclus, there are a dozen sons of Troy who
are sacrificed beside the altar. The deaths in the Iliad
are very lopsided, favouring the Greeks, and
Euphorbos is another example of this. Euphorbos
strikes his spear onto the shield of Menelaus, but
''the bronze of his spear did not go through, but the
point was turned by the stout shield.''
Again, the Greek side is protected by chance,
while a sword to the throat immediately kills
Euphorbos. This passage could also be seen as a
turning point in the story, for now that Patroclus is
dead, Achilles will soon come back into battle and
kill many Trojans. This will sweep the odds even
more in the Greeks favour, and Euphorbos’s death
can be seen as the tipping point, the beginning of
the end for the Trojans.
Euphorbos’s death passage is notable for several
reasons. The simile comparing him to an olive-shoot
that is uprooted by a storm wind is beautiful in its
gentle description. The compassion Homer uses is
indicative of how he treats all characters in the Iliad,
no matter how high or low in status they might be.
The passage is also notable in how it treats the
death of Euphorbos as a waste, as something that
did not need to happen, even though it was fated to.
It is clear that Homer, despite writing about war, is
in fact not a fan of the bloodshed he is describing.
Finally the passage of Euphorbos versus Menelaus
is also noteworthy as it once again shows how
much more power the Greeks have, how much
more fate and the Gods are on their side. It is a sad
moment, but it is relevant in order to understand
further certain overarching thematic and stylistic
elements in the Iliad.

Death comes for everybody
If one thing is clear; all the men in Homer's story
understand that sooner or later, death comes
knocking at the door. Agamemnon reminds us of
this when he speaks to Nestor. He says; ''Aged sir,
if only, as the spirit is in your bosom, so might your
knees be also and the strength stay steady within
you; but age weakens you which comes to all; if only
some other of the fighters had your age and you
were one of the young men!''
Nestor is much older than his fellow Achaeans
(Greeks), and Agamemnon reminds him that death
will come to him and to all others, so he doesn't
need to think about the fact that he cannot come to
battle with the rest of the army. This quote further
opens up the conversation that a person's spirit can
remain strong even if the body weakens. Nestor's
mind and spirit are just as strong as those of his
younger counterparts, but his physical being has
weakened due to old age.
Death doesn't wait for you to be successful
In the same way that Agamemnon reminds
Nestor that everybody dies, Achilles reminds us that
death comes whether a person is ready for it or not.
Moreover, Achilles speaks about death with regards
to fate, another popular theme in the poem.
Achilles says; ''Fate is the same for the man who
holds back, the same if he fights hard. We are
all held in a single honour, the brave with the
weaklings. A man dies still if he has done nothing,
as one who has done much.''
Achilles ties fate and death together and points
out that a man's death will come no matter what he
has accomplished in life. Death doesn't wait for a
warrior to fulfil his goals; death takes a man no
matter what type of man he is!

Source: Michael B www.medium.com
The Achaeans
In war, loss is emotional, war is mean and
heartless as men fight against each other. In The
Iliad, the war, which began over a woman, causes
a lot of men to die at the hands of others. Homer
develops serious emotional tension when the men
fall in battle. Achilles's grief over the loss of Patroclus
is a perfect example. Achilles loses Patroclus in
battle when Hector slays him.
One of the most emotional scenes in the poem is
when King Priam of Troy comes to Achilles begging
to have Hector's body returned to him. Priam cries
and it provokes Achilles to do the same for the loss
of his friend, Patroclus.
Homer writes; ''…Achilles wept himself, now
for his father, now for Patroclus once again,
and their sobbing rose and fell throughout the
house…''
Achilles, the great warrior, is broken apart by the
loss of Patroclus, which shows that someone's
death, regardless of the circumstances, results in an
emotional loss felt by the warriors left behind.
Warriors are just like everybody else and when they
lose fellow soldiers, they feel it too.

The Achaeans is the name of the people
inhabiting in the area of Achaea in Greece.
However, its definition changed throughout history.
Homer used the term in his epics, Iliad and
Odyssey, to collectively describe the Greeks. Other
collective names were also used, the most common
being Danaans and Argives.
How the modern Greeks got their name
The Greeks have been identified by many
ethnonyms. The most common native ethnonym
is Hellen, pl. Hellenes. The name Greeks (Latin:
Graeci) was used by the ancient Romans and
gradually entered the European languages through
its use in Latin.

Source: www.study.com and en.wikipedia.org
Photo:
The Wounded Achilles by Filippo Albacini 1825
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Film Reviews
George Savvides

Theatre Reviews
Blissfully
dysfunctional
Barney Efthimiou

moves into the grumpy old men
territory and here he plays Tom,
a grieving man who, after losing
his loving wife Mary (Phyllis
Logan), embarks on a journey
from Scotland to Land Ends only
using local buses…The early
flashback sequences with Tom
and Mary as young lovers set up
the tone beautifully before Mr
Tom begins his long journey ac-

FILM OF THE WEEK
SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS
This is the best Marvel comics
superhero adventure since
BLACK PANTHER- destined to
spring a plethora of sequels
along the way. The legend of the
ten rings is told to Shang-Chi by
his mother when he is a little boy,
but he soon forgets all about it
now that he is living as Shaun
(Simu Liu) in San Francisco and
working as a parking valet. But
one day during an ordinary bus
journey along with his childhood
friend and colleague Katy (Awkwafina) he is attacked by a group
of assassins determined to steal
his precious penchant. This attack prompts Shawn to reconsider his childhood and travel to
Macao again accompanied by
Katy. In search of his estranged
sister and learn more about the
legend that overshadowed his
family’s lives…Visually the film is
tremendous and the action
scenes to die for- the bus
sequence running amok in the
streets of San Francisco is the
best of its kind since SPEED. Director Destin Daniel Cretton,
fresh from his JUST MERCY
success, delivers the goods in
grandiose style. Liu makes a
credible hero and is well supported by a strong martial art supporting cast. And it is hardly
surprising that Awkwafina threatens to steal the day yet again.
Hugely entertaining!
MISHA AND THE WOLVES
This compelling documentary
was one of the highlights of the
recent London Sundance Film
Festival. It builds up like a nail-biting thriller before all the pieces of
the jigsaw are put together. It is
one of those rare films that the
less one knows about the breathtaking revelations the better, so I
will try and be as economical
about the story as possible.
Misha and her Holocaust memoir
become a global sensation. Dis-

ney wants the film rights while
Oprah awaits patiently for an interview with the overnight celebrity, but then something goes
terribly wrong when Misha falls
out with her publisher… Writer/director Sam Hobkinson has unearthed a gem of a story which by
the end it will leave you breath-

less and open mouthed.. See this
remarkable, utterly unpredictable
film and join the burning discussion afterwards. One of the best
documentaries I have seen for a
long time!
SHORTA
There have been many films
about police brutality against immigrants - last year’s brilliant LES
MISERABLES is the perfect ex-

ample. Now it is Denmark’s turn
to tackle this burning issue with a
title which means police in Arabic.
Jens and Mike are on routine patrol in Svalegarden’s ghetto when
news breaks out that 19-yar- old
Talib Ben Hassi dies while in custody. The angry Arab youths are
getting ready for revenge…It is a
powerful film about racism, violence and its devastating aftereffects that is sadly as relevant
today as ever.
WILDFIRE
Cathy Brady’s powerful film debut
was one of the highlights of last
October’s London Film Festival.
She writes and directs this story
of two sisters Lauren (Nora-Jane
Noone) and Kelly (Nika McGui-

gan), who grew up on the Irish
border. One day Kelly disappears
and then a year later she returns
without any explanation but feels

ross the UK. We hardly get to
know much about Mary’s character, but it is evident from Tom’s
determination to reach Lands
End -the place where they first
met-that their relationship was
unique.

that it is time to face their past …
Brady wisely focuses on the personal rather than the political turmoil of her suffering country. The
acting is superb and the chemistry between Noone and McGuigan is electrifying. It is sad that
this proved to be McGuigan last
film, who sadly died soon after.

HANDSOME: This moving documentary examines the loving relationship between two brothers,
Nick and Alex and follows their
journey in search of other siblings
with Down’s Syndrome. Their first
stop is Cornwall before they
travel across the pond to New
York. The problems of caring for
one’s sibling is similar wherever
they go- even in India and Vietnam- and the universal problem
is that governments and communities almost ignore people living with Down’s Syndrome
especially when they reach adulthood. An honourable film!

SECOND SPRING
I first saw this sombre film over a
year ago, but because of the current climate its release date
changed several times. Kathy
Deane (Cathy Naden) is an archaeologist and lives a happy existence, until she gets a rare brain
diagnosis. Without a second
thought she leaves her husband
and begins an affair with a man
she hardly knows… This project
is clearly close to Andy Kelleher’s
heart and directs his feature
debut with sensitivity while painting a fine portrait of this dreadful

disease. The pace can afford to
pick up occasionally but overall,
a worthy production.
THE LAST BUS
Timothy Spall’s wide-ranging career first came to prominence in
Mike Leigh’s films where he
played a series of lovable eccentrics before his award-winning
MR TURNER. Now Mr Spall

THE TOLL: Ryan Andrew
Cooper makes an impressive
debut with this amicable crime
comedy which set on the Pembrokeshire border. The story follows a mysterious man (Michael
Smiley) who works solo shifts on
the quietest toll booth in Wales.
Hardly anyone passes by -the
perfect hiding place from his
criminal past…A stylish western
in the deepest heart of Wales
with an effective dead pan performance from Smiley.
PARIS CALLIGRAMMES: An illuminating documentary from
German filmmaker and avantgarde artist Ulrike Ottinger, who,
in 1962, as an aspiring young artist at the tender age of 20, travelled to Paris. Now, it is her turn
to give back what she gained
from her seven years’ experience
in the French capital and celebrate Paris’s magnificent arts
scene throughout the years. She
has gathered priceless archive
material for this beautiful, mesmerising film!

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

I

t can’t be much fun sat on
those plush palace sofas
right now watching Gogglebox, having heated debates
over the quality and relevance
of TV programmes while worrying when the next scandal
will rear its ugly head to bring
the dysfunctional “Firm” into
disrepute once more. There
could not be a better time for
a parody of their predicament.
Welcome to the world of The
Windsors: Endgame (Prince
of Wales Theatre - well
chosen venue by the producers). Apparently the TV
series of the same name is a
hoot. I was pleased I had not
seen it thereby allowing me to
come into this wacky pantomimic world with an open
mind ready for scandal, smut
and stupidity. They provide it
in abundance. The easy option would have been a Spitting Image like lampooning.
But let’s face it all families can
be lampooned and however
much we may read about this
one in the media we don’t actually know them in the way
we know our own family goutsoumbollia and bellara. TV
series writers George Jeffrie
and Bert Tyler-Moore give us
a right royal soap opera with
newly crowned King Charles
at loggerheads with eldest son
Wills who is determined to get
the crown. Camilla will have
none of it and is equally determined to put the young upstart
in his place and rule the country as if she has the genes of
both Margaret Thatcher and
Boudicca. Wills looks across
the pond to California in the
vain and foolish hope that
Harry and Meghan will come
to his rescue instead of their
rescue chickens. All this as
Beatrice and Eugenie are also
determined, to clear their
father’s name. Cue silly

songs, sword fights and snogging competitions The show
treads a very fine line between
pantomime and farce and just
about gets away with it as director Michael Fentiman
knows when the madness can
be spun out for more laughs
and equally when to cut the
shenanigans and move it on
to the next charade. Madeleine Girling’s set is lavish and
sybaritic, a picture of pomp
and plush, but it is Hilary
Lewis’s outlandish costumes
that take the biscuit. A sartorial
masterpiece in regal representation that captures the
essence of who and what they
are. Tracey-Ann Oberman
(Camilla) not only steals the
show with her comic timing
but it is also her Tudor garb
that tends to upstage all the
other characters. Harry Enfield (Charles), dressed like a
modern day count jester, gets
the mannerisms off to a tee
but I found Crystal Condie’s
Meghan more ridicule than
comical as though the writers
were conflicted about how to
portray her. Providing bonkers
and over the top mickey taking
comes from Eliza Butterworth
(Eugenie) and Jenny Rainsford (Beatrice) who send the
whole thing up. This despite
their serious plea to clear their
father’s name which I found a
touch unpalatable. The songs
are largely forgettable but the
visual and comic treats more
than make up for that and by
the end my initial scepticism
had been largely diminished
and won me over, making it a
fun distracting show. My companion, a staunch royalist,
was in her words “royally entertained”. I genuflect to her
septuagenarian
judgment.
The Windsors: Endgame –
w w w. t h e w i n d s o r s e n d game.com
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Do Not Omit The Cardio

L

et's work, rest and play in
the plan of good health.
I am always talking about
the balance of exercising, eating well, sleeping well, rest and
relaxation with some form of
meditation. Getting the balance
right for each of us, can be
tricky with all our different lifestyles, so that is why I constantly say to include the
exercise as part of your 'play' it
is essential that we don't skip or
miss out on that cardio part of
exercise. Doing strength exercises, like weight training or
carrying heavy loads, really
doesn't compensate for doing
some form of cardio exercise.
So, if you don't have time to get
to that gym, then you need to
make it part of your other time
available and make it enjoyable
play. So if you are cleaning
or doing some other chores,
work it hard and make it count.
Instead of walking up and down
stairs, jog it up and down, side-

step it. Cleaning up, put the
music on and dance around or
work that little bit harder as you
do it, work it, with some passion
and intensity. Walking around
the shops, don't stroll, brisk
walk it there and back.
Taking the children to the
park, play some games with
them, that needs energy,
whether it is pushing a swing
and moving about with some
brisk walking, jogging, running.
Even the parks have open air
body workout machines now,
for adults too. So why not get
active and make a circuit play
time with them, rather than just
watching them. This can be
done at home, in the garden
too, create an obstacle course,
see how quickly it can be
worked, time it, to see improvement.
Make your play time and social time active. Meet your
friends and family as you would
do, but make it doing something active. Play video games
that make you active. Go out
dancing to club or party. Have

meetings on the go, walking
briskly outside, go to a dance
class, go to the gym, cycling,
Why is cardio so important?
Cardio helps to increase the
metabolic rate and will help
burn fat, burning more calories
after exercising. It doesn't have
to be endless hours of cardio to
reap the benefits. Aiming for
150 minutes per week is good,
and this can be broken down to
suit you. The idea is to elevate
the heart rate for approximately
twenty minutes at least, so five
lots of thirty minutes or six lots
of twenty-five minutes, three
times fifty minutes. Work it accordingly to the time you have
and also your body type.
Try some interval training to
push yourself harder, working
at a high intensity for a specific
amount of time, then reduce the
intensity, continue exercising
but at a moderate intensity to
give time to recover, then alternate between intensity levels.
During the higher intensity exercise when working hard, you

Protein dream: can eating collagen
improve your skin?

T

o fulfil our culture’s relentless drive for wrinkle-free
skin and an eternal
youthful glow, collagen supplements have been gaining more
attention, fuelling a booming industry. How well do they work?
The short answer: there is evidence that eating collagen may
be effective, but experts say we
can get what we need through
a healthy diet.
There’s no doubt this protein –
the most abundant in the body
– is important. Collagen is derived from the Greek word
kólla, meaning glue, and makes
up around three quarters of the
skin. More than skin-deep, col-

lagen provides structure for
bodily organs, blood vessels,
teeth, bones, cartilage, tendons
and ligaments.
As with many other biological
assets that youth take for
granted, collagen starts waning
with age as bodies slow down
and produce less of it. This
manifests in wrinkles as skin
becomes less supple and able
to retain its tightness, potentially lowering its other vital
functions such as hydration, antioxidant support and immune
defence. Lower collagen production can also slow wound
healing, which explains why increasing dietary protein can
double the recovery rate.

“Collagen doesn’t stay collagen,” explains Pia Winberg, a
scientist exploring the benefits
of seaweed for wound healing,
“and [your body] only makes it
if [that’s] what you need first in
terms of protein and you have
the right set of amino acid building blocks to make it”.
“The marketing of collagen supplements is taking people for a
ride, a bit, unless they are deficient in certain dietary amino
acids, in which case of course
it will benefit. But they could
equally get that from just increasing amounts and/or diversity of protein intake.”
Associate professor Stephen
Shumack, a clinical dermatologist, agrees that while there’s
little harm in taking collagen
supplements, getting the building blocks of the protein from a
good, rounded diet is a logical
and cheaper way to go.
“Collagen supplements are a
current fad based on little scientific evidence,” he says. “Fortunately, there is little downside
to taking them.”
However,
various
animal
studies suggest the whole protein might be directly absorbed,
so the story could be a bit more
complex.

should only be able to speak a
few words rather than a full
sentence, unlike the lower intensity.
If you are doing lower intensity exercise, try to aim for
higher volume. For example if
you chose walking as your cardio, although an hour a day
would be ideal, you could
spread it across the day and
split it into three twenty minute
sessions.
Types of exercise to burn fat:
Brisk walking
Jogging
Running

Rowing
Boxercise
Kickboxing
Cross training
Circuit training
Cycling
Spinning
Swimming
Dancing energetically
Example of interval training
Five minute warm up
1-2 minute fast intense pace
1-2 minute slow easy pace
Repeat for 20-25 minutes
5 minute cool down
Do not increase the volume
intensity at the same time. Add

volume gradually by adding approx five minutes. Otherwise retain the volume and increase
the intensity. This avoids injury
risk.
Always warm up
Always warm up to avoid injury, by preparing the body for
exercise to follow.
Always cool down to avoid
dizziness by abrupt stopping
caused by blood pooling in
legs.
Love and Sparkles,
Samsara x
www.samsarabellydancer.co.uk

Cooking with Loulla Astin
Stuffed Tomatoes with Mince Meat

T

he most popular summer
food of the Greeks and
Cypriots! The tomatoes
are stuffed with mince meat,
rice and aromatic herbs - you
can also use other vegetables
such as peppers, courgettes,
aubergines or onions. I also like
to add few potatoes for a complete meal.
Ingredients:
8-10 large ripe but firm beef
tomatoes
1 small ripe tomato, finely
chopped
1 tbsp sugar
2 tbsp olive oil + extra
1 medium onion, finely chopped
2 cloves garlic, finely chopped
225g (8oz) lean beef minced,
or lamb or pork, or mix any two
75g (3oz) long grain rice
1 tbsp tomato puree
½ glass dry white wine or
water or chicken stock
½ tsp ground-cinnamon,
optional
2-4 tbsp chopped parsley
2 tbsp chopped mint
2 tbsp chopped dill
Salt and freshly ground black
pepper
2-3 large Cypriot potatoes,
peel and cut into wedges, fry
them in a little olive oil first to
brown them
Method:
Wash the tomatoes and with

a sharp knife, cut a cap from the
top or bottom of each one. With
a small spoon, carefully scoop
out the pulp into a bowl (blend
the pulp with the chopped tomato).
Invert tomatoes to drain for few
minutes until you prepare the
stuffing.
Heat half the oil, sauté the
onions and garlic, then add the
mincemeat. Cook the mince until
brown and mix in the rice, add
1/2 the tomato bulb that you have
blended, mix well, then add
tomato puree, cook for a couple
of minutes and pour in the wine
or water or stock, allow to come
to the boil, then season with
cinnamon (optional), salt and
pepper.
Simmer for 8-10 minutes or
until liquid is absorbed. Remove
from the heat and mix the herbs,
taste and adjust seasoning.
Sprinkle the tomato cavities

with a little sugar and place them
closely together in a terracotta
round dish or an oven baking
dish. Fill the tomatoes with the
mixture, replace the caps and
place them closely together into
your oven dish.
If you are using potatoes, heat
a little olive oil in a frying pan,
fry them all over until golden,
and then tuck them among the
stuffed tomatoes, drizzle with
olive oil, and remaining tomato
pulp, season with salt and pepper
and bake in a preheated oven
190c/gas mark 5 for 40-45
minutes or until tomatoes and
potatoes are cooked. In Greece
they cook them for longer but
our tomatoes in the UK are not
the same! Καλή όρεξη!
Follow Loulla on Facebook:
www.facebook.com/groups/
1250641761674966
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St Panteleimon riding Penalties defeat for UK Cypriot Ruel
Omonia in Europa
Sotiriou adds spice to
high in the Premier
Leyton Orient win

After a goalless first half St Panteleimon FC opened the scoring
against Wokingham on 55 minutes with Ayub Albadri to take
the lead
On 65 the Saints were awarded
a penalty and Guilherme Monti
scored. On 74 minutes, Wokingham were also awarded a

penalty and scored to make it
2-1. On 88 minutes, Michael
Frangeskou scored to make it
3-1 and keep St Panteleimon
riding high in the Combined
Counties League Premier two
points behind the leaders
Southall with two games in
hand

Barnet share points
against Solihull

Barnet drew 1-1 with Solihull
Moors in their first away match
of the season.
It was Solihull who had the first
attempt at goal on four minutes
after David Sesay headered behind for a corner, following a

long-ball forward.
The hosts took the lead in the
41st minute as Callum Howe
launched the ball over the top
of the midfield to an on-runnning Andrew Dallas, who wrestled off Ben Richards-Everton
before poking the ball past Sargeant who came out to claim
the ball.
Harry Kewell’s side deservedly
levelled in the 80th minute following a great bit of play down
the right side from Ephron
Mason-Clark, before pinging a
low ball into the centre of the
box to Powell. The 30-year-old
did well to hold off his opponent
and strike a shot into the bottom
corner, to open his account for
the Club and ensure a first point
on the road for Barnet.

New Salamis match
abandoned
New Salamis Spartan Midlands Premier League match was abandoned in the 60th minute with them 2-0 up in their match against
Flackwell Green when a player was injured and the referee decided
that the game should not continue.

After a comfortable 4-2 victory
in the first-leg, Omonia only
needed to defend well at the
Bosuilstadion to ease their way
into the Europa League group
stages. However the script
played out differently, Antwerp
scored two goals in regular time
to force the game into extratime and eventually into shootouts. Omonia lost three of their

five kicks. The hosts Royal Antwerp only needed to convert
three of the four, a task they executed nicely and picked the
ticket to the group stage of the
Europa League. Omonia will
now enter the newly formed Europa Conference league group
stage where they join Anorthosis who beat Israeli team Hapoel in the Europa Conference.

Haringey Boro return
from the seaside with
three points

Haringey got the first goal with
a low strike by Cypriot Christos
Djamas beating the outstretched Tangara on just 10 minutes from the resulting corner.
Alfred Bawling turned to shoot
off a brave Bognor defender as
the hosts were under the cosh
in the early going.
Haringey Borough’s David
Olufemi did well to combine with
Bawling down the right before
cutting inside and shooting low

into the bottom left corner on 20
minutes, extending Borough’s
lead.
A handball was called and a
penalty awarded to Bognor after
a fierce strike wax blocked.
Mongoy disappointingly belted
it off the crossbar and out on 23
minutes in Bognor’s best
chance to get back into the
game at this point.
A good win for Haringey Borough.

UK Cypriot Ruel Sotiriou in goalscoring form for
Leyton Orient
Orient now move into the playoff positions after the dominant
2-0 win over Bradford
Orient had the first chance of
the game with Tom James’ freekick being deflected which narrowly went past the wrong side
of the post.
In what was a tight and frankly
uneventful affair, Ruel Sotiriou
had the best chance of the half
to open the scoring.
After some good build up from
Harry Smith, Sotiriou unleashed
a strike at goal from 20 yards
which was well saved by Richard O’Donnell in the Bradford
goal. The Bantams pressured
the Orient defence in the closing
stages of the first half with Niall
Canavan only being denied the
opening goal of the game
thanks to a goal-line clearance
from UK Cypriot Hector Kyprianou.
The O’s came back out for the
second half and wasted no
time, with Theo Archibald having a great chance to open the
scoring.
The pressure finally paid off and
Orient found the opening goal

from a stunning strike from Sotiriou.
After letting a long throw run
over him, the ball fell to him in
the box, in what seemed an impossible angle, before blasting
it past O’Donnell to give Orient
the lead. It was a superb strike
for Sotiriou, who got off the
mark in some style.
Moments after the introduction
of Omotoye from the bench,
Orient doubled their lead
through number nine Harry
Smith.
The physical presence of Smith
had been clear to see – but his
technical ability was about to be
demonstrated.He collected the
ball 25-yards from goal, taking
a touch goalwards, before striking it into the bottom it sweetly
into the corner to send the
Breyer Group Stadium into raptures. Leyton Orient: Vigouroux,
James, Wood, Ogie, Smith, Archibald, Pratley ©, Beckles, Sotiriou (Omotoye 77’), Kyprianou
Subs unused: Byrne, Kemp,
Papadopoulos, Sweeney, Nkrumah.
Goals: Sotiriou 66’, Smith 82’

Fixtures
Friday 3rd September 2021
European U21 Qualifier
Lichtenstein v Cyprus 17.00pm BST
Saturday 4th September 2021
World Cup Qualifier
Cyprus v Russia 17.00pm BST
FA Cup Qualifying Round
Peterborough Sport v Haringey Borough 15.00pm
League One
Newport County v Leyton Orient 15.00pm

National League
Grimsby v Barnet 15.00pm
Spartan South Midlands League
New Salamis v Leverstock 15.00pm White Hart Lane, London
N17 7PJ
Combined Counties League
Burnham V St Panteleimon 1945
Sunday 5th September 2021
World Cup Qualifiers
England V Andorra 17.00pm

Kosovo v Greece 19.45pm
Tuesday 7th September 2021
World Cup Qualifier
Slovakia v Cyprus 19.45pm
European U21 Qualifiers
Cyprus v Leichtenstein 17.00pm BST
England v Kosovo 19.00pm
Wednesday 8th September 2021
Greece v Sweden 19.45pm
Poland v England 19.45pm
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Spurs top the Premier League Cypriot swimmer wins bronze in
Paralympics 50m freestyle

Aston Villa and Brentford played
out a draw. Brentford went
ahead after just seven minutes
when Ivan Toney thumped a finish high into the net, but Argentine Emiliano Buendia levelled
just five minutes later with a
beautifully-guided strike into the
corner.
Ten-man Arsenal were completely outplayed by Manchester City as they slumped to
the bottom of the Premier
League. It is the first time since
1954 that the Gunners have lost
their three opening games of
the league season and this
match was effectively over by
half-time.
City captain Ilkay Gundogan
and striker Ferran Torres scored
in the first 12 minutes and any
hope Arsenal had of an unlikely
comeback was ended when
midfielder Granit Xhaka was
sent off for lunging into a challenge on Joao Cancelo.
A trademark teasing run from
£100m man Jack Grealish set
up Gabriel Jesus for an easy
third just before the break, then
Rodri guided home a fourth
from 20 yards just after it.
Torres' added his second six minutes from time.
Everton extended their unbeaten start to the Premier
League season as they produced a classy display to deservedly beat Brighton.
Demarai Gray opened the scoring with a fine individual effort
four minutes before the break .
Dominic Calvert-Lewin scored
his third goal of the campaign
from the spot, but only after Richarlison - who wanted to take
the penalty - reluctantly gave up
the ball.
James Ward-Prowse scored a
dramatic 96th-minute penalty
soon after Allan Saint-Maximin
appeared to grab an injury-time
winner for Newcastle as Southampton earned a point in a thrilling encounter at St James'
Park
Marc Albrighton's winner gave
Leicester City victory at Carrow
Road, leaving Norwich City still
without a point after Kenny
McLean's equaliser was disallowed.

The Canaries fell behind early
on after Jamie Vardy took advantage of a mistake by on-loan
Manchester United defender
Brandon Williams. The hosts
levelled through Teemu Pukki's
penalty just before the break but
Albrighton's shot, which deflected off Williams, restored
Leicester's lead.
Conor Gallagher scored the first
goals of Patrick Vieira's Crystal
Palace reign as West Ham's
winning start to the season
came to a frustrating end in a
belting London derby.
The Hammers were on course
to make it three wins out of
three when Spaniard Pablo Fornals scored in the 39th minute
after playing a slick one-two
with forward Michail Antonio.
But Palace were much better
after half-time and levelled
when midfielder Gallagher, who
is on a season-long loan from
Chelsea, found the target.
In-form Antonio thought he had
won it when he rifled past
Vicente Guaita for his fourth
goal of the campaign - and his
50th in the Premier League.
However, Gallagher's clever
turn and finish - after James
McArthur's pass - earned Palace their second point of the
season.
Chelsea frustrated Liverpool in
a fast and furious Anfield encounter to claim a hard-earned
point despite being reduced to
10 men after Reece James'
first-half sending-off.Liverpool
started at a super-charged pace
but Chelsea were composed
and took the lead when Kai
Havertz sent an angled glancing
header beyond the reach of
keeper Alisson from James' corner in front of the Kop in the
29th minute.Liverpool were
awarded a penalty following a
goalmouth scramble in which
Joel Matip hit the bar and
James swept Sadio Mane's
shot off the line with his hand.
Referee
Anthony
Taylor
awarded the spot-kick after consulting VAR, adding insult to
Chelsea's injury by showing the
defender the red card.
Mohamed Salah drilled home
the penalty to set up a second-

half Liverpool siege but Chelsea
were more than up to the challenge.
Patrick Bamford capped a
dream week with a late equaliser as Leeds extended Burnley's winless home run to 12
games by pinching a point in a
feisty Premier League affair at
Turf Moor. Chris Wood had
looked set to earn Burnley all
three points with a predatory finish against his old club, turning
home Matthew Lowton's shot
from close range.But Bamford,
who earned his first England
call-up this week just days after
signing a new long-term contract, stabbed in Jamie Shackleton's effort with time running
out.
Son Heung-min marked his
200th Premier League appearance with the winning goal as
Tottenham maintained their
100% start to the season
against Watford.
The result means Spurs will top
the table heading into September's international break,
while Watford are 12th.
It also sees Nuno Espirito Santo
become just the second Tottenham boss to win his first three
league games in charge of the
club, with the last man to accomplish that feat being Arthur
Rowe in 1949.
But they were made to work
hard for their victory by an accomplished Watford side who
were unfortunate to concede
Ronaldo was not at Molineux
but United's travelling fans sang
his name, with United expected
to confirm the arrival of the fivetime Ballon d'Or winner from Juventus in te coming days for
£12.8m. On the pitch, Ole Gunnar Solskjaer's side were second-best to a lively Wolves for
long periods before Mason
Greenwood scored a contentious late winner. block to deny
Trincao and Joao Moutinho volleying over after a mistake by
Jadon Sancho. United were
second best for long periods
and it required a spectacular
double save by De Gea from
Romain Saiss to prevent
Wolves from taking the lead before Greenwood's finish.

Cypriot swimmer, Karolina Pelendritou, won the bronze medal
in a re-swim for Women’s 50m
freestyle S11 final at the Paraolymic Games held in Tokyo on
Sunday, reaching a tally of five
Paralympic medals since the
2004
Athens
Paralympic
Games.
She won the bronze medal in
the first final held on Friday,
which was cancelled following
a protest by the Dutch Paralympic athlete Liesette Bruinsma.
In the final Peledritou clocked
a time of 29.79’’ improving her
previous world record of 29.92’’
during the qualifying heats even
bettering its ttme of 29.80’’ in
the final that was cancelled.
China’s Ma Jia took Gold setting a new world record 29.20’’
followed by fellow-compatriot Li
Guizhi with a time of 29.72’’

Cypriot sailor Marilena Makri
secures bronze in world U21
sailing championship
Cypriot sailor Marilena Makri secured the bronze medal in sailing championships ILCA U21
taking place in Gdynia, Poland.
The 18-year old sailor of the
Famagusta Nautical Club had
her Olympic debut in the Tokio
Olympics in July, while she won
the gold medal in the European
ILCA U21 championships held
in Montenegro in June.
She finished third with a total
score of 40 after nine races behind Italy’s Giorgia de la Valle
and Ghiara Benini Floriani. She
won two races of the total nine.
The Cyprus Sport Organisation
congratulated Makri for her performance stating that the talented sailor proved she is considered “among the elite of
world sailing.”

Cyprus secures its first ever medal in
World Athletics U20 Championships
Cyprus secures its first ever
medal in World Athletics U20
Championships 2021 which
took place in Nairobi, Kenya.
Cypriot high jump athlete 17
year old Styliana Ioannidou secured on Sunday 22nd August
2021 Cyprus` first medal in
world athletics championships
under 20 years.
Ioannidou participated in the
World Athletics U20 Championships and won for Cyprus the
bronze medal.
In the women`s High Jump, the
17-year-old jumped 1,87 meters
and secured the third position
and the bronze medal.
The winner was Russian Natalya Spiridonova and the silver
Therese Engodo.
Styliana Ioannidou has won the
Cyprus National title for the High
Jump two years on the trot...
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† DEATH ANNOUNCEMENT

Ιωάννα Νικολάου

Ioanna Nicolaou

(από Κερύνεια, Κύπρος)

(from Kyrenia Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο
της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και
αδελφής Ιωάννας Νικολάου, την Κυριακή 15
Αυγούστου 2021, σε ηλικία 92 ετών.
Αφήνει πίσω τους γιους της Ανδρέα, Νίκο,
Μάριο, εγγόνια Ιωάννα, Ανδρούλα, Ζαχαρία,
αδερφή Μαρούλα, νύφες Τζάνετ και Ελένη.
Η Ιωάννα ήταν ένα χαρισματικό άτομο,
αφοσιωμένη χριστιανή και μια φανταστική
μητέρα, αδελφή, γιαγιά. Πάντα γλυκιά και έτοιμη
να βοηθήσει τους πάντες.
Πάντα δραστήρια, δεν της άρεσε ποτέ να μένει
μέσα στο σπίτι. Της άρεσε να επισκέπτεται
συχνά εκκλησίες και μοναστήρια. Έκανε
επίσης πολλά για να βοηθήσει τους άλλους.
Θα τη θυμόμαστε πάντα και θα μας λείψει πολύ.
Η οικογένεια θέλει να τιμήσει τη μνήμη της
με όσους ήταν κοντά μας και κοντά της..
Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή σου μαμά.
Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 13
Σεπτεμβρίου στην εκκλησία του Άγιου Ιωάννη
του Βαπτιστή, Wightman Rd, N8 0LY, στις 10
το πρωί και η ταφή θα γίνει στις 12 το
μεσημέρι, στο κοιμητήριο του New Southgate
Brunswick Park Rd, N11 1JJ.

It is with great sadness that we announce the
death of our beloved mother, grandmother and
sister Ioanna Nicolaou, on Sunday 15th August
2021, at the age of 92. She leaves behind her
sons Andreas, Nikos, Mario, grandchildren
Ioanna, Androula Zacharias, her sister Maroula,
daughters-in-law Janet and Helen. Ioanna was
a charismatic person dedicated Christian
a fantastic mother, sister and grandmother.
Always sweet and ready to help. Always active
she never liked staying home. Loved visiting
churches and monasteries. She also did a lot to
help others. She will always be remembered and
will be missed. The family want to celebrate her
life with those who were close to her and us.

God Rest your gentle soul mum.
The funeral will take place on Monday 13th
September at St John Baptist Church, Wightman
Rd, N8 0LY at 10am and the burial at 12 noon,
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park

29.06.1929 – 15.08. 2021

† 40-days Memorial

Rd, N11 1JJ.

† 40ημερο Μνημόσυνο

The 40-days memorial service of our beloved mother and

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 στην

grandmother

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγιάς Trinity Road,

Pollyxeni Antoniou

Wood Green, N22 8LB, το 40 ήμερο μνημόσυνο της

(from Meniko, Lefkosia)

Πολυξένης Αντωνίου

will take place on on Sunday 5th September 2021 at the Greek

(από το Μένoικο, Λευκωσίας).

Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB.

Με αυτήν την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι

We would like to take this opportunity to thank everyone who

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν δωρεές, έστειλαν λουλούδια

attended the funeral, made a donation, sent flowers and their

και τα συλλυπητήριά τους. Σας ευχαριστούμε όλους για την

condolences. We thank you all for your support.

υποστήριξή σας. Με τη βοήθειά σας συγκεντρώσαμε £1300 για

With your help we have raised £1300 for the local hospitals.

τα τοπικά νοσοκομεία.

From her family: her daughters Koulla, Androulla, grandchildren

Οι τεθλιμμένοι: κόρες Κούλλα, Ανδρούλλα, εγγόνια Γεώργιος,

Georgio, Yianni, Xenia, Kristopher, her son-in-law’s Kyriacos,

Γιάννης, Ξένια, Κρίστοφερ, γαμπρούς Κυριάκος, Ανδρέας,

Andreas, her sisters Eleni, Androulla and other relatives.

αδερφές Ελένη, Ανδρούλλα και λοιπούς συγγενείς.
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Demetrios Vassiliou

Δημήτριος Βασιλείου

(from Kato Varosha, Cyprus)

(από Κάτω Βαρώσια, Κύπρος)

It is with great sadness that we
announce the death of Demetrios
Vassiliou, who sadly passed away on
Saturday 21 August 2021, at the age
of 78 from Haemorrhagic Stroke.
Demetrios leaves behind his wife Skevi,
family and friends. He had
a great personality was kind, caring,
humble and compassionate.
He will always be remembered as
a special man who was always
generous and hospitable and loved
by everybody. The funeral will take place
on Thursday 9th September 2021,
at St. Katherine’s Church Friern
Barnet Lane, at 1.00pm and the burial
at New Southgate Cemetery, at 2.30pm.
The wake will follow at the cemetery.
A donation box will also be at the church
for those who wish to make
a donation to stroke association.
Flowers can be sent to the undertakers,
Demetriou & English Funeral Directors,
131-133 Myddleton Rd, N22 8NG.

31.07.1943 – 21.08.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον
θάνατο του Δημητρίου Βασιλείου,
ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε το
Σάββατο 21 Αυγούστου 2021, σε ηλικία 78
ετών από εγκεφαλικό επεισόδιο.
Ο Δημήτριος αφήνει πίσω του τη σύζυγό του
Σκεβή, οικογένεια και φίλους.
Είχε εξαιρετική προσωπικότητα, ήταν
ευγενικός, καλόκαρδος, ταπεινός και
συμπονετικός. Θα τον θυμόμαστε πάντα ως
έναν ξεχωριστό άνθρωπο, πάντα
γενναιόδωρος, φιλόξενος και αγαπήθηκε
πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 9
Σεπτεμβρίου 2021, στην εκκλησία της Αγίας
Κατερίνας Friern Barnet Lane,
στη 1.00μμ. και η ταφή θα γίνει στο
κοιμητήριο του New Southgate, στις 2.30μμ.
Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στο
κοιμητήριο. Ένα κουτί δωρεάς θα είναι επίσης
στην εκκλησία για όσους
επιθυμούν να κάνουν δωρεές στο ίδρυμα
εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα λουλούδια είναι
ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στα
γραφεία κηδειών Demetriou & English
Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd,
N22 8NG.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Loulla Mylonas
(from Lefkoniko, Cyprus)

It is with deep sadness we announce the sudden passing of our beloved mother Loulla Mylonas, at the age of 91.
Loulla will be deeply missed by her much-loved daughters Maria and Aleki, son-in-law George, grandchildren
Melissa, Nick and his wife Maria and her adored great grandchildren Victoria and George, her nephews, relatives
and many friends. Loulla came to England in September 1953 where she settled into life as a seamstress.
In 1959 she married the love of her life George Mylonas, who sadly passed away in 2015. Together they ran the
Triano Restaurant in the West End where they met people from all corners of the world and after retirement, they
spent many happy years tending to their allotments. Loulla was a strong and independent lady who loved to chat
about life in Lefkonico recounting so many wonderful memories of the first 22 years of her life. She enjoyed her
shopping trips, loved her Greek TV shows, bouzoukia and cooking programs. The funeral will take place
on Wednesday, 8th September 2021, at 2pm, at The Chapel of New Southgate Cemetery, followed by the burial.
A wake will be held at the Penridge Suite 470 Bowes Road London N11 1NL. Floral tributes (no wreaths) may be
sent to Demetriou & English and a charity donation box will be available on the day. For any enquiries, please call
the family on 07765981001.
DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Λούλλα Μυλωνάς
(από Λευκόνοικο, Κύπρος)

11.01.1930 – 16.08.2021

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Λούλλας Μυλωνά, σε ηλικία 91
ετών. Η Λούλλα αφήνει πίσω τις πολυαγαπημένες της κόρες Μαρία και Αλεκή, γαμπρό Γιώργο, εγγόνια Μελίσσα,
Νικ και τη σύζυγό του Μαρία και τα λατρεμένα δισέγγονα της Βικτώρια και Γιώργο, καθώς και τις ανιψιές της και τους
φίλους της. Η Λούλλα ήρθε στην Αγγλία τον Σεπτέμβριο του 1953, και δούλεψε στη ζωή της ως μοδίστρα.
Το 1959 παντρεύτηκε τον έρωτα της ζωής της Γιώργο Μυλωνά, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε το 2015.
Μαζί διεύθυναν το εστιατόριο Triano στο West End, όπου εκεί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους από όλες
τις γωνιές του κόσμου. Μετά τη συνταξιοδότησή τους, πέρασαν αρκετά ευτυχισμένα χρόνια, ζώντας από τις
οικονομίες τους. Η Λούλλα αγαπούσε να μιλάει για τη ζωή της στο Λευκόνοικο, μας εξιστορούσε τις υπέροχες
αναμνήσεις της από τα πρώτα 22 χρόνια της ζωής της εκεί. Ήταν μια δυνατή και ανεξάρτητη γυναίκα,
που απολαύανε τα ταξίδια, τα ψώνια, την ελληνική τηλεόραση, τα μπουζούκια και τις εκπομπές μαγειρικής.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021, στις 2μμ στο κοιμητήριο The Chapel of New Southgate
Cemetery, και στη συνέχεια ακολουθεί η ταφή. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suite 470 Bowes Road London
N11 1NL. Λουλούδια (όχι στεφάνια παρακαλώ πολύ) μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών
Demetriou & English και ένα κουτί δωρεάς θα είναι διαθέσιμο την ημέρα της κηδείας.
Για οποιαδήποτε απορία καλέστε την οικογένεια στο 07765981001.
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† The 11th year Μemorial of

Stella Evgeniou Stylianides
(from Lazania - Nicosia)

will be held on Sunday 05.09.2021 at the Greek Orthodox Cathedral
of the Nativity of the Mother of God, 305 Camberwell New Rd,
London SE5 0TF.
Relatives and friends are invited to attend.
Children: George, Akis and Marios, grandchildren,
sister Maria and other relatives.
Also, the 11th memorial service will take place on Sunday 05.09.2021
at the Church of St. George, Lazania, Cyprus
† 11ον ετήσιο Μνημόσυνο
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.09.2021, στον Ιερό Ναό Γενεσίου της
Θεοτόκου, 305 Camberwell New Rd, London SE5 0TF,
το 11ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής

Στέλλας Ευγενίου Στυλιανίδη
(από Λαζανιά - Λευκωσία)
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.
Παιδιά: Γιώργος, Άκης και Μάριος, εγγόνια, αδελφή Mαρία και λοιποί
συγγενείς. Επίσης, τελούμε την Κυριακή 05.09.2021 στην Εκκλησία
Αγίου Γεωργίου, Λαζανιά, το 11ον ετήσιο μνημόσυνο.
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Neophytou (Fido) Neophytou

Νεοφύτου (Φύτος) Νεοφύτου
(από Λονδίνο)

(from London)
It is with great sadness that we announce the passing of a wonderful man
Neophytou (Fido) Neophytou on Thursday 26th August, at the age of 62.
He leaves behind his devoted wife Demetra, Mother Nina, his three
children, Christina, Nico and Jack. His four grandchildren, Sophia,
Neofitos, Georgia and Raphaella, son-in-law James, and daughter-in-law
Maria. Fido was a much loved and respected man. He was funny, caring and
dedicated to his family. He will be remembered for being a great son,
husband, father and grandfather and for his love and dedication to Millwall
football club. He was also very well respected by the English and Greek
community for his refereeing within the KOPA League. Words from Denise
his wife ' Goodbye my love, thank you for the years, the memories and our
beautiful family. Farewell, Rest in peace my love’.
If you wish to attend the funeral, Fido Neophytou will be laid to rest in
Limassol, Pyrgos, on Saturday 4th September, at 10am. For those who would
like to honour his memory, we are kindly asking for donations to,
www.mndassociation.org We would also like to say thank for the love and
support we have been have shown during this sad time.
We wish Fido eternal peace. He will be greatly missed by us all.

13.05.1959 - 26.08.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νεοφύτου (Φύτου)
Νεοφύτου, την Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021,σε ηλικία 62 ετών. Αφήνει πίσω
την αφοσιωμένη σύζυγό του Δήμητρα, τη μητέρα του Νίνα, τα τρία παιδιά
του, Χριστίνα, Νίκο και Τζακ. Τα τέσσερα εγγόνια του, Σοφία,
Νεόφυτος, Γεωργία και η Ραφαέλλα, τον γαμπρό του Τζέιμς και τη νύφη
του Μαρία. Ο Φύτος ήταν ένας πολύ αγαπητός και σεβάσμιος άνθρωπος.
Ήταν αστείος, στοργικός και αφοσιωμένος στην οικογένειά του.
Θα τον θυμόμαστε ως έναν σπουδαίο γιο, σύζυγο, πατέρα και παππού
αλλά και για την αγάπη και την αφοσίωσή του στο ποδοσφαιρικό κλαμπ
Millwall. Ήταν αξιοσέβαστος από την Αγγλική και την Ελληνική κοινότητα
για τη διαιτησία του στο πρωτάθλημα KOPA. Λόγια από τη Denise τη
γυναίκα του «Αντίο αγάπη μου, ευχαριστώ για τα χρόνια, τις αναμνήσεις και
την όμορφη οικογένειά μας. Αντίο, αναπαύσου εν ειρήνη αγάπη μου»
Αν επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην κηδεία του Φύτου Νεοφύτου, η ταφή
θα γίνει στη Λεμεσό, στον Πύργο, το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου, στις 10μμ.
Για όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, παρακαλούμε για δωρεές
ακολουθήστε τη διεύθυνση, www.mndassociation.org Θα θέλαμε
επίσης να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την αγάπη και την υποστήριξη
που μας δείξατε αυτόν τον δύσκολο καιρό.
Ευχόμαστε στον Φύτο αιώνια ειρήνη. Θα λείψει πολύ σε όλους μας.
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Έξι μήνες πέρασαν, μαμά, που έφυγες από κοντά μας αλλά
ποτέ δεν θα φύγεις μέσα από την καρδιά μας. Ήρθες από την
Καλογραία και βρήκες τον Βαρνάβα και όλη την αγάπη που
είχατε δεν τη βρίσκεις πουθενά στη γη
Ο Βαρνάβας σου σε έχασε, κλαίει και σε ζητάει, μόνο οι
αναμνήσεις μείνανε, αυτές θα τις κρατάει.
Ήσουν μια μανά λατρευτή, τις κόρες σου τις είχες καμάρι
αλλά και αυτές σε λάτρευαν πολύ δεν σου χαλούσαν χάρη.
Τα εγγόνια σου ήταν η ζωή σου, Ιωάννα, Μάρκος, Αννα,
Βαρνάβας και Νίκολας – ήταν η αναπνοή σου.
Αγαπημένη μαμά – δοκιμασία ήτανε αυτός ο τελευταίος
χρόνος, η μοίρα μας αυτή ήτανε και μας έμεινε ο πόνος.

† 6-month Memorial Service
The 6-month memorial service of our beloved wife, mother and
grandmother Anna Pavli will take place on Sunday 5th
September 2021, at Panayia Church Wood Green and we invite
anyone who honours her memory.
Her family: husband Varnavas, children Androulla, Helen and
Louisa, sons-in-law Demos, Charlie, and Rob, grandchildren
Joanna, Marcus, Anna, Barnaby and Nicholas.

† 6μηνο Μνημόσυνο

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 5.09.2021, το 6μηνο μνημόσυνο της
αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Άννα Παυλή
στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green και καλούμε όλους
όσοι τιμούν την μνήμη της όπως παραβρεθούν.
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Βαρνάβας, παιδιά Ανδρούλλα, Ελένη και
Λουίζα, γαμπροί Δήμο, Charlie και Rob, εγγόνια Joanna, Marcus,
Άννα, Βαρνάβα και Νικόλας

Απεβίωσε ο πρώην τραγουδιστής των Magic de Spell, Νίκος Μαϊντάς
Είχε γράψει και ερμηνεύσει το εκπληκτικό «Εμένα οι φωνητικά.
Φίλοι μου» σε ποίηση Κατερίνας Γώγου.
Ένα από τα τραγούδια της μπάντας που
έγραψε και ερμήνευσε ο Μαϊντάς ήταν το
Ο Νίκος Μαϊντάς, μουσικός και πρώην τραγου- εκπληκτικό «Εμένα οι Φίλοι μου» σε ποίηση
διστής του γκρουπ των Magic de Spell «έφυγε» Κατερίνας Γώγου. Επίσης τα τραγούδια
ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. H «Όλγα», «Λύκος», «Πεταλούδα», «Κόκκινο».
είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από Ο Μαϊντάς αποχώρησε από τους Magic de
τα συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού που Spell στις αρχές του 2004, διατηρώντας όμως
αφήνουν οι φίλοι του στο Facebook. Ο Νίκος επαφές και συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη
Μαϊντάς γεννήθηκε στην Αθήνα και σε ηλικία 17 του συγκροτήματος. Ο Νίκος Μαϊντάς συνεργάετών έγινε μέλος των Magic de Spell. Αρχικά τα στηκε επίσης με τον Μάνο Ξυδούς και τον Πάνο
δύο πρώτα χρόνια, ο Μαϊντάς ήταν ο μπασί- Κατσιμίχα, ενώ το 2007 κυκλοφόρησε τον
στας του συγκροτήματος, ενώ στη συνέχεια πρώτο προσωπικό του δίσκο με τιτλο
πέρασε στα πλήκτρα, τη σύνθεση και στα «Σπασμένα Ρολόγια».

Έφυγε από την ζωή ο Ed Asner – O σπουδαίος ηθοποιός με τα 7 Emmys
και την χαρακτηριστική φωνή
Έφυγε σε ηλικία 91 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Ed Asner,
γνωστός στο ευρύ κοινό ως η φωνή του παππού ονόματι “Carl
Fredricksen” από το Up! της Pixar (Ψηλά στον Ουρανό). Όπως
ανακοίνωσε το οικογενειακό του περιβάλλον πέθανε το πρωί της
Κυριακής, ενώ εκτός από θρυλικός ηθοποιός ήταν ακτιβιστής και
φιλάνθρωπος.
Ο ρόλος που εκτόξευσε την καριέρα του όμως και ιδίως στις ΗΠΑ
είναι αυτός του Lou Grant τόσο στο “The Mary Tyler Moore Show”
όσο και στο spinoff του, “Lou Grant“. Υποδυόμενος τον οξύθυμο
αλλά και αξιαγάπητο παρουσιαστή δελτίου ειδήσεων απέσπασε
πέντε Emmy, ενώ συνολικά μετράει 7 Emmy βραβεία -τα περισσότερα από κάθε άλλον άνδρα ηθοποιό στην ιστορία του θεσμού
(η Julia Louis Dreyfus έχει λάβει 8 Emmy συνολικά στην καριέρα
της).
Σημαντική προσφορά είχε και στο χώρο του voice acting
δανείζοντας τη φωνή του σε διάσημα καρτούν και χαρακτήρες
ανά τα χρόνια όπως: τον Joshua στο Joshua and the Battle
of Jericho (1986) για τη Hanna-Barbera, τον J. Jonah Jameson
στο Spider-Man(1994–98), τον Hoggish Greedly στο Captain
Planet and the Planeteers (1990–95), τον Roland Daggett on
Batman: The Animated Series (1992– 4), Ed Wuncler στο The
Boondocks (2005–14) και τη Granny Goodness σε διάφορα

animated projects της DC.
Στον κινηματογράφο έπαιξε σε δεκάδες ταινίες όπως το “Elf” στον
ρόλο του Άι Βασίλη πλάι στον Will Ferrell. Η παρουσία του όμως
κυρίως ήταν τηλεοπτική, με τα τελευταία χρόνια να παίζει σε
μικρούς και μεγάλους ρόλους στις σειρές του Netflix, “Grace and
Frankie“, “Dead to Me” αλλά και στο “Cobra Kai” τον πατέρα του
Johnny Lawrence.
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† 3 Month Memorial Services

Costas Chrysanthou
(from Famagusta, Cyprus)

20.01.1931 - 07.06.2021
The 3-month memorial services for our beloved

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 05.09.2021,

husband, father and grandfather Costa Chrysanthou

στις 1:30μμ στο κοιμητήριο του New Souhgate,

will take place on Sunday 05.09.2021, at 1.30pm,
at New Southgate Cemetery and we invite anyone

το 3μηνο μνημόσυνο του
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού
Κώστα Χρυσάνθου και καλούμε όλους όσοι τιμούν την

who honours his memory to attend.

μνήμη του όπως παρευρεθούν.

His wife Lella, children Demetra, Androulla and son

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Λέλλα, παιδιά, Δήμητρα,

Aggie, sons-in-law Athos, Evanthis, grandchildren,

Αντρούλλα και Άκης, γαμπροί Αθω, Ευάνθη, εγγόνια,

great grandchildren and other relatives.

δισεγγόνα και λοιποί συγγενείς.

We would like to take this opportunity to thank
everyone who attended the funeral, made a donation

Επί τη ευκαιρίαν, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους
εσάς που παρευρεθήκατε στην κηδεία, όλους όσοι
κάνατε εισφορές στο British Heart Foundation, όσους

to British Heart Foundation, sent flowers,

έστειλαν λουλούδια, συλλυπητήρια μηνύματα

their condolences or were there for us in any way in

ή μας συμπαραστάθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο στο

this difficult time for us.

βαρύ μας πένθος.
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IS YOUR
BIKE SAFE?

1

Advice from your Safer Neighbourhood Team.

2

Get your bike security
marked and registered
at BikeRegister. It’s a highly
effective visible deterrent to
bike thieves. They know
that if they are caught with
a registered bike, the owner
can be traced, and they will
be arrested.
www.bikeregister.com

RECORD IT
Remember to record details of your
bike such as the frame number
(normally found underneath the bike
between the pedals or where the back
wheel slots in), the BikeRegister
number plus any other distinguishing
features, and take a photo.

4

DOUBLE LOCK IT
It can take thieves as little as a few
seconds to cut through some locks, so
use two good quality locks, at least
one of which to be a D-lock.

5

REGISTER IT

3

TAKE THE REMOVABLES
Take parts that are easy to
remove with you. Or use locking
skewers or nuts which can
increase security by securing the
bike's components to the frame
permanently, making it difficult
for thieves to steal detachable
parts.

RECORD IT
If your bike has been stolen, contact us as soon as possible (you can report
a crime online). Give us your frame number, BikeRegister number, a
photo and any other details and make sure you update the status on
BikeRegister. The sooner we know, the sooner we can act, which might
stop it being sold on.
www.met.police.uk/ro/report/ocr/af/how-to-report-a-crime

Created by Hornsey Safer
Neighbourhood Team

