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Ο Ντάγκλας Ρος, υφυπουργός 
αρμόδιος για τα θέματα της Σκω-
τίας, παραιτήθηκε από την θέση 
του στην κυβέρνηση, εξαιτίας του 
σκανδάλου που σχετίζεται με τον 
Ντόμινικ Κάμινγκς...      
                    Σελ 3        

Σκάνδαλο Κάμινγκς
Τα 124 υποψήφια εμβόλια για 

τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 που 
προκαλεί τη νόσο Covid-19 
έφθασε ο -ολοένα πιο μακρύς- 
κατάλογος, σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία του Παγκό-
σμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ)...                       Σελ 7

124  εμβόλια παγκοσμίως Παρουσίαση βιβλίου

σελ  2  

 Σε ποιες χώρες δείχνει κόκκινη κάρτα η Ελλάδα – Οι ζώνες κινδύνου (ΣΕΛ 6) 

    Μια σελίδα η οποία παρου-
σιάζει το νέο βιβλίο της Σεμίνας 
Διγενή με τίτλο «Οι Απείθαρχοι».  
Κυκλοφορεί από τις Eκδόσεις 
«Κάκτος». Στα βιβλιοπωλεία και 
σε e-book... Μια σύνθεση έρευ-
νας, μελέτης και μυθοπλασίας...
                       Σελ 10

 «Η Κύπρος άνοιξε και σας περιμένει» - Έγγραφο για τουρίστες (ΣΕΛ 5)

  Κατάργηση παγκόσμιας ταξιδιωτικής προειδοποίησης για τις ευρωπαϊκές χώρες (ΣΕΛ 7)
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• Τhe only thing that overcomes badluck, is 

hard work! 

• Tο μόνο που υπερνικά την κακοτυχία, είναι 

η σκληρή δουλειά! 

Ερμηνεία: 

Με υπομονή, εργατικότητα και εμμονή,  

ξεπερνούμε τις δυσκολίες.

Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Μόνον ο Θεός μπορεί
της Μαρούλλας Τουμάζου

Ο στόχος επιτεύχθει - Μηδενικός ο αριθμός των θυμάτων 

Ειρήναρχος Στεφάνου

 Tι άραγε να κάναμε; Tι ίσως να έχει γήινη; 
Mε αυτόν τον κορονοιό ποιος να έχει την ευθύνη 
Η γη ήταν παράδεισος και ποιος το αμφιβάλλει; 

Aν ζούσαμε ειρηνικά με του θεού τη χάριν. 
 

Είχαμε όλα τα καλά, Θεού ευλογημένα, 
του Ήλιου μας το άγιο φως, τον καθαρών αέρα. 
τις καθαρές τις θάλασσες με όλα τα αγαθά τους. 

που έχουν κρυμμένα μέσα τους στα γαλανά νερά τους. 
 

Τα καταπράσινα βουνά, με τα κρυστάλλινα νερά. 
Να απλώνουν ίσκιο και δροσιά (χωρίς να μολυσμένα.) 
Μας τα έδωσε τα απλόχερα, σαν στοργικός πατέρας 

Να ζήσουμε σε αυτή τη γή καλά και ευτυχισμένα. 
 

Έστειλε τον Χριστό στη γη, μας δίδαξε αγάπη.  
Εμείς του φορέσαμε αγκάθινο στεφάνι. 

Από τον λόγο του Θεού, όλο έχουμε ξεφύγει,  
χάθηκε το φιλότιμο πάει και η καλοσύνη. 

 
Τώρα παραστρατίσαμε, σε λάθος μονοπάτια 
οι αμαρτίες μας πολλές, φανήκαν τα σημάδια. 

Πήραμε τον κατήφορο στους σκοτεινούς τους δρόμους 
Ξεχάσαμε τις εντολές, δικαιοσύνη, νόμους. 

 
Πολύ τον πικράναμε με τις δικές μας πράξεις, 

πολέμους μίσος, σκοτωμοί, τόσα κακά σε αυτή τη γή, 
που πήγε η αγάπη, η αμαρτίες μας πολλές,  

δεν βρίσκεις  πλέον άκρη. 
 

Κάναμε όπλα, χημικά, νέες τεχνολογίες 
και καταστρέψαμε  την γη, χωρίς αμφιβολίες. 

Κάποιο λάθος θα έγινε και το κακόν εγίνιν, 
ο ένας στον άλλο προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη. 

 
Δώστε τα χέρια άνθρωποι, όλοι μαζί μπορούμε, 

με τη βοήθεια θεού να ελευθερωθούμε από τον  κορωνοϊό 
να βρούμε σωτηρία να βοηθήσουμε τους γιατρούς να βρουν τη θεραπεία 

 Είναι αόρατος εχθρός, πεθαίνουνε χιλιάδες,  
χάνονται καθημερινά νέοι παιδιά και μάνες. 

 
O παντοδύναμε θεέ, το θαύμα σου να κάνεις  

μόνο εσύ μπορείς! με τη δική σου δύναμη με τη δική σου χάρη,  
από τον  κορωνοϊό να μας απαλλάξεις. 

 
Όλοι οι άνθρωποι μαζί πρέπει να ενωθούμε, 

να γονατίσουνε στη γη και να προσευχηθούμε, 
στον παντοδύναμο Θεό για να μας βοηθήσει 

ίσως τις αμαρτίες μας τις συγχωρήσει.

Bδομάδα με την βδομάδα οι νεκροί στην Βρετανία μειώνονται, γε-
γονός που δείχνει την αποτελεσματική εφαρμογή του lockdown 
στην χώρα που εφαρμόστηκε από τους περισσότερους πιστά τους 
τελευταίους δύο μήνες. Η παροικία μας αυτή την εβδομάδα  “γιορ-
τάζει” τον μηδενικό αριθμό θανάτων. Όλοι μαζί φέραμε εις πέρας 
τον στόχο που θέσαμε, να μην θρηνήσουμε άλλους συμπατριώτες 
μας και να συνεχίσουμε τον αγώνα όλοι μαζί ενωμένοι.  
Kατόπιν από έρευνα που έκανε η εφημερίδα μας, Παροικιακή μπο-
ρούμε να επιβεβαιώσουμε, μέχρι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, αφού 
ήρθαμε σε επαφή με τοπικά νοσοκομεία, εκκλησίες, τουρκοκυ-
πριακά μέσα ενημέρωσης, με διευθυντές γραφείων κηδειών και 
από αγγελίες θανάτου που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα μας, 
ότι περίπου 310 Eλληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι έχουν πεθάνει 
από κορωνοϊό στην Βρετανία, πολλοί έχουν μολυνθεί και αρκετοί 
βρίσκονται στο νοσοκομείο.   
Σύμφωνα με την έρευνά μας, αυτή την εβδομάδα στο Hνωμένο 
Βασίλειο, δεν απεβίωσε κανένας Κύπριος λόγω της πανδημίας. 
Ωστόσο οι συνολικοί θάνατοι που καταγράψαμε τους τελευταίους 
μήνες περιλαμβάνουν, 180 Ελληνοκύπριους του Ηνωμένου Βασι-
λείου, 95 Τουρκοκύπριους του Ηνωμένου Βασιλείου και έναν  Μα-
ρωνίτη, όλοι από το Λονδίνο. Συμπεριλαμβάνονται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο Ελληνοκύπριοι είναι τρία παντρεμένα ζευγάρια και δύο 
αδέλφια. Συνολικά 273 Κύπριοι θάνατοι έχουν καταγραφεί στο 
Λονδίνο. 
Έξω από το Λονδίνο, υπήρχαν εννέα Ελληνοκύπριοι του και ένας 
Τουρκοκύπριος από το Μπέρμιγχαμ, τρεις Ελληνοκύπριοι από το 
Weston-super-Mare, οι οποίοι ήταν όλοι από την ίδια οικογένεια, 
ένας από το Ντέρμπι, ένας από το Lowestoft, ένας από το Cam-
bridge, ένας από Τσέλτεναμ, τρεις Ελληνοκύπριοι και ένας Βρετα-
νός Μαρωνίτης από το Λίβερπουλ, ένας Ελληνοκύπριος Βρετανός 
από το Λούτον, ένας από το Σάουθεντ, ένας από τη Γλασκόβη, 

ένας από το Νιούπορτ, ένας από το Λιντς, ένας από τον Χέμελ Χά-
μπσταντ, ένας από τον Μάστερ ένας από το Μίντλσμπορο, ένας 
από το Margate και ένα από το Wakefield. Τέσσερις Τουρκοκύπριοι, 
ένας από τους Colchester, Maidstone, Northampton και Suffolk, 
πέθανε επίσης, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων  
των Κύπριων θανάτων εκτός Λονδίνου σε 35. 
Αφού ακολουθήσαμε όλοι τις κυβερνητικές συμβουλές για την απο-
μόνωση και την κοινωνική αποστασιοποίηση, αυτό οδήγησε σε 
μεγάλη πτώση των θανάτων και εν τέλει στην εξάλειψη τους. 
Παρ’ όλα αυτά στόχο μας πλέον αποτελεί την διατήρηση του μηδε-
νικού αριθμού θυμάτων. 
Ο εχθρός είναι ακόμη εκεί έξω και όσο και να έχουν μειωθεί τα 
νούμερα των κρουσμάτων και των θυμάτων ανά το παγκόσμιο, 
δεν είναι δύσκολο να ξαναεπανέλθουμε πίσω στα τραγικά νούμερα 
που είχαμε λίγες εβδομάδες πριν και να θρηνούμε και πάλι δικούς 
μας ανθρώπους. Tα μέτρα αίρονται χρόνο με τον χρόνο, η ελευθε-
ρία μας έχει επανέλθει, πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι ο κίνδυνος 
έστω και σε μικρότερη ποσότητα καραδοκεί και θα πρέπει να προ-
σέχουμε ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις μας. Οι ανεξέλικτες 
μετακινήσεις χωρίς προστασία θα φανούν καταστροφικές. Υπομονή 
και δύναμη! 
Η Κύπρος, με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου, έχει καταγράψει 21 
θανάτους. 17 Ελληνοκύπριους και τέσσερις Τουρκοκύπριους. 
Οι παγκόσμιες περιπτώσεις κορωνοϊού πλησιάζουν μόλις πάνω 
από 5.5 εκατομμύρια,  2.3 εκατομμύρια έχουν ανακάμψει και ο 
αριθμός των θανάτων πλησιάζει 350.000. 
Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερους από 98.916 θανάτους και το Ηνω-
μένο Βασίλειο πάνω από 37.000, 21 άνθρωποι έχουν πεθάνει 
στην Κύπρο και 166 στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, 32.955 έχασαν τη 
ζωή τους από τον ιό και στην Ισπανία 27.778. Η Κίνα κατέγραψε 
4.634 θανάτους, τη Γαλλία 28.530 και την Τουρκία 4.397.



 3      | Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

με τον Βύρωνα Καρύδη

Ηλεκτροκίνηση Αρση μέτρων: Λιανεμπόριο

Δοκιμές αυτόνομων και connected οχημάτων στους δρόμους στο Η.Βασίλειο 

Ανοιχτές αγορές και εκθέσεις αυτοκινή-
των στην Αγγλία θα μπορούν να λειτουρ-
γήσουν από την 1η Ιουνίου, εφόσον θα 
ισχύουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας 
από τον κορωνοϊό,  καθώς συγκαταλέ-
γονται στους χώρους χαμηλού ρίσκου, 
σε σύγκριση με τους κλειστούς χώρους, 
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις 
Τζόνσον, κατά τη διάρκεια της ενημέρω-
σης της κυβέρνησης για την εξέλιξη της 
πανδημίας στη χώρα. 
Σε δεύτερο στάδιο, πιθανώς στις 15 Ιου-
νίου, θα μπορούν να λειτουργήσουν και 
τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής πώ-
λησης – μη βασικών αγαθών - σε κλει-
στούς χώρους και εμπορικά κέντρα, εφό-
σον τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας και 
υγιεινής. 
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τις ανα-

κοινώσεις σχετικά με τις προετοιμασίες 
για το άνοιγμα κάποιων τάξεων σχολείων 
από την επόμενη εβδομάδα, και τόνισε 
ότι ο σχεδιασμός για την χαλάρωση των 
περιορισμών ανακοινώνεται, καθώς η 
χώρα προχωρά στα επόμενα βήματα της 
άρσης του lockdown, εφόσον το επιτρέ-
πουν οι μέχρι τώρα ενδείξεις, και η πρό-
οδος που έχει επιτευχθεί με την πτώση 
του αριθμού των νέων περιστατικών και 
των θανάτων από τον ιό. 
Οι νέοι θάνατοι περιστατικών με κορω-
νοϊό που καταγράφηκαν σε όλους τους 
χώρους στη Βρετανία το τελευταίο 
24ωρο είναι 121, και ο συνολικός αριθ-
μός φτάνει τους 36.793, σύμφωνα με δε-
δομένα του υπουργείου Υγείας. Χθες 
πραγματοποιήθηκαν 73.726 διαγνωστι-
κές εξετάσεις, εκ των οποίων 1.625 ήταν 
θετικές στον ιό. 8.834 άτομα νοσηλεύο-
νται σε νοσοκομεία με κορονοϊό, αριθμός 
που είναι κατά 12% μικρότερος από ότι 
πριν δύο εβδομάδες (λίγο περισσότεροι 
από 10.000). 
Σύμφωνα με την επιστημονική σύμβουλο 
της υπηρεσίας δημόσιας Υγείας της Αγ-
γλίας, Ιβόν Ντόιλ, το 0,25% του πληθυ-
σμού στην Αγγλία από 4-17 Μαϊου είχε 
κορωνοϊό, ενώ χαρακτήρισε θετικό το γε-
γονός ότι ο δείκτης αναπαραγωγής του 
ιού βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βρετα-
νία στο 0,7-1 και ότι οι νέες εισαγωγές 
σε νοσοκομεία, όπως και ο αριθμός των 
ασθενών που χρήζουν αναπνευστικής 
υποστήριξης, έχει μειωθεί σημαντικά.

Ανοίγει σταδιακά το λιανεμπόριο από την 1η Ιουνίου

Δοκιμές αυτόνομων και connected 
οχημάτων στους δρόμους θα ξεκινή-
σουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε μία 
διαδρομή 300 χιλιομέτρων. 
Το πλάνο για την πλήρη μετάβαση 
του Ηνωμένου Βασιλείου στην ηλε-
κτροκίνηση από το 2035 και μετά είναι 
γνωστό, όμως οι Βρετανοί φαίνεται 
ότι έχουν αρχίσει να ασχολούνται και 
με την αυτόνομη οδήγηση. 
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά η κυβέρ-
νηση είχε ανακοινώσει πως θα γίνουν 
δοκιμές αυτόνομων οχημάτων, αυτό-
νομων drones και e-scooter για την 

παροχή διαφόρων υπηρεσιών. Κάτι 
που θα γίνει πράξη στο μέλλον από 
μία κοινοπραξία (consortium), εν ονό-
ματι Midlands Future Mobility, που 
έχει ιδρυθεί για να ερευνά τον τρόπο 
που αλλάζει η μεταφορά στη χώρα 
και πώς αυτή η αλλαγή επηρεάζει τον 
κόσμο. 
We will soon be able to trial con-
nected and autonomous vehicles, 
making UK roads safer and allowing 
for more predictable goods delivery 
and journey times. 
Αυτή συμπεριλαμβάνει ακαδημαϊκούς 

ερευνητές από τα Πανεπιστήμια του 
Κόβεντρι και του Γουόργουικ, καθώς 
και μερικούς ακόμα συνεργάτες, οι 
οποίοι θα ξεκινήσουν τις δοκιμές των 
προαναφερθέντων αυτόνομων οχη-
μάτων στους δρόμους του Ηνωμένου 
Βασιλείου σε μία διαδρομή 300 χιλιο-
μέτρων γύρω από τους δρόμους των 
δύο Πανεπιστημίων και του κεντρικού 
Μπέρμιγχαμ. 
Μάλιστα, η Midlands Future Mobility 
ανακοίνωσε ότι η εν λόγω διαδρομή 
θα επεκταθεί και θα ξεπεράσει τα 350 
χιλιόμετρα. 
Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουμε 
για τις δοκιμές των αυτόνομων οχη-
μάτων, καθώς το consortium θα δο-
κιμάσει πρώτα τα connected αυτοκί-
νητα, τα οποία μάλιστα θα μιλούν στα 
άλλα οχήματα για να τα προειδοποι-
ούν για επερχόμενους κινδύνους, τα 
προβλήματα στην κυκλοφορία και τις 
αλλαγές στις συνθήκες του περιβάλ-
λοντος. 
Τέλος, να σημειωθεί ότι όταν βγουν 
για δοκιμές στους δρόμους τα αυτό-
νομα οχήματα, θα υπάρχει σε αυτά 
ένας εποπτεύων οδηγός και σε κά-
ποιες περιπτώσεις κι ένας επιβάτης-
ερευνητής, ώστε να ελέγχουν πώς 
λειτουργούν.

Το σκάνδαλο Κάμινγκς φέρνει την πρώτη παραίτηση
Ο Ντάγκλας Ρος, υφυπουργός αρμόδιος για τα 
θέματα της Σκωτίας, παραιτήθηκε από την θέση 
του στην κυβέρνηση, εξαιτίας του σκανδάλου που 
σχετίζεται με τον Ντόμινικ Κάμινγκς.  
Ο στενός σύμβουλος του Βρετανού πρωθυπουρ-
γού   κατηγορείται επειδή παραβίασε την καρα-
ντίνα και ταξίδεψε 400 χιλιόμετρα για να επισκε-
φτεί τους γονείς του, ενώ είχε συμπτώματα 
κορωνοϊού. Ο Μπόρις Τζόνσον υπερασπίστηκε 
τον  συνεργάτη του και λόγω αυτού, ξέσπασε δη-
μόσια οργή, με τους περισσότερους να ζητούν 
την παραίτηση Κάμινγκς. 
Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση Κάμινγκς 
ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε πολλές 
εφημερίδες της Τετάρτης.  
"Οι Τόρις εξεγείρονται καθώς οι ψηφοφόροι στρέ-
φονται κατά του Κάμινγκς – ο πρωτοσέλιδος τί-
τλος στη Daily Telegraph (27/05) . Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι έως και έξι μέλη του υπουργικού 
συμβουλίου έχουν δηλώσει κατ’ ιδίαν ότι ο κ. Κά-
μινγκς, ανώτερος σύμβουλος του Μπόρις Τζόν-
σον, πρέπει να παραιτηθεί ως αποτέλεσμα του 
ταξιδιού του στην κομητεία του Ντάραμ κατά τη 
διάρκεια του lockdown.  
Η Telegraph σημειώνει ότι η δημοτικότητα του 
Βρετανού πρωθυπουργού περιορίζεται καθώς 
συνεχίζει να υποστηρίζει τον κορυφαίο σύμβουλό 
του. 

“Φαρσοκωμωδία και οργή” – ο χαρακτηριστικός 
τίτλος στη Daily Mirror. H εφημερίδα χλευάζει 
την κυβέρνηση καθώς εντείνονται οι αντιδράσεις 
επειδή ο Μπόρις Τζόνσον αρνείται να δράσει. 
«Tώρα και ο Μάικλ Γκοβ πιστεύει ότι πρέπει να 
δοκιμάσει την όρασή του οδηγώντας», γράφει η 
Mirror αναφερόμενη σε μια από τις δικαιολογίες 
του Ντόμινικ Κάμινγκς για την παραβίαση της κα-
ραντίνας.  
Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας της κομητείας 
του Ντάραμ , ο λόρδος Μακένζι , υπογραμμίζει 
στη Mirror ότι θεωρεί τις εξηγήσεις που έδωσε ο 
κ. Κάμινγκς για το ταξίδι του στη βορειοανατολική 
Αγγλία “αβάσιμες” - προσθέτοντας ότι η κατά-
σταση του θυμίζει τo σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, 
όπου «η συγκάλυψη ήταν χειρότερη από 
την παράβαση».  
“Αμετανόητος” ο 
σύμβουλος του 
Μπόρις Τζόν-
σον   
Η κυβερνητική 
κρίση που ξέ-
σπασε μετά την 
απόφαση του 
κορυφαίου συμ-
βούλου του 
πρωθυπουργού 
Μπόρις Τζόν-

σον, Ντόμινικ Κάμινγκς, να οδηγήσει από το Ντά-
ραμ στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια του lockdown 
συνεχίζεται, παρά την έκτακτη συνέντευξη του 
Κάμμινγκς στα ΜΜΕ την Δευτέρα (25/05).   
«Δεν μετανιώνω για αυτό που έκανα», είπε σε 
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον κήπο 
της πρωθυπουργικής κατοικίας. «Έκανα αυτό 
που πίστευα ότι ήταν το σωστό. Νομίζω ότι ενήρ-
γησα λογικά», είπε ο Κάμινγκς απαντώντας σε 
ερωτήσεις δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι 
δεν προσφέρθηκε να υποβάλει την παραίτησή 
του και δεν είχε ρωτήσει τον Τζόνσον όταν έλαβε 
την απόφαση να ταξιδέψει. 
«Ενώ η Ντάουνινγκ Στριτ ήλπιζε  ότι η ενημέρωση 
θα έθετε ένα τέλος στο σάλο που προκλήθηκε , 

εγείρονται ακόμη περισσό-

τερα ερωτήματα σχετικά με τις 
συνθήκες που υποχρέωσαν τον σύμβουλο του 
κ.Τζόνσον να κάνει ένα ταξίδι 400 χιλιομέτρων»,  
γράφει ο Guardian (26/05). 
Η Daily Telegraph καταλήγει σε παρόμοιο συ-
μπέρασμα - επισημαίνοντας ότι ο κ. Κάμινγκς  - 
«έκανε μια σειρά παραδοχών που πιθανόν να 
καταλήξουν σε περαιτέρω διερεύνηση των απο-
φάσεών του».  
Ο Ντόμινικ Κάμινγκς κατηγορείται ότι τον Μάρτιο 
παραβίασε τους περιορισμούς και μετέβη οδικώς 
στο Ντάραμ, όπου ζουν οι γονείς και η αδελφή 
του, παρ’ότι ο ίδιος και η σύζυγός του είχαν εκ-
δηλώσει συμπτώματα του κορωνοϊού. Υποστή-
ριξε ότι προστάτευε τον 4χρονο γιο του την φρο-
ντίδα του οποίου εμπιστεύθηκε στους γονείς του.  
Εκτός από την πολιτική διαχείριση της υπόθεσης 
Κάμινγκς, παράλληλα ξεκινά και αστυνομική 
έρευνα. Η αστυνομία του Ντάραμ έχοντας λάβει 
πληροφορίες και στοιχεία από μαρτυρίες κατοίκων 
της περιοχής ανακοίνωσε πως θα διερευνήσει αν 
παραβιάστηκε η ισχύουσα έκτακτη νομοθεσία. 
Η εφημερίδα Metro επισημαίνει την αντίδραση 
του Εργατικού κόμματος . «Δεν μπορεί να ισχύει 
ένας κανόνας για τον πρωθυπουργό και τους φί-
λους του από την ελίτ και ένας άλλος για εμάς 
τους υπόλοιπους», υπογράμμισε ο Τζόναθαν Άσ-
γουορθ του κόμματος της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης.  
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Επικίνδυνο προηγούμενο για τη Δημοκρατία!
ΤΟ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ - ΔΗΣΥ

ΑΚΙΤΖΙ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Τον κόσμο απασχολούν η υγεία και η οικονομία 
και όχι να γίνουν πιο νωρίς οι «προεδρικές εκλο-
γές» που αναβλήθηκαν για έξι μήνες λόγω του 
κορωνοϊού, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Μουσταφά Ακι-
ντζί μετά τη σύσκεψη με τα «κοινοβουλευτικά» 
κόμματα και την «κυβέρνηση», όπου το θέμα δεν 
επρόκειτο να συζητηθεί αλλά ο ίδιος – όπως είπε 
– το έθεσε. 
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο κ. Ακιντζί 
σε δηλώσεις μετά τη σύσκεψη υπενθύμισε ότι 
την απόφαση για την αναβολή των «προεδρικών» 
για έξι μήνες έλαβε η «βουλή» και ο ίδιος δεν θε-
ωρεί ότι είναι σωστό να κάνει κάποιο βήμα για να 
την αλλάξει. Το θέμα, είπε, σχολιάζεται σε πηγα-
δάκια αλλά σήμερα έγινε και πρωτοσέλιδο και γι’ 
αυτό το έθεσε στην σύσκεψη. Ο ίδιος, ανέφερε, 
συμμερίζεται αυτό που ο «υπουργός υγείας» λέει 
για τη συνέχιση τήρησης των μέτρων αντιμετώ-

πισης του κορωνοϊού. Ο κόσμος δεν έχει στην 
ατζέντα του τις «εκλογές» αλλά το πώς να τα βγά-
λει πέρα, πρόσθεσε και ο ίδιος δεν θέλει να δημι-
ουργήσει τέτοιο θέμα. 
Δεν συζήτησαν θέμα «προεδρικών εκλογών», δή-
λωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΕΕ 
και «πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ, λέγοντας ότι 
η ημερομηνία διεξαγωγής τους παραμένει η 11η 
Οκτωβρίου. Ο κόσμος επικεντρώνεται στην υγεία 
του, σημείωσε. 
Ο Τ/κ ηγέτης εξέφρασε ικανοποίηση γιατί συμπο-
λίτευση και αντιπολίτευση – όπως είπε – συμ-
φωνούν στη σταδιακή επαναλειτουργία των οδο-
φραγμάτων και κανείς δεν τους εξέφρασε 
ενστάσεις για την απόφαση να αρχίσουν οι διε-
λεύσεις στις 8 Ιουνίου. «Η υγεία είναι το ευαίσθητο 
θέμα για όλους» Ανέφερε ότι η ε/κ πλευρά ζητεί 
από τους Τ/κ που θα περάσουν στις ελεύθερες 

περιοχές να έχουν κάνει τεστ για τον κορωνοϊό 
το αργότερο 3 μέρες πριν. Και το «υπουργείο 
υγείας», συνέχισε ο κ. Ακιντζί, μπορεί να θέσει 
τους δικούς του όρους για την επιστροφή, ας το 
αξιολογήσουν αυτό, όπως ανέφερε Υπήρξε, πρό-
σθεσε, ομοφωνία όλων ότι δεν θα ισχύει η 
14ημερη καραντίνα σε αυτές τις περιπτώσεις. 
Συζήτησαν, πρόσθεσε, και κάποια θέματα που 
έθεσε στον ίδιο η Ειδική Εκπρόσωπος του ΓΓ 
του ΟΗΕ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, όπως οι διελεύσεις 
μελών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και διπλωματικών απο-
στολών, οι οποίες βρίσκονται και με το «υπεξ» 
σε επαφή για το ζήτημα αυτό, όπως είπε. 
Το πιο σημαντικό, είπε, είναι «να ξεφορτωθούμε 
τον μπελά του ιού» και ευχήθηκε ‘όπως μηδενι-
στούν και τα κρούσματα στο «νότο» σημει-
ώνοντας ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με 
τον κορωνοϊό, όπως έχει πει και ο ΠΟΥ.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ και κατ’ επέ-
κταση οι Υπουργοί της δημιουργούν την εντύ-
πωση ότι αποφάσισε να ξεφύγει από την πίεση 
που δημιούργησαν τα σκάνδαλα που την αφο-
ρούν αλλά και τους λανθασμένους χειρισμούς 
που έγιναν σε διάφορους τομείς με τη λήξη της 
πανδημίας, όπως στην Παιδεία για παράδειγμα, 
με το να χρησιμοποιεί με ακραίο τρόπο το προ-
σφυγικό και μεταναστευτικό, τονίζει σε δήλωση 
του ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. 
Σχολιάζοντας δηλώσεις του υπουργού Εσωτερι-
κών Νίκου Νουρή ο Α. Κυπριανού καταγγέλλει 
ότι η κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ δημιουργούν επικίν-
δυνο προηγούμενο για τη Δημοκρατία, όταν χα-
ρακτηρίζουν «αναρχία» μια οποιαδήποτε εκδή-
λωση διαμαρτυρίας.  
Πρέπει να αναλογιστούν, προσθέτει, τι μήνυμα 
δίνουν με τέτοιους χειρισμούς και τέτοιες δηλώ-
σεις στο εξωτερικό για τη χώρα μας αναφορικά 
με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης 
του Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ: 
Με λύπη παρατηρούμε ότι το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών και ο ίδιος ο Υπουργός, δυστυχώς λειτουρ-
γούν με τρόπο που αντί να επιλύουν, πολλαπλα-
σιάζουν τα προβλήματα που καλούνται να 
χειριστούν με επικίνδυνες προεκτάσεις για την 
κοινωνία.  
Όταν ο κ. Νουρής είχε δηλώσει ότι η Αστυνομία 
θα μπορούσε να μπαίνει σε σπίτια για να ελέγξει 
αν τηρούνται τα διατάγματα που αποφασίστηκαν 
για αντιμετώπιση της πανδημίας, θεωρήσαμε ότι 
αιφνιδιάστηκε από την ερώτηση γι’ αυτό και 
έδωσε αυτή την απάντηση.  
Δυστυχώς, με αλλεπάλληλες δηλώσεις που ακο-
λούθησαν, φαίνεται ότι είναι θέμα προσέγγισης, 
θέμα αντίληψης. Της αντίληψης «αποφασίζουμε 
και διατάσσουμε».  
Αποφασίστηκε να κηρυχτεί το Κέντρο Υποδοχής 
της Πουρνάρας «μολυσμένη περιοχή» και να πα-
ραμείνει κλειστό. Όμως το Υπουργείο Εσωτερι-
κών και ο Υπουργός ουδέποτε απάντησαν τα αυ-
τονόητα ερωτήματα τα οποία είχαμε υποβάλει:  

-Πότε προέκυψαν τα κρούσματα;  
-Είχαν προκύψει και προηγουμένως κρούσματα 
ψώρας και αν ναι, γιατί τότε δεν ενεργοποιήθηκε 
ο Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμος;  
-Ισχύουν οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι δεν 
πρόκειται για 30 άτομα αλλά για 4 τα οποία απο-
θεραπεύτηκαν;  
-Ενημερώθηκε η διευθύντρια των Ιατρικών Υπη-
ρεσιών για την πρόθεση και τελικά απόφαση να 
κηρυχτεί η Πουρνάρα μολυσματική περιοχή; Και 
θα επέτρεπαν να υπάρχουν τέτοιες συνθήκες δια-
βίωσης αν ζούσαν εκεί Κύπριοι πολίτες; 

Η κυβέρνηση Αναστασιάδη- ΔΗΣΥ και κατ’ επέ-
κταση οι Υπουργοί της δημιουργούν την εντύ-
πωση ότι αποφάσισε να ξεφύγει από την πίεση 
που δημιούργησαν τα σκάνδαλα που την αφο-
ρούν αλλά και τους λανθασμένους χειρισμούς 
που έγιναν σε διάφορους τομείς με τη λήξη της 
πανδημίας, όπως στην Παιδεία για παράδειγμα, 
με το να χρησιμοποιεί με ακραίο τρόπο το προ-
σφυγικό και μεταναστευτικό.  
Εμείς τους καλούμε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.  
Δημιουργούν επικίνδυνο προηγούμενο για τη Δη-
μοκρατία, όταν χαρακτηρίζουν «αναρχία» μια 
οποιαδήποτε εκδήλωση διαμαρτυρίας. Την ίδια 

στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουν την τερά-
στια ζημιά που προκαλούν σε ολόκληρη την κοι-
νωνία με αυταρχικές συμπεριφορές που προ-
άγουν το ρατσισμό αλλά βλάπτουν και την εικόνα 
της  Κύπρου διεθνώς. Ο Υπουργός πρέπει να 
προβληματιστεί για το ποια είναι η εικόνα που δί-
νεται για την Κύπρο στο εξωτερικό, όταν ο ίδιος 
λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κρατά εδώ και 
ένα χρόνο 17 ανθρώπους σε ένα χώρο με πολ-
λούς άλλους και να ισχυρίζονται ότι αυτοί εμπλέ-
κονται με τον Isis. Πρέπει να μας απαντήσει ο 
Υπουργός. Αν αυτοί οι άνθρωποι είναι τρομοκρά-

τες γιατί βρίσκονται ακόμα στην Κύπρο; Γιατί βρί-
σκονται μαζί με εκατοντάδες άλλους ανθρώπους 
στο ίδιο κέντρο; Αληθεύει ότι πρόσφατα για τον 
ένα από αυτούς αποφασίστηκε από το Ανώτατο 
να αφεθεί ελεύθερος αλλά και ότι ο ίδιος και άλλοι 
θα προσφύγουν στο ΕΔΑΔ;  
Ο κ. Νουρής, η Κυβέρνηση και ο ΔΗΣΥ πρέπει 
να αναλογιστούν τι μήνυμα δίνουν με τέτοιους 
χειρισμούς και τέτοιες δηλώσεις στο εξωτερικό 
για τη χώρα μας αναφορικά με το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να προβλη-
ματιστούν τι αντίκτυπο έχουν όλα αυτά στην κοι-
νωνία, στην οικονομία αλλά ιδιαίτερα στον τουρι-

σμό, σε μια περίοδο που καταβάλλεται έντονη 
προσπάθεια να προσεγγίσουμε τουρίστες. Εάν 
οι τουρίστες ξέρουν ότι υπάρχουν εδώ στην Κύ-
προ 17 τρομοκράτες για ποιο λόγο να μας επιλέ-
ξουν ως προορισμό;  
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η Β΄ ΦΑΣΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΕΣΥ! 
Δυστυχώς οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις ανησυ-
χίες για μεθοδεύσεις αναστολής εφαρμογής της 
Β΄Φάσης του  Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) η 
οποία με βάση τον προγραμματισμό θα αρχίσει 
την 1η Ιουνίου. 
Όταν πριν από ένα μήνα αξιωματούχοι του Ορ-
γανισμού Ασφάλισης Υγείας είχαν διατυπώσει την 
εκτίμηση πως δεν έχει γίνει προετοιμασία και 
πρότειναν αναστολή μέχρι το Σεπτέμβρη, υπήρ-
ξαν έντονες αντιδράσεις για να έλθει τελικά το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και να ανα-
κοινώσει πως δεν αλλάζει ο προγραμματισμός. 
Ωστόσο, μόλις λίγες μέρες πριν από τη Β΄Φάση 
τίποτε δεν δείχνει πως ο ΟΑΥ ή ο ΟΚΥπΥ είναι 
έτοιμοι, ούτε ασφαλώς και τα ιδιωτικά νοσηλευ-
τήρια. 
•Ακόμα ο ΟΑΥ διαβουλεύεται με το Σύνδεσμο των 
Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων ενώ οι κυβερνητικοί 
γιατροί και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας διαμη-
νύουν προς τον ΟΚΥπΥ να μην τους θεωρεί δε-
δομένους. 
Ήδη εγείρονται ερωτηματικά κατά πόσο σκόπιμα 
αφέθηκαν ανοικτά όλα τα μέτωπα για να δικαιωθεί 
η άποψη για αναστολή της εφαρμογής της Β΄ 
Φάσης.  
Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ια-
τρών (ΠΑΣΥΚΙ) ευθαρσώς δηλώνει:  
Η απόφαση για εφαρμογή της Β΄Φάσης του ΓεΣΥ, 
λαμβάνοντας υπόψη τη μη επίλυση των προβλη-
μάτων και προκλήσεων από τον Ο.Κ.Υπ.Υ που 
άπτονται των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, αλλά 
και των ιδιαζουσών συνθηκών που έχουν να κά-
νουν με την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
COVID-19, δημιουργεί εύλογα έντονους προβλη-
ματισμούς και ανησυχία σε ότι αφορά την ετοιμό-
τητα και την ικανότητα των Δημοσίων Νοσηλευ-
τηρίων να στηρίξουν το εγχείρημα της έναρξης 
της Β' φάσης.

Ο Ακιτζί απορρίπτει πρόωρες «προεδρικές»  εκλογές στα κατεχόμενα 
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Οικονομία

«Η Κύπρος άνοιξε και σας περιμένει» - Έγγραφο για τουρίστες

Μεταναστευτικό

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Στο κυνήγι τουριστών βγήκε επίσημα η 
Κύπρος μετά την ανακοίνωση των ημε-
ρομηνιών για άνοιγμα των δύο αεροδρο-
μίων και των ξενοδοχείων. Το πρώτο 
βήμα έγινε με την κατηγοριοποίηση των 
χωρών σε δύο γκρουπ και τις διαδικα-
σίες που θα ακολουθούνται, ενώ το δεύ-
τερο στάδιο (που είναι και το πιο κρίσιμο) 
αφορά στην προσέλκυση των τουρι-
στών. 
Σε συνεχείς επαφές βρίσκονται το υφυ-
πουργείο Τουρισμού και η Hermes Air-
ports για την προσέλκυση αεροπορικών 
εταιρειών, ενώ διαρκείς είναι και οι συ-
ζητήσεις μαζί με μεγάλους tour operators 
του εξωτερικού. Ακόμη δεν έχει κλειδώ-
σει τίποτα, γι’ αυτό και είναι διάχυτη η 
ανησυχία ανάμεσα στους φορείς, παρά 
τις διαβεβαιώσεις του υφυπουργού Του-
ρισμού Σάββα Περδίου ότι υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον. 
Αυτή η βδομάδα αλλά και η επόμενη, θα 
είναι καθοριστικές για την πορεία των 
κρατήσεων, καθότι θα φανερώσει εάν το 

ενδιαφέρον των τουριστικών πρακτόρων 
θα μετουσιωθεί σε πράξη. Η ΤUI έχει μι-
λήσει με κολακευτικά σχόλια για την Κύ-
προ, ωστόσο, το πότε θα φέρει τους 
πρώτους τουρίστες κι από πού ακόμη 
είναι άγνωστο. Ερωτηματικά εγείρονται 
και για τις αγορές της Ρωσίας, Βρετανίας 
και Σουηδίας καθότι καμιά από τις δύο 
πλευρές δεν είναι έτοιμη είτε για να στεί-
λει, είτε για να υποδεχθεί κόσμο. Την ίδια 
ώρα, πονοκέφαλο προκαλούν τα κρού-
σματα που έφτασαν από Βρετανία και 
οι ενδείξεις είναι ότι η συγκεκριμένη 
αγορά θα καθυστερήσει να ανοίξει. Άξιο 
αναφοράς πάντως, είναι το γεγονός ότι 
Βρετανία, Ρωσία και Σουηδία αποτελούν 
το 80% με 85% του τουριστικού προ-
ϊόντος της επαρχίας Αμμοχώστου. 
Επομένως, τα μάτια είναι στραμμένα 
πλέον στην Κεντρική Ευρώπη και το Ισ-
ραήλ. Η Κεντρική Ευρώπη θα είναι το 
στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει η 
Κύπρος. Το υφυπουργείο Τουρισμού και 
η Hermes Airports θα πρέπει να κάνουν 

αγώνα δρόμου για να πείσουν τις αερο-
πορικές εταιρείες να συνεχίσουν τα δρο-
μολόγια τους προς την χώρα μας ώστε 
να μεταφέρουν τουρίστες. Με Αυστρία, 
Γερμανία και Πολωνία υπάρχει καλή 
συνδεσιμότητα και αναμένεται να ξεκα-
θαρίσει το πτητικό πρόγραμμα των αε-
ρομεταφορέων για την μετά τον κορω-
νοϊό εποχή. Επίσης, η Ελβετία είναι μια 
αγορά που -αν και μικρή- άφηνε καλό 
συνάλλαγμα στη χώρα μας. Aπό Λάρ-
νακα υπήρχε συνδεσιμότητα με τρεις ελ-
βετικές πόλεις μέσω πέντε αεροπορικών 
εταιρειών. Θα υπάρξει το ανάλογο εν-
διαφέρον; Αντίστοιχα και με τη Νορβηγία 
υπάρχει συνδεσιμότητα με πέντε αερο-
δρόμια και πέντε αεροπορικές εταιρείες.  
Επιστολή στους συνεργάτες 
Παρά τις προκλήσεις και τα πολλά ανοι-
χτά μέτωπα, το μήνυμα που θα δοθεί 
προς τα έξω είναι ότι η Κύπρος έχει ανοί-
ξει και είναι έτοιμη για τουρισμό.  Στα 
σκαριά βρίσκεται και σχετική επιστολή η 
οποία θα σταλεί προς τους συνεργάτες 
της Κύπρου- ταξιδιωτικούς πράκτορες 
και αεροπορικές εταιρείες. Η επιστολή 
θα λάβει υπόψη και τα σχόλια όλων των 
τουριστικών φορέων. Ουσιαστικά, θα 
αναφέρονται οι ημερομηνίες ανοίγματος 
των αεροδρομίων, οι διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν και θα ακολουθούνται 
και το πώς θα γίνεται η υποδοχή των 
τουριστών στην Κύπρο. Όπως ανακοι-
νώθηκε, θα είναι με τη μορφή ερωτή-
σεων και απαντήσεων ώστε να καταγρά-
φεται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο 
η Κύπρος θα τηρήσει τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. 
Θα υπογράφουν ειδικό έγγραφο οι 
Τουρίστες 
Δεν έχουν ακόμη καθοριστεί τελεσίδικα 
οι διαδικασίες που θα ακολουθούν οι 
τουρίστες για την άφιξή τους στην Κύ-
προ. Γνωρίζουμε πλέον ποιες χώρες 
θα χρειάζονται υγειονομικό πιστοποι-

ητικό, δηλ, αρνητικό αποτέλεσμα της 
εξέτασης για τον κορωνοϊό, ωστόσο, 
αυτή τη στιγμή καθορίζονται οι λεπτο-
μέρειες των διαδικασιών. Έχει ετοιμα-
στεί ένα τρισέλιδο έγγραφο το οποίο θα 
πρέπει να συμπληρώνουν και να υπο-
γράφουν οι τουρίστες, ωστόσο, οι Αρ-
χές προσανατολίζονται στην απλοποί-
ησή του. Το έγγραφο αυτό συζητήθηκε 
έντονα μεταξύ των φορέων του Τουρι-
σμού και των εμπλεκόμενων κυβερνη-
τικών τμημάτων με το κρίσιμο ερώτημα 
να παραμένει: ποιος θα έχει την ευθύνη 
για έλεγχο των εγγράφων. Καμιά αερο-
πορική εταιρεία δεν παίρνει την ευθύνη 
να ελέγξει τα έγγραφα, επομένως αυτή 
η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται στην 
Κύπρο. Επομένως, τίθεται και ένα ζή-
τημα με τις ουρές: θα στέκεται ο επιβά-
της πρώτα στον έλεγχο διαβατηρίων 
και μετά στον έλεγχο των εγγράφων; 
Και τι θα γίνεται εάν κάποιος είναι ύπο-
πτος. Θα απομονώνεται αυτός ή όλοι οι 
επιβάτες της πτήσης; 
Το τρισέλιδο έγγραφο πρέπει να συμπλη-
ρώνεται από όλους τους επιβάτες, ακόμα 
και από αυτούς που δεν θα είναι απαραί-
τητο να έχουν μαζί τους τεστ κορωνοϊού. 
Το έντυπο περιλαμβάνει διάφορα ερωτή-
ματα για τον επιβάτη: πού ταξίδεψε τις τε-
λευταίες 14 μέρες, εάν ταξίδεψε σε χώρα 
που δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατηγο-
ρίες Α και Β.  
Επιπρόσθετα, ο επιβάτης θα πρέπει να 
επιβεβαιώσει ότι δεν παρουσίασε σύ-
μπτωμα κορωνοϊού τις τελευταίες 72 ώρες 
και ότι δεν ήρθε σε επαφή με ασθενή με 
κορωνοϊό τις τελευταίες 14 μέρες. 
Το σημαντικότερο, ωστόσο, είναι η πρό-
νοια που θα κληθεί να υπογράψει ότι με 
δική του ευθύνη έρχεται στο ταξίδι. Δη-
λαδή, αν γίνει οτιδήποτε και βρεθεί θετι-
κός δεν θα επιρρίψει καμιά ευθύνη σε 
αεροπορική εταιρεία, υποστατικό ή στη 
Δημοκρατία.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως 

κοινότητα λόγω της κρίσης του κορω-

νοϊού είναι «άνευ προηγουμένου», δή-

λωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρά-

πεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, 

προσθέτοντας πως οι προτεραιότητες σε 

αυτές τις συνθήκες είναι η προστασία 

της υγείας των εργαζομένων και των πε-

λατών της τράπεζας, η στήριξη της οικο-

νομίας και η διασφάλιση της επιχειρη-

σιακής λειτουργίας της τράπεζας. 

«Ο COVID-19 είναι πρώτα απ’ όλα μια 

κρίση στον τομέα της υγείας, παρουσιά-

ζοντας μια άνευ προηγουμένου εξωτε-

ρική οικονομική κρίση», τόνισε ο κ. Νι-

κολάου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

της τράπεζας, η οποία πραγματοποι-

ήθηκε εξ αποστάσεως λόγω της πανδη-

μίας του κορωνοϊού. 

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, μετά την 

εμφάνιση του COVID-19, οι οικονομικές 

προοπτικές επιδεινώθηκαν και παρατη-

ρούμε μείωση στον όγκο συναλλαγών 

και χαμηλότερη ζήτηση για νέα δάνεια. 

Συμπλήρωσε πως «οι οικονομικές επι-

πτώσεις αναμένεται να έχουν αρνητικό 

αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική επί-

δοση του Συγκροτήματος για το 2020. Ο 

πλήρης αντίκτυπος παραμένει αβέβαιος 

και θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια των 

περιοριστικών μέτρων λόγω του COVID-

19 και την επιτυχή επαναδραστηριοποί-

ηση της οικονομίας». 

«Παρ’ όλα αυτά», τόνισε, «το συγκρό-

τημα βρίσκεται σε καλή θέση, με καλή 

κεφαλαιακή βάση και ισχυρή ρευστότητα, 

έτοιμο να στηρίξει την ανάκαμψη της κυ-

πριακής οικονομίας». 

Ο CEO της μεγαλύτερης Τράπεζας της 

Κύπρου σημείωσε ακόμη ότι «οι μεσο-

πρόθεσμες προτεραιότητές μας παρα-

μένουν ξεκάθαρες, με την προσοχή μας 

να συνεχίζει να εστιάζει στην ενίσχυση 

του ισολογισμού μας και στη βελτίωση 

της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και της 

αποδοτικότητας μας, συμπεριλαμβανο-

μένης της μείωσης του κόστους, ώστε 

να αντικατοπτρίζει τη μικρότερη βάση 

εσόδων μας». 

Όπως είπε, η αύξηση χρήσης των ψη-

φιακών καναλιών από τους πελάτες μας 

κατά την περίοδο των μέτρων  κοινωνι-

κής  απομόνωσης θα  στηρίξουν  τις  

προσπάθειες  μας  για την περαιτέρω 

βελτίωση της αποδοτικότητας μας. «Αυ-

τός είναι ένας κύριος στόχος της Διεύ-

θυνσης για το 2020 και μετέπειτα», συ-

μπλήρωσε.

Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου 
κρίση, λέει ο CEO της Τράπεζας Κύπρου  

Στο Κέντρο υποδοχής Πουρνάρα διαμέ-

νουν μετανάστες που, είτε πρέπει να πε-

ριοριστούν για λόγους υγείας, είτε γιατί 

αναμένουν την εξέταση των στοιχείων 

τους, είτε ακόμα γιατί προτίθενται να 

υποβάλουν αιτήσεις ασύλου, αλλά και 

αρκετοί που δεν διαθέτουν ταξιδιωτικά 

έγγραφα και τηρώντας τους νόμους και 

τα ανθρώπινα δικαιώματα «θέλουμε να 

φιλοξενήσουμε στην χώρα μας, μόνο 

όσους τους σέβονται», αναφέρει το 

Υπουργείο Εσωτερικών, με αφορμή εκ-

δήλωση έξω από το Κέντρο. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «όσοι 

δεν τιμούν την χώρα που τους φιλοξενεί, 

δεν έχουν ούτε χώρο, ούτε λόγο να πα-

ραμένουν. Θα επαναπατριστούν με 

ασφάλεια μόλις οι συνθήκες το επιτρέ-

ψουν, όσες φωνασκίες και όσες αντιδρά-

σεις και αν υπάρξουν». 

Σύμφωνα με το Υπουργείο, «η εκδήλωση 

των λεγόμενων αντιεξουσιαστών `antifa 

leukoca` όπως αυτοαποκαλούνται, έξω 

από το Κέντρο υποδοχής Πουρνάρα στη 

Κοκκινοτριμιθιά πρέπει να προβληματί-

σει». 

«Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστούν 

φαινόμενα αναρχίας στη χώρα μας. Δεν 

θέλουμε να δούμε άλλες περιοχές της 

πατρίδας μας να γκετοποιούνται. Την 

ώρα που κάνουμε υπερπροσπάθεια για 

τη διαχείριση του τεράστιου αριθμού με-

ταναστών στη χώρα μας, με επίσπευση 

των διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων 

ασύλου και εντατικοποίηση των επιστρο-

φών στις χώρες καταγωγής τους, κάποιοι 

υποκινούμενοι θέλουν να εκτροχιάσουν 

την κατάσταση», αναφέρεται.

YΠΕΣ: «Θέλουμε να φιλοξενήσουμε  
στη χώρα μας όσους σέβονται τους νόμους»  Αντιπαιδαγωγική και λανθα-

σμένη χαρακτηρίζει η Παγκύ-

πρια Συνομοσπονδία Γονέων 

Μέσης Εκπαίδευσης την από-

φαση για έναρξη των Παγκυ-

πρίων Εξετάσεων στις 3 Ιου-

νίου, μόλις μερικές μέρες μετά 

τη λήξη των μαθημάτων της Γ΄ 

Λυκείου. Ζητούν από το 

Υπουργείο Παιδείας να κάνει 

δεύτερες σκέψεις και να ανα-

θεωρήσει τις ημερομηνίες διε-

ξαγωγής των Εξετάσεων Από-

λυσης, όπως ήταν και ο 

αρχικός σχεδιασμός «και να θέ-

σει ως προτεραιότητα του το 

συμφέρον των τελειόφοιτων 

μαθητών». 

«Το πρόγραμμα των Εξετά-

σεων Απόλυσης που ανακοι-

νώθηκε χθες 25 Μαΐου, υπήρξε 

μία δυσάρεστη έκπληξη για 

όλους τους εμπλεκόμενους φο-

ρείς, ιδιαίτερα όμως για τους 

επηρεαζόμενους τελειόφοιτους. 

Καθώς όλες οι προηγούμενες 

πληροφορίες/δηλώσεις από το 

Υπουργείο Παιδείας, διαβεβαί-

ωναν ότι οι Εξετάσεις Απόλυ-

σης θα πραγματοποιούντο 

μετά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 

Πρόσβασης, το Υπουργείο 

αποφάσισε όπως αυτές αρχί-

σουν στις 3 Ιουνίου, μόλις με-

ρικές μέρες μετά τη λήξη των 

μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου, 

στερώντας τους έτσι επαρκή 

χρόνο για μελέτη» αναφέρεται 

σε σχετική ανακοίνωση.

 Παγκύπριες 
 Εξετάσεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νί-
κος Χριστοδουλίδης, είχε την 
Δευτέρα τηλεφωνική επικοινω-
νία με τον νέο Υπουργό Εξω-
τερικών του Ισραήλ, Gabi Ash-
kenazi, τον οποίο και 
συνεχάρη για την ανάληψη 
των νέων του καθηκόντων σε 
μια ιδιαίτερη συγκυρία για τις 
περιφερειακές και διεθνείς εξε-
λίξεις. Μεταξύ άλλων, οι δύο 
Υπουργοί συμφώνησαν για τη 
σημασία του Τριμερούς μηχα-
νισμού συνεργασίας ανάμεσα 
στην Κύπρο, το Ισραήλ και την 
Ελλάδα, όπως επίσης για την 
ad hoc θεματική συμμετοχή 
των ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Εξωτερικών, κατά 
τη διάρκεια της τηλεφωνικής 
επικοινωνίας που έγινε με 
πρωτοβουλία του κ. Ashke-
nazi, οι δύο Υπουργοί αντάλ-
λαξαν επίσης απόψεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοιού στην Κύπρο και 
στο Ισραήλ, τις σχέσεις ΕΕ-Ισ-
ραήλ, ενώ ανασκόπησαν, ανά-
μεσα σε άλλα τις στρατηγικής 
σημασίας σχέσεις μεταξύ των 
δύο χωρών και την προοπτική 
περαιτέρω εμβάθυνσής τους 
σε διάφορους τομείς κοινού εν-
διαφέροντος. 
Τέλος, ο κ. Ashkenazi ανταπο-
κρίθηκε θετικά σε πρόσκληση 
του κ. Χριστοδουλίδη να επι-
σκεφθεί την Κύπρο το αμέσως 
επόμενο διάστημα.

 ΥΠΕΞ Χριστοδουλίδη 
με νέο ΥΠΕΞ Ισραήλ
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Επίθεση με βιτριόλιΠροσφυγικό - Μεταναστευτικό

Τουρισμός: Σε ποιες χώρες δείχνει κόκκινη κάρτα η Ελλάδα – Οι ζώνες κινδύνου 

Σε εξέλιξη οι έρευνες για την επίθεση με 
βιτριόλι στην 34χρονη στην Καλλιθέα

Για νέα στοιχεία που θα οδηγήσουν πιο 
κοντά στη σύλληψη της μαυροφορεμέ-
νης γυναίκας που στις 20 Μαΐου έριξε 
βιτριόλι στο πρόσωπο της 34χρονης 
Ιωάννας στην Καλλιθέα, αναζητούν πυ-
ρετωδώς τις τελευταίες ώρες οι Αρχές. 
Οι αστυνομικοί που χειρίζονται στην 
υπόθεση της βάρβαρης επίθεσης κατά 
της νεαρής κοπέλας από την Αμφιλοχία 
είχαν την περασμένη Δευτέρα συνολικά 
τρεις επαφές μαζί της. Σ' αυτές, η 
34χρονη προσπάθησε να ανακαλέσει 
από τη μνήμη της επιπλέον στοιχεία που 
ίσως «ξεκλειδώσουν» το επόμενο βήμα 
των ερευνών. Μεταξύ άλλων, η νεαρή 
κοπέλα αναφέρθηκε ένα περιστατικό 
που εκτυλίχθηκε στην επιχείρηση που 
εργάζεται πριν από πέντε περίπου μή-
νες, ωστόσο όπως όλα δείχνουν δεν φαί-
νεται να συνδέεται με την επίθεση που 
δέχθηκε επί της οδού Θησέως. 

Η 34χρονη αν και βρίσκεται σε κακή ψυ-
χολογική κατάσταση έχει πει στους αστυ-
νομικούς όλα όσα θυμάται από την τραυ-
ματική εμπειρία που έζησε, όπως το ότι 
η δράστις την κοίταξε στα μάτια πριν της 
πετάξεις βιτριόλι. Η ίδια τόνισε μάλιστα 
πως όλα έγιναν πολύ γρήγορα, ενώ εκ 
πρώτης όψεως ανέφερε πως το πρό-
σωπο της γυναίκας της φαίνεται οικείο. 
Από την πλευρά τους οι αστυνομικοί ψά-
χνουν να βρουν την πορεία που έκανε 
το βιτριόλι μέχρι να φτάσει στα χέρια της 
μαυροφορεμένης. 
Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει στη διά-
θεσή της μια νέα μαρτυρία, ενός πρώην 
αστυνομικού που σύχναζε δίπλα από 
την επιχείρηση, που αφορά την δρά-
στρια της επίθεσης. Ο αστυνομικός υπο-
στηρίζει ότι για πέντε ημέρες πριν την 
επίθεση, έβλεπε μία μελαχρινή γυναίκα 
να βρίσκεται καθημερινά στην περιοχή. 
Όπως τόνισε, η εν λόγω γυναίκα κινείτο 
ύποπτα. 
«Πιστεύω ότι η επίθεση σε βάρος μου 
δεν σχετίζεται με την προσωπική μου 
ζωή» υποστήριξε εξάλλου η άτυχη γυ-
ναίκα μιλώντας στο δικηγόρο της. 
«Μπορεί το άτομο που μου επιτέθηκε 
να πίστευε κάτι για μένα χωρίς, όμως, 
να ισχύει. Εκτιμώ, ότι γνώριζε τον 
χώρο στον οποίο εργαζόμουν και αυτό 
το κατάλαβα από τον τρόπο που κινή-
θηκε» σημείωσε η 34χρονη. 
Oι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζουν 
να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, Πα-
τρίκ Μεζονάβ, είχε τη Δευτέρα ο αναπληρωτής υπουργός 
Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, με 
κύριο θέμα το προσφυγικό – μεταναστευτικό. 
Σύμφωνα με τον κ. Κουμουτσάκο, η Γαλλία επιβεβαίωσε 
την πρόθεσή της να υποδεχθεί το προσεχές διάστημα 
400 αιτούντες άσυλο που σήμερα βρίσκονται στην Ελ-
λάδα. 
Παράλληλα, ο Γάλλος πρέσβης γνωστοποίησε στον κ. 
Κουμουτσάκο την απόφαση της χώρας του να αυξηθεί η 
γαλλική συμμετοχή στις αποστολές Frontex στην Ελλάδα 
όπως είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Ιανουάριο, μεταξύ 
του Έλληνα αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευσης και 
του Γάλλου υφυπουργού Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ. 
Οι διαδικασίες εξέτασης των προς μετεγκατάσταση αιτού-
ντων, οι οποίες είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω της υγει-
ονομικής κρίσης, θα ξεκινήσουν εκ νέου το συντομότερο 
δυνατόν. 
Πέραν αυτών, συμφωνήθηκε ότι η Γαλλία θα δεχθεί, επι-
πλέον, 350 ασυνόδευτους ανήλικους. Στο πλαίσιο αυτό, 
η πρώτη ομάδα 50 ανήλικων προγραμματίζεται να ανα-

χωρήσει εντός του Ιουλίου. 
Οι κύριοι Κουμουτσάκος και Μεζονάβ υπογράμμισαν, επί-
σης, την ιδιαίτερη σημασία που έχει η από κοινού διοργά-
νωση με την Γαλλία πτήσεων για επιστροφές εκείνων που 
δεν δικαιούνται άσυλο προς τα κράτη προέλευσης τους. 
Το μέτρο αφορά  μετανάστες που προέρχονται κυρίως 
από αφρικανικές χώρες. 
Όσον αφορά στις αναμενόμενες προτάσεις της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και 
Ασύλου, ο κ. Κουμουτσάκος επανέλαβε τις βασικές ελλη-
νικές προτεραιότητες: αποτελεσματική αλληλεγγύη – δίκαιη 
κατανομή βάρους – αποτελεσματικές επιστροφές – κατα-
πολέμηση δικτύων διακινητών. 
Μετά την συνάντηση, ο κ. Κουμουτσάκος έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 
«Η ήδη στενή συνεργασία μας με τη Γαλλία στο μετανα-
στευτικό, κάνει σήμερα ένα ακόμα βήμα μπροστά. Πέραν 
των 400 αιτούντων άσυλο που επιβεβαιώθηκε ότι θα δε-
χθεί για μετεγκατάσταση η Γαλλία, συμφωνήθηκε και η 
τμηματική μετεγκατάσταση από την Ελλάδα 350 ασυνό-
δευτων ανηλίκων, από τις αρχές Ιουλίου. Συνεχίζουμε, 
έτσι, την πολύ καλή και ουσιαστική συνεργασία μας με τη 
Γαλλία στο Μεταναστευτικό». 
Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρέσβης, Πατρίκ Μεζονάβ, 
δήλωσε: 
«Η κρίση του κορωνοϊού διατάραξε τις προγραμματισμένες 
μετεγκαταστάσεις, η Γαλλία όμως παραμένει πιστή στις 
δεσμεύσεις της προς την Ελλάδα. Οι δύο χώρες μας συ-
νεχίζουν να διεκδικούν τη θέσπιση ενός πραγματικά αλ-
ληλέγγυου ευρωπαϊκού πλαισίου, τόσο για την υποδοχή 
των προσφύγων και τον καλύτερο έλεγχο των συνόρων 
μας, όσο και για την επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διε-
θνούς προστασίας. Πέραν των επειγόντων μέτρων, πρέπει 
να εξασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των αιτούντων άσυλο 
μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Κουμουτσάκος: Συμφωνία για μετεγκατάσταση  
αιτούντων άσυλο και ασυνόδευτων παιδιών στη Γαλλία

Υπό διαμόρφωση είναι το νέο τοπίο στη βαριά 
βιομηχανία της χώρας, αυτό του τουρισμού μετά 
και το σημερινό πρώτο άνοιγμα της μετακίνησης 
στα νησιά και του yachting. Ωστόσο το βλέμμα 
όλων είναι στις δύο επόμενες ημερομηνίες σταθ-
μούς: Στις 15 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου. Όταν 
και οι Ελλάδα θα ξεκινήσει να δέχεται τουρίστες 

από το εξωτερικό. 
Μαζί με τον προβληματισμό των επιχειρηματιών 
του κλάδου του τουρισμού και της εστίασης υπάρ-
χει και μία στροφή και στον εναλλακτικό τουρισμό 
και το glamping. Ωστόσο θα υπάρξει και μία δια-
φορετική και αποστειρωμένη καθημερινότητα σε 
ξενοδοχεία, καταλύματα, εστιατόρια και καφέ. 

Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει πάρει ψήφο 
εμπιστοσύνης από δεκάδες διεθνή ΜΜΕ καθώς 
πλασάρεται ως ασφαλής προορισμός, απαλλα-
γμένος από τον ιό, ενώ τα μέτρα σε πλοία και αε-
ροδρόμια είναι αυστηρά. 
Σε ποιες χώρες δείχνει κόκκινη κάρτα η Ελ-
λάδα, για ποιες ανοίγουν οι πύλες; 
O Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αε-
ροπορίας (EASA), επίσημο όργανο της ΕΕ, δη-
μοσιοποίησε τη «μαύρη λίστα» των αεροδρομίων 
που βρίσκονται σε 34 χώρες υψηλής μετάδοσης 
του κορονοϊού. 
Στη «μαύρη» λίστα είναι οι εξής χώρες: 
Βραζιλία, Δομινικανή Δημοκρατία, ΗΠΑ, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, 
Ισημερινός, Καναδάς, Κατάρ, Κολομβία, Κουβέιτ, 
Λευκορωσία, Μεξικό, Μπαγκλαντές, Ουκρανία, 
Πακιστάν, Περού, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σιν-
γκαπούρη, Τουρκία, Χιλή. 
Αν και δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
EASA, δύσκολα επίσης θα δεχτεί η Ελλάδα του-
ρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, 
την Ισπανία και την Ολλανδία. 
Αντίθετα, η «λευκή λίστα» της κυβέρνησης περι-
λαμβάνει περίπου 20 χώρες: Κύπρος, Ισραήλ, 
Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νορβηγία, Δανία, Αυ-
στρία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία, 
Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Κροατία, Πολωνία, 
Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία. 

Ως εκ τούτου η Ελλάδα χωρίζεται σε ζώνες επι-
κινδυνότητας ανάλογα και με τα κρούσματα που 
παρουσίασαν αλλά και τις υγειονομικές δομές 
που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ενδεχό-
μενα περιστατικά. 
Ζώνη Α’ (επίπεδο επικινδυνότητας 3 – «χαμηλού 
κινδύνου»): Στη ζώνη αυτή εντάσσεται η ηπειρω-
τική Ελλάδα και η Κρήτη που διαθέτει επαρκές 
σύστημα Υγείας, και όσοι προορισμοί βρίσκονται 
σε απόσταση δύο ωρών (με πλοίο ή αυτοκίνητο) 
σε τριτοβάθμιες δομές Υγείας, όπως δηλαδή, τα 
νησιά του Αργοσαρωνικού, οι κοντινές Κυκλάδες 
και η Εύβοια. 
Ζώνη Β’ (επίπεδο επικινδυνότητας 2 – «μετρίου 
κινδύνου»): Στην κατηγορία «μέτριου κινδύνου» 
εντάσσονται όλοι οι προορισμοί που διαθέτουν 
κλίνες Covid-19. Μερικά από τα νησιά αυτά είναι 
η Σαντορίνη, η Πάρος και η Ρόδος, καθώς και τα 
νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου. 
Ζώνη Γ’ (επίπεδο επικινδυνότητας 1 – «υψηλού 
κινδύνου»): Στην κατώτερη κατηγορία βρίσκονται 
όλοι οι προορισμοί που διαθέτουν απλές υποδο-
μές υγείας, καθώς και όσοι δεν έχουν καθόλου 
υποδομές υγείας (πχ ακριτικά νησιά). 
Όπως φαίνεται η Κρήτη, λόγω της μεγάλης της 
έκτασης και των δυνατοτήτων που έχει στον το-
μέα της Υγείας, θα πάρει τη μερίδα του λέοντος 
από τον αριθμό των τουριστών που θα πραγμα-
τοποιήσουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα.
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Η Γερμανία σχεδιάζει να καταργήσει την παγκό-

σμια ταξιδιωτική προειδοποίηση από τις 15 Ιου-

νίου -αλλά μόνο για τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι 

ταξιδιωτικές οδηγίες θα δείχνουν μελλοντικά τους 

κινδύνους για κάθε χώρα.  

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σχεδιάζει να άρει 

από τις 15 Ιουνίου την παγκόσμια ταξιδιωτική 

προειδοποίηση για τους τουρίστες για 31 ευρω-

παϊκές χώρες, εφόσον το επιτρέψει η περαιτέρω 

εξέλιξη της πανδημίας κορωνοϊού. 

Εκτός από τις 26 χώρες-εταίρους της Γερμανίας 

στην ΕΕ, συμπεριλαμβάνεται η Μεγάλη Βρετανία, 

η οποία έχει εγκαταλείψει την ΕΕ και οι τέσσερις 

χώρες στον χώρο Σέγκεν που δεν υπόκεινται σε 

συνοριακούς ελέγχους, χωρίς όμως να είναι και 

μέλη της ΕΕ: η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία 

και το Λιχτενστάιν. 

Αυτό προκύπτει από το προσχέδιο ενός εγγρά-

φου βασικών σημείων με τίτλο «Κριτήρια για τη 

διευκόλυνση του εσωτερικού ευρωπαϊκού τουρι-

σμού», το οποίο ενδέχεται να εγκριθεί ήδη την 

Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

Ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εξωτερικών, Χάικο 

Μαας, εξέδωσε παγκόσμια ταξιδιωτική προειδο-

ποίηση στις 17 Μαρτίου - ένα βήμα χωρίς προ-

ηγούμενο. 

Τις περασμένες εβδομάδες, περισσότεροι από 

240.000 Γερμανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβι-

στεί λόγω  πτήσεων και ακτοπλοϊκών συνδέσεων 

που είχαν ακυρωθεί επέστρεψαν στη Γερμανία 

μετά από μια άνευ προηγουμένου επιχείρηση. 

Η άρση της ταξιδιωτικής προειδοποίησης θα δώ-

σει τώρα εγκαίρως το σήμα εκκίνησης για τις δια-

συνοριακές καλοκαιρινές διακοπές στην Ευρώπη. 

Η βασική ιδέα, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο 

του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, είναι 

πως «η αναβίωση του τουρισμού είναι σημαντική 

για τους ταξιδιώτες και τη γερμανική ταξιδιωτική 

βιομηχανία, καθώς και για την οικονομική σταθε-

ρότητα στις αντίστοιχες χώρες-προορισμούς». 

Η ταξιδιωτική προειδοποίηση θα αντικατασταθεί 

από μεμονωμένες ταξιδιωτικές οδηγίες, οι οποίες 

θα πρέπει να καταδεικνύουν τους κινδύνους για 

κάθε χώρα ξεχωριστά. Προκειμένου να εξασφα-

λιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία για τους του-

ρίστες από τον κορωνοϊό, η Ομοσπονδιακή Κυ-

βέρνηση επιδιώκει να εργαστεί εντός της ΕΕ για 

την εκπόνηση μιας σειράς κοινών κριτηρίων. 

Μεταξύ άλλων, προτείνει το ανώτατο όριο των 

50 νέων λοιμώξεων ανά 100.000 κατοίκους εντός 

επτά ημερών να αναληφθεί και από τις άλλες ευ-

ρωπαϊκές χώρες. Στη Γερμανία, εάν ξεπεραστεί 

αυτό το όριο, θα τίθενται σε ισχύ μέτρα κατά του 

κορωνοϊού που έχουν ήδη αρθεί.

Κατάργηση Παγκόσμιας ταξιδιωτικής 
 ειδοποίηση για τις ευρωπαϊκές χώρες 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το 

Άσυλο (EASO) ανακοίνωσε ότι ξεκινά και πάλι 

σταδιακά και με προδιαγραφές ασφαλείας τα 

στοιχεία των εργασιών της στην Κύπρο, την 

Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα, τα οποία τέ-

θηκαν σε αναστολή λόγω του COVID-19. 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μετά την 

προσωρινή αναστολή ορισμένων επιχειρησια-

κών δραστηριοτήτων στενής επαφής σύμφωνα 

με τις εθνικές οδηγίες, η EASO επανεκκινεί 

σταδιακά τις δραστηριότητές της για πλήρη 

υποστήριξη στις αρχές ασύλου της Κύπρου, 

της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Μάλτας, σύμ-

φωνα με τα αντίστοιχα επιχειρησιακά σχέδια. 

Μετά την αναστολή ορισμένων δραστηριοτή-

των, όπως συνεντεύξεις και εγγραφές, η EASO 

ανέθεσε ξανά προσωπικό σε εκεί που θα μπο-

ρούσαν να συνεχιστούν εξ αποστάσεως, όπως 

υποθέσεις, διαχείριση καθυστερήσεων και 

προετοιμασία αρχείων. Σε συνεργασία με τις 

εθνικές αρχές, ο Οργανισμός προσάρμοσε τις 

δραστηριότητές του προκειμένου να διασφα-

λίσει την ασφάλεια των αιτούντων άσυλο, κα-

θώς και του προσωπικού του. Οι επιχειρησια-

κοί χώροι της EASO έχουν τροποποιηθεί 

προκειμένου να διασφαλιστούν οι κανόνες φυ-

σικής απόστασης, η τακτική απολύμανση, ενώ 

υιοθετούνται διαδικασίες για τη χρήση εξοπλι-

σμού ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Όπου είναι 

δυνατόν, οι δραστηριότητες θα διεξάγονται εξ 

αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένων και των 

συνεντεύξεων. 

Παρά την αναστολή ορισμένων δραστηριοτή-

των, προσαρμόζοντας γρήγορα τους πόρους 

τους τελευταίους δύο μήνες, η EASO συνέχισε 

να εφαρμόζει όλα τα πιθανά στοιχεία των λει-

τουργιών της μέσω της χρήσης απομακρυσμέ-

νων ρυθμίσεων 

Αυτό περιελάμβανε τη συνεχιζόμενη διευκό-

λυνση της μετεγκατάστασης 1.600 ασυνόδευ-

των ανηλίκων από την Ελλάδα και τη μετεγκα-

τάσταση ad hoc αποβιβάσεων στην Κεντρική 

Μεσόγειο..  

Καθ `όλη τη συνεχιζόμενη πανδημία, η EASO 

υποστήριξε επίσης την Κομισιόν στην προετοι-

μασία των οδηγιών της σχετικά με την εφαρ-

μογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τις δια-

δικασίες ασύλου και δημοσίευσε επίσης 

συστάσεις για απομακρυσμένες συνεντεύξεις 

για αιτούντες άσυλο.

EASO για υποστήριξη  ασύλου Κύπρου, Ελλάδας, Ιταλίας, Μάλτας

124 τα υπό ανάπτυξη εμβόλια για τον  
κορωνοϊό παγκοσμίως

Τα 124 υποψήφια εμβόλια για τον κορωνοϊό SARS-
CoV-2 που προκαλεί τη νόσο Covid-19 έφθασε ο -
ολοένα πιο μακρύς- κατάλογος, σύμφωνα με τα 
πιο πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας (ΠΟΥ). 
Από αυτά, τα δέκα εμβόλια προηγούνται, καθώς 
έχουν πλέον εισέλθει στο στάδιο της κλινικής αξιο-
λόγησης σε ανθρώπους, ενώ τα υπόλοιπα βρίσκο-
νται ακόμη στο προκλινικό στάδιο, δηλαδή σε επί-
πεδο μελέτης στο εργαστήριο και σε πειραματόζωα. 
Τα μισά (πέντε) από τα εμβόλια που ήδη βρίσκονται 
στο κλινικό στάδιο είναι κινεζικά, τα τρία αμερικα-
νικά, το ένα βρετανικό (της Οξφόρδης) και ένα είναι 
διεθνής συνεργασία. Η ανάπτυξη των 124 εμβο-
λίων γίνεται με οκτώ διαφορετικές τεχνολογίες ή 
φαρμακευτικές πλατφόρμες (RNA, DNA, αδρανο-
ποιημένος ιός κ.ά.). 
Είδηση αποτελεί ότι η Merck, μία από τις μεγαλύ-
τερες φαρμακευτικές εταιρείες του κόσμου με μα-
κρά παράδοση στα εμβόλια, η οποία έως τώρα 
ήταν περιέργως απούσα από τη διεθνή "κούρσα" 
για την Covid-19, ξαφνικά δήλωσε παρούσα.Ο 
πρόεδρος της Merck Research Laboratories, ανο-
σολόγος Ρότζερ Περλμούτερ, δήλωσε στο 
"Science" ότι η εταιρεία έχει την εμπειρία και τις 
δυνατότητες να επιταχύνει την ανάπτυξη των εμ-
βολίων, καλύπτοντας το έδαφος σε σχέση με μι-
κρότερες εταιρείες που έχουν κάνει μεγαλύτερη 
πρόοδο. Αρνήθηκε, πάντως, να αποκαλύψει πόσα 
χρήματα αποφάσισε να επενδύσει η Merck στα εμ-

βόλια για τον κορωνοϊό. 
Ο Περλμούτερ τόνισε ότι «τα περισσότερα προ-
γράμματα ανάπτυξης εμβολίων αποτυγχάνουν, εί-
ναι πολύ δύσκολο να φτιαχτεί ένα εμβόλιο« ». ξπως 
εκτιμά, είναι πιθανό ότι ο κόσμος θα χρειαστεί πε-
ρισσότερα από ένα εμβόλια για την Covid-19, προ-
κειμένου να καλυφθεί η τεράστια ζήτηση. Η Merck 
είχε σημειώσει στο παρελθόν επιτυχία με την ανά-
πτυξη εμβολίου για τον ιό Εμπολα, το οποίο βγήκε 
στην αγορά το 2019. 
Για την ανάπτυξη του ενός από τα δύο εμβόλια για 
την Covid-19, ο φαρμακευτικός γίγαντας εξαγόρασε 
την αυστριακή εταιρεία βιοτεχνολογίας Themis Bio-
science, η οποία έχει ξεκινήσει την ανάπτυξη ενός 
εμβολίου για τον κορωνοϊό. Το άλλο εμβόλιο θα 
αναπτυχθεί σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό IAVI, με βάση την ίδια πλατφόρμα που 
χρησιμοποιήθηκε στο εμβόλιο για τον Εμπολα. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Merck, Κεν Φρέζιερ, 
σε συνέντευξή του στους "Φαϊνάνσιαλ Τάιμς", ανέ-
φερε ότι θεωρεί υπεραισιόδοξο τον στόχο των 12 
έως 18 μηνών για την ανάπτυξη ενός αποτελεσμα-
τικού και ασφαλούς εμβολίου. Οπως είπε, θα απαι-
τηθούν "πολύ μεγάλες" κλινικές δοκιμές, που θα 
χρειαστούν αρκετούς μήνες, αν όχι χρόνια, για να 
ολοκληρωθούν.«Θέλεις να είσαι βέβαιος όταν φτιά-
χνεις ένα εμβόλιο για εκατομμύρια, αν όχι δισεκα-
τομμύρια ανθρώπους, ότι αυτό είναι ασφαλές», 
επισήμανε.
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Καπιταλισμός μεγάλος σταθμός    
στην ιστορία του ανθρώπου 

  Υπομονή, Λογική και  
  Αμεροληψία 

Π
ροσπαθούν όλες οι χώρες, να  επαναφέ-
ρουν κάποια ομαλότητα στη καθημερινή 
ζωή. 

Οι κάτοικοι  δειλά κάθονται στα τραπέζια των εστια-
τορίων και των καφενείων, μα δεν είναι φυσικό 
όταν ο/η σερβιτόρος φοράει την μάσκα όταν ακόμη 
ισχύει η απόσταση των δύο μέτρων. Θα περάσει 
καιρός  μα και   θα περάσουν ακόμη   μήνες μέχρις 
ότου επανέλθει κάποια ομαλότητα. Αυτό από μόνο 
λέει ότι δεν είναι καιρός ακόμη διότι ο κίνδυνός 
παραμένει εκεί όπου ήταν και πριν 3 μήνες.  
 Ας μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. 
Επί του παρόντος προσπαθούμε όλοι μας να προ-
σποιούμαστε ότι όλα είναι καλά, την στιγμή που 
στην πραγματικότητα ο κίνδυνος από τον αόρατο 
εχθρό παραμονεύει. Είναι σε αυτό το σημείο που 
χρειάζεται άψογη προσοχή και ποιό επικίνδυνο εί-
ναι κατά την μεταβατική περίοδο.    
Πολλοί θα είναι με την ψευδαίσθηση  ότι είναι όλα 
καλά, και οι επιφυλάξεις θα βρουν τον κάλαθο των 
άχρηστων.  Χάσαμε πολλές ζωές και ας προσέ-
ξουμε και ας περιμένουμε πριν χάσουμε μη γένοιτο 
άλλες ζωές.  Δυστυχώς οι Κυβερνήσεις ακόμη είναι 
σε πειραματικό στάδιο και το τραγικό είναι ότι τα 
πειράματα αφορούν κόσμο και τις ζωές τους. 
Λάθος απόφαση από τους “ειδικούς” επιστή-
μονες 
Η απόφαση που έχει παρθεί από την  Κυβέρνηση 
να ανοίξουν τα σχολεία, βρήκε πολλούς γονείς να 
αντιδράνε. Τα συνδικάτα είναι εναντίον της απο-
φάσεως  αυτής  και πολλές είναι οι υπογραφές, 
και διαμαρτυρίες με επιστολές  στην Κυβέρνηση 
για αυτή την εντελώς αδικαιολόγητη απόφαση 
αφού ακόμη ο κίνδυνος παραμονεύει. 
Το δημαρχείο Enfield είναι ενάντια στη απόφαση 
να ανοίξουν τα σχολεία τον άλλο μήνα και συγκε-
κριμένα την  1ην Ιουνίου 2020, την  στιγμή που 
δεν έχουν δοθεί  στους γονείς  πληροφορίες και 
λεπτομέρειες, πως θα καθαρίζονται οι τάξεις οι κα-
ρέκλες τα θρα-
νία, αφού σε ένα 
σχολείο  υπάρ-
χουν ένα σορό 
τρόπους πουυ 
μπορεί να μετα-
δωθεί ο ιός του 
Covid-19. 
Μάλιστα η εκ-
παίδευσης στα 
παιδιά είναι υψί-
στης σημασίας, 
αλλά και η ζωή 
υπεράνω όλων 
και η Κυβέρ-
νηση αδυνατεί 
να επιβεβαιώσει 
ότι είναι  ασφα-
λές να πηγαίνουμε σχολείο. 
Αν και τα εγγόνια μου δεν τα είδα για δύο μήνες, 
και πόσο θέλω να τα δω διότι όταν ανοίξουν τα 
σχολεία θα τα βλέπω επί καθημερινής βάσεως,  
εν τούτοις πρώτιστα από όλα θέλω να τα δω υγιή 
και τα εγγόνια μου και τα παιδιά και εγγόνια άλλων 
γονέων και παππούδων. Για αυτό τον λόγο είμαι 
εναντίον της ιδέας να ανοίξουν τα σχολεία τόσο 
νωρίς. Δεν έχω εμπιστοσύνη στην Κυβέρνηση ούτε 
και καν πιστεύω τι λένε διότι όπως έχει αποδειχθεί 
η ψευτιά και Συντηρητική Κυβέρνηση πάνε μαζί. 
 Οι ακαδημίες ας προσέξουν για το συμφέρον των 
παιδιών και όχι το δικό τους. 
Tα Academies δεν υπάγονται υπό την διοίκηση 
του Δημαρχείου, και λειτουργούν σαν εταιρίες τις 
οποίες χρηματοδοτεί η Κυβέρνηση, που ίσως να 
είναι το χειρότερο που μπορούσε ποτέ να συμβεί 
στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.  
Ουδέποτε υπήρξα οπαδός της ιδέας να μετατρα-
πούν τα εξαιρετικά σχολεία σε ακαδημίες, διότι 
φεύγουν από τον έλεγχο μίας τοπικής διοίκησης 
και γίνονται ανεξάρτητα στο σημείο που κάνουν 
ότι τους γουστάρει με αποτέλεσμα να αποτυγχά-
νουν τόσο στους εκπαιδευτικούς  όσο και στους 
οικονομικούς τομείς. 
 Εικόνες απερίγραπτες. 
 Επειδή η ασχολία μου θεωρείτε ως “key worker” 
εθελοντική εργασία, έκανα τις προάλλες το τεστ 
για τον κορωνοϊό. Βγήκα έξω μετά από τόσες 
εβδομάδες εσώκλειστος. Είδα τα καταστήματα 
κλειστά που άλλες φορές περνούσα και χαιρε-
τούσα  τους εργάτες εκεί, κάνοντας τους αστεία. 
Αυτή την φορά είδα το ένα κατάστημα μετά το 
άλλο κλειστά και ήταν μία δραματική εικόνα, κάτι 
που μου δημιούργησε ένα παράξενο αίσθημα.  
Ακόμη χειρότερο, όταν περίμενα για να κάνω το 
τεστ, ανατρίχιασα, όχι στο  γιατί φοβάμαι,  μα ίσως 
και να είχα. Τέλος πάντων έχουμε καταλάβει  ότι 
ακόμη δεν είμαστε κοντά στο να βρεθεί  κάποια 
λύση και ένα  αποτελεσματικό όπλο  ενάντια στον 
COVID-19. Είμαστε πολλές χιλιάδες μίλια μακριά 
από το σημείο που μπορούμε να χαλινώσουμε 

τον ιό. 
Πήγα στο Lee Valley Sports 
Centre, και μόλις μπεις μία 
φωνή από τον φρουρό φω-
νάζει “τα παράθυρα του αυ-
τοκινήτου κλειστά”. 
H περιοχή σταθμεύσεως 
αυτοκινήτων γεμάτη από 
τέντες. Ιατρούς νοσοκό-
μους φρουρούς γεμάτο τα-
μπέλες από οδηγίες.   
Λέω στο εαυτό μου εδώ εί-
ναι που διεξάγετε το φεστιβάλ του κρασιού και 
ήρθα εδώ εντελώς για άλλο σκοπό.  Για το wine 
festival ας περιμένουμε τον επόμενο χρόνο. 
 Το όλο τεστ διαρκεί περίπου 20 δευτερόλεπτα. 
Δηλαδή  10 δευτερόλεπτα που βάζει ένα μακρύ 
όπως το ear bud και το άλλο   στην μύτη για 10 
δευτερόλεπτα.  Τα αποτελέσματα έρχονται σε 2 
μέρες.  Τα αποτελέσματα που είχα πάρει ήταν 
NEGATIVE.  
Είναι ακόμη νωρίς όμως  και ας μην προσπαθούμε 
εμείς να φέρουμε κάποια ομαλότητα, όσο και αν 
προσπαθούμε, διότι η ομαλότητα θα έρθει  όταν 
φύγει ο ιός  και φυσικά εξαρτάτε από εμάς να φύγει 
όταν έχουμε υπομονή. Το άνοιγμα σχολείων ίσως 
να μην είναι η καλύτερη ιδέα,  μα ούτε και το άνοι-
γμα  επιχειρήσεων,  διότι όταν θέσουμε τα κέρδη 
βασικότερα από τις ζωές των ανθρώπων τότε εί-
μαστε άξιοι της τύχης μας.  
 Ας προχωρήσουμε μπροστά  και όχι να οπισθο-
δρομούμε. 
Ένας από τους κυριότερους λόγους που είχαμε 
τόσους θανάτους και που ακόμη αυξάνονται τα 
κρούσματα είναι λόγω του γεγονότος πως δεν 
γνωρίζουμε ακόμη πως μεταδίδετε ο ιός. Αν και 
υπάρχουν μερικές γνώσεις, είναι ελάχιστες για να 
μας κάνουν να γνωρίζουμε και να προσπαθούμε 
μα προσποιούμαστε ότι έχει επανέλθει κάποια 

ομαλότητα. Ας 
μην κοροϊ-
δεύομε τον 
εαυτό μας.  
Και αυτοί ακόμη 
που κάθονται 
στα τραπέζια 
των καφενείων 
ή πηγαίνουν για 
ψώνια στα κα-
ταστήματα, αν 
δεν έχουν το αί-
σθημα ότι κά-
ποιος τους κυ-
νηγάει  και 
πρέπει να προ-
φ υ λ α χ τ ο ύ ν , 
τότε δυστυχώς 

δεν πήραμε καθόλου ακόμη στα σοβαρά  τον όλο 
θανάσιμο κίνδυνο παραμονεύει.  
Είναι πολύ νωρίς για να χαλαρώσουν τα μέτρα 
ασφαλείας και δεν θα φύγει ο κίνδυνος  του 
COVID-19 την στιγμή που φλερτάρουμε κυριολε-
κτικά με τον χάρο. Περάσαμε δύσκολους μήνες 
ας μην επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν δύο, 
τρεις μήνες, μα να προχωρήσουμε με σύνεση και 
υπομονή χωρίς να ριψοκινδυνεύουμε. 
Μα θα μου πείτε οι εμπειρογνώμονες έτσι μας 
λένε. Ναι έτσι μα λένε μα τα αποτελέσματα  μέχρι 
σήμερα μιλούν από μόνα τους. 
  Είναι κάτι το καινούργιο που ακόμη οι ειδικοί δεν 
έχουν στα καλά καταλάβει τι συμβαίνει και δεν είναι 
και πολύ έξυπνο να παίζουμε παιχνίδια με τις ζωές 
του κόσμου. Χάθηκαν υπεραρκετές ζωές, δεν πρέ-
πει να χαθεί ούτε μία παραπάνω. Οι σκιτσογράφοι 
που είδα τι προάλλες ίσως να λένει πολλά για την 
σημερινή κατάσταση. Ο ιατρός εξετάζει ένα μικρό 
παιδί και λείε «η υγεία σου δεν είναι και τόσο καλή 
αλλά η οικονομία πάει μία χαρά». 
Η παροιμία λέει.  “Όποιος βιάζετε σκοντάφτει”  Ας 
μην πέσουμε λοιπόν έξω, όπως έπεσε η Κυβέρ-
νηση Τζόνσον που δεν είχε καταλάβει την σοβα-
ρότητα της κατάστασηε πριν 3 μήνες και ως εκ 
τούτου αντιμετωπίζουμε  τραγικά για την χώρα 
αποτελέσματα που ακόμη θρηνούμε τον χαμό 
τόσο ανθρώπων,  χάρις στη απροσεξία και τη λαν-
θασμένη εξ αρχής και παράλογης  πορεία που 
πείρε η  Κυβέρνηση. Το δις λανθάνει ουκ  εστί 
πράξης σοφού προσώπου. 
 Είναι καιρός πλέον ο κος Τζόνσον να αρχίσει να 
συνεργάζεται με τον λαό, και καλύτερα να αρχίσει 
με τους  δασκάλους και τα συνδικάτα.  Ο κος Τζόν-
σον αν αρχίσει να μιλά λιγότερο για να έχει καιρό 
να ακούει τις φωνές του κόσμου περισσότερο, 
ίσως να δούμε καλύτερες ημέρες. Μα με τέτοια 
“αχάπαρη”  κυβέρνηση  αμφιβάλω αν θα   δούμε 
ποτέ   ένα  καλύτερο” αύριο. Υπομονή, λογική και 
αμεροληψία είναι κάτι που λείπει από την σημερινή 
κυβέρνηση.

του  
Γιώργου Α.Σάββα

H
 γέννηση, η ανάπτυξη 
και η σταθεροποίηση 
του καπιταλισμού το 

θέμα.  
Από τα τέλη του 5ου 
αιώνα,που κατέρρευσε η Ρω-
μαϊκή Αυτοκρατορία, κυριαρ-
χούσε στην Ευρώπη και πολ-
λές χώρες της Ασίας(Κίνα, 
Ινδίες,Ιαπωνία κ.ά.) το  
φεουδαρχικό σύστημα. 
Για αρκετούς αιώνες.  

Δουλοκτητικό το κοινωνικό οικονομικό σύστημα 
επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.  Δύο οι βασικές 
κοινωνικές ταξεις. Δουλοκτήτες από τη μια και 
δούλοι από την άλλη.  
Οι μορφές του φεουδαρχικού συστήματος,που 
διαδέχθηκε το δουλοκτητικό σύστημα, ποίκιλαν 
ανάλογα με τις συνθήκες της δοσμένης χώρας. 
Ωστόσο, τα βασικά γνωρίσματα του φεουδαρχι-
κού συστήματος θεωρούνται η μονοπώληση της 
γης και των φυσικών πηγών παραγωγής από μια 
τάξη φεουδαρχών   γαιοκτημόνων,που δεν ήταν 
παρά μια μικρή  μειοψηφία της κοινωνίας και πε-
ριλάμβανε από μικροευγενείς μέχρι απόλυτους 
άρχοντες,  βασιλιάδες, τσάρους,Πάπες κ.ά. Μέσα 
και η εκκλησία. Η οικονομία ήταν σχεδόν στο σύ-
νολό της αγροτική.  
Πέραν του 90% του πληθυσμού ζούσε από τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία.  
Το όλο σύστημα στηριζόταν στις ατέλειωτες στρα-
τιές των δουλοπάροικων,των υποτελών στους 
φεουδάρχες αγροτών, που ήταν δεμένοι με τη γη 
και δούλευαν στα κτήματα χωρίς πληρωμή.   
Στις ελάχιστες ελεύθερες ώρες τους,οι δουλοπά-
ροικοι καλλιεργούσαν ένα μικρό κλήρο που τους 
παραχωρούσαν τα αφεντικά τους οι φεουδάρχες.  
Σίγουρα καλύτερη ήταν η θέση τους από τους 
δούλους της δουλοκτητικής κοινωνίας, οι οποίοι 
δεν  ήταν παρά προσωπική, ατομική ιδιοκτησία 
των δουλοκτητών! 
Όμως,οι δουλοπάροικοι αγρότες δεν είχαν στοι-
χειώδη οικονομικά και πολιτικά δικαιώματα, με 
αποτέλεσμα να εξαρτώνται πάντα από την κυ-
ρίαρχη θέση των φεουδαρχών. 
Ακόμα, ήταν αναγκασμένοι να παίρνουν μέρος 
σε πολέμους που οι διάφοροι μεγάλοι φεουδάρ-
χες, ευγενείς και βασιλιάδες, διεξήγαν μεταξύ τους 
για οικονομικούς λόγους, κυρίως για περισσότερη 
γη και πρόσβαση σε φυσικούς πόρους. 
Γεμάτη από ηρωικές εξεγέρσεις και ξεσπάσματα 
των υπόδουλων εξαθλιωμένων δουλοπάροικων 
αγροτών ήταν η εποχή της φεουδαρχίας, η εποχή 
που κυριαρχούσε το φεουδαρχικό  σύστημα πα-
ραγωγής. 
Στις λιγοστές πόλεις, που υπήρχαν επί φεουδαρ-
χίας, αναπτύχθηκαν διάφορες χειροτεχνίες, οι 
οποίες τροφοδοτούσαν τις περιορισμένες αγορές 
με υφάσματα,είδη ρουχισμού και υπόδησης, πή-
λινα είδη, σιδηρικά,χάλκινα αντικείμενα, κοσμή-
ματα, καλάθια κτλ. 
Ένα μέρος της παραγωγής αυτής πραγματοποι-
ούνταν στην ύπαιθρο από τους ίδιους τους δου-
λοπάροικους αγρότες. 
Σε αντίθεση με τους δουλοπάροικους, οι  χειρο-
τέχνες των πόλεων δεν ήταν υπόδουλοι στους 
φεουδάρχες. Οι περισσότεροι ήταν οργανωμένοι 
σε επαγγελματικές συντεχνίες, με πρώτες τις συ-
ντεχνίες των οικοδόμων. Υπήρχαν και οι συντε-
χνίες των εμπόρων.  Τα συντεχνιακά εργαστήρια 
ήταν συνήθως πολύ μικρά και αποτελούνταν από 
τον μάστορα, δύο ως τρεις καλφάδες, βοηθούς 
τεχνίτες και ένα μαθητευόμενο. Όλα τα εργαστή-
ρια του ίδιου επαγγέλματος συνδέονταν μεταξύ 
τους σε ομοειδείς  
συντεχνίες,οργανωμένες ομοσπονδιακά με βάση 
την πόλη. Οι μαστόροι κατείχαν στα χέρια τους 
την παραγωγή ολόκληρη. Αγόραζαν τις πρώτες 

ύλες,προχωρούσαν στην κατασκευή,στην παρα-
γωγή,του προϊόντος και αναλάμβαναν και την 
πώληση του στην αγορά.  
Το συντεχνιακό σύστημα στην Ευρώπη εμφανί-
ζεται κιόλας από τον 7ο αιώνα, ενώ στην Ασία 
ίσως και νωρίτερα. 
Τα συμφέροντα των συντεχνιών συγκρούονταν 
άμεσα με τα συμφέροντα των φεουδαρχών, με 
αποτέλεσμα να ξεσπούν συχνά τοπικοί πόλεμοι 
και διαμάχες. 
Την αλλαγή ενός κοινωνικό-οικονομικού συστή-
ματος δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν κάτι το ξα-
φνικό το απότομο. Το κάθε κυρίαρχο κοινωνικό 
οικονομικό σύστημα ενέχει στοιχεία του επόμενου 
συστήματος,καθώς και υπολείμματα του προ-
ηγούμενου. Η φεουδαρχία, το φεουδαρχικό σύ-
στημα,από τα πρώτα στάδια ενείχε το σπέρμα 
του καπιταλισμού:την τάξη των εμπόρων.  
Οι έμποροι είναι ουσιαστικά χαρακτηριστικό του 
καπιταλισμού,παρόλο που τους συναντάμε και 
στην Αρχαία Ελλάδα, στην Αρχαία Ρώμη και στη 
φεουδαρχία,με διαφορετικούς φυσικά ρόλους. 
Σημαντική η θέση των κεφαλαιοκρατών εμπόρων 
από τον 5ο αιώνα.  
Συνεργάζονταν στενά με τους φεουδάρχες  
γαιοκτήμονες και με τον καιρό ανέλαβαν το  
διακανονισμό του εξωτερικού εμπορίου.  
Έχτισαν μια σειρά πόλεις, κυρίως παράλιες,  
ανέπτυξαν το δουλεμπόριο στην Αφρική και με 
τα ταξίδια τους διεύρυναν τη διεθνή αγορά,υπο-
σκάπτοντας έτσι τα θεμέλια της φεουδαρχίας. 
Η διεύρυνση του εμπορίου και η επέκταση της 
αγοράς, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο  
ενίσχυσαν την εμφάνιση και ανάπτυξη του καπι-
ταλισμού, του καπιταλιστικού συστήματος. 
Οι μαστόροι των συντεχνιών, που κατείχαν στην 
ουσία τα μέσα παραγωγής, απέκτησαν δύναμη 
και ανέπτυξαν τη χειροτεχνική παραγωγή, πριν 
την καπιταλιστική παραγωγή. 
Οι πλούσιοι έμποροι επένδυσαν τα κεφάλαιά τους 
προς την ίδια κατεύθυνση,στην παραγωγή. 
Ο Καρλ Μαρξ στο "Κεφάλαιο" έγραψε: 
«Το πέρασμα από το φεουδαρχικό τρόπο παρα-
γωγής ακολουθεί δύο δρόμους. Ο παραγωγός 
γίνεται έμπορος και κεφαλαιοκράτης, σε αντιδια-
στολή προς την αγροτική φυσική οικονομία και 
τους περικλεισμένους μέσα στις συντεχνίες τους 
χειροτέχνες της Μεσαιωνικής Βιομηχανίας.  
Αυτός είναι ο πραγματικός επαναστατικός δρό-
μος. Στη δεύτερη περίπτωση, ο έμπορος γίνεται 
και άμεσος παραγωγός». 
Με τον καιρό, ο συντεχνιακός τρόπος παραγωγής 
με τα εργαστήρια χάθηκε και τη θέση του πήρε 
το σύστημα των εργοστασίων. 
Παράλληλα, η αγροτική παραγωγή της φεουδαρ-
χίας βρισκόταν σε μεγάλη αποσύνθεση, με απο-
τέλεσμα να είναι εύκολη λεία για τις επερχόμενες 
επαναστάσεις. Στα μέσα του 18ου αιώνα στην 
Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Βρετανία, πραγματο-
ποιήθηκαν σπουδαίες εφευρέσεις μηχανών, κυ-
ρίως στον κλάδο της υφαντουργίας, που επέβα-
λαν βασικές αλλαγές στον τρόπο παραγωγής.  
Γενικά, μια σειρά παράγοντες έκαναν αναγκαία 
μια ριζική αλλαγή: Δημιουργία νέων αγορών, δια-
θέσιμα κεφάλαια 
(είχαν συσσωρευτεί από την εισροή χρυσού και 
ασημιού από τα ορυχεία της Αμερικής, την κατα-
λήστευση της Ασίας και το δουλεμπόριο στην 
Αφρική) κατεστραμμένοι αγρότες που προσφέ-
ρονταν ως μισθωτοί εργάτες στα νεοδημιούργητα 
εργοστάσια. Οι συνθήκες για την τελική επικρά-
τηση του καπιταλισμού ήταν ετσι ώριμες.  
Όμως,η αλλαγή του συστήματος δεν μπορεί να 
γίνει ειρηνικά.  
Η κιόλας ετοιμοθάνατη φεουδαρχία χρειάστηκε 
να συντριβεί από την ανερχόμενη αστική τάξη 
μέσα από μια σειρά επαναστάσεις. 
Το κείμενο μακρύ,ο χώρος περιορισμένος. 
Θα συνεχίσω από εδώ που έμεινα.

του 
Βασίλη Κωστή 
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Η μαγκιά στον άνθρωπο είναι να μπορεί να συγχωρεί! 
 Της Έλισσας Ξενοφώντος 

 

O
ι μέρες του εγκλεισμού εί-
ναι μέρες περισυλλογής και 
αυτοκριτικής. Εσύ, ο εαυ-

τός σου μαζί με τις  σκέψεις σου 
και τα συναισθήματά σου… Έρ-
χεσαι αντιμέτωπος με την πρα-
γματικότητα του σήμερα και θέλεις 

να ψάξεις και να αναλύσεις τις λεπτομέρειες αυτού 
που εσύ ονομάζεις ΕΓΩ σου. 
 Η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας ανήκει 
πλέον στα ανεξήγητα, απρόβλεπτα  συμβάντα 
του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα!  Τόσο τρα-
γικά ανέλπιστο είναι αυτό που περνάμε. Δέκα 
βδομάδες απομόνωσης, που είτε το θέλουμε είτε 
όχι, μας φέρνουν αντιμέτωπους με τον κολλητό 
μας, που δεν είναι άλλος από τον εαυτό μας. Ευ-
καιρία να ‘ρθούμε πιο κοντά του, να τον νοι-
ώσουμε,  να τον κατανοήσουμε, να τον αναλύ-
σουμε σαν να επρόκειτο για ένα καινούριο φίλο 
που βρέθηκε ξαφνικά στην παρέα μας. Είναι κυ-
ριολεκτικά μια υποχρεωτική συνάντηση, που δεν 
μπορούμε να την αποφύγουμε, αφού δεν υπάρχει 
καμία δικαιολογία αναβολής του ραντεβού αυτού. 
Κατά βάθος ξέρεις ότι η συνάντηση αυτή πρέπει 
να γίνει έστω και τώρα και δεν υπάρχει καμία δι-
καιολογία αναβολής του ραντεβού σου. Για κά-
ποιους μπορεί να είναι η πρώτη πραγματική, αλη-
θινή  γνωριμία με το ΕΙΝΑΙ τους. 
Όλοι νοιώθουν άγχος όταν πρόκειται για κάτι και-
νούριο όμως δεν υπάρχει περίπτωση αναβολής. 
Πριν όμως από το καθορισμένο ραντεβού, μόνος 
αξιολογείς τα δεδομένα σχετικά με το πόσο λίγο 
ή πολύ, εσύ ο ίδιος γνωρίζεις τον εαυτό σου... 
Εδώ επειδή τα πράγματα αρχίζουν να δυσκο-
λεύουν και τα ερωτηματικά είναι πολλά, προσπα-
θείς να σκεφτείς: Τι γνώμη έχουν οι άλλοι για 
σένα; Και έτσι αρχίζεις να καταγράφεις στο μυαλό 
σου… «Νομίζουν αυτό κι εκείνο…» μα κολλάς 
τελικά σε κάτι που σου το έχουν πει αμέτρητες 
φορές: «Πρέπει να αλλάξεις, να γίνεις πιο σκλη-
ρός…».  Κι εσύ, αυθόρμητα θυμάσαι την απά-
ντηση που τους είχες δώσει: «Ας αλλάξουν αυτοί, 
ας γίνουν πιο άνθρωποι». «Ζήσε τότε με τον ρο-
μαντισμό σου, ζήσει με τις ψευδαισθήσεις σου!» 
Κι εσύ, έτσι απλά, καταγράφεις στη λίστα σου κι 

αυτό, ότι είσαι ρομαντικός, αλλά ποτέ δεν πίστε-
ψες ότι είσαι ένας αδιόρθωτος ρομαντικός της 
παλιάς σχολής και βάλε… 
Η υποχρεωτική λοιπόν συνάντηση με το φιλαράκι 
του, τον εαυτό σου βασικά, πραγματοποιείται… 
Αν και νοιώθεις αμήχανος, αρχίζεις τις κουβέντες, 
τις συζητήσεις ως να επρόκειτο για μια νέα γνω-
ριμία. Και του μιλάς για αυτό και εκείνο και σου 
απαντά απλά και κατανοητά γιατί τώρα ο χρόνος 
έχασε το μέτρο και το μέτρο χάθηκε μέσα στο 
χρόνο. 
Απ΄όλα που έχετε πει τελικά, εσύ απλά κρατάς 
μια διαπίστωση που έχεις κάνει για σένα τελικά. 
Παράξενη αλλά αληθινή: Να μπορείς να συγχω-
ρείς! Η  μαγκιά στον άνθρωπο είναι να μπορεί να 
συγχωρεί ακόμα και αν ο άλλος δεν το αξίζει! 
Κι αρχίζει να ψάχνεις το θέμα πιο βαθιά και τελικά 
χαίρεσαι γιατί έχουν γίνει και επιστημονικές έρευ-
νες.  «Το να συγχωρούμε τον εαυτό μας και τους 
άλλους έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για την ψυ-
χολογία όσο και για το σώμα μας!» Τέλειο αυτό! 
Πώς αλήθεια θα ορίζαμε τη συγχώρεση… Ας ξε-
κινήσω από την ετυμολογία της λέξης: Σ υ ν – χ 
ω ρ ώ σημαίνει δίνω χώρο. Δίνω χώρο σε μια 
διαφορετική άποψη από τη δική μου - πολλές 
φορές ακόμα κι αντίθετη – να συνυπάρξει στη 
σκέψη  μου. Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι υπο-
χρεώνομαι να αλλάξω την στάση μου απέναντι 
σε μια κατάσταση. 
Απλά δίνοντας χώρο, σημαίνει ότι κατανοώ κι 
αντιλαμβάνομαι την διαφορετική ερμηνεία που 
μπορεί να δίνει ο άλλος σε ένα γεγονός. Κοιτάζω, 
δηλαδή, και πιο μακριά από την δική μου θέση, 
χωρίς απαραίτητα να ενστερνιστώ την γνώμη του 
άλλου. Ανοίγω τους ορίζοντες μου και δεν κλεί-
νομαι στο «εγώ» μου. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, 
θα μπορούσαμε να πούμε ότι το να συγχωρώ 
κάποιον πρόκειται περισσότερο για μια προσω-
πική υπόθεση παρά μια συμπεριφορά που το αν 
θα την εκδηλώσουμε εξαρτάται από την στάση 
του άλλου. 
«Είναι γενικά αποδεκτό ότι όταν οι άνθρωποι συγ-
χωρούν απολαμβάνουν στο μέλλον πιο υγιείς 
σχέσεις, δεν εκδηλώνουν χρόνιες ασθένειες 
υγείας, έχουν μειωμένο θυμό, άγχος και κατά-
θλιψη και είναι πιο αισιόδοξοι και με περισσότερη 
εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στους άλλους». 

Απίθανη κι αυτή η διαπίστωση! 
Πώς θα μπορούσατε να συγχωρέσετε τον εαυτό 
σας πρώτα και μετά τους άλλους για πράγματα 
που έγιναν στο παρελθόν; Απλά να  θυμάστε ότι 
το παρελθόν είναι παρελθόν και δεν υπάρχει τί-
ποτα που μπορείτε να κάνετε για να το αλλάξετε, 
οπότε σταματήστε να ασχολείστε με αυτό. Ανα-
λογιστείτε τις αξίες σας και θυμηθείτε ότι είστε 
καλός άνθρωπος, αλλά ίσως να χάσατε το δρόμο 
σας κάποια στιγμή. Δείτε πώς αλλιώς θα μπο-
ρούσατε να πράξετε και σκιαγραφείστε στο μυαλό 
σας  το μέλλον. Δεχτείτε ότι είστε άνθρωποι και 
μπορεί να κάνατε λάθος. Ίσως ήρθε η ώρα να 
κάνετε το επόμενο βήμα και να προχωρήσετε πα-
ρακάτω. 
«Συγχωρήστε τους άλλους….» Ακόμη πιο δύ-
σκολη υπόθεση. Το ξανασκέφτεσαι! Κι όμως, θυ-
μηθείτε, η συγχώρεση είναι μια διαδικασία που 
απαιτεί χρόνο γι αυτό είναι μάλλον απίθανο να 
συμβεί μέσα σε λίγες μέρες. Θυμηθείτε ότι κανείς 
δεν είναι τέλειος και όλοι κάνουμε λάθη μερικές 
φορές ακόμα και εμείς οι ίδιοι. Η συγχώρεση είναι 
κάτι που κάνουμε για τον εαυτό μας, όχι για το 
άλλο άτομο. 
Υπάρχουν στιγμές στην ζωή σου που πρέπει να  
φανείς ανώτερος των περιστάσεων. Υπάρχουν 
στιγμές στην ζωή σου που δεν φτάνει να είσαι 
καλός με τους καλούς, αλλά πρέπει να είσαι καλός 
και με τους σκάρτους. 
Όταν μπορέσεις να περάσεις αυτή την λεπτή 
γραμμή και να γίνεις ΥΠΕΡάνθρωπος, τότε μπο-
ρείς να λες στον εαυτό σου πως προσπάθησες 
και εσύ να κάνεις καλύτερο τον κόσμο. Αν απλά 
αρκείσαι σε αυτά που κάνουν οι πολλοί, τότε μην 
ζητά ιδιαίτερα ανταλλάγματα και ξεχωριστή ζωή. 
Η μαγκιά είναι ο άνθρωπος να μπορεί να συγχω-
ρεί και αν ο άλλος δεν το αξίζει, να μπορεί να 
συγχωρεί και αν ο άλλος δεν το ζητήσει. Η μαγκιά 
στον άνθρωπο είναι να καταλάβει πως αν συγ-
χωρήσει κάποιον, δεν το κάνει για τον «κάποιο», 
αλλά για να έχει καθαρή την ψυχή του. 
Και πάντα με την κρυφή ελπίδα πως εκείνος που 
συγχώρησε, θα γίνει καλύτερος άνθρωπος στο 
μέλλον. Είτε  αντιλήφθηκε την καλοσύνη του, είτε 
όχι. 
Να μάθεις να συγχωρείς. Μόνο έτσι θα μάθεις να 
ζεις. Αληθινά. Να συγχωρείς. 

Πάντα άκουγα αυτές τις φιλοσοφίες και παρανοϊ-
κές για μένα αναλύσεις στα μυθιστορήματα κι 
έλεγα «Μα πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άν-
θρωποι με τόση μεγάλη ψυχή για να μπορέσουν 
να ξεπεράσουν τις ψυχές τους και να ανεβούν σε 
ένα άλλο επίπεδο;» Τότε το χαρακτήριζα υπερ-
φυσικό…  Πολλές φιλοσοφημένες απόψεις γύρω 
από τον άνθρωπο που ανεβαίνει ένα άλλο επί-
πεδο φιλοσοφίας και πράξης την ίδια στιγμή. 
Θαύμαζα ακόμα και την δύναμη τους να γράψουν 
αυτές τις σκέψεις στο χαρτί. 
Με τα χρόνια και τις εμπειρίες όμως κάποια πρά-
γματα είναι πιο εύκολα απ΄ότι νομίζεις. Το να με-
γαλώνεις σημαίνει να συγχωρείς όλα αυτά που 
ποτέ δεν μπορούν να είναι όπως τα φαντάστηκες. 
Τους ανθρώπους που σε πλήγωσαν. Αυτούς που 
σε αγάπησαν όσο μπορούσαν, αλλά όχι αρκετά. 
Αυτοί που δεν ήταν τέλειοι ή που δεν τους γνώ-
ρισες τη σωστή στιγμή. Να τους συγχωρέσεις , 
να τους καταλάβεις και ύστερα να συνεχίζεις. Το 
να μεγαλώνεις, σημαίνει να μαθαίνεις ότι μπορείς 
κάποια πράγματα να τα ξεπεράσεις. Και η χρο-
νική αυτή στιγμή στην παγκόσμια ιστορία της  αν-
θρωπότητας με τον θάνατο να καραδοκεί στο 
δρόμο μας,  όλοι μεγαλώσαμε στα γρήγορα και 
στα σίγουρα. 
Ίσως η συγχώρεση να είναι για εσάς το τελευταίο 
πράγμα που θα θέλατε να κάνετε τώρα. Σκεφτείτε 
όμως, πως αν δεν το κάνετε, είναι σαν να αφήνετε 
μια πληγή ανοικτή, αρνούμενοι να  κάνετε κάτι 
για να την θεραπεύσετε. Η πληγή αυτή θα συνε-
χίσει να σας προκαλεί πόνο. Στην πραγματικό-
τητα υποφέρουν περισσότερο εκείνοι που δεν 
συγχωρούν. Ας μη ξεχνάμε ότι η συγχώρεση, μας 
επιτρέπει να προχωρούμε  παρακάτω στη ζωή 
μας. Αν δεν το κάνουμε πώς θα μπορούμε πλέον 
να κατανοούμε τους άλλους που είναι στη ζωή 
μας ή αυτούς που θα έρθουν μετά!  
Τελικά κάτι ξεχωριστό μαθαίνουμε για εμάς σε 
ένα ραντεβού προγραμματισμένο με το ΕΙΝΑΙ 
μας! Και το συμπέρασμα;  
Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο. Το να συγ-
χωρείς είναι θεϊκό! (Alexander Pope, 1688-1744, 
Bρετανός ποιητής).
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Το νέο βιβλίο της Σεμίνας Διγενή με τίτλο «Οι Απείθαρχοι»  
κυκλοφορεί από τις Eκδόσεις «Κάκτος». Στα βιβλιοπωλεία και σε e-book 

O
ι Απείθαρχοι, μια σύνθεση έρευνας, μελέτης 
και μυθοπλασίας, με εξώφυλλο έναν υπέ-
ροχο πίνακα του διεθνούς εικαστικού Κω-

στή Γεωργίου και επιμέλεια Γιώργου Προεστού, 
μας μεταφέρουν στο «μεταιχμιακό» σύμπαν μιας 
εξαϋλωμένης ουτοπικής πόλης, όπου ζουν κάποια 
μαγικά πλάσματα που .. δεν χωρούν πουθενά .   
 

Σ
τους 50 ορόφους ενός παράξενου "Κόκκινου 
Ουρανοξύστη" συνυπάρχουν και διεξάγουν 
συναρπαστικούς διαλόγους ξεχωριστές προ-

σωπικότητες, συγγραφείς, ηθοποιοί, ποιητές, τρα-
γουδιστές, επιστήμονες κ.ά. Ανάμεσα στους 100 
απείθαρχους  "ενοίκους", ο Μπόουι, ο Λένιν, η Νί-
νου, ο Αϊνστάιν, ο Μπέρνχαρντ, η Μονρόε, η Κοτο-
πούλη, ο Προυστ, ο Αττίλας, η Γουαινχάουζ, η Λα-
μπέτη, ο Βέγγος, ο Σαραμάγκου, ο Φρόιντ, ο 
Σιδηρόπουλος, ο Γουίλιαμς, η Γώγου, ο Πικάσο, ο 
Βάρναλης, ο Κομπέιν, η Βασιλειάδου, ο Χόκινγκ 
κα. Μια παράξενη Βαβέλ, όπου περιέργως όλοι 
συνεννοούνται άψογα. Ακόμη και μέχρι το αναπά-
ντεχο τέλος. 
 

Η
 συγγραφέας ''φιλοξενώντας'' αυτά τα πλά-
σματα στο σύμπαν ενός ολοζώντανου πύρ-
γου,  με δυνατότητες επιλογής εποχών, συ-

ναισθημάτων  και περιοχών στους ορόφους του, 
σαγηνεύεται απ' αυτούς και δημιουργεί ισχυρούς 
δεσμούς μαζί τους. Ζει μέσα στην αλλόκοτη παρά-
ταση των  ζωών τους, με όσα συνεπάγεται κάτι τέ-
τοιο...  
 

Ο
ι  ένοικοι των ορόφων του Επανασχεδια-
σμού, των Τραυμάτων,  των Αυτοκτονιών, 
της Εντροπίας, του Παιδικού Εαυτού, των 

Πειραμάτων κ.α (που τόσον καιρό στο σύμπαν, 
δεν είχαν ενημέρωση για τον τελικό προορισμό 
τους), ''ξαναζούν'' για λίγο ακόμη και συνυπάρχουν 
σ' αυτόν τον χώρο αναμονής.   
 

Κ
άποιοι  γίνονται φίλοι και αλληλοπροστατεύο-
νται, κάποιοι εραστές, κάποιοι παραμένουν 
εχθροί στην αιωνιότητα, κάποιοι γίνονται οι-

κογένεια, κάποιοι κάνουν συνέχεια πάρτι, κάποιοι 
δε σταματούν να αυτοκτονούν, άλλοι επινοούν νέες 
μορφές αντίστασης και κάποιοι άλλοι, επισκέπτο-
νται τακτικά το Ρετιρέ της Λήθης, όπου εξαγνίζονται 
από επώδυνες ή τοξικές αναμνήσεις. Εκεί, ένα πα-
ντοδύναμο detox, διαλύει  βασανιστικές λύπες διαρ-
κείας, απομακρύνει νεκρά κύτταρα ενοχών, εξα-
φανίζει  ανεπιθύματα φουσκώματα του στρες και 
επουλώνει ματωμένες ραγάδες αναμνήσεων .  
 

Σ
πουδαίοι άνθρωποι του θεάτρου, εμπλέκονται 
με τα κεφάλαια του βιβλίου, μέσα από μικρά 
videos -μονόπρακτα, που μπορεί κανείς να 

παρακολουθήσει  στα social media του "Κάκτου" 
και της συγγραφέως.  
 

Η
 Σμαράγδα  Καρύδη  κάνει τις συστάσεις του 
βιβλίου, ο Γιώργος Κιμούλης "συνυπάρχει" 
με τον Σαραμάγκου και τον Βέγγο στη Μα-

κρόνησο , ο Γιάννης Στάνκογλου με τον αγαπημένο 
του Ντέιβιντ Μπόουι στο Λονδίνο, η Ελένη Ράντου 
με τον Ρολάν Μπαρτ και την Μαρίκα Νίνου στην 
Κοκκινιά, ο Γρηγόρης Βαλτινός με τον Αινστάιν, 
τον Χόκινγκ και την Γουαινχάουζ στο Κάμντεν Τά-
ουν,  ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος με τον Προυστ 
και την Κοτοπούλη στην Ομόνοια , η Βίκυ Σταυρο-
πούλου με τον Ουγκώ στα Πυρηναία, ο Χρήστος 
Χατζηπαναγιώτης με τον Ρόμπιν Γουίλλιαμς στο 
Σικάγο, ο Νίκος Κουρής  με τον Πικάσο στο Παρίσι, 
ο Σταμάτης Φασουλής περιγράφει ένα φαντασμα-
γορικό πάρτι αυτοκτονιών, ενώ η Πέγκυ Τρικαλιώτη 
με την Κατερίνα Διδασκάλου ερμηνεύουν σύντομες 
ιστορίες κοριτσίστικων τραυμάτων. 
 

Η
  Σεμίνα Διγενή, μέσα από το κείμενό της, 
θέτει το ερώτημα: Θα καταφέρει τελικά, αυ-
τός ο παράδοξος κόσμος των ''Απείθαρχων'', 

να δώσει σε όλα, ένα τέλος ή μια αρχή, με την 
έμπνευση που τους αξίζει;  
Θα τολμήσει να πάρει μια καθοριστική  απόφαση, 
για την  Μνήμη του Κόσμου; 

ΕΓΡΑΨΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: 

H
 φαντασία της Σεμίνας Διγενή και η απίθανη 
γραφή της προίκισαν τα τρομερά πλάσματα 
του ουρανοξύστη της με νέο σφυγμό  και τα 

άφησαν να συνδιαλέγονται στο τράνζιτ του νου της, 
για να μεταγγίσουν κύματα πυκνής σπουδαίας σκέ-
ψης στο μυαλό του αναγνώστη. "Οι Απείθαρχοι" 
είναι ένα σουρεαλιστικό σενάριο που θα μπορούσε 
να είναι ταινία. Ένα ευφυές παραμύθι για ενηλίκους 
που μαρτυρά πολλή μελέτη. Ένα δύσκολο, τολμηρό 
λογοτεχνικό εγχείρημα, μέχρι να ανοίξει η πόρτα 
στη μνήμη και να συνειδητοποιήσεις ότι στην πρα-
γματικότητα είναι μια απολύτως προσωπική ιστορία.  
Μαρίνα Τσικλητήρα Εφημερίδα REAL NEWS 
 

Έ
νας ζωντανός ουρανοξύστης, ένα σουρεαλι-
στικό σκηνικό  γεμάτο κραυγές,  έρωτες, 
πάθη, συγκρούσεις,  γέλια, συζητήσεις και 

μουσικές. Και η συγγραφέας-μαέστρος, διαχειρίζεται 
τα φορτία των εκλεκτών ενοίκων του,  με τη συστολή 
μιας έφηβης και τη δυναμική μιας αμαζόνας.  Χτίζει 
μια φανταστική δομή εκλεκτών και πρωτοπόρων, 
που πέρασαν από αυτή τη ζωή και χάραξαν την 
επιδερμίδα  και συνάμα καθόρισαν τον πυρήνα  αυ-
τού του κόσμου.    
Κωστής Γεωργίου PROTOTHEMA.GR 
 

H
 Σεμίνα Διγενή στο δεύτερο βιβλίο της κάνει 
ένα πιο στέρεο βήμα προς τη μυθοπλασία, 
κατασκευάζοντας πολύπλευρους χαρακτήρες, 

ενώ παράλληλα συνθέτει με δεξιοτεχνία ένα σφι-
χτοδεμένο περιβάλλον, όπου εναλλάσσεται συνεχώς 
το δραματικό στοιχείο με τη συναισθηματική ανεμε-
λιά και το γκροτέσκο χιούμορ, με τη βοήθεια μιας 
σουρεαλιστικής επίστρωσης, που καταλαμβάνει το 
βιβλίο από την αρχή μέχρι το τέλος.   
Παναγιώτης Κολέλης  DIASTIXO.GR 
 

Δ
ιάβασα τους «Απείθαρχους»  στην καραντίνα 
κι είναι δύσκολο να περιγράψω την εμπειρία, 
όπως είναι δύσκολο να ταξινομήσει κανείς 

ακριβώς, αυτό το  βιβλίο. Κι αυτή είναι η δύναμή 
του. Είναι ένα πρωτότυπο πρότζεκτ, που βιώνεται 

απολαυστικά καθώς το διαβάζεις -παράδοξο και συ-
ναρπαστικό- το οποίο όμως, μένει και μαζί σου για 
καιρό μετά το τέλος του.      Άρης Δημοκίδης LIFO 
 

Π
ολύ τολμηρό, με σουρεαλιστικές διαστάσεις 
και κινηματογραφική ροή, το νέο βιβλίο της 
Σεμίνας Διγενή, «Οι Απείθαρχοι». Ένα πό-

νημα για τον χρόνο, τη μνήμη και τη λήθη.  
Η συγγραφέας χρησιμοποιεί μια γραφή  δημοσιο-
γραφική, κινηματογραφική, που πετυχαίνει κατευ-
θείαν τον στόχο, κρατώντας  αμείωτη την ένταση 
ως το τέλος. Το πόνημά της κρύβει πίσω του πολύ 
διάβασμα και έρευνα. Ένα βιβλίο-μάθημα πολιτι-
σμού, χωρίς όμως διδακτισμό. 
Δέσποινα Σαββοπούλου  ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 
 

Ε
ίναι ένα βιβλίο που σε παίρνει από το χέρι και 
σε τραβάει στο δικό του μονοπάτι. Ταξίδεψα 
επί σχεδόν τρεις μέρες, μέχρι να φτάσω στον 

τελικό προορισμό. Ομολογώ πως δεν ήθελα να τε-
λειώσει και γι αυτό το τράβηξα λίγο.  
Η άμαξα σταμάτησε γωνία Σαρρή και Ωγύγου, στου 
Ψυρρή, διαγώνια αριστερά από το Θέατρο ΑΠΟ-
ΘΗΚΗ, απέναντι από το υπαίθριο πάρκινγκ. 
Εκεί κατέβηκα, εκεί με άφησε η άμαξα, εκεί με απο-
χαιρέτησε ένας μοναδικός αμαξάς. Η άμαξα θα ξε-
κινούσε να φύγει, μόλις έκλεινα και την τελευταία 
σελίδα. Κι έφυγε.. Όμως, μέσα μου δεν είχα κενό. 
Ήμουν τόσο γεμάτος από όλο αυτό.  
"Απείθαρχοι" σας ευχαριστώ! Γιάννης Αγγέλου ALT.gr 
 

Έ
να εκπληκτικά δυνατό βιβλίο, από τις Εκδό-
σεις Κάκτος,  που σαγηνεύει, προκαλεί αλλά 
και ευαισθητοποιεί συνειδήσεις. Η συγγρα-

φέας έχει φτιάξει ζωηρούς διαλόγους, από τους οποί-
ους αντλείται  τροφή για σκέψη. Τι αφήνουμε πίσω 
όταν ο χρόνος για εμάς σταματά; Πώς θα επαναφέ-
ρουμε τους εαυτούς μας, αλλά και την κοινωνία σε 
πιο φιλική για τη φύση και τη ζωή μας υπόσταση;  
Θα καταφέρουμε να μείνουμε απείθαρχοι μπροστά 
σε μια ρομποτική κοινωνία που στόχο έχει την κο-
παδοποίηση;          Μαίρη Ζαρακοβίτη. NOISY.GR 
 

Α
ν χάνονταν τα πάντα- βιβλία, μνημεία και κα-
ταγραφές, παραφράζοντας τον Τσβάιχ για το 
μνημειώδες βιβλίο του Μαζερέελ “Η Πόλη”, 

αυτό το βιβλίο θα ήταν αρκετό για να  γνωρίσει 
κανείς τον σημερινό κόσμο των "Απείθαρχων". Μια 
γραφή σε υπερδιέγερση είναι το κυριότερο στοιχείο 
αυτού του νεωτερικού μυθιστορήματος της Σεμίνας 
Διγενή.  Η συγγραφέας κατασκευάζει φανταστικούς 
υποκειμενικούς δεσμούς, παρέχοντας ταυτόχρονα 
ακριβείς ιστορικές  και βιογραφικές πληροφορίες για 
του συγκατοίκους της στον κόκκινο ουρανοξύστη.  
Οι ψυχικές διαθέσεις που κατασκευάζονται στους 
ορόφους του  εξπρεσιονιστικού κόκκινου ουρανο-
ξύστη, δημιουργούν έναν αλλόκοτο «μηχανισμό της 
μνήμης».             Μάνος Λαμπράκης Συγγραφέας. 
 

E
πίσης το εξής σχόλιο του ΓΓ του  ΚΚΕ Δημήτρη 
Κουτσούμπα για το βιβλίο : «Το άρωμα της 
Επανάστασης είναι διάχυτο στο έργο σου και 

ιδιαίτερα λίγο πριν το τέλος.  Διατρέχει το λόγο και 
τις γραμμές των 50 ορόφων και των οριζόντων. 
Είναι η μεγάλη Έξοδος από την μαυρίλα και την 
βαρβαρότητα ενός συστήματος που δεν υπολογίζει 
την ανθρώπινη ζωή. Όσο κι αν είναι πολύ σουρεάλ 
ορισμένες φορές και άλλες φορές με την ακατέργα-
στη σκέψη των παιδικών μας χρόνων… Πότε χο-
ρεύοντας στους ήχους του Γούντστοκ, πότε ταξι-
δεύοντας με τη μοτοσυκλέτα  του “Ξένοιαστου 
Καβαλάρη”, πότε πέφτοντας κάτω από τα γέλια, στο 
“Πάρτυ” εκείνο, του απίθανου Πήτερ Σέλλερς, πότε 
απορημένοι και τρελαμένοι μαζί από το φευγιό αν-
θρώπων αγαπημένων κοντινών, αλλά και άλλων 
που έγιναν κοντινοί μας μέσα από τη μουσική, το 
ταλέντο τους και δεθήκαμε μαζί τους περισσότερο 
ίσως κι από την ίδια την οικογένειά μας. Το βιβλίο 
σου ξυπνά μνήμες, απωθημένες μερικές φορές 
σκέψεις, δίνει ευκαιρία για προβληματισμούς σύγ-
χρονους, αξίζει να διαβαστεί, βγήκε σε λάθος 
εμπορικά εποχή, όμως είναι πιο χρήσιμο τώρα τις 
μέρες της καραντίνας, της πανδημίας και των με-
γαλύτερων δυσκολιών του αύριο. Το λάτρεψα!" 
Πληροφορίες βιβλίου και αγορά: https://www.kak-
tos.gr/semina-digeni-apeitharxoi 
 
«Οι Απείθαρχοι» σε e-book: https://www.read-
point.com/books/768734/oi-apeitharxoi
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Η Alicia Chrysostomou και ο γιος της Sebastian, 

κάτοικοι του Haringey, έγιναν πρόσφατα συγγρα-

φείς. Το βιβλίο τους, «The Chronicles of Cerbe-

rus» εκδόθηκε από, έναν μικρό ανεξάρτητο εκ-

δότη τον Mogzilla.  

Mαμά και γιος δημιούργησαν ένα παιδικό βιβλίο  

 

που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-9 ετών και  

διαδραματίζεται στην Αρχαία Ελλάδα, με την Κύ- 

προ να παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην ιστο- 

ρία. Το βιβλίο είχε μια ενδιαφέρουσα ιστορία για 

το πως εμπνεύστηκαν την ιδέα του οι συγγραφείς. 

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Sebastian άρχισε να μα-

θαίνει να γράφει στο σχολείο. Για να βελτιώσει το 

γράψιμό του, ο Σεμπαστιάν και η μητέρα του κά-

θονταν μαζί για να φτιάξουν μικρές ιστορίες. Βα-

σίστηκαν σε μυθολογικούς χαρακτήρες από την 

Αρχαία Ελλάδα και χρησιμοποίησαν και τις ιστο-

ρίες που είπε ο Κύπριος πατέρας της Αλικίας ως 

παιδί. Ο Cerberus, ο κυνηγόσκυλο με τα τρία κε-

φάλια του Άδη, ήταν ο βασικός πρώτος χαρακτή-

ρας, ο οποίος σύντομα έγινε το επίκεντρο αυτών 

των παραμυθιών. 

Όπως μας είπαν μητέρα και γιος, ήταν διασκεδα-

στικό να δημιουργούνε αυτές τις ιστορίες και να 

σχεδιάζουν εικονογραφήσεις για αυτές. Η Alicia  

πληκτρολογούσε και ψηφιοποιούσε τα σχέδια, 

ώστε να μπορούν να εκτυπωθούν. Ο Σεμπαστιάν 

και η μητέρα του έκοψαν έπειτα παλιά κουτιά δη-

μητριακών, ο Σεμπαστιάν πρόσθεσε μια εικόνα 

και αφού ένωσαν τις σελίδες της ιστορίας, είχαν 

το πρώτο τους «σκληρό εξώφυλλο»! 

Καθώς ο Σεμπαστιάν πήγε στο δημοτικό σχολείο, 

αυτές οι ιστορίες έγιναν πιο περίπλοκες και η 

συλλογή των «βιβλίων» του αυξήθηκε. Μέχρι τη 

στιγμή που ο Sebastian έφτασε στο έτος 6, είχαν 

αρκετά από αυτά τα μικρά βιβλία. Όλοι ακολού-

θησαν τις περιπέτειες του Cerberus και του φίλου 

του και του σκύλου-περιπατητή Sebastian, καθώς 

διασχίζουν την Ελλάδα βοηθώντας τα αδέλφια 

του Cerberus να αντιμετωπίσουν κάθε είδους 

προβλήματα. Παραδόξως, ο γιος της Αλικίας έχει 

μια ασυνήθιστη ομοιότητα με τον καλύτερο φίλο 

του Σέρμπερους Σεμπάστιαν! Σίγουρα ήτανε 

πολύ διασκεδαστικό για τον Σεμπαστιάν να γρά-

φει τον εαυτό του σε αυτές τις ιστορίες. 

Διαβάζοντας το βιβλίο μια μέρα, η Alicia ένιωθε 

ότι μπορεί να υπάρχειπροοπτικές για προόθηση 

του βιβλίου, οπότε μάζεψε τις σελίδες, τα τακτο-

ποίησε και τα έστειλε σε έναν μικρό ανεξάρτητο 

εκδότη που είχε ανακαλύψει πως ειδικεύεται στα 

ιστορικά βιβλία των παιδιών. Αποδέχτηκαν το βι-

βλίο και είναι πλέον δημοσιευμένο! 

Το βιβλίο βασίζεται στη μυθολογία της Αρχαίας 

Ελλάδας, με τον Cerberus να ξεκινά την περιπέ-

τεια με τον φίλο του Sebastian. Κάθε ιστορία του 

βιβλίου προσφέρει μια εναλλακτική άποψη από 

τις κλασικές ιστορίες δίνοντας μια συστροφή στην 

αναδιατύπωση τους. Έτσι, όταν ο Τζέισον έρχεται 

να πάρει το Χρυσό Fleece, μπορεί να μην έχει 

την ίδια κατάληξη όταν ξεφεύγει από αυτό. Ο 

Ηρακλής αναφέρεται επίσης σε μεγάλο βαθμό σε 

αυτές τις ιστορίες, ειδικά όταν οι αρμοδιότητές  

του είναι να πάρει κάποια πράγματα που δεν του 

ανήκουν. Ο Cerberus και ο Sebastian πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν όλο τους το πνεύμα και να απο-

φασίσουν να ξεπεράσουν τον Ηρακλή για να τον 

πείσουν ότι έχει καταφέρει τον σκοπό του, όταν 

στην πραγματικότητα έχει εξαπατηθεί. 

Η Alicia θα ενθάρρυνε τον καθένα να γράψει, 

ακόμα κι αν δεν έχει λογοτεχνικό υπόβαθρο. Είναι 

μια διασκεδαστική ενασχόληση που κάνει με το 

παιδί της ενώ λέει πως κάνει την ανάγνωση του 

ύπνου πιο ενδιαφέρουσα όταν μπορείτε να δια-

βάσετε τις δικές σας μικρές ιστορίες. 

 Αυτήν τη στιγμή είναι στην πραγματικότητα μια 

τέλεια στιγμή για να ξεκινήσετε αυτό το είδος ενα-

σχόλησης. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να 

περάσετε το χρόνο σας, να κάνετε κάτι μαζί ως 

οικογένεια και να εξασκήσετε όλες αυτές τις δε-

ξιότητες γραφής που έχουν μάθει  τα παιδιά σας 

στο σχολείο. Ακόμα κι αν προχωρήσετε όχι πε-

ρισσότερο από τη συγγραφή ορισμένων σελίδων 

σε ένα παλιό κουτί με κορν φλέικς, είναι υπέροχο 

όμως να κοιτάτε πίσω καθώς μεγαλώνουν τα παι-

διά σας και ίσως να έχετε κάτι θετικό και όμορφο 

να κοιτάξετε από τις αναμνήσεις του lockdown. 

Το Chronicles of Cerberus είναι διαθέσιμο on-

line από το Mogzilla και άλλα μεγάλα βιβλιοπω-

λεία.

Mητέρα και γιος ένωσαν την δημιουργικότητα τους και έγιναν συγγραφείς
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Σαν Σήμερα
28 Μαΐου 

1871- Συντρίβεται η 
Κομμούνα των Παρι-

σίων. 
 

1952- Οι Ελληνίδες 
στις κάλπες. Ψηφίζεται 
από τη Βουλή νόμος 
για την παροχή πλή-

ρων πολιτικών δικαιω-
μάτων στις Ελληνίδες. 

 
29 Μαΐου 

1453- Η Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης 
Η Κωνσταντινούπολη 

«πέφτει» στα χέρια των 
Οθωμανών Τούρκων. 

«Η Πόλις εάλω» έπειτα 
από πολιορκία ενός 

χρόνου. 
 

30 Μαΐου 
1381- Ξεσπά η Εξέ-
γερση των Χωρικών 
(Peasants’ Revolt), η 

πρώτη μεγάλη λαϊκή εξέ-
γερση στην Αγγλία, με 

κύριο αίτιο το δυσβάστα-
κτο χαράτσι, που επέ-
βαλε στους υπηκόους 
του ο νεαρός βασιλιάς 

Ριχάρδος Β’. 
 

31 Μαΐου 

1859- Αρχίζει να λει-
τουργεί το περίφημο ρο-
λόι Μπιγκ Μπεν, σύμ-
βολο της πόλης του 

Λονδίνου. 
  

1916- Διεξάγεται η Ναυ-
μαχία της Γιουτλάνδης, 
η μεγαλύτερη πολεμική 
εμπλοκή στη θάλασσα 
κατά τη διάρκεια του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. 
151 βρετανικά πλοία 
συγκρούονται με 91 
γερμανικά. Οι Άγγλοι 
χάνουν στο πεδίο της 
μάχης, αλλά κερδίζουν 
σε στρατηγικό επίπεδο. 

 
1 Ιoυνίου 

1973- Η χούντα των συ-
νταγματαρχών προχω-
ρεί στην κατάργηση της 
μοναρχίας στην Ελλάδα 
και στην εγκαθίδρυση 
Προεδρικής Κοινοβου-
λευτικής Δημοκρατίας, 
με Συντακτική Πράξη 
του Υπουργικού Συμ-

βουλίου. 
 

1973- Υπογράφεται η 
Συμφωνία σύνδεσης 

Κύπρου - ΕΟΚ.

29 Μαΐου 1927 -Γεννιέται ο ηθοποιός 
Θανάσης Βέγγος

Στις 28 Μαΐου του 1871  
πέφτει η Παρισινή Κομμούνα 

Η Παρισινή Κομμούνα 
ήταν η εργατική επανα-
στατική κυβέρνηση που 

εγκαθιδρύθηκε στο Παρίσι μετά 
την εξέγερση της εθνοφρουράς 
και των εργατών της πόλης και 
διήρκεσε από τις 26 Μαρτίου 
του 1871 μέχρι τις 28 Μαΐου της 
ίδιας χρονιάς. 

Με το τέλος του Γάλλο-
Πρωσικού πολέμου το 
Παρίσι ήταν υπό Πρω-

σική κατοχή. Ο λαός και η εθνο-
φρουρά του Παρισιού ωστόσο, 
ενώ είχε αντέξει την Πρωσική 
πολιορκία για έξι μήνες, αρνή-
θηκαν την Πρωσική κατοχή 
αποκλείοντας τους Πρώσους σε 
μία μικρή περιοχή του Παρισιού 
και αστυνομεύοντας τα «σύ-
νορα» της περιοχής αυτής. Η 
κυβέρνηση της Τρίτης Γαλλικής 
Δημοκρατίας με πρόεδρο τον 
Αδόλφο Θιέρσο, φοβήθηκε ότι 
οι εργάτες του Παρισιού θα 
έπαιρναν τα όπλα της εθνο-
φρουράς και θα προκαλούσαν 
τους Πρώσους και έτσι στις 18 
Μαρτίου ο Γαλλικός στρατός 
μπήκε στο Παρίσι. Η εθνο-
φρουρά του Παρισιού αρνήθηκε 
να παραδώσει τα όπλα. Ο στρα-
τός υποχώρησε στις Βερσαλλίες 
και η κυβερνηση κήρυξε τον πό-
λεμο στις δυνάμεις που κρατού-
σαν το Παρίσι. 

Στις 26 Μαρτίου το Παρίσι 
εξέλεξε καινούργιο δημο-
τικό συμβούλιο, με πρό-

εδρο τον Λουί Ογκίστ Μπλανκί 
(Louis Auguste Blanqui 1805-
1881) που ήταν φυλακισμένος 
από την κυβέρνηση, και στις 28 
Μαρτίου ανακηρύχθηκε η Παρι-
σινή Κομμούνα. Ο στρατός της 
πόλης αντικαταστάθηκε από 
πολιτοφυλακή αποτελούμενη 
από όλους τους πολίτες που 
μπορούσαν να πολεμήσουν. Η 
Κομμούνα πήρε σχεδόν αμέ-
σως μέτρα προς εύνοια των ερ-
γατών: επέβαλε πάγωμα των τι-
μών στα ενοίκια κατά την 
διάρκεια του πολέμου, απαγό-
ρευσε στα ενεχυροδανειστήρια 
να πουλούν αγαθά καθώς οι ερ-
γάτες αναγκάστηκαν να βάλουν 
ενέχυρο τα εργαλεία τους κατά 
την διάρκεια του πολέμου, κρα-
τικοποίησε την εκκλησιαστική 
περιουσία, ανέβαλε την υποχρέ-
ωση καταβολής των χρεών, εξί-
σωσε τους μισθούς των υπαλ-
λήλων και τους επέβαλε 
ανώτατο όριο και κατάργησε 
τους τόκους. 

Ο στρατός των Βερσαλ-
λιών επιτέθηκε στο Πα-
ρίσι στις 2 Απριλίου και 

από τότε το Παρίσι βρισκόταν 
υπό συνεχή βομβαρδισμό. Όσοι 

Κομμουνάροι αιχμαλωτίζονταν 
εκτελούνταν αμέσως και το πλε-
ονέκτημα του στρατού ήταν τέ-
τοιο ώστε από τα μέσα Απριλίου 
σταμάτησε κάθε διαπραγμά-
τευση με το Παρίσι. Το τείχος 
της πόλης καταλήφθηκε στις 21 
Μαΐου, αλλά η σκληρότερη αντί-
σταση σημειώθηκε στις ανατο-
λικές εργατικές συνοικίες του 
Παρισιού όπου οι οδομαχίες συ-
νεχίστηκαν για ακόμα οκτώ μέ-
ρες, που έμειναν στην ιστορία 
ως η “Ματωμένη Βδομάδα” (La 
semaine sanglante). Καθ’ όλη 
την διάρκεια της επέλασης των 
κυβερνητικών στρατευμάτων 
θανατώθηκαν πολλοί άμαχοι, 
και σύμφωνα με τις κυβερνητι-
κές πηγές μόνο κατά τη “Ματω-
μένη Βδομάδα” σκοτώθηκαν 
17.000 παριζιάνοι ενώ άλλες 
πηγές ανεβάζουν τον αριθμό σε 
30.000. Οι τελευταίοι εκατόν σα-
ράντα επτά Κομμουνάροι εκτε-
λέστηκαν το απόγευμα της 28ης 
Μαΐου στο νεκροταφείο Περ Λα-
σέζ όπου είχαν οχυρωθεί, σε 
ένα σημείο που σήμερα είναι 
γνωστό ως Τοίχος των Κομμου-
νάρων. Οι απώλειες των κυβερ-
νητικών το ίδιο διάστημα ήταν 
1.000. Συγκριτικά, την περίοδο 
της τρομοκρατίας κατά την 
πρώτη Γαλλική Επανάσταση, 
που διήρκεσε ενάμισι χρόνο, οι 
νεκροί ήταν 19.000. 

Α
κόμα και μετά την πτώση 
του Παρισιού, τα αντί-
ποινα συνεχίστηκαν και 

4,500 με 7,000 Κομμουνάροι 
εξορίστηκαν στη Νέα Καληδο-
νία, ενώ το Παρίσι παρέμεινε 
υπό στρατιωτικό νόμο για 
ακόμα πέντε χρόνια. Σε αρκετές 
άλλες πόλεις δημιουργήθηκαν 
κομμούνες προς συμπαρά-
σταση στο Παρίσι οι οποίες κα-
τεστάλησαν και αυτές, όπως 
στις πόλεις Σαιντ-Ετιέν (Saint-
Étienne), Λε Κροζό (Le Creusot) 
και Μασσαλία. 

Τ
α πιο γνωστά έργα που 
αναλύουν τα γεγονότα 
κατά τη διάρκεια της Πα-

ρισινής Κομμούνας είναι Ο εμ-
φύλιος πόλεμος στη Γαλλία του 
Καρλ Μαρξ, γραμμένο λίγο 
καιρό μετά το τέλος της Κομ-
μούνας, και το Κράτος και Επα-
νάστασητου Λένιν. Πληθώρα 
άλλων έργων σοσιαλιστών ανα-
λυτών ασχολούνται με το θέμα. 
Η επίδραση της Παρισινής Κομ-
μούνας στα επόμενα επαναστα-
τικά εγχειρήματα των αρχών του 
εικοστού αιώνα υπήρξε μεγάλη, 
τόσο ως συμβόλου ως και του 
πρώτου πειράματος εργατικής-
σοσιαλιστικής διακυβέρνησης.

Ένας από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς 
του ελληνικού κινηματογράφου. Ταυτίστηκε 
με την εικόνα του αεικίνητου ανθρώπου 

(«τρέχω σαν τον Βέγγο»), ενώ η ατάκα του «καλέ 
μου άνθρωπε!» τον χαρακτήρισε προσωπικά, κα-
θώς ξεχώρισε για το ήθος και τη σεμνότητά του. 
Ο Θανάσης Βέγγος γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο, 
στις 29 Μαΐου του 1927. Ήταν μοναχοπαίδι του 
Βασίλη και της Ευδοκίας Βέγγου. Ο πατέρας του 
ήταν υπάλληλος στην Εταιρεία Ηλεκτρισμού και 
ήρωας της αντίστασης. Μετά τον πόλεμο εκδιώ-
χθηκε από τη δουλειά του, εξαιτίας των πολιτικών 
του φρονημάτων. Έτσι, ο Θανάσης άρχισε να ερ-
γάζεται από μικρός για να βοηθήσει την οικογέ-
νειά του. Για πολλά χρόνια ασχολήθηκε με την 
επεξεργασία δερμάτων, ενώ παράλληλα έκανε 
διάφορα μικροθελήματα στη γειτονιά του. 
Κατά τα ταραγμένα χρόνια του εμφύλιου εξορί-
στηκε στη Μακρόνησο. Εκεί γνώρισε και τον άν-
θρωπο που έμελλε να αλλάξει τη ζωή του, τον 
Νίκο Κούνδουρο. Το 1954 έκανε την πρώτη του 
εμφάνιση στον κινηματογράφο, στην ταινία του 
σκηνοθέτη «Μαγική Πόλις» και για τα επόμενα 
πέντε χρόνια έπαιξε μικρούς ρόλους σε ταινίες 
που άφησαν εποχή, δείχνοντας το μεγάλο και έμ-
φυτο ταλέντο του. 

Ο Θανάσης Βέγγος δεν σπούδασε υποκρι-
τική. Το 1959 πήρε άδεια ασκήσεως επαγ-
γέλματος ηθοποιού, όχι από Σχολή, αλλά 

ως εξαιρετικό ταλέντο, με εξετάσεις σε ειδική επι-
τροπή. Την ίδια χρονιά έκανε και το θεατρικό του 
ντεμπούτο, στην επιθεώρηση Ομόνοια πλατς 
πλουτς, δίπλα στους Νίκο Ρίζο και Γιάννη Γκιω-
νάκη. 
Την περίοδο αυτή εμφανίστηκε σε μερικές από 
τις πιο ιστορικές ταινίες του ελληνικού κινηματο-
γράφου, όπως Ο δράκος, Διακοπές στην Αίγινα, 
Μανταλένα, Ο Ηλίας του 16ου, Ποτέ την Κυριακή. 
Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος είναι μαζί με τον 
Νίκο Σταυρίδη στην ταινία Οι δοσατζήδες του 
1960. 
Τα χρόνια που ακολούθησαν συνεργάστηκε, κυ-
ρίως, με τον σκηνοθέτη Πάνο Γλυκοφρύδη και 
ανέπτυξε τον τύπο του νευρικού, αεικίνητου αν-
θρώπου, που τον καθιέρωσε. Έγινε ιδιαίτερα αγα-
πητός στο ελληνικό κοινό, με ταινίες όπως Ψηλά 
τα χέρια, Χίτλερ, Μην είδατε τον Παναή, Ζήτω η 
τρέλα, Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. 

Το 1964 ίδρυσε τη δική του εταιρία παραγω-
γής ΘΒ - Ταινίες Γέλιου. Έως το 1969, συ-
νεργαζόμενος με τον Πάνο Γλυκοφρύδη και 

τον Ερρίκο Θαλασσινό, αλλά και σκηνοθετώντας 
ο ίδιος κάποιες φορές, γύρισε τις καλύτερες κατά 
γενική ομολογία ταινίες του, όπως τις Φανερός 
πράκτωρ 000, Τρελός, παλαβός και Βέγγος, 
Ποιος Θανάσης;, οι οποίες πρόσφεραν άφθονο 
γέλιο με τον σουρεαλισμό τους και τις τρελές ατά-
κες του πρωταγωνιστή τους. Ωστόσο, παρά την 
εμπορική και καλλιτεχνική τους επιτυχία, οι ταινίες 
αυτές οδηγούν την εταιρία του Βέγγου σε κλείσιμο 
και τον ίδιο σε οικονομική καταστροφή. 
Το 1971 η στενή σχέση του με τον σκηνοθέτη 
Ντίνο Κατσουρίδη τον οδηγεί σε θρίαμβο στο Φε-
στιβάλ Θεσσαλονίκης, με την ταινία Τι έκανες 
στον πόλεμο, Θανάση;. Κοινό και κριτική τον απο-
θεώνουν και αποσπά το βραβείο Α’ ανδρικού ρό-
λου. Έναν χρόνο μετά, ο ρόλος του στην ταινία 
Θανάση, πάρε το όπλο σου! του χαρίζει ένα 
ακόμη βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου. 
Τη δεκαετία του '80 αποσύρεται από το σινεμά 
και κάνει λίγες βιντεοταινίες. Θα επιστρέψει στον 
κινηματογράφο το 1991, με την ταινία Ήσυχες 
μέρες του Αυγούστου του Παντελή Βούλγαρη. Η 
ερμηνεία του έχει πια διαφοροποιηθεί, είναι χα-
μηλών τόνων, αλλά μεγάλης εκφραστικότητας. 
Το 1995 συμμετείχε στην ταινία Το βλέμμα του 
Οδυσσέα, του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ενώ κο-
ρυφαία στιγμή υπήρξε ο ρόλος του στο Όλα είναι 
δρόμος του 1998. Τελευταία εμφάνισή του στη 
μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία του Παντελή Βούλ-
γαρη «Ψυχή Βαθιά» (2009). Το 1997 εμφανίστηκε 
επίσης στην Επίδαυρο, στο ρόλο του Δικαιόπολι 
στους Αχαρνής και το 2001 στην Ειρήνη του Αρι-
στοφάνη, με μεγάλη επιτυχία. 

Στην τηλεόραση, ο Θανάσης Βέγγος εμφανί-
στηκε στις σειρές: Βεγγαλικά (ΕΡΤ, 1988), 
Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης (ΑΝΤ1, 

1990), Περί ανέμων και υδάτων (Mega, 2002), 
Έρωτας, όπως έρημος (ΝΕΤ, 2003), Καθρέφτη, 
καθρεφτάκι μου (ΑΝΤ1, 2006) και Η Θεσσαλονίκη 
της νοσταλγίας μας (ΕΤ3, 2009). 
Ο Θανάσης Βέγγος ήταν παντρεμένος με την 
Ασημίνα Βέγγου, με την οποία απέκτησε δυο γι-
ους κι έζησε μαζί της μέχρι το τέλος της ζωής 
του, στις 3 Μαΐου του 2011.
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Μανώλης Γλέζος – ο Ήρωας της 
Ακρόπολης που ντρόπιασε το  

σύμβολο του γερμανικού Φασισμού 

«Aπόπειρα διαγραφής του ρόλου της   
Σοβιετικής Ένωσης στη συντριβή του φασισμού»

                 Tου Καθηγητή Ζαννέτου Τοφαλλή 

Σ
τις 30 Μαΐου συμπληρώνονται 79 χρόνια 
από τότε που ο Μανώλης Γλέζος  κατέβασε 
τη γερμανική σβάστικα – το σύμβολο της 

βαρβαρότητας, από την Ακρόπολη – το σύμβολο 
του πολιτισμού. Αυτό έγινε  τη νύχτα της 30ής 
Μαΐου 1941.  Πριν ένα μήνα η Ελλάδα και η Αν-
θρωπότητα ολόκληρη έχασε το μεγάλο Αγωνιστή. 
Προς τιμή του, την ημέρα της κηδείας, υψώθηκε 
μεσίστια η Ελληνική Σημαία πάνω στην Ακρό-
πολη.  
Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Μανώλη 
Γλέζο, όταν απελευθερώθηκε από τις φυλακές 
και τις εξορίες και ήρθε στο Λονδίνο για να ευχα-
ριστήσει τη βρετανική κοινή γνώμη – και την Κυ-
πριακή Παροικία – και να περπατήσει μαζί με τον 
ηρωομάρτυρα της Ειρήνης Γρηγόρη Λαμπράκη 
στην ιστορική πορεία του Ωλτερμάστον το 1963.  
Ο Μανώλης Γλέζος γεννήθηκε στην Απείρανθο 
της Νάξου το 1922. Το 1940 πέτυχε στην ανώτερη 
σχολή ΑΣΟΕΕ. Μαθητής γυμνασίου ακόμη, δη-
μιούργησε αντιφασιστική ομάδα για την απελευ-
θέρωση της Δωδεκανήσου, ενώ την περίοδο της 
ναζιστικής κατοχής ανέπτυξε έντονη και πολυποί-
κιλη απελευθερωτική δράση. 
Όνειρο του Χίτλερ ήταν να υψώσει τη Γερμανική 
σημαία πάνω στην Ακρόπολη, δηλώνοντας ότι 
από τούδε και στο εξής ολόκληρος ο κόσμος θα 
ζούσε κάτω από ους Γερμανούς Ναζί για μια χι-
λιετία. 

K
ι εδώ φάνηκε η ελληνική λεβεντιά της Αντί-
στασης. Τη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941 μαζί 
με τον συμμαθητή του Απόστολο Σάντα 

ανέβηκαν σιγά – σιγά την Ακρόπολη όπου περι-
πολούσαν Γερμανοί στρατιώτες, ο Γλέζος αναρ-
ριχήθηκε στην κολώνα του Παρθενώνα, κατέβασε 
την σβάστικα και ύψωσε την Ελληνική σημαία. 
Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της ηρωικής πράξης 
του Γλέζου – η πρώτη πράξη αντίστασης στον 
φασισμό – γέμισε ρίγη ενθουσιασμού και ελπίδας 
στην Ευρώπη. Μάλιστα, ο τότε Βρετανός Πρω-
θυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ, επισκέφθηκε το 
Ελληνικό Τμήμα του BBC και διακήρυξε εκείνο 
το περίφημο «Από τώρα και στο εξής δεν θα λέμε 
Οι Έλληνες αγωνίζονται σαν Ήρωες αλλά οι 
Ήρωες αγωνίζονται σαν Έλληνες! Το όνομα του 
Μανώλη Γλέζου θα παραμείνει αθάνατο στην 
Ιστορία!».  

Ο
 Μανώλης Γλέζος έχει καταδικαστεί 28 φο-
ρές για την πολιτική δραστηριότητά του, 
από τις οποίες τρεις φορές σε θάνατο. Οι  

θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν μία από Γερ-
μανούς και δύο από «ελληνiκές» κυβερνήσεις 
που δεν εκτελέστηκαν λόγω της παγκόσμιας κα-
τακραυγής. 
Μετά την απελευθέρωση δούλεψε στην εφημε-
ρίδα Ριζοσπάστης. Το 1951 εξελέγη βουλευτής 
Αθηνών της ΕΔΑ, το 1961 επανεξελέγη βουλευ-
τής Αθηνών. Το 1981 εξελέγη πρώτος βουλευτής 
της Αθήνας, το 1984 εξελέγη ευρωβουλευτής και 

το 1985 βουλευτής Β' Πειραιά, συνεργαζόμενος 
και τις τρεις φορές με το ΠΑΣΟΚ Τελευταία 
υπήρξε ευρωβουλευτής, συνεργαζόμενος με τον 
ΣΥΡΙΖΑ. 

Π
έρα από την αρθρογραφία του σε εφημερί-
δες και περιοδικά, από το 1944 μέχρι σή-
μερα έχουν εκδοθεί σε βιβλία τα έργα του, 

Η Ιστορία του Βιβλίου, Από τη Δικτατορία στη Δη-
μοκρατία, Το Φαινόμενο της αλλοτρίωσης στη 
γλώσσα, Βίγλα Μνήμης, Η Συνείδηση της Πε-
τρέας Γης, Ύδωρ, Αύρα, Νερό και ο Άνθρωπος 
και η Φύση.  
Ο Μανώλης Γλέζος μετά την απελευθέρωση δού-
λεψε ως συντάκτης, αρχισυντάκτης, υπεύθυνος 
έκδοσης και διευθυντής στην εφημερίδα «Ριζο-
σπάστης». Το 1951 εξελέγη βουλευτής της ΕΔΑ, 
αν και φυλακισμένος. Το 1956 θα οριστεί διευθυ-
ντής της εφημερίδας «Αυγή». Το 1961 επανεκλέ-
γεται βουλευτής Αθηνών, ενώ το 1974, μετά την 
αποφυλάκισή του, θα βοηθήσει στην ανασυγκρό-
τηση της ΕΔΑ για να διατελέσει πρόεδρος της, 
1985 -1989. Εκλέγεται βουλευτής το 1981, το 
1985 και ευρωβουλευτής το 1984. Οι θανατικές 
ποινές δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ, έπειτα από 
τις έντονες διαμαρτυρίες του ελληνικού λαού και 
της διεθνούς κοινής γνώμης. 

E
κτός από την απελευθερωτική του δράση, 
η παρουσία του Μανώλη Γλέζου σε πατριω-
τικούς, δημοκρατικούς και κοινωνικούς 

αγώνες είναι διαρκής, ακόμα και τώρα που διανύει 
την όγδοη δεκαετία της ζωής του. Έχει αναγο-
ρευτεί σε 3 Πανεπιστήμια επίτιμος διδάκτορας, 
έχει βραβευτεί με το Διεθνές Βραβείο Δημοσιο-
γραφίας (1958), το χρυσό μετάλλιο Ζολιό Κιουρί 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης (1959), το 
χρυσό βραβείο Λένιν για την Ειρήνη (1963), τον 
Μεγαλόσταυρο του Φοίνικα από τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας (1997), το Αργυρό Μετάλλιο από 
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπω-
λών (2001). Άλλα βιβλία του: «Η ιστορία του βι-
βλίου», «Από τη Δικτατορία στη Δημοκρατία», 
«Το φαινόμενο της αλλοτρίωσης στη γλώσσα», 
«Βίγλα Μνήμης», «Η συνείδηση της πετραίας 
γης, Ύδωρ, Αύρα, Νερό» και «Ο άνθρωπος και 
η φύση». 
Το βιβλίο του Μανώλη Γλέζου δίνει με τον πιο κα-
θαρό και διαυγή τρόπο την ιστορία ενός υπέροχου 
λαού που έδωσε τα πάντα για την Ελευθερία και 
την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια. Ο ίδιος ο συγγρα-
φέας τίμησε την Ελλάδα δίνοντας το πρώτο πα-
ράδειγμα Αντίστασης στην Ευρώπη ενάντια στο 
φασισμό και τη βαρβαρότητα, κατεβάζοντας τη 
γερμανική σβάστικα από την Ακρόπολη και ανυ-
ψώνοντας τη γαλανόλευκη πάνω στον Παρθε-
νώνα, το σύμβολο του πολιτισμού.  
Ο Ελληνικός λαός και οι άνθρωποι όλου του κό-
σμου θα τον θυμούνται με αγάπη και ευγνωμο-
σύνη! Το όνομά του θα παραμείνει αθάνατο στον 
αιώνα τον άπαντα!

M
ε πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ η Βουλή τίμησε 
με Ψήφισμα την Αντιφασιστική Νίκη – 
Απείχε το ΕΛΑΜ 

Με 47 ψήφους υπέρ και 2 αποχές η Βουλή των 
Αντιπροσώπων ενέκρινε την περασμένη Παρα-
σκευή το Ψήφισμα που πρότεινε το ΑΚΕΛ για τα 
75 χρόνια από την Αντιφασιστική Νίκη που τερ-
μάτισε το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνέτριψε 
το χιτλεροφασισμό. Το Ψήφισμα κατατέθηκε στην 
Ολομέλεια έχοντας επιπρόσθετα τη στήριξη και 
του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ και της Συμμαχίας. Στη ψη-
φοφορία υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα 
πλην του ΕΛΑΜ, το οποίο αφού πρώτα ζήτησε 
αναβολή του θέματος (η οποία δεν δόθηκε) επι-
καλούμενο ότι θα ήθελε να κάνει «κάποιες προ-
σθήκες», τελικά τήρησε αποχή. Υπενθυμίζεται 
βέβαια ότι και το Νοέμβρη του 2017 σε Ψήφισμα 
της Βουλής για την έξαρση της ακροδεξιάς, το 
ΕΛΑΜ είχε καταψηφίσει. 

M
ε το Ψφισμα, η Βουλή «τιμά τη 9η του 
Μάη, μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης, ως 
πανανθρώπινο και κοσμοϊστορικό σύμ-

βολο αγώνα για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 
Aποτίει φόρο τιμής και δόξας σε όλους τους λα-
ούς του κόσμου που αντιστάθηκαν και συνέτρι-
ψαν τον χιτλεροφασισμό και τα μισάνθρωπα ιδε-
ολογήματά του στα πεδία των μαχών και στην 
Αντίσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη, διασώζο-
ντας το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού. Τιμά 
τα εκατομμύρια θύματα του ναζισμού στο Ολο-
καύτωμα, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και 
στις φρικαλεότητες των κατοχικών στρατευμάτων 
στις κατεκτημένες χώρες, τους νεκρούς της πεί-
νας και της εξαθλίωσης στα χρόνια του πολέμου». 
Αναφορά γίνεται και στους Κύπριους εθελοντές 
–Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους- που 
αγωνίστηκαν στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ενάντια 
στο χιτλεροφασισμό και γίνεται έκκληση προς 
την Πολιτεία να αναδείξει ιδιαίτερα μέσα από το 
εκπαιδευτικό σύστημα αυτή τη σελίδα της κυ-
πριακής Ιστορίας. 
«Η Σοβιετική Ένωση είχε τη μεγαλύτερη συμ-
βολή» 

I
διαίτερη σημασία έχει η αναφορά του Ψηφί-
σματος της Βουλής των Αντιπροσώπων για τη 
Σοβιετική Ένωση και το ρόλο της στην Αντιφα-

σιστική Νίκη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι η 
Βουλή «απορρίπτει κάθε προσπάθεια παραχά-
ραξης των ιστορικών γεγονότων του Β΄ Παγκο-
σμίου Πολέμου και θεωρεί ιστορικά αβάσιμη και 
προκλητική την απόπειρα να διαγραφεί ο ρόλος 
της Σοβιετικής Ένωσης στη συντριβή του χιτλε-
ροφασισμού. Με σεβασμό στη θυσία κάθε λαού, 
κάθε έθνους και κάθε ανθρώπου για την Αντιφα-
σιστική Νίκη, υπενθυμίζει ότι η Σοβιετική Ένωση 
είχε τη μεγαλύτερη συμβολή με 20 εκατομμύρια 
νεκρούς και 30 εκατομμύρια τραυματίες. Απευ-
θύνει έκκληση προς κάθε κατεύθυνση να μη αλ-
λοιώνεται η Ιστορία προκειμένου να εξυπηρετη-
θούν τρέχουσες ιδεολογικές ή γεωπολιτικές 
επιδιώξεις». 

O
 φασισμός δεν είναι άποψη. Είναι θανάσιμη 
απειλή. Επιπρόσθετα, η Βουλή υιοθετεί τη 
θέση ότι «ο φασισμός δεν συνιστά άποψη 

που μπορεί ή πρέπει να γίνεται ανεκτή στη δη-
μοκρατία, αλλά μέγιστη και θανάσιμη απειλή για 
την ανθρωπότητα, για τη δημοκρατία, τις κοινω-
νικές κατακτήσεις και τα συλλογικά και ατομικά 
δικαιώματα». Επιπρόσθετα, η Βουλή «καταδικά-
ζει με έντονο τρόπο την ύπαρξη και δράση νεο-
φασιστικών και νεοναζιστικών κινημάτων στην 
Ευρώπη και στον κόσμο, είτε αυτά διακηρύσσουν 
ανοιχτά την ταυτότητά τους είτε τη συγκαλύπτουν, 
ως προσβολή προς την ιστορία της ηπείρου μας 
και προς τα εκατομμύρια των θυμάτων του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου». Το Ψήφισμα αναφέρει 
επίσης ότι «σε μια σειρά χωρών της Ευρώπης 
καταγράφονται απόπειρες ιστορικού αναθεωρη-
τισμού, άρνησης ή/και σχετικοποίησης του Ολο-
καυτώματος και των άλλων ναζιστικών εγκλημά-
των, ακόμα και ηρωοποίηση ντόπιων 
συνεργατών τους» ενώ επισημαίνει ότι «ο φασι-
σμός υποβοηθείται από τον ιστορικό αναθεωρη-
τισμό, τον αντισημιτισμό, το ρατσισμό, τη ξενο-
φοβία, το σεξισμό, την ομοφοβία και άλλα 
παρόμοια ιδεολογήματα». 
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Την οριστική διακοπή της σεζόν στην 
Ευρωλίγκα αποφάσισε το Συμβούλιο  

Την οριστική διακοπή της φετινής σεζόν την Ευρωλίγκα, 

αποφάσισε το Συμβούλιο των μετόχων της διοργάνωσης, 

σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώ-

θηκε την περασμένη Δευτέρα. 

Η απόφαση λήφθηκε μετά από την εισήγηση του CEO 

της, Τζόρντι Μπερτομέου, με τις έντεκα ομάδες με συμβό-

λαιο τύπου Α, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, 

Φενερμπαχτσέ, Αναντολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρ-

τσελόνα, Μπασκόνια, Ζαλγκίρις Κάουνας, Αρμάνι Μιλάνο 

και Μακάμπι Τελ Αβίβ, να συμφωνούν ομόφωνα. 

 «Για να διατηρήσουμε τις σταθερές αρχές δικαιοσύνης 

και αγωνιστικών κριτηρίων, το Διοικητικό Συμβούλιο απο-

φάσισε να μην αναγνωριστεί καμία ομάδα ως πρωταθλή-

τρια της σεζόν σε Euroleague και Εurocup», αναφέρει η 

ανακοίνωση της Ευρωλίγκα. 

Παράλληλα, αποφάσισε πως θα διατηρήσει τις ίδιες 18 

ομάδες και την επόμενη σεζόν στη Ευρωλίγκα, κάτι που 

σημαίνει πως δεν θα προβιβαστούν ομάδες από το Euro-

cup, ούτε θα δοθούν νέες wild cards. 

Οριστική διακοπή αποφασίστηκε και για το δεύτερο τη τά-

ξει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το Eurocup. 

To πρωτάθλημα της επόμενης σεζόν στη Euroleague θα 

αρχίσει την 1η Οκτωβρίου, ενώ το στο Eurocup στις 30 

Σεπτεμβρίου. 

Με αυτή την εξέλιξη, ναυάγησε η πρόταση για διεξαγωγή, 

μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, ενός τουρ-

νουά των 8 πρώτων, αντί για πλέι οφ και φάιναλ φορ,  σε 

μία ευρωπαϊκή πόλη. 

Από ελληνικής πλευράς, τον Παναθηναϊκό εκπροσώπη-

σαν οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Μάνος Παπαδό-

πουλος, ενώ τον Ολυμπιακό οι Γιώργος Σκινδήλιας και 

Νίκος Λεπενιώτης.

Στην παρουσία 300 ατόμων 
οι αγώνες ποδοσφαίρου 
στην Ελλάδα

Τη διεξαγωγή των αγώνων πλέι οφ και πλέι άουτ της Σούπερ Λιγκ στην Ελλάδα 

στην παρουσία 300 ατόμων στο σύνολο, προτείνει η διοργανώτρια αρχή μέσω 

του Πρωτοκόλλου που έχει στείλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τα ελληνικά ΜΜΕ, στο Πρωτόκολλο Υγείας ανα-

φέρεται ότι σε κάθε αγώνα θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες 

ώστε το προσωπικό που θα απασχοληθεί, να περιοριστεί στο απολύτως αναγκαίο 

για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

Ο μέγιστος αριθμός όλων των παρευρισκομένων, ανά πάσα στιγμή, σε μία εγκα-

τάσταση, δε θα πρέπει να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τα 300 άτομα, ενώ ο 

κάθε παρευρισκόμενος στην αθλητική εγκατάσταση οφείλει να παραμένει στους 

χώρους αρμοδιότητάς του και να μην μετακινείται σε άλλους χώρους. 

Για παράδειγμα, σημειώνεται στο Πρωτόκολλο, ο μέγιστος αριθμός των αξιωμα-

τούχων στους πάγκους μπορεί να είναι 26 άτομα, οι διαπιστευμένοι της γηπε-

δούχου ομάδας 9 και της φιλοξενούμενης 4. 

Αυτό, σύμφωνα με τα ελληνικά ΜΜΕ, αναμένεται να ισχύσει και στους δύο ημιτε-

λικούς του Κυπέλλου, μεταξύ του Άρη και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού με τον 

ΠΑΟΚ, και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πολύ διαφορετικοί θα είναι οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, που έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 
2021 μπορεί να είναι πολύ διαφορετικοί Αγώνες από αυτούς που έχουμε συνηθί-
σει. 
Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Αυστραλιανής Ολυμπιακής Επιτροπής και επικεφα-
λής της επιθεώρησης της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Αγώνες του 
Τόκιο, Τζον Κόατες αποκαλύπτοντας πως οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Τόκιο αντιμετωπίζουν πραγματικά προβλήματα ως συνέπεια της πανδημίας 
του κορωνοϊού. 
«Έχουμε πραγματικά προβλήματα επειδή έχουμε αθλητές που θα προέρχονται 
από 206 διαφορετικά έθνη», δήλωσε ο  κ. Κόατες, όπως μεταδίδεται από τα διεθνή 
πρακτορεία, κατά τη διάρκεια συζήτησης που διοργανώθηκε από τον όμιλο πολυ-
μέσων Australia News Corp. 
«Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε λέει ότι οι Αγώνες μπορούν να γίνουν 
μόνο το 2021. Δεν μπορούμε να τους αναβάλουμε ξανά και πρέπει να υποθέσουμε, 
να έχουμε ως επιλογή, ότι δεν θα υπάρξει εμβόλιο ή, εάν υπάρχει εμβόλιο, δεν θα 
να είναι αρκετό για κοινή χρήση σε όλο τον κόσμο», είπε. 
Πρόσθεσε πως οι διοργανωτές των Αγώνων θα πρέπει να αρχίσουν να προγραμ-
ματίζουν τον Οκτώβριο τα σχέδια για τους πολύ διαφορετικούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες εάν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κορωνοϊός εξαλείφεται. 
«Μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι περιορίζεται 
αλλά δεν εξαλείφεται, τότε θα αρχίσουμε να δουλεύουμε και το προετοιμάζουμε 
τώρα, τα διαφορετικά σενάρια με τα οποία θα μπορούσε να πραγματοποιηθούν 
στους Αγώνες», είπε. 
Μιλώντας για τα διάφορα σενάρια, αναφέρθηκε στο τι πρέπει να γίνει στο Ολυ-
μπιακό Χωριό, αν θα πρέπει να μπουν οι αθλητές σε καραντίνα, αν θα πρέπει να 
περιοριστεί η παρουσία των θεατών, τι θα γίνει με τα ΜΜΕ και τους αθλητές στη 
Μεικτή ζώνη και πολλά άλλα.

Επιβλητική νίκη από την Μπάγερν, νίκες εκτός από Λε-

βερκούζεν και Ντόρτμουντ στη Μπούντεσλιγκα  

Το επιβλητικό 5-2 της Μπάγερν Μονάχου επί της Άιντραχτ 

Φρανκφούρτης δεσπόζει των χθεσινών αγώνων της 

Μπούντεσλιγκα. Για την Μπάγερν σκόραραν ο Γκορέτσκα  

στο 17ο λεπτό, ο Μίλερ στο 41ο, ο Λεβαντόφσκι στο 46ο, 

ο Ντέιβις στο 61ο.  Το 5ο γκολ των γηπεδούχων ήταν αυ-

τογκόλ του Χιντερέγκερ στο 74ο. Ο Χιντερέγκερ ήταν μο-

ναδικός σκόρερ της Άιντραχτ και πέτυχε τα τέρματα του 

στο 52ο και 55ο λεπτό. 

Η Φράιμπουργκ υποχρεώθηκε σε ήττα 0-1 στην έδρα της 

από τη Βέρντερ Βρέμης. Το γκολ του αγώνα πέτυχε στο  

ο Μπιτενκούρ στο 19ο λεπτό. 

Στην αναμέτρηση Πάντερμπορν - Χόφενχαϊμ δεν υπήρξε 

νικητής καθώς οι αντίπαλοι μοιράστηκαν από ένα γκολ 

(1-1). Το σκορ άνοιξε στο 3ο λεπτό για τους φιλοξενούμε-

νους ο Σκοβ και ισοφάρισε για τους γηπεδούχους στο 9ο 

λεπτό ο  Σρμπένι. 

Άνετη νίκη 1 - 3  πέτυχε η Λεβερκούζεν επί της Γκλά-

ντμπαχ. Για τους φιλοξενούμενους σκόραρε δις ο Κάι Χά-

βερτς στο 7ο και 58ο λεπτό (πέναλτι0 και ο Σβεν Μπέντερ 

στο 81ο λεπτό. Το γκολ για τους γηπεδούχους σημείωσε 

στο 52ο λεπτό ο Τιράμ. 

Νίκη εκτός, χωρίς να δεκτή γκολ, με 0-2 πέτυχε και η 

Ντόρτμουντ επί της Βόλφσμπουργκ.  Σκόρερ των νικητών 

ο Γκερέιρο στο 32ο και ο Χακίμι στο 78ο. 

Την Παρασκευή η Χέρτα κέρδισε στο ντέρμπι του  Βερο-

λίνου την Ουνιόν με 4-0. 

Οι αγώνες διεξάγονται χωρίς οπαδούς, αλλά κάποιοι σύλ-

λογοι προκειμένου να δημιουργήσουν την αίσθηση των 

γεμάτων γηπέδων τοποθέτησαν στις κερκίδες χάρτινους 

οπαδούς.

Επιβλητική νίκη Μπάγερν, νίκες εκτός από  
Λεβερκούζεν και Ντόρτμουντ στη Μπούντεσλιγκα 
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  ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΙΟΥ 22:00 
Μια Νύχτα στον Παράδεισο (1951). Κωμωδία με 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Αλέκο Αλεξανδράκη, Γεωρ-
γία Βασιλειάδου, Λέλα Πατρικίου, Άννα Ραυτοπού-
λου. Η κ. Βυζαντίου, μια μανιακή γεροντοκόρη μυθι-
στοριογράφος, το ζεύγος Δαμιανού με το γιο τους 
Άρη, οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου καθώς και ο κα-
μαριέρης Αντώνης, μένουν στο ξενοδοχείο ‘ο Παρά-
δεισος’. Στο ξενοδοχείο φτάνει μια φίλη του Αντώνη,  
με σκοπό να παντρευτεί τον Άγη καθώς και ένα νιό-
παντρο ζευγάρι, εξάπτοντας την φαντασία της κ. Βυ-
ζαντίου.    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 21:30  
Ο Θησαυρός (2017). Κω-
μωδία με την Ελισάβετ Κων-
σταντινίδου, Γιάννη Τσιμι-
τσέλη, Παύλο Χαϊκάλη, 
Σωτήρη Καλυβάτση. Μια 
χήρα η οποία κληρονομεί 
έναν ξενώνα γεμάτο χρέη, 
διαδίδει πως κάπου μέσα 
του είναι κρυμμένος από την Κατοχή ένας θησαυρός. 
Αμέσως πιθανοί και απίθανοι θησαυροθήρες σκο-
τώνονται για να νοικιάσουν ένα δωμάτιο.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 23:05  
Λαός και Κολωνάκι (1959). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Χατζηχρήστο, Κάκια Αναλυτή, Ρίκα Διαλυνά, Κώ-
στα Κακκαβά, Ξένια Καλογεροπούλου, Σταύρο Ξε-
νίδη, Άγγελο Μαυρόπουλο, Νίτσα Τσαγανέα, Εύη 
Μαράντη, Κώστας Φυσσούν. Ένας ιδιοκτήτης γα-
λακτοπωλείου στο Κολωνάκι, ο Κώστας, είναι ερω-
τευμένος τρελά με μια όμορφη και τροφαντή αρι-
στοκράτισσα, την Ντέντη, η οποία όμως τον 
αντιμετωπίζει σαν παρακατιανό. Ο Κώστας είναι επί-
σης μανιώδης παίκτης του ΠΡΟ-ΠΟ, και ελπίζει κά-
ποια μέρα η τύχη του χαμογελάει για τα καλά, κάνο-
ντάς τον πλούσιο.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΙΟΥ 21:05  
Η Πρώτη Αγάπη (1964). Αισθηματικό δράμα με την 
Ξένια Καλογεροπούλου, Γιάννη Φέρτη, Μέμα Στα-
θοπούλου, Χρήστο Πάρλα, Ερρίκο Μπριόλα, Πέτρο 
Πανταζή, Ελένη Ζαφειρίου. Η Χριστίνα, είναι μια 
όμορφη κοπέλα, που γνώρισε μέσω αλληλογραφίας 
έναν νέο, τον Στέφανο, με τον οποίο δεν έχουν ει-
δωθεί ποτέ. Η αιτία αυτής της μυστικότητας είναι 
ένα σημάδι που έχει στο πρόσωπό της, όταν είχε 
καεί στην προσπάθειά της να σώσει από μια πυρ-
καγιά την αδερφή της τη Μίλη. Κάποια στιγμή ο Στέ-
φανος που είναι φαντάρος, τις γράφει ότι σε δύο μέ-

ρες έρχεται με άδεια για να τη δει. Η Χριστίνα ντρέ-
πεται να παρουσιαστεί στο σταθμό που θα την πε-
ριμένει, διότι δεν θέλει να τον απογοητεύσει.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΙΟΥ 22:10  
Φτάσαμε (2004). Κωμωδία με τους Γιάννη Ζουγα-
νέλη, Παύλο Κοντογιαννίδη, Χρήστο Τσάγκα, Άννα 
Παναγιωτοπούλου, Ταμίλα Κουλίεβα. Το νυχτερινό 
κέντρο The river, στην καρδιά της Λειβαδιάς, αναζητά 
ορχήστρα γιατί δίπλα, στους Δελφούς, μόλις άρχισε 
το Συνέδριο Ελληνοαμερικανών Ομογενών. Κατα-
φθάνουν λοιπόν μουσικοί και συγκροτήματα από 
όλη την Ελλάδα για πρόβες και οντισιόν, τους οποί-
ους τρέφει ένας πλανόδιος σουβλατζής.  
KYΡIAKH 31 ΜΑΙΟΥ 21:05  
Έλα να Γυμνωθούμε Ντάρλινγκ (1984). Κωμωδία 
με τους Στάθη Ψάλτη, Έφη Πίκουλα, Σταμάτη Γαρ-
δέλη, Καίτη Φίνου, Ρένα Παγκράτη, Σπύρο Φωκά. 
Καλοκαίρι του 1984. Το νησί σφύζει από τουρισμό. 
Ο Στάθης, ένας ζωηρός νέος του οποίου ο πατέρας 
έχει το καφενείο στην κεντρική πλατεία, κάνει καμάκι 
στις τουρίστριες. Σ'αυτή του λοιπόν την προσπάθεια 
εμπόδιο μπαίνει η γειτόνισσά του Ρένα προκαλώντας 
κωμικές καταστάσεις. Τα πράγματα περιπλέκονται 
ακόμη περισσότερο όταν καταφτάνουν στο νησί η 
Καίτη, η αδελφή του Στάθη, ο Σταμάτης με τον φίλο 
του Τάσο, η Τζέσικα και τέλος, κάπως καθυστερη-
μένα, ο Ντένης, ο αγαπημένος της Τζέσικα.  
KYΡIAKH 31 ΜΑΙΟΥ 22:30  
Μια Τρελή Τρελή Σαραντάρα (2012). Θέατρο-Κω-
μωδία με τους Δημήτρη Μαυρόπουλο, , Βίκυ Σταυ-
ροπούλου, Ελένη Κρίτα, Βάσω Γουλιελμάκη, Στράτο 
Χρήστου. Η Τζένη Πετρομιχάλη είναι μια χήρα, που 
μόλις "έκλεισε" τα σαράντα, αλλά όλοι της κοπανάνε 
ότι είναι "σαράντα και...". Πεταχτούλα, όπως είναι, 
ερωτεύεται έναν γοητευτικό αλλά φτωχό βιολιστή και 
έρχεται αντιμέτωπη με τα αδέρφια της, που θέλουν 
να την παντρέψουν με τον ηλικιωμένο Τζώρτζη Χα-
τζηθωμά, έναν πλούσιο αλλά κουφό εφοπλιστή.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:45  
Πελοπίδας ο Καλός Πολίτης (1976). Θέατρο-Κω-
μωδία με τους Μίμη Φωτόπουλο, Βαγγέλη Πρωτό-
παππας, Ζωή Ρίζου, Φρόσω Κοκκόλα, Ελένη Καλ-
λία, Κώστα Παπαχρήστο. Ο Πελοπίδας, ένας ήσυχος 
και τίμιος άνθρωπος, ζει με τις δύο θείες του. Χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις από τη ζωή και χωρίς μεγάλες 
υποχρεώσεις, απολαμβάνει τη δουλειά του σε μια 
εισαγωγική εταιρεία. Κάποιοι «φίλοι», αλλά και συ-
νάδελφοι από το γραφείο, αρχίζουν να τον πιέζουν 
για κάποιες παραχωρήσεις στην ακεραιότητα του 

χαρακτήρα του και για κάποιες μάλλον παράνομες 
εξυπηρετήσεις. Όταν οι πιέσεις αρχίζουν να παίρ-
νουν τη μορφή ανοιχτών εκβιασμών, τότε νιώθει τη 
συνείδησή του να επαναστατεί και να τον κάνει να 
δει τη ζωή και τα πράγματα από άλλη σκοπιά.  
ΤΡΙΤΗ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:45  
Ο Γάμος της Κόρης μου 
(2010). Κωμωδία με τους Γιάννη 
Μπέζο, Μπέσυ Μάλφα, Γιώργο 
Χρυσοστόμου, Ευγενία Δημητρο-
πούλου. Ο Γιάννης Λάζος είναι 
ένας επιτυχημένος άντρας που 
τα έχει όλα! Μια επιτυχημένη κα-
ριέρα ως ηθοποιός και μία ευτυ-
χισμένη οικογένεια. Είναι πα-
ντρεμένος με την Νατάσσα και 
έχουν μια κόρη, την Τατιάνα. Την 
ευτυχισμένη ζωή της οικογένειας 
έρχεται να ταράξει ο νεαρός και πολλά υποσχόμενος 
ηθοποιός Ιωάννης Ντέλος, ο οποίος εισβάλλει και στην 
επαγγελματική και στην προσωπική ζωή του Γιάννη.  
ΤΡΙΤΗ 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:50  
Οι Παπατζήδες (1954). Κωμωδία με τους Νίκο Σταυ-
ρίδη, Πέτρο Γιαννακό και Κούλη Στολίγκα. Στην φτώ-
χεια που επικρατεί στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, 
τρεις απένταροι φίλοι μηχανεύονται διάφορα κόλπα 
και κομπίνες, προκειμένου να κερδίσουν τον επιού-
σιο. Όταν η αδερφή του ενός θα μείνει έγκυος από 
τον φίλο της, ο αδερφός της θα πάει να μιλήσει στον 
πατέρα του νεαρού.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 03 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:35
                
Άδικος Κόσμος (2011). Κοινω-
νικό δράμα με τους Αντώνη Κα-
φετζόπουλο, Θεοδώρα Τζήμου, 
Χρήστο Στέργιογλου. Ο Σωτή-
ρης, ένας αστυνομικός  ανακρι-
τής, κουρασμένος από τις απαι-
τήσεις του επαγγέλματός του 
αποφασίζει να αλλάξει τα κριτή-
ρια της δικαιοσύνης και να απαλ-
λάξει όλους εκείνους τους άτυ-
χους, οι οποίοι για μια απλή παρασπονδία έπεσαν 
στα χέρια της αστυνομίας. Στην προσπάθεια του να 
σώσει έναν άδικα κατηγορούμενο, σκοτώνει κατά 
λάθος έναν εκβιαστή και βρίσκεται ο ίδιος κατηγο-
ρούμενος. Οι σχέσεις του με τους μάρτυρες του 
εγκλήματος θα περιπλακούν επικίνδυνα, όταν στη 
μέση μπουν η απληστία και ο έρωτας. 
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ΠΕΜΠΤΗ  28 ΜΑΪΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Δελτίο Ειδήσεων 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ευθέως  
21:05 Πολιτιστικό Ημερολόγιο: Βυ-
ζαντινό Μουσείο Βέροιας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Μια Νύχτα 
στον Παράδεισο  
23:35 Χάρη Κλίν: Στην Ασπροβάλτα   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Ο 
Θησαυρός  
23:05 Ελληνική Ταινία: Λαός και 
Κολωνάκι 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
19:40 HELLENIC Showroom  
20:00 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Active ΑΚΕΛ Μ.Β. Κύριος Ομι-
λητής ο Χρήστος Αλέκου 
21:05 Ελληνική Ταινία: Η Πρώτη 
Αγάπη  
22:40 Ελληνική Ταινία: Φτάσαμεε!... 
23:30 Χάρη Κλίν: Στο ΠΕΡΟΚΕ    
ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 

19:40 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή  
20:15 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυ-
πτος Επ. 3 
21:05 Ελληνική Ταινία: Έλα να Αγα-
πηθούμε Ντάρλινγκ 
22:30 Θέατρο: Μια Τρελή - Τρελή 
Σαραντάρα  
ΔΕΥΤΕΡΑ 1 IOYNIOY 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
21:45 Θέατρο της Δευτέρας- Πελο-
πίδας ο Καλός Πολίτης  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 2 IOYNIOY 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:45 Ελληνική Ταινία: Ο Γάμος της 
Κόρης μου 
21:50 Ελληνική Ταινία: Οι 
Παπατζήδες 
23:05 Συνέντευξη: Αλίκη Βουγιου-
κλάκη στο «Ψηλά τα Χέρια» 
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 IOYNIOY 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Άντα Μουράτη  
20:35 Ελληνική Ταινία: Άδικος Κόσμος  
22:25 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Εκδήλωση της Πρεσβείας της 
Ελλάδας στο Λονδίνο για την Ελλη-
νική Γλώσσα 

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/5 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
08.30 Το καφενείο (Ε) 
09.00  Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Θεία Λειτουργία 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/5 
05.45 Όλα στον Αέρα (Ε) 
06.15 Βήματα στην άμμο  
06.45 Καμώματα τζι Αρώματα 
08.30 Χάλκινα Χρόνια 
10.30 Κοίτα με στα Μάτια 
11.00 Φάκελοι  

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μένουμε Σπίτι 
14.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
15.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Πεταλούδα (Ε) 
16.50 Χωρίς Αποσκευές 

17.25 Κάποτε το 80 
18.00 Ειδήσεις 
19.15 Παραδοσιακή Βραδιά  

ΚΥΡΙΑΚΗ 31/5 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00  Χωρίς Αποσκευές  
09.30 Άκρη του Παράδεισου  
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μένουμε Σπίτι 
14.00 Σπίτι στη Φύση (Ε) 
14.30 Τετ-Α-Τετ (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Πεταλούδα 
16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
17.25 Κάποτε το 80 
ΔΕΥΤΕΡΑ 1/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Σπιτομαγειρέματα  
08.00 Το καφενείο 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής 

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΡΙΤΗ 2/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
08.00 Road Trip (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Κυπριώτικα Σκετς (Ε) 
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι  
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 

07.30 Σπιτομαγειρέματα  

08.00 Το καφενείο (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  

09.30 Από μέρα σε μέρα 

12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

13.35 Χρυσές Συνταγές  

14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  

16.25 Πέτρινο Ποτάμι  
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-

λημέρα από τον LGR. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 

Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 

Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-

λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 

LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-

μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 
12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 
Party time με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time 

Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-

νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 

Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 

Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 

Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-

τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
19:00 Σαββατόβραδο στον 

LGR,  22:00 Greek Party με τον 
Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-

λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 

έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-

γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 
13:00 Απόγευμα της Κυριακής 
με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 

γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-

νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 
Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 

ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 

το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 

Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 
Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 The Greek Music Mon-
day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 
τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-

χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  
20:00 Young and connected 

scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-

μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-

κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 

Family Law Show με την Lucy 
Loizou, ή την εκπομπή Talking 

Property 20:00 Ελληνικές Επι-

τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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No UK Cypriot coronavirus 
deaths recorded this week

P
arikiaki can confirm, 

that as of Wednesday 

27th May 2020, after 

having contacted local hos-

pitals, churches, the Turkish 

Cypriot media and community, 

funeral directors and from 

death announcements placed 

in our newspaper, that no new 

Covid-19 related deaths were 

recorded within the UK Cypriot 

community. 

To date, we estimate 310 UK 

Cypriots (Greek, Turkish and 

Maronite) in total have died from 

Coronavirus. The figure includes 

275 in London and 35 outside 

London. 

It appears most of the deaths 

were the result of contact prior 

to the lockdown at events attract-

ing large crowds – weddings, 

funerals, religious services and 

national events such as football 

matches. 

Having since followed Gov-

ernment advice on self-isolation 

and social distancing, this has 

led to the decline in fatalities. 

Meanwhile, according to a 

statistical update released on 

Tuesday, the number of corona-

virus deaths in Britain’s has       

reportedly risen to 46,000, sub-

stantially higher than the 36,914 

fatalities officially reported so far. 

The daily death tolls in the 

UK only include fatalities that 

have been confirmed by a      

positive test. But the Office for 

National Statistics (ONS) con-

ducts separate studies tallying 

all fatalities in which COVID-19 

is suspected or mentioned on 

the death certificate. 

That figure rose to roughly 

46,000 for England, Wales, 

Northern Ireland and Scotland, 

although each country reports 

the number of deaths counted 

by slightly different dates - either 

May 15 or May 20. 

This means Britain’s COVID-

19-related toll is now ever 

higher, although the weekly 

trends continue to show a  

slowdown in the virus’ spread. 

Countries have struggled to 

count their dead from the new 

disease. Spain took the unusual 

step on Monday of revising 

down its toll by nearly 2,000 to 

26,834. 

This happened because  

Spanish officials switched to a 

new data gathering system that 

discovered that some deaths 

were being counted twice. But 

most countries believe that their 

official toll underreports the real 

scale of the health disaster. 

Italy, which bore the initial 

brunt of the disease in Europe, 

discovered in early May that 

there were nearly 11,700 unac-

counted deaths in hospitals, 

care homes and the community 

between Feb 20 and Mar 31 

alone. 

If these deaths were added 

to the official death toll, Italy's 

number of COVID-19 fatalities 

would be similar to those          

reported by the ONS for Britain 

on Tuesday. 

Britain is one of the last Euro-

pean countries to start emerging 

from its COVID-19 lockdown. 

Most stores are closed and the 

few restaurants and cafes that 

are open only provide takeaway 

and delivery service. 

 But Prime Minister Boris 

Johnson intends to reopen 

schools for younger children   

on 1 June, after easing stay at 

home orders in May.

A
 test to determine 

whether people have 

been infected with  

coronavirus in the past has 

been approved by health  

officials and will be rolled 

out across the country from 

next week. 

Antibody tests will be available 

to NHS and care staff, eligible 

patients and care residents       

in England to see if they have 

had coronavirus as part of a 

new national antibody testing 

programme announced by 

Health and Social Care Secre-

tary Matt Hancock. 

Tests will be prioritised for 

NHS and care staff, and clini-

cians will be able to request 

them for patients in both hospi-

tal and social care settings if 

they deem it appropriate. 

The new antibody testing 

programme follows the sub-

stantial expansion of the UK’s 

swab testing capacity, which 

saw the creation of the country’s 

biggest network of diagnostic 

labs completed in record time. 

Swab testing confirms whether 

or not someone currently has 

the virus that causes COVID-

19. 

Under the new programme, 

highly accurate laboratory 

based antibody tests will be 

used to tell whether someone 

has already had the virus, to 

provide accurate data about 

the antibodies they have         

developed in response. The 

information will help clinicians 

and scientists to better under-

stand the prevalence of the 

virus in different regions across 

the country. 

Secretary of State for Health 

and Social Care Matt Hancock 

said: “We have signed contracts 

to supply over 10 million tests 

from Roche and Abbott supply 

in the coming months. From 

next week, we will begin rolling 

these out in a phased way. At 

first, to health and care staff, 

patients and residents. 

“This is an important mile-

stone and it represents further 

progress in our national testing 

programme. Knowing you have 

these antibodies will help us 

to understand in the future if 

you are at lower risk of catch-

ing coronavirus, dying from 

coronavirus and of transmitting 

coronavirus.” 

Ten million tests so far have 

been secured in a landmark 

deal with industry, including 

Roche Diagnostics and Abbott 

Laboratories, and these will 

be rolled out over the coming 

months, with further agree-

ments being negotiated with 

suppliers to supply millions       

of laboratory-based antibody 

tests. 

A positive test result for       

antibodies, whichever test is 

used, does not currently mean 

that the person being tested 

is immune to COVID-19. There 

is also no firm evidence that 

the presence of antibodies 

means someone cannot be 

re-infected with the virus or 

will not pass it on to someone 

else. If someone tests positive, 

they still need to follow social 

distancing measures and      

appropriate use of PPE. 

New Covid-19         
antibody test to be 
rolled out next week

Cyprus expects to welcome British tourists in July
C

yprus hopes to regain 

lost ground in its      

tourism sector from 

July and expects to be able 

to re-admit British and         

Russian visitors by then after 

weeks of lockdown, Tourism 

Minister Savvas Perdios said 

yesterday. 

With hotels set to reopen on 

June 1, best expectations are 

that about 30 per cent of last 

year’s total of 3.98 million visitors 

will be received this year. 

“The hit is massive, and we 

are trying to do our best now 

and do what we can for the         

remainder of the season. We 

have worked extremely hard        

to keep the virus in check here,” 

Perdios said. 

The island will open on June 

9 to travellers from countries       

including Germany, Greece and 

Israel. A group from mainly      

central Europe will be added on 

June 20, though Perdios said 

the list was being reviewed  

continuously. 

“For our important markets 

like the UK, Russia and Sweden, 

I expect in early July the situation 

(there) will allow their travel to 

Cyprus. I am quite optimistic 

about that,” Perdios said.  

Britain and Russia alone      

represent 55 per cent of arrivals. 

Authorities have tightened 

health and safety protocols       

across the island. Contingency 

planning included covering the 

medical costs if a visitor fell ill 

with Covid-19 and setting up 

dedicated quarantine hotels, he 

said. 

“We have taken a lot of  

measures… but at the same 

time we do understand that 

people want to come here on 

holiday so we haven’t converted 

Cyprus into a massive hospital,” 

he said.



D
onald Trump is culpable 

for deaths in the US and 

beyond due to his Covid-

19 pandemic response, accord-

ing to Noam Chomsky, from 

making states deal with the crisis 

individually to cutting the World 

Health Organization funding. 

The progressive activist and 

author is less than pleased with 

the president’s coronavirus        

response, and insists his small 

government attitude and slash-

ing of healthcare and research 

funds has put the US in a poor 

position to handle a pandemic. 

“That’s something that Trump 

has been doing every year of 

his term, cutting it back more. 

So (his plan is) let’s continue to 

cut it back, let’s continue to 

make sure that the population 

is as vulnerable as we can make 

it, that it can suffer as much as 

possible,” Chomsky told The 

Guardian in an interview promo-

ting the launch of Progressive 

International, a group "for the 

world's progressive forces, with 

a mission to make solidarity 

more than a slogan." 

The institution is meant to 

"dismantle the structures" that 

economically lead to "very ugly 

consequences for much of the 

population of much of the world." 

While few would expect the 

‘Manufacturing Consent’ author 

to be a fan of Trump’s policies 

– he supported Bernie Sanders’ 

presidential campaign and has 

said he will be voting for         

Biden if he is the nominee for 

the Democrats in November – 

Chomsky accused the president 

of actually causing deaths, both 

through his insistence that state 

governors be separately put in 

charge of Covid-19 responses, 

and his pulling of funds from the 

WHO (World Health Organiza-

tion). 

Trump relying on state gover-

nors to individually deal with the 

pandemic is “a great strategy for 

killing a lot of people,” Chomsky 

says, adding that Trump has 

taken this approach because it 

may improve “Trump’s electoral 

politics.” 

On the president defunding 

the WHO following criticism of 

their response to the coronavirus, 

the author says this will lead to 

deaths in other nations that rely 

more on the group, such as Africa. 

“It’s much worse than that,” 

the progressive said after being 

asked if the president is           

“culpable” for the deaths of 

Americans, “because the same 

is true internationally. To try and 

cover up his criminal attacks 

against the American people, 

which have been going on all 

of this time, he’s flailing about 

to try and find scapegoats.” 

There are currently over 1.6 

million confirmed cases of the 

coronavirus in the US, as well 

as nearly 100,000 deaths. 

Trump has pointed to both the 

WHO and China - the virus is 

believed to have originated in 

the city of Wuhan - as being      

accountable for the global 

spread of Covid-19, even        

suggesting the virus could be 

man-made and may have begun 

in a Chinese laboratory.
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Chomsky: Trump responsible for deaths 
in US because of Covid-19 response

UK Cypriot behind 

one-hour COVID-19 

test being trialed 

U
K Cypriot Professor 

Chris Toumazou, an 

engineering professor at 

Imperial College London, has 

developed a COVID-19 test that 

returns results in just over an 

hour and requires no laboratory, 

potentially allowing for swifter 

testing of much larger numbers 

of people. 

As Britain tries to ramp up 

testing to help revive the stalled 

economy, it is still mainly using 

laboratory tests that take around 

48 hours to produce a result and 

either require people to travel 

often long distances to regional 

testing centres or receive by post 

at home. 

Faster testing could allow 

more people to go back to work 

or permit testing on a more      

regular basis and could help 

Prime Minister Boris Johnson 

achieve his target of 200,000 

tests a day, an important          

element in successfully ending 

the lockdown. 

With a sensitivity of over 98% 

and specificity of 100%, the 

DnaNudge test is being rolled 

out in cancer wards, accident 

and emergency, and maternity 

departments at a number of 

London hospitals, before possibly 

being used on a wider basis. 

The department of health 

said it was a pilot scheme and 

that other lab-based tests were 

also being run in order to look 

at the benefits and capabilities 

of each test. 

Britain made an initial order 

of 10,000 DnaNudge cartridges 

in March and has procured 

another 70,000 since. The price 

of the disposable cartridge tests 

is around £40. 

Those in the UK will soon be 

able to buy the test amid plans 

to produce 300,000 a month, 

with delivery drivers dropping 

them off at homes. 

It is believed companies will 

make use of the test to check 

staff before the head back into 

the office. 

Professor Chris Toumazou 

explained how the test works: 

“It is a lab in a cartridge effec-

tively. The key is that with this 

test you go straight from a        

saliva swab or a nasal swab 

into the cartridge with no trans-

port and no laboratory.” 

“This then goes into our 

nudge box… you close the box 

and within just over an hour the 

results will come through on 

your phone…You can even 

look at such small fragments of 

the RNA (Ribonucleic acid)       

that you can check whether a 

patient is coming out of it or 

going into Covid,” he continued. 

The test, which requires one 

nostril swab, is being rolled out 

at the Chelsea and Westminster 

Hospital, West Middlesex    

University Hospital, St Mary’s, 

and at Queen Charlotte’s and 

Chelsea Hospital.

Quarantine for international 
arrivals from 8 June 
B

ritain will introduce a 

COVID-19 quarantine for 

travellers arriving from 

abroad from June 8, Interior 

Minister Priti Patel said on         

Friday, a measure that airlines 

have warned will devastate their 

industry. Unlike many other 

countries, Britain has carried 

out few tests and checks on   

visitors, with quarantine limited 

only to arrivals from China at 

the start of the outbreak. 

Spain and Italy have introduced 

rules that mean international   

arrivals must self-isolate for two 

weeks, while on Friday, Ireland 

gave further details for its own 

quarantine proposals. 

“Now we are past the peak of 

this virus, we must take steps 

to guard against imported cases 

triggering a resurgence of this 

deadly disease,” Patel said at a 

news conference. 

Those who breach the          

quarantine in England could be 

fined £1,000 and spot checks 

would be carried out by health 

and border officials. 

The quarantine will not apply 

to those arriving from the Irish 

Republic, or to freight drivers, 

medical professionals and      

seasonal agricultural workers. 

The measures will be reviewed 

every three weeks.  

The opposition Labour Party 

supported the measures but said 

the government’s handling of 

UK arrivals had “lacked urgency, 

coherence and clarity from the 

outset.” Some members of Prime 

Minister Boris Johnson’s Conser-

vative party have also criticised 

the plan. 

Chief among industry critics 

are airline bosses, who have 

said the measures would have 

severe repercussions. Michael 

O’Leary, Ryanair’s chief execu-

tive, said they would be “unen-

forceable and unpoliceable.” 

Ryanair and easyJet have 

outlined plans to restart some 

flights in coming months. But 

under the quarantine plan,        

Virgin Atlantic will not restart 

until August at the earliest. 

“Introducing a quarantine at 

this stage makes no sense and 

will mean very limited inter-

national aviation at best,” said 

Tim Alderslade, chief executive 

of industry body Airlines UK.        

“It is just about the worst thing 

government could do if their aim 

is to restart the economy.”
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T
he unprecedented global 

impact of the COVID-19 

virus has interrupted the 

regular pace and rhythm of our 

lives. We have all been working 

to make adjustments and sacri-

fices for the safety and well-being 

of all. The Church has also been 

working very hard to continue  

to minister and provide for the 

faithful in a variety of ways. One 

aspect of our Church’s ministry 

is a particular care for the youth. 

Before the outbreak of this pan-

demic, our Archdiocese was in 

the process of renewing and 

strengthening our youth ministry 

network. Undoubtedly, our desire 

to reach out to and work with 

the parishes, schools and other 

institutions of our Archdiocese has 

encountered certain obstacles. 

Nevertheless, with the aid of 

available technology, our Arch-

diocese, has continued to         

develop and introduce new and 

creative initiatives. 

As Orthodox Christians we 

believe that the Church is not 

simply a building where we go 

to worship, but rather is consti-

tuted of people. The Church is 

you, our clergy, and all the faith-

ful in communion together with 

one another in Christ.  

Church is organised in a       

hierarchy, with a particular 

structure headed by the Bishop, 

and it is sacramental; the unity 

of the Church is realised in the 

celebration of and participation 

in Holy Communion. The Divine 

Liturgy is at the centre of Chris-

tian life. Christ’s body, however, 

is not only in the Common Cup, 

we ourselves become members 

of His body through Communion. 

Communion and the other sacra-

ments reveal the vital charismatic 

nature of the Church to us. Fifty 

days after Pascha, we celebrate 

Pentecost (this year on 7th June) 

the inauguration of the Church 

on earth, when the Holy Spirit 

came to dwell and remain with us 

as members of Christ’s Church.  

This means that, although we 

are not able for this short period 

of time to receive Christ in Holy 

Communion at Church, we are still 

full members of His body, praying 

at home or through the internet, 

as we act out Christ’s sacrificial 

love in word and in deed.  

The Church reassures us that 

- through patience and reflection, 

through offering care and     

concern without discrimination 

to those at risk, and by increasing 

our desire to grow in faith - we 

will come out of this crisis 

stronger and more united. 

The Church never ceases to 

act, to produce, to care for the 

world, and to exist for all of    

humankind. At the online open-

ing of our Archdiocesan Sunday 

School, we highlighted to the 

children taking part, that there 

is one fact and truth that should 

remain with us all the days of 

our lives: that Christ will remain 

with us forever.  

It is in our dedication to you 

as the young people of this Arch-

diocese, that we provide ‘weekly 

meditations,’ catechetical talks 

and videos, online material and 

resources for families, and new 

online Sunday school classes on 

Zoom for ages 6-10 and 12-15, all 

so that we can offer our children 

and young families opportunities 

and encouragement to grow in 

the Christian faith, to interact with 

one another and to experience the 

Church as the ark of our salvation.  

We are in the process of orga-

nising an Online Youth meeting, 

and finally we have much to look 

forward to when this trying period 

comes to a close. We will organise, 

by God’s grace, a celebratory 

dinner and ball, for the whole 

Archdiocese at a hotel in London, 

as well as a Youth Forum with 

representatives from each com-

munity across our eparchy parti-

cipating, a day dedicated to our 

young altar servers, spiritual talks,      

pilgrimages and other social 

events. We are in the process of 

creating new Orthodox Christian 

Student societies in the main 

academic institutions of our cities, 

and are further developing rela-

tionships with our schools and 

yearly Archdiocesan youth camp. 

The new youth office of the 

Archdiocese of Thyateira and 

Great Britain is truly here for you, 

to serve your needs and, prima-

rily, to remind you that the Church, 

that Christ, invites you and all of 

us, in repentance and commu-

nion, never to perish, but to live 

eternally with Him. 

 

Alexios Florides 
Youth Coordinator of the 

Greek Orthodox Archdiocese 
of Thyateira and Great Britain 

Does church stop in the 
midst of the pandemic?

UK Thalassaemia Society sadly loses 

one of its members, Loucas Louca

O
n Monday 4th May 2020, 

the UK Thalassaemia 

Society (UKTS) sadly lost 

a member and a great friend, 

Loucas Louca, taken too soon 

at the age of 52, after a valiant 

battle against pneumonia. 

“Loucas was an amazing soul, 

full of life, a bubbly personality 

and he touched every person 

he came into contact with,” UKTS 

said in a statement.  

“This has been difficult news 

for us to accept as we hate losing 

any of members. We hope our 

angels rest in peace and know 

they are always on our minds!” 

Loucas was born on 26       

September 1967 in Athens and 

came to the UK with his family 

in 1968.  

He attended Christchurch 

CofE Secondary School in 

North Finchley and then studied 

Graphic Art & Design at       

Woodhouse College. 

He was a Thalassaemic who 

was determined for that not to 

limit him in life.  

Throughout the late 90s – 

2000s, Loucas enjoyed a TV/film 

career, playing a selection of 

various characters and disguises 

in TV shows such as Eastenders, 

The Bill and Silent Witness,      

and movies including Gladiator,      

Batman: The Dark Knight,       

Notting Hill, Bridget Jones’s 

Diary, Spice World, as well as  

a number of James Bond and 

Star Wars movies. 

He was a distributor of         

wellness and beauty products - 

Forever Living, and for the last 

eight years, he was an active 

member of the board at the 

Greek Orthodox Church of the 

Archangel Michael in Margate; 

he was right man to Father        

Vissarion-Nikolaos Kokliotis and 

loved being part of the commu-

nity, helping and supporting his 

church and chanting psalms 

every Sunday.  

Everyone who knew Loucas 

said his smile lit up the room 

and that they were blessed to 

have him in their lives.  

He leaves behind his wife 

Debbie, his three beautiful           

children Sophia, Kyriacos and 

Marina (from his first marriage      

to Liz), parents Eva (from Kallithea, 

Athens, Greece) and Kyriacos   

(from Kontea, Famagusta Cyprus), 

sisters Marina, Andrea, Christina, 

Georgina and Anna, brother Alex, 

and granddaughter Eva, as well 

as many more that loved him 

including his stepsons, nieces, 

nephews, friends and work       

colleagues. 

As was his wish, and as soon 

as current circumstances allow, 

Louca will be buried in his beloved 

Greece. A funeral service will  

be held at the Greek Orthodox 

Church of The Twelve Apostles, 

Brookmans Park, on Thursday 4 

June for immediate family. 

For those wishing to send 

flowers, the family instead kindly 

request a donation towards the   

production of the new season of 

The Chosen, the first ever multi-

season TV series about the life 

of Jesus, which Loucas loved 

watching over and over again 

during our Easter period. Paying 
it Forward finances Season 2 

and allows viewers around the 

world to see the show free - 

https://studios.vidangel.com/  

the-chosen/pay-it-forward 

If you would like to contribute 

or for further details, please   

contact Loucas’ sister, Andrea 

Louca via WhatsApp – 0030 

6951 676402. 

May he Rest In Peace.

A
licia Chrysostomou and 

her son Sebastian, a 

Haringey native, were 

amazed to have recently           

become published authors.  

Their book, The Chronicles of 
Cerberus, targeted at 6-9 year 

olds and set in Ancient Greece, 

with Cyprus also playing a major 

part in the story, was published 

by Mogzilla, a small independent 

publisher.  

The book had an interesting 

start in life. It all began when 

Sebastian started learning           

to write at school. In order to 

encourage his writing, Sebastian 

and his mother would together 

sit down to make up little stories. 

These were based on mytho-

logical characters from Ancient 

Greece and tapped into the 

stories Alicia’s Cypriot father 

told her as a child. Cerberus, 

the three headed hound of 

Hades, was an early favourite 

and soon became the focus of 

these tales.  

It was fun to create these 

stories and draw illustrations for 

them. Alicia would type them up 

and scan in the drawings so 

they could be superimposed 

and printed out. Sebastian and 

his mother would then cut up 

old cereal boxes, Sebastian 

would add an illustration and 

after stapling in the pages of the 

story, they had their first ‘hard-

back’! 

As Sebastian rose through 

primary school, these stories 

became more sophisticated  

and their collection of ‘books’ 

grew. By the time Sebastian 

reached year 6, they had quite 

a number of these little books. 

They all followed the adven-

tures of Cerberus and his friend 

and dog-walker Sebastian as 

they cross Greece helping the 

many siblings of Cerberus tackle 

all sorts of problems.  

Strangely enough Alicia’s son 

bears an uncanny resemblance 

to Cerberus’s best friend           

Sebastian! It certainly made it a 

lot of fun for Sebastian to write 

himself into these stories.  

Reading through the one day, 

Alicia felt there might be enough 

for a proper book so she put 

them all together, tidied them   

up and sent them off to a small 

independent publisher she had 

discovered which specialise in 

children’s historical books. They 

accepted the book and it is now 

published!   

The book is based on the   

mythology of Ancient Greece, 

with Cerberus embarking on   

adventure with his friend Sebas-

tian. Each story in the book 

offers an alternate viewpoint to 

the classic tales giving a twist 

in their retelling. So when Jason 

comes to take the Golden Fleece, 

all may not be as it seems when 

he sneaks off with it. Hercules 

also features largely in these 

tales especially when his labours 

mean he’s to take things that 

don’t belong to him. Cerberus 

and Sebastian have to use all 

their wit and resolve to outsmart 

Hercules to ensure he thinks he 

has completed his labour when 

actually he’s been tricked all 

along. 

Alicia would encourage anyone 

to get writing, even if they have 

no literary background. It is a 

fun thing to do with your child 

and makes bedtime reading more 

interesting when you can read 

your own little stories. Right now 

is in fact a perfect time to          

embark on this sort of project. 

It’s a great way to pass the time, 

do something together as a 

family and practice all those 

writing skills learnt at school. 

And even if you go no further 

than having some pages stapled 

into an old cornflake box, it’s a 

lovely thing to look back on as 

your children grow, and maybe 

have something positive to look 

back on when the lockdown is 

finally over.  

The Chronicles of Cerberus 
is available on-line from Mogzilla 

and other major bookstores. 

Mother and son team become published authors
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What are the differences between Psychiatry, Psychology, 

Psychotherapy and Counselling? 

O
ften, I am always asked 

the same question:   

“What are the differences        

between psychology, psychiatry, 

psychotherapy and counselling?” 

Very good question! 

For people who are not in the 

field, most are quite confused 

when it comes to differentiating 

between a psychiatrist, a psycho-

logist, a psychotherapist and a 

counsellor. Therefore, here is          

a brief and I hope concise           

explanation. 

There are significant differen-

ces between psychiatry, psycho-

logy, psychotherapy and counsel-

ling roles and they tend to deal 

with different types of problems, 

although there is considerable 

overlap in their work; below is a 

brief description of each of their 

careers. 

 

What is psychiatry?  

Psychiatry is the study of           

mental disorders and their           

diagnosis, management and 

prevention. Psychiatrists are 

medical doctors who specialise 

in psychiatry and most post-

graduate studies take four years 

to complete. Psychiatrists are the 

only professionals who can       

prescribe medication for clients/ 

patients. They often combine a 

broad general caseload along-

side an area of special expertise 

and research. Here, clients are 

called ‘Patients’. 

 

What is psychology?  

Psychology is the study of 

people: how they think, how they 

act, react and interact.  Psychology 

is concerned with all aspects of 

behaviour and the thoughts,   

feelings and motivation underlying 

such behaviour. 

Psychology is a discipline that 

is firstly concerned with the        

normal functioning of the mind 

and has explored areas such as 

learning, remembering and the 

normal psychological development 

of children. Psychology is one of 

the fastest growing university 

subjects and is becoming more 

and more available in schools 

and colleges. 

Psychologists deal in the        

way the mind works and moti-

vation, and can specialise in      

various areas such as mental 

health work and educational       

and occupational psychology.         

It is useful to remember that        

psychologists are not usually 

medically qualified and only a 

small proportion of people          

studying psychology degrees will 

go on to work with clients and or 

patients. 

Here are some of the sub-fields 

within the field of psychology. 

• Educational psychologist 

• Behavioural psychologist 

• Industrial and organisational 

psychologist 

• Clinical psychologist (these 

professions work within mental 

health) 

• Occupational health psycho-

logist 

• Criminal psychologist 

• Social psychologist 

• Sport psychologist 

 

What is psychotherapy? 

Psychotherapy is conducted 

in several different ways, for       

example, individual, group,       

couple and family psychotherapy. 

They are all ways of helping 

people to overcome stress,    

emotional problems, relationship 

problems or troublesome habits. 

There are many different         

approaches in psychotherapy; 

these are "talking therapies" 

which include; 

• Cognitive Behavioural          

therapy (CBT) 

• Psychoanalytic therapy 

• Psychodynamic therapy 

• Systemic and family psycho-

therapy 

• Arts therapy 

• Play therapy 

• Humanistic psychotherapy 

• Interpersonal psychotherapy 

• Rational Emotive Behaviour 

therapy (REBT) 

• Integrative psychotherapy 

• Eclectic psychotherapy 

• Gestalt psychotherapy 

 

A psychotherapist may be a 

psychiatrist, psychologist or a 

counsellor, who has had further 

specialist training in psycho-      

therapy. Increasingly, there are 

a number of psychotherapists 

who do not have any background 

in the above fields but, who    

have undertaken in-depth train-

ing in some of these fields. Most         

psychotherapists have several 

post-graduate diplomas or          

degrees such as a master’s         

degree.    

However, they are now courses 

in the United Kingdom where 

psychotherapists can pursue an 

academic career where they can 

study for a specialist doctorate 

in Psychotherapy (PsyD).   

To train to become a psycho-

therapist, most educational         

establishments will not take on 

students who are younger than 

twenty-eight. The premise is that 

students must have some life   

experiences to be able to practise 

as a therapist. So in theory, the 

older you are, the more life           

experiences you should have. 

 

What is counselling? 

Counselling and psychotherapy 

are interchangeable however, 

the term counselling is normally 

referred to short-term goal setting 

therapy, whereas, psychotherapy 

is normally referred for long-term 

therapy. 

Most counsellors work in 

schools, colleges and universities. 

In addition, some counsellors 

work for large organisations in 

their occupational health depart-

ments where they offer in-house 

counselling to employees, most 

of the work is short term and        

solution focussed. 

 

Cypriot / South African / British 
Dr Vasilios Silivistris is a UK trained 
Psychotherapist and Counselling 
Practitioner. You can contact him 
on 07306 328 479 / 07547 845 
155, email docvas@yahoo.com, 
Skype dr.v.silivistris or Facebook.

T
hey say that genuine art 

comes out of hard times 

and it’s through this         

creative pulse that we humans 

survive and revive, no matter 

the chaos. As Mental Health 

Awareness Week took place 

last week, a brand-new initiative 

called Play For Mental Health 

was founded to provide us with 

something creative, artistic and, 

above all, lovingly-made! 

Play For Mental Health was 

recently launched by Cyndeo 

Events - a UK based innovative 

events agency known to support 

the live music industry - and    

getFORWARD - a global com-

munity of doers - who pulled       

together their efforts and              

resources to launch a campaign 

that will spread awareness 

about mental health at a time of 

crisis and uncertainty. 

Kyriacos Shionis, one of the 

co-organisers of #playfor-   

mentalhealth, mentioned that 

“this initiative was founded in an 

effort to encourage performing 

artists to create content and 

share it via social media for the 

public to donate in aid of the 

Mental Health Foundation. The 

goal of this initiative is to support 

artists who are currently without 

jobs or projects, shed light on 

the diverse talent of our world, 

enhance creativity in the current, 

dull state of life and reunite       

artists with their fans and loved 

ones.”  

Within two days of launching, 

this creative initiative has seen 

over 35 artists share their videos 

across social media, producing 

over 2 hours of music. All amaz-

ing entries contributed to raising 

awareness of #mentalhealth, 

sharing some lovely thoughts 

and captions that are worth 

reading, as well as raising just 

over £300 by 20+ donors so far.  

 

Ways to get involved: 

 

1) Share your music 

- Post a video of you playing 

(old or new) on any social media 

platform using #playformental-

health 

- Tag & Nominate 5 friends to 

do the same  

- Encourage your audience to 

donate to the cause 

 

2) Not a musician? You can 

support by donating!  

The idea is to build a better 

tomorrow by using the power of 

performing arts and its community 

TODAY. If you want to support this 

creative campaign, you can con-

tribute by donating (see below).  

3) Spread the word - sharing 

is caring  

 

Learn more about the initiative 

by visiting www.playformental-

health.com 

Donations can be made at: 

www.justgiving.com/fundraising/ 

playformentalhealth

In your exuberant, youthful life's joyful path, 

Full of the pleasures of your ardent desires 

That freely, like manna from heaven upon you fall, 

Remember to pause and humbly, wisely ponder 

That you do not with arrogant pride 

The Eumenides, thoughtlessly offend; 

Respect and honour The Furies, 

''The Good Women'' of ancient myths, 

Who invisible above and all around us still abide. 

Try not to invoke them 

With any rash, cruel, unkind deeds, 

But with reverence think of them often; 

Endeavour to appease and placate them 

With pious libations, 

Gifts of your good thoughts and actions 

That to them you generously, often offer.  

For when we err, their fabled anger and vengeful swirls 

In our conscience at night soon descend 

As no irreverent hubris escapes 

Their watchful, judging eyes. 

Fortunate the humble man 

Who with a kind, benevolently scented soul, 

During his brief, mortal life,  

Upon this earth travails. 

Favoured by the Gods is he,  

Who when at rest he sleeps well, 

Surrounded by the echoes  

Of his benevolent thoughts and deeds,  

He soon drifts into sweet Elysian dreams, 

And in honeyed repose each night, 

On a soft bed he blissfully lies.

Respect The Furies, 
The Eumenides,  
The Kindly Ones 
Poetry by Andreas N. Demetriou

#playformentalhealth - an initiative in aid of  
mental health awareness through music

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris



ERT confirms Stefania for  

Eurovision Song Contest 2021 

Greek national broadcaster ERT has invited Stefania to         
represent Greece at the 2021 Eurovision Song Contest,         
following the unprecedented cancellation of the competition this 
year in Rotterdam. 

After the European Broadcasting Union cancelled the 2020 
Eurovision Song Contest due to the COVID-19 pandemic, it 
later confirmed that the 2020 entries were not eligible to partake 
in next year’s contest but that countries had a carte blanche to 
invite their ESC 2020 hopefuls to compete in 2021 or select their 
candidates at their own discretion. ERT extended an invitation 
to Stefania and she happily accepted.  

She posted on social media: “Despite being heartbroken by 
the cancellation of the Eurovision Song Contest 2020, I fully 
support the decision since health and safety is above anything 
else. I want and must say a big THANK YOU to everyone at 
@EurovisionERT, not only for choosing me to represent our 
country at #ESC2020, but most of all for wanting me to do that 
again at #ESC2021. Showing your support twice means the 
world to me and I will not let you down. So see you in Rotterdam 
in 2021… And as @marketinggreece says: When the time will 
come, we’ll be there for you. TILL THEN, STAY SAFE #Eurovision 
#Greece #ERT.” 

Stefania was selected via an internal selection to fly the flag 
for Greece this year with the song Supergirl.  
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Andrea Georgiou 

‘At Home With...’ 

Konstantinos  

Argyros 

 
With Greece’s bouzoukia 

closed due to the Coronavirus 
pandemic, Greek TV’s MEGA 
channel has been airing specially 
recorded music evenings titled 
At Home With… every Friday, 
featuring legendary artists such 
as Anna Vissi, George Dalaras, 
Melisses and Natasa Theodoridou. 

This Friday (29 May), another 
magical night is guaranteed with 
none other than Konstantinos 
Argyros. A successful artist of  
his generation, not to mention 
his good looks (!), the singer 
promises to lift our spirits with 
his highly energetic pop tracks 
and have us singing along with 
his emotional ballads.  

The impressive music pro-
gramme will primarily focus on 
Konstantinos’ discography, com-
bining modern with traditional 
laika songs, but he will also 
welcome some special guests in 
the studio! Natasha Theodoridou, 
with her undisputable voice,      
returns to the show to perform 
their duet Lathos Mou. Songwriter 
Babis Stokas, who enjoyed suc-
cess with the renowned Pix-Lax, 
will perform songs from the band’s 
music catalogue and fiery pop 
singer Eleni Foureira will also 
be making an appearance. 

The highlight of the evening 
will be the first ever performance 
of Konstantinos’ new single, 
Athina Mou. 

Don’t miss it – Sto Spiti Me Ton 
Konstantino Argyro – Friday 29 
May, 8pm GMT on MEGA, and 
Saturday 30 May, 7.20pm GMT 
on Cyprus’ Sigma TV.

F
ollowing the release of the official video for the Always 
remix, which is built around the iconic vocals from 
George and Mary J. Blige’s 1999 cover of a Stevie 

Wonder classic, and as high energy and positive anthems are 
in high demand in our current climate, it seemed like the perfect 
time for Waze & Tom Odyssey and Tommy Theo to dust off this 
classic and rework it, but this time with a few handfuls of glitter 
thrown in!  

With Pride season officially upon us, and with many celebra-
tions being cancelled due to COVID-19, the visual, featuring 
some of the most iconic drag queens in the world, is a true   
celebration of how important both George and Mary are to the 
community and how their activism and support for queer rights 
is more important today than it ever has been.  

George Michael is a gay icon, and the musician’s openness 
about his sexuality and his campaigning for LGBTQ rights           
offered a life raft to many – particularly at a time when anti-gay 
sentiment was rife. 

You can watch the full video clip on YouTube. 
When released in 1999, George Michael and Mary J. Blige’s 

As reached number 4 in the UK, but was not released in the 
United States. According to Blige, her record company made 
the decision to pull the U.S. release after George’s arrest for 
public indecency.

Drag queens star in 
George Michael & Mary J. 
Blige’s Always remix video 

Helena Paparizou is kicking 
off the summer! She’s just 
dropped her new single, Mila 
Mou, co-written and composed 
by the singer herself, together 
with Kim Diamantopoulos and 
Keepitpure.  

The single’s official music 
video, which sees the singer 
dancing in a bar, has been         
directed by Giannis Papadakos.  

Helena remains the only 

Greek Eurovision winner to date, 
having secured the top place      
in the contest in 2005. She        
recently featured in the special 
programme, Eurovision: Europe 
Shine A Light which aired on    
16 May in place of the cancelled 
Eurovision Grand Final, in a 
recorded message which also 
saw her perform the chorus        
of her winning number My 
Number One.

Helena Paparizou releases new   

single - Mila Mou

The Last Dance hailed best sports documentary ever
“Ο γαρ εάν σπείρη άνθρωπος,  

τούτο και θερίσει” 
“You reap what you sow.” 

- Paul’s letter to the Galatians 6:7 
 

T
hree weeks ago, if anyone had asked 
me what I knew about the Chicago 
Bulls and Michael Jordan, I’d have 

just about managed four words: basketball, 
Nike, Air, Jordan.   

The 10 part documentary series The 
Last Dance, on Netflix, is not just the best 
sports documentary ever, it is probably the 
best documentary ever, on any subject. 
Jeez, it may even just be the best thing I’ve 
ever seen.  

It’s an amazing odyssey from a poor 
background, a solid family, to a career and 
an achievement that has reached the        
pinnacle of sustained human and sporting 
endeavour.  

“Babe Ruth. Muhammad Ali. Michael   
Jordan. That’s it. That’s the list. There is   
no-one else”, says one of the sports         
journalists covering the era.  

The story covers the rise of MJ and his 
skill and drive to succeed, and the building 
of a team with other great players like      
Dennis Rodman, and the brilliant coach 
Phil Jackson. Jackson introduces Native 
American philosophy and mindfulness,   
creating an unbreakable bond and an ultra-
strong team ethic.  

You don’t need to like basketball or even 
sport, to enjoy the driving narrative, the         
interviews, the politics, the graft and the 
hard work that it took.  

It’s a human story with all the dramatic 
ingredients necessary for a memorable       
experience. The betrayals, the moments of 
greatness, the luck, the tragedies, the  
characters.  

The brilliant use of an irregular time 

sequence, clearly jumping back and forth, 
but telling you which year you are at now, 
is a great story telling device. Our minds 
are not linear. It works so well. It reminded 
me of the Mexican director Alejandro         
Inarritu’s brilliant film “21 Grams”. It jumps 
around like a jigsaw in time, but you are 
able to piece it together after while.  

A brilliant sequence about the maverick, 
wild duck team member Dennis Rodman, 
shows him partying and cutting loose. It 
took MJ to go and get him back and into 
training again.  

Walking into training in his pyjamas        
and slippers, Rodman is asked by coach 
Phil Jackson, “Did you put your body 
through anything today, Dennis? The        
muscles need a memorisation too”. Jordan 
replies, “Just be happy he’s back, Phil. 
Don’t ask for too much”. He knew that you 

don’t put a saddle on a thoroughbred 
horse.  

Netflix were releasing a few episodes at 
a time over May. Now the complete series 
is available.  

The even greater beauty of it is, that I 
went back, having seen the whole series, 
to watch Episode I again. I understood it 
much better, having seen the whole saga. 
And then, before I knew it, I was already 
watching Episode IV again. There’s only 
one way this is going.  

What makes a “Super Team” has forever 
exercised the minds of business people, 
psychologists and sports enthusiasts. The 
Chicago Bulls can certainly lay claim to be 
one of the best ever teams in history.       
Along with the New Zealand All Blacks in 
rugby, the Brazil team of 1970 in football, 
Liverpool FC (1970s and 80s) and     
Manchester United (1992 to 2012).  

When asked about whether being a great 
champion had come at the expense of 
being thought of as a nice guy, Michael   
Jordan is pensive and smiling. Eventually 
he’s crying, “Winning has a price,” he says. 
“Leadership has a price. If you won’t wanna 
play that way, don’t play that way”.  

Breathless. Pulsating. And a brilliant 
soundtrack to drive the mood and motion 
along. It’s quite a ride.  

Final story.   
In 1984, Nike offered Michael Jordan 

$250,000 and his own line of trainers.        
Everyone thought they were insane, 
“You’re gonna pay him what? A new kid. A 
rookie. Who’s done nothing”.   

They hoped, by the end of year four, to 
sell $3m worth of Air Jordans. In year one, 
they sold $126m. And today, in 2020, the 
division and product line generates an 
astonishing $1bn a year for Nike.  

 
James Neophytou 
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B
efore he was the "King of 

Rock 'n' Roll," Elvis Presley 

was an usher at a small 

movie house in Memphis, Tennes-

see, his head filled with big dreams 

of being a star. He got his wish, 

becoming one of the most suc-

cessful recording artists in history.  

He remains the top-selling record-

ing artist of all time, with more than 

one billion records sold worldwide, 

and he still managed to star in 31 

feature films from 1956 to 1972.  

Here are 10 of his finest        

moments on screen: 
 

Loving You (1957) 

If Elvis’s debut movie appear-

ance in the western Love Me 

Tender (1956) wasn’t exactly what 

the fans were hoping for, they 

were appeased adequately with 

his star turn in Loving You. He  

appeared in colour for the first 

time, delivering a great soundtrack 

and a solid performance.  

Up-and-coming singer Deke 

Rivers (Elvis) is eating in a diner 

when the rude boyfriend of a fan 

who requests he sing for her       

approaches him. He agrees, 

launching into the barnstorming 

‘Mean Woman Blues’. Elvis is 

mesmerising, displaying his best 

hip-shaking moves. He shuffles 

across the floor, hands clapping 

and quiff shaking to lines like, “she 

kiss so hard, she bruise my lips”. 

With such a provocative song,        

a fight seems like the natural       

conclusion and, with the oafish 

boyfriend a perfect target that is 

what we get. 
 

Jailhouse Rock (1957) 

Elvis’s third movie offered him 

a role that loosely mirrored his 

own meteoric rise to fame, but 

one with a violent streak that lands 

his character, Vince Everett, in 

prison. On his release his singing 

talent is discovered by Peggy 

(Judy Tyler), who falls for him, but 

his arrogance gets in the way of 

romance. 

The scene where Vince embar-

rasses Peggy in front of her parents 

causes a confrontation outside the 

house and leads to one of a classic 

Elvis movie moments. “You ain’t 

gonna hate me, I ain’t gonna let 

you hate me,” says Elvis as he 

grabs her and lunges in for a primal 

kiss. She pushes him away and 

shoots back at him, “How dare you 

think such cheap tactics will work 

with me.” He takes that as an       

invitation to go in a second time, 

before delivering the killer line, 

“That ain’t tactics honey, that’s 

just the beast in me.” The film    

featured probably the most famous 

of all of Elvis’s musical numbers, 

the iconic ‘Jailhouse Rock’ dance 

sequence. 
 

King Creole (1958) 

Based on the Harold Robbins 

novel, King Creole features Elvis 

as 19-year-old Danny Fisher trying 

to make ends meet for his family. 

Working as a busboy in a New 

Orleans nightclub, he becomes 

embroiled in Maxi Field’s (Walter 

Matthau) mob underworld. Elvis 

has some of his best scenes with 

Matthau, none more so than their 

opening exchange when they 

meet for the first time. 
 

G.I. Blues (1960) 

G.I. Blues was the first Elvis 

movie released after his discharge 

from the army in 1960.  

It finds Elvis leaving his rebel 

image behind and moving toward 

the mainstream. The soundtrack 

album would spend two months 

at number one and remain on the 

charts for over two years.  

The title song, 'G.I. Blues' is a 

toe taper so to speak and finds a 

mature Elvis just giving a joyful 

performance. 'Pocketful Of Rain-

bows' is an upbeat song with a 

smooth vocal that shows off Elvis' 

new maturity. 'Wooden Heart' was 

a number one song in just about 

every country in the world except 

the United States where it was not 

released as a single at this time. 

'Doin' The Best I Can' is a nice 

ballad that provides a good counter-

point to many of the up-tempo 

songs. Elvis records a new version 

of 'Blue Suede Shoes'.  
 

Flaming Star (1960) 

Elvis plays it serious as a        

half-Kiowa man torn between his 

allegiance for his white family and 

his Kiowa roots in this western. 

When an Indian tribe attacks one 

of their neighbour’s homesteads, 

the other townsfolk begin to turn 

on Pacer’s (Elvis) family, believing 

him to be an enemy. Later, when 

his Kiowa mother is shot, he       

decides to abandon his family 

and join the Kiowa tribe in order 

to seek revenge. Elvis wrings 

every bit of emotion in the key 

scene where he squares up to his 

brother as he prepares to leave. 

From this tussle to the dramatic 

speech when he reveals for the 

first time the racism he has          

endured throughout his life, Elvis 

carries it off like a pro.  
 

Fun in Acapulco (1963) 

Set in Acapulco, although Elvis 

never set a foot anywhere near 

the place, this is a standard musi-

cal with a Mexican flavour, featur-

ing Ursula Andress. The standout 

scene sees Elvis being pursued 

by her and another woman, while 

performing one of his classics, 

‘Bossa Nova Baby’ in a swanky 

nightclub. It’s an energetic per-

formance; featuring probably his 

best dance moves of the decade. 
 

Viva Las Vegas (1964) 

Although not exactly under-

rated at its time of release, critical 

approval of Vegas has steadily 

grown throughout the years and 

it is now regarded as one of his 

best. That’s largely down to the 

chemistry Elvis had with leading 

lady Ann-Margret, with whom he 

was in the midst of a passionate 

affair. Of the two-standout musical 

numbers, Ray Charles’s ‘What I’d 

Say’ might the better song, but 

‘C’mon Everybody’ is the one 

where the sparks fly between the 

two. It’s one of those songs that 

builds up to a big climax; as Elvis 

sings, Ann-Margret gets increas-

ingly wild with her dancing. He 

counters her exuberance by  

playing it smooth and together 

they work in perfect harmony. 
 

The Trouble with Girls (1969) 

 In this rather uneven film, Elvis 

plays a manager of a travelling 

carnival show, and the result is 

really only notable for Elvis’s lack 

of screen time and the standout 

track, ‘Clean Up Your Own Back-

yard’. The lyrics take a swipe at 

the hypocrites in the community, 

such as the morally corrupt prea-

cher delivering his sermon. It might 

seem ridiculous to a have contem-

porary song in a film set in the late 

1920s, but it’s a great sequence, 

and the quirky camerawork      

compliments it wonderfully. 
 

Change of Habit (1969) 

His last acting role saw him       

finally come of age to play a doctor 

in a deprived area of New York, 

working alongside three under-

cover nuns. The film tackles some 

serious topics, including autism, 

where Elvis treats a young child 

with his own brand of rage reduc-

tion therapy and gets miraculous 

results. The highlight is an im-

promptu jam session in his apart-

ment featuring the underrated 

track ‘Rubberneckin’’.  
 

That’s The Way It Is  

(1970, reissued in 2001) 

With Elvis back on stage after 

an eight-year absence, this docu-

mentary followed his 1970 summer 

season. He was captured at his 

peak here, but the original film 

suffered from the inclusion of too 

many interviews with fans and not 

enough Elvis. Thankfully in 2001 

that was redressed with a com-

pletely re-edited version, full of 

breath-taking highlights. The 

opening title sequence in particular 

perfectly captures the excitement 

and hysteria of an Elvis concert. 

The opening shots of a flashing 

Vegas are followed by Elvis on 

stage singing one of his first          

recordings, ‘Mystery Train’, in a 

medley with ‘Tiger Man’. E-L-V-I-S 

is flashed out on screen, each 

letter accompanied by a drumbeat 

and shots of screaming fans, each 

one building up the hysteria. 

There’s strobe lighting sequences, 

a big guitar solo and a karate-kick 

finish all contained in under two 

minutes: it’s one of the best intros 

to a concert movie you’ll ever  

see. 

Elvis on Tour (1972) 

Elvis’s last film release was 

another documentary, this time 

covering his spring 1972 tour. 

Filmed mainly in split-screen 

format, it was his only movie to win 

a major film award, picking up the 

Golden Globe for best documen-

tary. There’s a poignant scene 

where Elvis has just finished a 

concert and is in the back of his 

limo, slowly winding down from 

the excitement of performing to 

thousands of fans. There’s a close-

up of him flashing his trademark 

smile, but as something comes to 

mind his mood changes. He puts 

his thumb and forefinger to his 

lips and stares out of the window, 

deep in thought as the scene 

segues into a still of a young Elvis 

back in 1956 in the same pose. 

The implication is that Elvis is 

reminiscing about his younger 

days. 
 

Elvis: '68 Comeback Special 

Released for the big screen to 

coincide with the 50th anniversary 

of its broadcast, this made-for-TV 

special sees superstar Elvis Presley 

performing in a way he probably 

never would again. 

The singer manages to make 

a medley of some of his biggest 

hits, but even more of a hoot is 

watching him in the outtakes 

make fun of Richard Harris’s hit 

MacArthur Park, right down to the 

pitchy warbling. He pays tribute to 

gospel music and the legacy it 

passed to rock’n’roll, accompanied 

by black backing singers. 

The show featured Elvis’ first 

live television performance in 

seven years. The King, perform-

ing with a full band in front of an 

intimate audience of diehard fans, 

was a personal triumph for Elvis 

at the time. His career, still under 

the guidance of Colonel Tom Parker 

had been overshadowed by a 

string of poor movies and declining 

chart success. 

Elvis looks impeccable from start 

to finish in a collection of suits      

including all-out leather, denim 

and the now iconic white suit. He 

winds the clock back to the 1950s 

with performances of early hits One 

Night, Heartbreak Hotel, Jailhouse 

Rock and All Shook Up, all done 

word perfect and with clarity. 

The on stage jam session with 

his old band mates DJ Fontana 

and Scotty Moore was one of the 

most magical moments in TV   

history. A forerunner for the MTV 

unplugged sessions of a few  

decades’ later, Elvis talks to the 

audience and his band mates 

whilst simultaneously having fun 

on stage. 

Nowhere else do we see or 

hear footage of Elvis singing 

Lawdy Miss Clawdy and That’s 

Alright Mama with such authentic-

ity. The Special also features two 

mesmerising songs, Memories, a 

ballad which cools down after the 

jam session and the wondrous If 

I Can Dream, a song of hope and 

peace.  

We hear Elvis give his all, right 

up to the final to the final, “Thank 

you, Goodnight”. There is no ap-

plause, just the ringing echoes of 

awesomeness. A rocking tribute 

for Elvis fans old and new - if there 

is a performance that warrants 

Elvis claim to the King of Rock N 

Roll this is it. 

 

Sources: www.bfi.org.uk, 
www.legacy.com,  

www.film.avclub.com,  
www.theguardian.com, 

www.elvis.com.au  
www.entertainmentsouthwales.com 

Elvis Presley

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

Only The  

Animals  
 

In 2000 Dominik Moll made a 

huge impression with HARRY, 

HE’S HERE TO HELP,  a terrific 

thriller in the best Hitchcock    

tradition, which he followed a 

few years later with LEMMING 

another atmospheric thriller. He 

now continues his collaboration 

with his co-writer Gilles Marchand 

for this intriguing and utterly 

compelling film that takes place 

in a remote mountain town in 

Central France. Life in this snow-

bound part of the country carries 

on as normal until a woman 

mysteriously disappears during a 

snowstorm. Her car is discovered 

on the road and the police has 

no clue where to start looking… 

This is the kind of film that the 

less one knows about the plot 

the better. The prologue takes 

place in Abidjan, the capital city 

of Ivory Coast before the action 

moves on a farm in Central 

France. The action is seen from 

five different perspectives of five 

strangers and their seemingly 

unconnected stories are finally 

pieced together like a jigsaw.  

The acting is of the highest 

order - Laure Calamy is Alice the 

farmer’s wife, who tries to do 

positive things for the community 

while Denis Menochet is Michel 

her indifferent husband. It is also 

good to see the lovely Valeria 

Bruni Tedeschi in a key role. An 

unmissable thriller! (Curzon Home 
Cinema) 

 

Never Rarely 

Sometimes Always  
 

Eliza Hittman’s previous film 

BEACH RATS, made a couple 

of years ago, was a sensitive 

study of a Brooklyn teenager as 

he begins to experiment with 

drugs and having sex with older 

men he meets online.  

Now writer/director Hittman 

focuses her new film on a          

17-year-old called Autumn     

(Sidney Flanigan), whose world 

is turned upside down when she 

discovers she is pregnant. She 

finds no support in her deeply 

conservative local community 

of rural Pennsylvania apart from 

her cousin Skylar (Talia Ryder), 

who agrees to accompany her 

on a trip to New York City… 

It is a beautifully observed film 

told with great sensitivity and 

elegance and boasts two star 

making performances from its 

leading ladies. This is Flanigan’s 

assured film debut and her      

vulnerable and sad presence 

lights up the screen and her 

scenes with the equally luminous 

Ryder are to be treasured.  

A film about friendship and 

female solidarity in a cold,         

detached world very much worth 

seeing. (VOD from Universal) 
 

Mike Wallace  

Is Here  

A compelling documentary 

about America’s number one 

reporter Mike Wallace, the man 

who interviewed practically        

everyone on the planet including 

Barbra Streisand, Bette Davis, 

Putin and Ayatollah Khomeini 

amongst others. He talks about 

his life with the aid of some       

remarkable archive material 

and he particularly remembers 

1962, a landmark year for      

Wallace when his son died in a 

tragic accident in Greece. This 

tragedy prompted Wallace to 

focus his mind and give up        

reporting minor events as well 

as appearing in television       

commercials. He decided to  

become a serious reporter and 

started working for CBS before 

he created the ground-breaking 

“60 Minutes”.  

Wallace is a real survivor    

and speaks openly about his 

struggle with depression “Show 

me someone with no tempera-

ment and I will show you some-

one with no talent.” A unique 

personality! (iTunes & Curzon 
Home Cinema)  

 

Arrow  

The eighth and final Season 

of this popular television series 

based on the DC comics and 

graphic novels boasts specta-

cular and explosive action 

packed set pieces ideal to keep 

fans gasping for more.  

I must confess I haven’t seen 

a single episode from the series 

nor read any of the comics so I 

was totally new to Green Arrow’s 

Universe. At first it was difficult 

to follow the plot and identify 

with the characters but after I 

had binged on the whole 10 

episodes, I found myself hooked 

on the story of Oliver Queen 

(Stephen Amell), the heroic 

Green Arrow - always ready to 

put his life on the line in order 

to save Star City.  

I particularly enjoyed “Reset”, 

the GROUNDHOG DAY episode 

with the mayor and episode 7 

“Purgatory” in which Oliver goes 

on a mission to the North Chinese 

island of Lian Yu. It is superbly 

photographed with great use       

of sound and it all comes to a 

satisfying finale. (Blu-ray and 
DVD from Warner Bros) 

 

Krabi 2562  

British experimental filmmaker 

Ben Rivers joins forces with 

Thai producer/director Anoucha 

Suwichakornping for this imagi-

native film, which takes place  

in the town of Krabi, a popular 

tourist destination in southern 

Thailand.  

The locals are proud of their 

history and they never miss an 

opportunity to promote their 

town’s attractions to the plethora 

of visitors as well as to an           

increasing number of film crews. 

They respect their traditions 

and are full of pride that their 

country’s beautiful locations 

have attracted international films 

like TOMORROW NEVER DIES 

and THE BEACH.  

This is one of Rivers more 

accessible films and his collabo-

ration with Suwichakornping 

works a treat! (MUBI) 
 

Around The 

World When You 

Were My Age  

This is clearly a labour of love 

for Aya Koretzky, who sets out 

to retrace her father’s world 

travels in the seventies with the 

help of his travel diaries and 

photographs.  

Her Japanese father was 

born during the war and was 

brought up living under fear for 

the bomb but his world travels 

from Russia to Finland before 

he crossed down to southern 

Europe and North Africa gave 

him a sense of freedom and   

belonging. He finally settled in 

Portugal and now his accom-

plished filmmaker daughter Aya 

celebrates a life on the road 

with love and affection.  

A trip worth taking! (MUBI) 
 

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk 

“…from mental slavery, 
None but ourselves can free 
our minds”. The late Robert 

(Bob) Nesta Marley brought 

reggae music to a global         

audience. When his life was 

cut short by skin cancer in 

1981, at only 36 years of age, 

the world lost a true great. 

Songs like No Woman No Cry, 
Exodus, Natty Dread and 

countless others amount to a 

phenomenal legacy. These 

particular lyrics come from   

Redemption Song, a song 

which forms part of my funeral 

playlist, such was its connec-

tion with me on first hearing 

many years ago. However, I’ll 

need to pray when that fateful 

day happens the Orthodox 

Church will allow music other 

than Byzantine chant to be 

heard at the service. I managed 

to twist their arm thirty years 

ago when a friend died and 

they allowed one of his poems 

to be recited. The times they 
are a changing, yavaş yavaş.  

Those Marley lyrics (some 

of which are taken from the 

words of Jamaican activist and 

Pan African orator Marcus Gar-

vey) in some ways capture the 

pandemic zeitgeist. Of course 

Marley’s song was written in a 

context of slavery and subjuga-

tion. “Won't you help to sing, 
These songs of freedom?” But 

poor mental health can be 

mental slavery too, a lifetime 

condition. According to the 

charity Mind, in the UK alone 

approximately 1 in 4 people 

will have deleterious mental 

health each year with 1 in 6  

experiencing anxiety and depres-

sion in any given week. One of 

the many legacies of this pan-

demic will undoubtedly include 

the shattered debris of human 

emotion. People need people. 
Those alone and isolated 

are vulnerable to a plethora of 

problems including poor mental 

health. It is an increasingly 

festering scar on our society 

and a shameful indictment that 

it has taken so long to treat it 

as a matter of serious concern. 

It’s simple really, we have  

physical health and we have 

mental health. Not “issues” just 

health. Next time somebody 

says you have “issues” your  

riposte should be “don’t we all 

dear.”  

To counter the emotional 

rollercoaster of lockdown, mood 

swings make capriciousness 

look like the new normal, many 

of us are turning to all sorts of 

distractions and new behaviours. 

So last week I resorted to type 

and checked out some of the 

numerous opportunities to 

stream the arts. This included 

theatre, music, dance, opera, 

exhibitions and museums, an 

eclectic mix. Sad to report I 

am definitely not a fan of online 

performance. Nothing comes 

close to being in a venue,      

surrounded by real people res-

ponding to live performance. 

However, I was smitten by the 

virtual tours of museums and 

art galleries with The British 

Museum and National Gallery 

being particularly enjoyable as 

was the recording of Michael 

Jackson’s Earth Song by the 

cast of Thriller. The latter       

announced its closure during 

lockdown and I have become 

increasingly more gloomy about 

the future of our arts venues 

as the pandemic continues to 

strangle the life out of us. 

“Some say it's just a part of it, 
We've got to fulfil the book.” 

Strangely my mental health 

is in a good place right now, 

despite the comings and goings 

of the past week. Perhaps the 

songs we should all be singing 

now are Queen’s I Want to 
Break Free or the Clash’s 

Should I Stay or Should I Go. 
Political soap operas in the 

Westminster bubble always   

titillate and amuse me despite 

the horrible reality of thirty 

seven thousand deaths and 

still counting. But this particular 

episode, which at the time of 

writing continues unashamedly 

by both the perpetrator and his 

boss, is a shibboleth of Old 

Etonian intellectual flatulence 

and privileged arrogance, with 

an utter disregard for us, the 

plebs.  

So in order to improve my 

psychotic state and that of my 

friends and family I am arrang-

ing a day trip. The options are 

Brighton beach, Looe in Corn-

wall, Bakewell in the Peak 

District or my preferred option 

a wander round Durham and it’s 

beautiful environs. I am hiring 

a minibus to ensure we have 

several stops along the way to 

answer the calls of nature. That 

way it also gives us maximum 

opportunity to contract the virus 

and/or pass it on. Unfortunately 

their collective mental health 

is not great at the moment so 

making a decision is about as 

easy as deciding on Brexit. 

Marley was right, “None but 
ourselves can free our minds.”

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Emancipate  

yourselves... 
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D
ance fitness, healing and 

meditation all go hand in 

hand. When there is often 

too much to deal with emotionally, 

sometimes the last thing we feel 

like doing is a hard physical   

workout, instead, a more gentle 

approach with a little less stress, 

might just be the answer.  

Dance can be energetic with fast 

powerful movements, but it can 

also be slow with concentrated 

movements. This form of dance is 

good for the mind, body and soul. 

It can help one to meditate, release 

emotions and unwind with the      

divine energy flow of natural calm-

ing state. Through dance, one can 

allow the life force to enliven the 

body, re-energise, express and 

re-connect with life itself.  

All forms of dance are good for 

you, but I am going to concentrate 

on the meditation form, with my 

passion for bellydance. This parti-

cular form has helped me heal 

emotionally through many a grief 

stricken phase or melancholic mood.  

Dancing with slow, concentrated 

movements, will actually work you 

harder than you think. It can slim 

your waist, strengthen your legs, 

tone your hips, tone up the arms 

and increase your flexibility. You 

need to let your body go and just 

be in touch with mother earth itself. 

Although bellydancing advertises 

itself with its name, it is of course 

more than just tummy toning iso-

lation. It also includes the feminine 

beauty of graceful arms, hip work, 

along with poise, footwork and 

gentle spins that can tell a story. 

It can also be sensual, charismatic 

and creates a captivating aura, 

enticing others in its magical spell. 

To get started you will need 

some motivating easy listening 

music; Loose, comfortable clothing 

for freedom of movement. No 

footwear is traditionally worn in 

real bellydance as one should be 

in touch with ground earth and it's 

freedom of flow on movement; 

Allow your mind to freely let go of 

the outside world and thoughts 

and just listen to the music and let 

your body movements work to 

the sound and rhythm of the beat. 

Exercise 1: Graceful Arms - 
Rolling one shoulder back, and with 

the elbow leading, take the elbow 

to shoulder level backwards and 

allow the arm and hand to follow 

up, and then come back down 

slowly and gently. Repeat this on 

one arm several times. Do the 

same exercise on the other arm. 

When you feel you have a nice flow 

of movement, work alternately from 

one arm to the other continuously 

till it flows smooth and with grace. 

Exercise 2: Snake Arms - 
Stand with feet hip width apart, 

knees slightly bent, but weight fully 

grounded on feet and standing 

upright. Start with your hands by 

the side of your thighs. Raise both 

arms and hands at the same time 

above your head and allow the 

back of the hands to meet each 

other, now turn the hands above 

your head so that the palms are 

facing each other. Next using both 

hands, make gentle little curves with 

your palms as they cross over each 

other, like little waves coming back 

downwards, allow them to part at 

the lower sides of thighs where 

you started. Repeat and continue 

so that it is a fluid movement. 

Exercise 3: Ballet Feet - 
Graceful foot work is essential, so 

imagine you are standing tall like 

a ballet dancer, feet hip width apart 

and knees slightly bent. Use one 

foot at a time, point the toes down 

and to the front. Take the foot out 

to the side and back, and place 

back where you started. Repeat 

the same step with other foot and 

work alternative feet. Do this  

continuously, taking steps forward 

with a large swing in the steps. 

Repeat but go backwards for 

travel and movement in dance. 

Exercise 4: Tummy Roll - Stand 

with feet hip width apart. Bend 

knees and allow them to be loose. 

Start by poking your bottom out-

wards and then tilting your pelvis 

forward and upwards. At the same 

time, draw in your diaphragm and 

then out. Practice contracting  

and relaxing your pelvic muscles. 

Next, combine the two together 

by drawing in your diaphragm 

and your pelvic muscles, then 

relax your diaphragm and pelvic 

muscles at the same time.  

Exercise 5 - Stand with feet hip 

width apart, knees slightly bent and 

nice and loose. Keep feet facing 

the front. Imagine the number 8 

sideways just below you and you 

are stepping one foot in each circle. 

With the right hip, start working 

around that one circle of the figure 

of eight, from the front, side and 

then to the back. When you have 

completed the one circle with the 

right hip, as you come back to the 

centre, switch to the left hip and 

start making the circle from the 

front, to the side and to the back, 

to complete a full circle. Complete 

a full figure of eight by switching 

one full circle to another straight 

after the other. These can be varied 

with small, medium or large circles 

for full benefit. 

Exercise 6 - Put all the move-

ments together in a haphazard 

motion as you interpret the music. 

It should not be a dance sequence 

like that for stage performance, 

but merely a free flow of freestyle 

emotion to let your mind go, release 

all other thoughts and meditate 

freely.  
Love and Sparkles, 

Samsara x   

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Dancing fit

Xclusive! Katerina Neocleous

Latest Music News... 
 

Singing star Helena Paparizou knows how to get her sexy on, and she certainly does so in her 

newest music video and single release “Mila Mou”. With its Latin grooves, passionate intensity 

and melodic summer vibes, this tune will give you the holiday feels no matter where you are in    

lockdown!  

The music video also gives the singer an opportunity to show off her moves and spread a          

welcome dose of uplifting positivity! 

 

************** 

 

With many parts of the world still in quarantine and social distancing, musicians are using the    

virtual realm to stay connected with their fans and inviting them into their personal abodes to share 

special unprecedented music moments.  

Successful performer Konstantinos Argiros will be doing just that on Friday 29th May,              

showcasing a selection of songs in a televised performance captioned "At Home With Konstantinos 

Argiros."  

The singer will be presenting a set-list that combines the modern with more traditional folk             

repertoire based on his personal discography and more. The show, set for broadcast on Greek 

channel Mega at 11pm (local time), will also be see Argiros reunite with Natasa Theodoridou to 

perform their duet “Lathos Mou”. 

 

************** 

 

Malou and Giannis Vorgias have joined musical forces to create a new version of love ballad 

“Eisai Pantou Kai Pouthena”.  

The song, with its evocative melody composed by Alexis Papadimitriou and riveting lyrics         

courtesy of Roni Sofou, was originally a hit for singing legends Marinella and Kostas Hatzis in 

1985.  

Malou and Vorgia’s revamped version will be appearing in the movie soundtrack to new Greek 

film “Gia Panta”. 

 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon!  
Until next time, keep well and keep safe x Mwah 

 

* Catch all the latest music Xclusives on Katerina’s Live radio shows: ‘Scandalous!' Tues-

days 8-10pm, 'Ligo Prin To Mesimeri' Fridays 10am -12pm and “Me Mia Agkalia Tragoudia” 

Saturdays 1-4pm (GMT). Two hours of unadulterated Modern Greek hits live on LGR London 

103.3 FM and online at www.lgr.co.uk. If you would like your music or event featured or re-

viewed in Xclusive! Contact Katerina: via email: katsmusiq@gmail.com / or via all social 

media platforms: @katsmusiq 
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Michael Yiakoumi

Omonia Champions as KOPA League terminates season

After several online discussions, an 
online committee meeting and after 
much deliberation, it was concluded 
that sadly the league will not be in a 
position to resume playing the remain-
ing fixtures of the KOPA League 2019-

20 season. The safety and wellbeing 
of Officials, Players, Management and 
the supporters of their teams being of 
paramount importance during this dif-
ficult and unprecedented period was a 
key factor in their decision process. 

The committee have therefore consid-
ered the two options available under 
the FA & LFA guidelines, being to either 
declare the season Null & Void or to 
apply the ‘Points Per Game’ PPG cal-
culation.The Points Per Game (PPG) 

option was agreed by the committee 
and as a result, the Final Standings 
for the 2019-20 Season have been cal-
culated. 
As the majority of games had already 
been played, the league positions were 

unaffected and  are therefore delighted 
to congratulate Omonia (London) on 
an amazing season with an average 
of 2.846 points per game, and thus 
confirming them as KOPA League 
Champions 2019-20, 

Final League standings.1.Omonia 2.Apoel 3.Olympia 4.Panathinaikos 5.Komi Kebir 6.Akanthou 7.Cinar 8.Armenian Youth 9.Pantel

Omonia manager and coach Chris Procopiou 
and Mario Jacovou

Premier League clubs have 
unanimously voted to resume 
contact training as 'Project Re-
start' moves to phase two. 
Players will be able to "train as 
a group and engage in tackling 
while minimising unnecessary 
close contact," a statement 
said. 
Discussions continue on plans 
to resume the season when 
"conditions allow", it added. 
Premier League players and 
staff will continue to be tested 
twice a week for coronavirus. 
So far eight people have tested 
positive after 1,744 tests across 
the league. The third round of 
results is expected to be re-
leased on Wednesday. 
The decision to return to contact 
training was agreed following 
consultation with clubs, players, 
managers, the Professional 
Football Association (PFA), the 

League Managers Association 
(LMA) and the government. 
Plans for the third phase of Proj-
ect Restart include a step to-
wards normal training and build-
up to competitive games. 
Speaking on Friday, Premier 
League chief executive Richard 
Masters told BBC Sport the 
league was "as confident as we 
can be" about resuming the 
season in June, with 92 fixtures 
still to play. 
Squads started non-contact 
training last week for the first 
time since the Premier League 
was suspended on 13 March 
because of the pandemic. 
Clubs will discuss further issues 
on Thursday 
.Iincluding the use of neutral 
stadiums, how to decide the 
season in the event of curtail-
ment and voting on rebates to 
broadcasters.

Premier League clubs 

agree to resume  

contact training

UK Cypriot football  

community mourn loss of 

Tony Kyprianou

Unfortunately with great sad-
ness that we announce the 
death of Tony Kyprianou who 
fell victim to the Covid-19 on 
April 6th at the age of 65. Tony 
was born in London the son of 
Loukis and Sophia Kyprianou 
who were from Analiondas (Nic-
osia) Cyprus and Alexandria, 
Egypt, his father was a well 
known magician and owner of 
the famous Anemos restaurant 
in Charlotte restaurant, West 
End. He was the oldest of three 
brothers he had twin brothers 
Ted and Kypros. Tony grew up 
in north London , where he was 
born and following his education 
he spent two years living and 
working in Australia . 
Upon his return to London , he 
began a career in the travel and 
leisure industry , which was to 
eventually see him moving to 
Greece for a while and then to 
Cyprus,where he established 

himself, living in Larnaca for 12 
years . There, he met and mar-
ried Gail and they had a son 
,Jonathan. 
In 1993,the couple both opted 
for a change and they returned 
to London ,where Tony set 
about creating and establishing 
a new career for himself . 
He trained for a year in health 
and safety management ,ob-
taining several  
Tony was a keen sportsman 
and a talented footballer . He 
played for Anemos football club 
in the Cypriot football League 
in the UK and also became a 
referee. 
During the last five years ,when 
age related aches and pains set 
in,Tony took up Walking Foot-
ball! 
He is survived by his son Jona-
than. , his mother Sophie and 
his twin brothers, Kypros and 
Ted .Obituary by Mary Mouskas 

Joshua Kimmich’s sweet first-
half lob gave leaders Bayern 
Munich a 1-0 win at second-
placed Borussia Dortmund in 
the Bundesliga on Tuesday to 
close in on the league title with 
a seven-point advantage over 
their rivals and six games left in 
the season.Kimmich sent a per-
fectly-weighted chip over 
stranded keeper Roman Buerki 
in the 43rd minute as the cham-
pions landed a big win, at an 
empty stadium that normally 
seats 80,000 fans, in their quest 
for a record-extending eighth 
straight league crown. 
Bayern, who have now won 
seven straight league matches, 
are on 64 points with Dortmund 
still on 57. RB Leipzig, who face 
Hertha Berlin on Wednesday, 

Dortmund lost Haaland, who 
earlier had another effort de-
flected wide by Boateng’s 
elbow, to injury with 18 minutes 
left and Mo Dahoud tried his 
luck from outside the box but 
visiting keeper Manuel Neuer, , 
on his 400th league appear-
ance, managed to preserve his 
clean sheet. 
Team mate Robert Lewan-
dowski hit the post in the 83rd 
for Bayern.  
“I think that now it is only up to 
Bayern to decide the title,” said 
Dortmund defender Mats Hum-
mels. 
“We are seven points behind 
and can do nothing more than 
win our games. But we have to 
hope they slip up three times. 
We know how good they are.”

Bayern one hand on league 

after beating Dortmund
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Εroulla Alexandrou 

(From Paralimni, Cyprus) 
It is with great sadness and heartache that we announce the passing of our dearly beloved Mum,  

who fell asleep on the 5th May 2020 at the age of 89.  
Mum was born in Paralimni in 1931 and came to England in 1951 at the age of 20, where she married our 

 beloved Dad. She leaves behind her five sons, Alex, Markos, Chris, Andrew and Jimmy, her daughters-in-law 
Panayiota, Maria and Anna, her eight Grandchildren Andri, Dassos, Antonia, Era, Era, Demi, Dassos and  

Christos, her three Great Grandchildren, Isla, Alexandra and Lois, and her niece Demetra who Mum loved like 
the daughter she never had.  

Mum...”You were very caring, gentle, sweet and loving, and you touched the lives of many people. We are truly 
devastated and heartbroken with your passing but take some comfort that you will now be laid to rest with our 
beloved Dad. We will cherish the wonderful special memories that you have left us with. You will never ever be 

forgotten, and you will always be in our thoughts and in our hearts.  Rest In Peace Dearest Mum”.  
Funeral service and burial will take place on Friday the 5th June at the City of London Cemetery.  

Due to the current circumstances only immediate family will be able to attend which makes us all very sad but 
we know that your thoughts and love will be with us. Memorial Service will be held when possible, when the 

wider family and friends will be invited to join us for a celebration of the life of our dearly beloved Mum.  
We have set up a Just Giving page should family and friends wish to make a donation in memory of our mum. 

Donations will go to her local Churches in England and Cyprus, which both hold special  
sentimental memories for Mum https://www.justgiving.com/crowdfunding/in-memory-of-eroulla-alexandrou. 

Further enquiries can be made to Demetriou and English Funeral Directors, 131-133  
Myddleton Road, London, N22 8NG. Telephone: 020-8889-9888. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Ερούλλα Αλεξάνδρου  

(από το Παραλίμνι, Kύπρος) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, που απεβίωσε την Τρίτη 
5 Μαΐου 2020 σε ηλικία 89 ετών. Η μητέρα μας γεννήθηκε στο Παραλίμνι το 1931 και ήρθε στην Αγγλία 

το 1951 σε ηλικία 20 ετών, όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον αγαπημένο μας πατέρα.  
Αφήνει 5 υιούς: Aλέξη, Μάρκο, Κρίς, Αντρέα και Δημήτρη, νύμφες: Παναγιώτα, Μαρία και Άννα,  
8 εγγόνια: Άντρη, Τάσσος, Aντωνία, Ήρα, Ήρα, Δήμητρα, Τάσσος και Χρίστο, 3 δισέγγονα: Ίσλα, 

 Αλεξάνδρα και Λόης, μια αδελφοτέκνη: Δήμητρα την οποία η μητέρα μας αγαπούσε σαν την κόρη που 
δεν είχε. Μητέρα...” Ήσουν γλυκιά , στοργική και ήρεμη, φρόντιζες για το καλό όλων και άγγιξες την  

καρδιά πολλών ανθρώπων. Ο θάνατός σου μας λύπησε πάρα πολύ αλλά πήραμε μια ανάσα στο ότι θα 
βρεθείς με τον αγαπημένο μας πατέρα. Κρατάμε τις ωραίες αναμνήσεις που μας άφησες, δεν θα σε 

 ξεχάσουμε ποτέ, πάντοτε θα είσαι στο μυαλό και στην καρδιά μας. 
 Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένη μας μητέρα.  

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιoυνίου στο κοιμητήριο City of Lοndon. Λόγω της πανδημίας,  
η κηδεία θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, γεγονός που μας λυπεί, ωστόσο γνωρίζουμε ότι οι 

 σκέψεις και η αγάπη σας θα είναι μαζί μας. Επιμνημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί όταν η  
κατάσταση θα είναι ασφαλείς, όπου και η υπόλοιπη οικογένεια και φίλοι θα μπορούν να προσέλθουν να 

τιμήσουν την μνήμη της αγαπημένης μας μητέρας. Η οικογένεια έχει αναρτήσει μια Just Giving page 
όπου συγγενείς και φίλοι μπορούν να συνεισφέρουν στην μνήμη της μητέρας μας 

https://www.justgiving.com/crowdfunding/in-memory-of-eroulla-alexandrou.  
Οι δωρεές θα δοθούν σε τοπικές εκκλησίες στο Λονδίνο και στην Κύπρο, με τις οποίες η μητέρα μας 
ήταν συναισθηματικά συνδεδεμένη:  Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Demetriou and  

English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG. Telephone: 020-8889-9888.25.01.1931 - 05.05.2020

Thank you
At the funeral of Andrew Georgiou last Friday 22 May 2020, approximately 200 
people gathered outside the house and walked behind the hearse to St Katherine’s 
Church where many more friends and family were standing in the road and in the 
grounds of the church. Due to Covid 19 only the immediate family were able to 
attend the actual service.  

The family would like to thank everybody for their support, flowers, messages and 
cards of condolences which is helping them cope with their tragic loss at this time. 

Andrew Georgiou  
(from Famagusta, Cyprus)
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
HERMES LOIZOU   

(From Komi Kebir, Cyprus) 

   It is with such great sadness that we announce the loss of our beloved father,  
grandfather, great-grandfather,  brother, uncle and brother-in-law, who passed away 

on Monday 18th May  2020 at the age of 94. He  will be so greatly missed by his 
daughters Kay and Androulla, sons-in-law Achilleas and Kevin, grandchildren  

Christina, her husband Sotiri, Andrew, Christa and Lucas,  great-grandchildren Louca, 
and Rafael, his sister Nitsa Georgiou and his nephew and nieces.  

The funeral service will take place at St. Katherines’s Church,  
Whetstone at 10.00am on the 30th June 2020.  
Social distancing measures will be observed. 

In place of floral tributes you may make donations in Hermes' memory, if you so wish, 
to St. Katherine’s Account No:93687570  sort code:20 95 61 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ερμής Λοίζου 
(από την Κώμη Κεπήρ, Κύπρο) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού, 

προ παππού, αδελφού, θείου και γαμπρού, Ερμή Λοίζου, που απεβίωσε  

την Δευτέρα 18 Μαίου 2020, σε ηλικία 94 ετών. 

Αφήνει τα αγαπημένα του παιδιά: Κίκα και σύζυγο Αχιλλέα,  Ανδρούλα και σύζυγο Κέβιν,   

4 εγγόνια: Xριστίνα και σύζυγο Σωτήρη, Ανδρέα, Χρίστα και Λούκα, τα πολυαγαπημένα του 

δισέγγονα Λούκα και Ραφαήλ, την αδελφή του Νίτσα Γεωργίου, ανίψια και λοιπούς συγγενείς.  

Η κηδεία θα γίνει στην εκκλησία Αγίας Αικατερίνης, Whetstone, στις 30 Ιουνίου 2020 και 

ώρα 10:00 π.μ., τηρώντας τις οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης. 

 Η οικογένεια κάνει έκκληση όπως αντί για λουλούδια γίνονται εισφορές υπέρ της 

 εκκλησίας Αγίας Αικατερίνης στο λογαριασμό 93687570  
sort code: 20 95 61 εις μνήμη του Ερμή Λοίζου.15.02.1926 - 18.05.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Mιλτής Αντρέας Μιλτιάδης  

(από την Πάνω Ζώδια) 
 

† FUNERAL ANNOUNCEMENT 

Miltis Andreas Miltiades 
(from Pano Zodia) 

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved Miltis  
Andreas Miltiades. A much loved Husband, Father, Grandfather,  
Great Grandfather, Brother and Uncle who sadly passed away  

on Wednesday 22nd April 2020, at the age of 85.  
Miltis was born on 15th October 1934 in Pano Zodhia, Cyprus and came to 

reside in London at the age of 18, where he met the love of his life Christalla 
and they married soon after.  

He leaves behind his wife Christalla, children Vasoulla, Thekla and Andy.  
His son in-laws Laki and Christaki and his daughter in-law Androulla.  

His six grandchildren, Christina, Lydia, Christiana, Xenia, Kristopher and  
Nikolas, and his three great grandchildren Alicia, Julietta and Alexander. 

 His brother Michael and his sisters Elenitsa and Charithea. 
The funeral will take place on 30th May at St Katherine’s Church in Friern  

Barnet, followed by the burial at New Southgate Cemetery. Due to the current 
Coronavirus pandemic, only immediate family will be able to attend the church 
service and burial.  A memorial service will be held in the future when it is safe 

to do so, where friends and loved ones can pay their respects. 
Instead of flowers, we have set up a fundraising page for Dementia Club UK 
(Finchley) where our father spent afternoons laughing, listening to music and 

chatting with his friends. If you would like to donate, please visit the link 
https://bit.ly/3dJ32Ty. He will live on in our hearts and memories and will never 

be forgotten. Anyone who wishes to contact the family can  
telephone: 07496796953

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 
πάτερα, παππού και προπάππου, Μιλτή Αντρέα Μιλτιάδη, την 

 Τετάρτη 22 Απριλίου 2020, σε ηλικία 85 χρονών. Ο Μιλτής γεννήθηκε στην 
Πάνω Ζώδια, στις 15 Οκτωβρίου 1934 και ήρθε στο Λονδίνο σε ηλικία 18  

χρονών όπου γνώρισε, αγάπησε και παντρεύτηκε την σύζυγο του Χρυστάλλα. 
Αφήνει την σύζυγο του Χρυστάλλα, τα παιδιά του Βασούλλα, Θέκλα και Αντρέα, 

τους  γαμπρούς του,  Λάκη και Χριστάκη και την νύφη του Αντρούλλα.  
Τα έξι του εγγόνια: Χριστίνα, Λύδια, Χριστιάνα, Ξένια, Xρίστοφερ και Νικόλας, 
και τα τρία του  δισέγγονα, Αλίσια, Ιουλιέττα και Αλέξανδρο. H κηδεία θα γίνει 

στις 30 Μαΐου στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet και η ταφή 
στο κοιμητήριο του New Southgate. Λόγω Κορωνοϊού μόνο η στενή  

οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί. Επιμνημόσυνη δέησης θα  
πραγματοποιηθεί όταν η κατάσταση θα είναι ασφαλές, όπου οι γνωστοί και 

φίλοι του θα μπορούν να τιμήσουν την μνήμη του. Αντί για λουλούδια η  
οικογένεια δημιούργησε σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων για το Dementia 

Club UK (Finchley), όπου ο πατέρας μας περνούσε τα απογεύματά του, 
ακούγοντας μουσική και συνομιλώντας με τους φίλους του.  

Αν θέλετε να συνησφέρετε να επισκεφθείτε την σελίδα 
https://bit.ly/3dJ32Ty. Όσοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την οικογένεια 

μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 07496 796 953. 15.10.1934 - 22.04.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT

 It is with great sadness that we  
announce the loss of our beloved  

Christos Ttofi (Takis) Patera, who passed 
away in Cyprus on 1/5/2020, at the age of 80. 

 He left behind his son Chris, daughters: 
Andry and Helen, daughter in law Michelle, 

sons in law Stephen and Panks,  
grandchildren: Stephanie, Chloe, Aaron and 

Alana. He was a very much loved and  
respected man by all who knew him and will 

be greatly missed by all.  
 The funeral service was held on 5/5/2020 at 

 Mitropolitiko Nao Sotiros in Larnaca, and he was 
laid to rest at St George's Cemetary, Larnaca. 

Rest In Peace

Christos Ttofi (Takis) Patera 

(from Assia, Cyprus)

20.02.1940 – 01.05.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
 Pantelis Panayi Kasapi 

(from Limnia, Famagusta)
 With great sadness we announce the death of our beloved father, grandfather and  

great-grand father Panteli Panayi Kasapi that died on  
Monday 13 Αpril 2020, at the age 95. Not only he was an exeptional father and grandfather, 

but he was an amazing great-grandfather.  
All his great grandchildren are so proud to had the opportunity to get to know him. The oldest 
being 23 years of age, expressing her love for him summarised it as follows ‘It’s a privilege to 
have been able to create so many memories with my great grandfather, not many people are 
able to these days.  I respected him greatly and cherished all the time we spent altogether as 

a family; that’s when he beamed the brightest. I’ll keep with me memories of him and will  
remain eternally grateful to have had him in my life.’  

He was the most caring and generous great-grandad (friend) anyone could have wished for. 
Nοt a lot of young people have or had a Great Grandfather  

like ours, we were blessed to have him.” 
The funeral will be place on Tuesday 2 June 2020, at New Southgate Chapel Southgate  

Cemetry at 12:00 noon.

31.10.1924 - 13.04.2020
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παντελής Παναγή Kασάπη 
(από τα Λιμνιά, Αμμόχωστος) 

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και 
προπάππου, Παντελή Παναγή Κασάπη, που απεβίωσε την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 

σε ηλικία 95 ετών. 
Ο Παντελής δεν ήταν μόνο ένας υπέροχος παππούς τον οποίο τα εγγόνια και τα 

δισέγγονα του λάτρευαν και τους λάτρευε, αλλά ήταν και ένας εξαιρετικός άνθρωπος 
με εσωτερική ομορφιά. Mε την γνωστοποίηση του θανάτου του, πολλά ήταν τα 
μηνύματα που έστειλαν συγγενείς και φίλοι. Η βαφτιστήρα του στην Κύπρο είπε 

«Λυπήθηκα για αυτή την είδηση και ένιωσα την ανάγκη να αποχαιρετήσω έστω με 
αυτό τον τρόπο τον νονό μου γιατί έχω όμορφες αναμνήσεις από αυτόν». Ενώ ένας 

καλός τους φίλος αποχαιρετώντας τον είπε 
 «Ο Παντελής ήταν ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια, καλόκαρδος αστείος και 

ευγενικός, η απουσία του θα μας φανεί. Πάντοτε μου έλεγε ότι θέλει να πεθάνει χωρίς 
να γίνει βάρος στα παιδιά του, καθώς και να έχει πνευματική διαύγεια προτού 

αναχωρήσει στην γειτονιά των αγγέλων.» 
Η κηδεία του θα γίνει στις 2 Ιoυνίου στο New Southgate Chapel στις 12:00μμ. 

Πατέρα μου 
Περίεργο, την ήμερα που έφυγες,  

νιώσαμε πιο πολύ την παρουσία σου 
Απ’ την ημέρα που έφυγες 
γέμισε η ατμόσφαιρα πνοή 

Σε ποιους γιαλούς 
σε ποιους βυθούς να ταξιδεύεις τώρα 

στον άνθρωπο που ’χε κρυμμένο τον εαυτό του  
χρόνια και χρόνια,  

στον άνθρωπο που κλείδωσε 
με τ’ αδυσώπητο κλειδί της λογικής τη καρδιά του. 

Προχώρησες ασφαλής,  
δέξου το χαιρετισμό μας

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Βασιλική Συμεού 
(από την Αναφωτία, Λάρνακα) 

 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Vasilliki Symeou  
(from Anaphotia Larnaca ) 

28.08.1929 - 28.04.2020

 It is with great sadness that we announce the loss of 
our beloved mother Vasilliki Symeou, who passed away 

on the 28th April 2020.  
She came to England in the early 60’s. 

Vasilliki was the wife of the late Andreas Symeou 
 from Anaphotia. 

She leaves behind her sons Simos,Michali 
(deceased),Mario and Yianniaki.Daughter in laws 

Carol,Kaiti and Katerina. 8 grandchildren and 13 great 
grandchildren, 2 sisters and a brother. 

The funeral will take place on Wednesday 17th June at 
10.00am at St Demetrious Greek Orthodox Church,  

2 Logan Road, Edmonton, N9 0LP and the burial at New 
Southgate Cemetery,Brunswick Park Road, N11 1JJ.

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της  

Βασιλικής Συμεού (σύζυγο του μ.Αντρέα Συμεού από  

Αναφωτιά), η οποία απεβίωσε την Τρίτη 28 Απριλίου σε 

ηλικία 90 ετών. 

 Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία στις αρχές του 1960.  

Αφήνει τα παιδιά της: Σήμο, μ. Μιχάλη, Μάριο και 

 Γιαννάκη, Νύμφες: Kάρολ, Καίτη και Κατερίνα,  

8 εγγόνια και 13 δισσέγγονα, 2 αδελφές και ένα αδελφό.  

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 10:00πμ, στην 

εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, 

Edmonton N9 0LP και η ταφή της στο κοιμτήριο του New 

Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστόδουλος (Kρις) Σπύρου Αχιλλέως 
(από τα Μελάναγρα, Αμμόχωστος)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christodoulos Spyrou Achilleos  
(from Melanagra, Famagusta) 

15.05.1946 - 02.05.2020

It is with a heavy heart that we announce the loss of our  
beloved husband, father, grandfather and brother  

Christodoulous (Chris) Spyrou Achilleos on the 2nd May aged 73. 
Chris leaves behind wife Margaret, children Spyros,  

Michael, Maria and Chris, grandson George 
 and siblings Lukia and Michalis. 

Chris’s funeral will take place at 10:15am on Tuesday 9th June at St 
Demetrios Church, followed by a cremation at the City of London 

Crematorium. Due to the COVID-19 pandemic, a private funeral will 
be held with only immediate family  

attending. When we are permitted to do so, we will hold a memorial 
service so extended family and friends can help us celebrate his life.  

Flowers may be sent to Barnard and Horlock Funeral  
Directors, 283 Fore Street, Edmonton, N9 0PD by 5pm  

on Monday 8th June.  
He is and will continue to be missed daily. May your soul rest in  

eternal peace and continue to guide your loved ones.  
We love you.

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Χριστόδουλου (Κρίς) Σπύρου 
Αχιλλέως, ο οποίος απεβίωσε στις 2 Μαΐου 2020 σε ηλικία 73 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγο του Μαργαρίτα, παιδιά: Σπύρος, Μιχάλης, Μαρία και 
Κρίς, εγγόνια: Γιώργο, αδέλφια: Λουκία και Μιχάλη. 

Η κηδεία του Κρίς θα γίνει την Πέμπτη 9 Ιoυνίου στην εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου η ώρα 10:15πμ και η αποτέφρωση στο κρεματόριο  

του City of London. 
Λόγω της πανδημίας μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να παρευρεθεί 

στην κηδεία. Όταν επιτραπεί, η οικογένεια θα διοργανώσει μνημόσυνο 
όπου συγγενείς και φίλοι θα μπορούν να παρευρεθούν και να τιμήσουν 

την μνήμη του. 
Λoυλούδια μπορούν να σταλούν στο Barnard and Horlock Funeral   
Directors, 283 Fore Street, Edmonton, N9 0PD μέχρι την Δευτέρα 

 8 Ιουνίου στις 5:00μμ. 
Θα μας λείπει συνεχώς. Aναπαύσου εν ειρήνη και θα συνεχίσεις να 

 καθοδηγείς τους αγαπημένους σου. Σε αγαπάμε.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georgina Kazamias 
(from Marathovounos) 

02.02.1926 - 07.04.2020

Georgina Kazamias was born in the village of Marathovounos Cyprus on 2nd 
Feb 1926. She came to London in 1952 with her Husband Andreas who sadly 

died on 16th Feb 2015 , they had  2 sons Philip and Savva. They had a  
wonderful life together for over 60 years. But sadly Georgina Kazamias 

passed away on the 7th April  2020. She leaves us a lasting memory of a kind 
and loving woman. All her family loved her dearly. 

  Bye Bye Mum, you made me the man I am, your ever loving son Philip. 
Georgina has passed away but she will be in our hearts forever, love Jennifer. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας πατέρα, παππού «H καρδιά του  

Λιονταριού» Γιώργου Κουρτελλά που απεβίωσε την 
Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 στο νοσοκομείο του King 

George στο Ilford, υποκύπτοντας  τελικά στην επί χρόνια  
καρδιακή νόσο που τον ταλεπωρούσε. Είχε καλή ζωή και έλεγε 

ότι πάντοτε ήθελε να φύγει στον ύπνο του, έτσι κι’έγινε.  
Ο Γιώργος γεννήθηκε στο Λευκόνοικο στις 3 Ιουνίου 

1939. Ήρθε στην Αγγλία το 1962 όπου γνώρισε και  
παντρεύτηκε την σύζυγο του Μαρία Κουρτελλά, το 1962. 
Αφήνει τις δύο θυγατέρες του: Aντρούλλα και Γιώτα, 

γιο του Ελισσέα, εγγόνια, συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία μόνο της 
στενή οικογένεια, λόγω των δύσκολων συνθηκών που 

διέπουν. Εάν επιθυμείτε να εκφράσετε το σεβασμό σας 
προς τον εκλιπόντα, παρακαλούνε να ανάψετε ένα κερί 

εις μνήμην του. Με αυτό τον τρόπο θα δείξετε την 
αγάπη σας. Ο Γιώργος δεν ήθελε λουλούδια, γι’ αυτό 

αντί για λουλούδια μπορείτε να κάνετε εισφορές προς 
το Age UK, MacMillan Trust or the Alzheimers Society.

Γιώργος Κουρτελλάς 
(από Λευκόνοικο, Αμμόχωστος)

03.06.1939 – 18.05.2020

Συλλυπητηρια 
O  Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής  
Ομοσπονδίας ΗΒ πληροφορήθηκαν με αισθήματα μεγάλης θλίψης,  
τον ξαφνικό και  αδόκητο θάνατο της Ελένης Ζεμενίδη, προσφιλούς 
συζύγου του Πανίκου Ζεμενίδη, τέως προέδρου του Συνδέσμου 
Κώμης Κεπίρ Αγγλίας,  καλού μας  φίλου και συνεργάτη.  
Η αείμνηστη Ελένη  δυστυχώς  υπέκυψε στον κορωνοϊό στις  
18 Απριλίου. 
Η κηδεία της θα τελέσθηλε την Τετάρτη, 20   Μαΐου στην εκκλησία 
της Παναγίας στο Wood Green. 
Η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία εκφράζει  θερμά και εγκάρδια   
συλλυπητήρια στο σύζυγο της  Πανίκο, στις  θυγατέρες τους Άντρια 
και Άντζελα, τους γονείς Γιώργο και Αγγέλα, την αδελφή Λουκία, 
όπως και  στους υπόλοιπους συγγενείς. 
Χρίστος Καραολής Πρόεδρος  
και Γραμματεία Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 

Απεβίωσε ο δημοσιογράφος Τάσος Αγγελής 
Ο μεταστάς ανέπτυξε για δεκαετίες πλούσια δραστηριότητα στους κόλπους της Ένωσης Συντακτών Κύπρου 

 και τα τελευταία χρόνια συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες του κλάδου βετεράνων της συντεχνίας.  

Ως δημοσιογράφος ο Τάσος Αγγελής διακρινόταν για την αναλυτική του δεινότητα και το βάθος της σκέψης 

και των επιχειρημάτων του. 

Ο Τάσος Αγγελής γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1950. Σπούδασε στη Δημοσιογραφική Σχολή του Κρατικού  

Πανεπιστημίου Μόσχας-Λομονόσοφ. Στη συνέχεια εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην Αθήνα, αρχικά ως  

συνεργάτης του ιστορικού πολιτικού περιοδικού ΑΝΤΙ και στη συνέχεια ως συντάκτης της εφημερίδας  

“Ριζοσπάστης”. Από το τέλος του 1977 εργάστηκε στην εφημερίδα “Χαραυγή” ως πολιτικός συντάκτης και  

αρθρογράφος. Το Κυπριακό υπήρξε στο επίκεντρο της δουλειάς του, τόσο στην Κύπρο όσο και σε διάφορές 

αποστολές στο εξωτερικό. 

Το 1990 -2006 εργάστηκε ως Διευθυντής Τύπου και Δημοσίων Υποθέσεων των Κυπριακών Αερογραμμών.  

Το 2006 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου με ευθύνη το σχεδιασμό,  

οικοδόμηση και λειτουργία μεγάλου κρατικού πολιτιστικού κέντρου στη Λευκωσία. Το έργο εγκαταλείφθηκε το 

2014 λόγω της οικονομικής κρίσης. 

Το ΔΣ της ΕΣΚ θερμά συλλυπάται τη σύζυγο του μεταστάντος συναδέλφου Βάλια και τις δύο θυγατέρες του  

και όλους τους οικείους, φίλους και συγγενείς. Η κηδεία του αναμένεται να οριστεί εντός των προσεχών ωρών.  

Μνήμη αγαθή θα συντροφεύει πάντα κάθε αναφορά στον άνθρωπο και δημοσιογράφο Τάσο Αγγελή.
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