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Στα €24,56 δισεκατομμύρια εκτο-
ξεύτηκε στο τέλος Απριλίου το 
δημόσιο χρέος της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρε-
σίας, των επιπτώσεων της παν-
δημίας του κορωνοϊού....         
                              Σελ 5 & 6

Η κρίση του Covid-19  
Καθημερινές είναι πλέον οι συ-
γκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι 
ταραχές σε πολλές περιοχές των 
Ηνωμένων Πολιτειών, με 
αφορμή τη δολοφονία του άο-
πλου 46χρονου Αφροαμερικανού 
Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομι-
κούς...      Σελ 7 & 18

Δολοφονία Τζορζ Φλόιντ ΗΠΑ - Βρετανία

σελ   2 & 23

Bρετανία: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν αερογέφυρες για να παρακαμφθεί η καραντίνα   (ΣΕΛ 3)

  Ένας γερουσιαστής και στενός 

σύμμαχος του προέδρου των 
ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε 
την περασμένη Τρίτη ότι οι αμε-
ρικανικές αεροπορικές δυνάμεις 
που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο...                        Σελ 3

 Kύπρος: Ποντάρει στη διαφήμιση και προβολή το Υφυπουργείο Τουρισμού (ΣΕΛ 5) 

Ελλάδα: Πώς θα γίνει η επανεκκίνηση του τουρισμού (ΣΕΛ 6)
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Aυτό το Σαββατοκυρίακο ήταν 
προγραμματισμένο να γιορτά-
ζαμε όλοι μαζί την 39 γιορτή του 
κρασιού, παρέα με την καλύ-
τερη διασκέδαση, όπως σας 
έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα 
χρόνια. Τo Φεστιβάλ Κυπριακού 
Κρασιού το οποίο έχει γίνει 
πλέον θεσμός για τους ομογε-
νείς σε όλο το Ηνωμένο Βασί-
λειο, αποτελεί ένα από τα μεγα-
λύτερα φεστιβάλ που 
διοργανώνουν Κύπριοι ανά τον 
κόσμο και προβάλλει την παρά-
δοση, τα έθιμα και τις γεύσεις 
της Κύπρου, σε ένα διαμορφω-
μένο χώρο που κάθε χρόνο 
φτιάχνει η ομάδα της Παροικια-
κής με κέφι και μεράκι.  
Δυστυχώς όμως η χρονιά αυτή 
δεν είναι ίδια για κανένα! Ο πλα-
νήτης συνεχίζει να μετρά τα θύ-
ματά του και η παροικία μας έχει 
μετρήσει τις δικές τις ανθρώπι-
νες απώλειες, κάτι που θλίβει 
όλους μας και θέτει ως προτε-
ραιότητα μας την συνέχιση της 
διασφάλισης της υγείας όλων 
των ανθρώπων και την υπό-
σχεση ότι, παρά την ακύρωση 
του φεστιβάλ αυτή την χρονιά, 
την επόμενη θα γιορτάσουμε θα 
πιούμε και θα γευτούμε κυ-
πριακή παράδοση αφήνοντας 
πίσω όλες τις κακές στιγμές που 
θα μας αφήσει η πανδημία. 
Η ιστορία του Φεστιβάλ Κυ-
πριακού Κρασιού 
 Όλα ξεκίνησαν  το 1982 όταν η 
Διαχειριστική Επιτροπή, με επι-
κεφαλής τον τότε διευθυντή της 
εφημερίδας  Κυριάκο Τσιούπρα, 
άρχισαν να ασχολούνται με διά-
φορους τρόπους αποτελεσμα-
τικής αντιμετώπισης των οικο-
νομικών προβλημάτων που 
ταλάνιζαν την εφημερίδα. Μετά 

από την αρχική ιδέα που έθεσε 
ο Ανδρέας Τσιαλούφας λέγο-
ντας την ατάκα «γιατί όχι ένα 
παζάρ!», άρχισαν οι συζητήσεις 
και το πρώτο Παζάρ βρέθηκε 
στην διαδικασία οργάνωσης 
του. Επρόκειτο για μόνο μια 
μέρα στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, το στέκι όλων των Κυ-
πρίων του Λονδίνου. Mε πολύ 
μεράκι και σκληρή δουλειά το 
πρώτο παζάρι, στέφθηκε με επι-
τυχία, καθώς η κοσμοσυρροή 
αλλά και τα έσοδα, ήταν πολύ 
πέραν του αναμενόμενου, ενώ 
κανένας δεν είχε μείνει παρα-
πονεμένος. Η εξαιρετική επιτυ-
χία του παζάρ από την πρώτη 
απόπειρα, έδωσε στους διορ-
γανωτές τροφή για πολλές σκέ-
ψεις και νέες ιδέες για βελτίωση 
του. Έτσι χρόνο με το χρόνο, 
όλο και κάτι προστίθετο στην 
διοργάνωση, περισσότερα προ-
ϊόντα, μεγαλύτερη ποικιλία, κα-
λύτερη ποιότητα, πιο ξέφρενη 
διασκέδαση και σιγά σιγά από 
μια απλή ιδέα, το παζάρ μετο-
νομάστηκε σε Φεστιβάλ Κυ-
πριακού Κρασιού και έγινε ολό-
κληρος θεσμός, ενώ πλέον 
αποτελεί την μεγαλύτερη εκδή-
λωση Κυπρίων στο εξωτερικό. 
Μετά το κοινοτικό κέντρο, κα-
θώς ο κόσμος που ακολου-
θούσε το φεστιβάλ αυξανόταν, 
η διοργάνωση άρχισε να γίνεται 
στο Αlexandra Palace ενώ τα 
τρία τελευταία χρόνια στο Lee 
Valley, πάντοτε υπό την αιγίδα 
της Κυπριακής Υπάτης Αρμο-
στείας στο Λoνδίνο. 
Ακύρωση Φεστιβάλ Κυπρια-
κού Κρασιού 2020 
Άννα Βίσση, Γλυκερία, Νταλά-
ρας, Πλούταρχος, Κωνσταντί-
νος Αργυρός, Έλενα Παπαρί-

ζου, Πέγκυ Ζήνα ήταν κάποιοι 

από τους καλλιτέχνες που 

εμπλούτισαν τις γεμάτο παρά-

δοση και με καλό κυπριακό 

κρασί βραδιές μας, όλα αυτά τα 

χρόνια. 38 ολόκληρα χρόνια 

τώρα, οι δυσκολίες που προ-

έκυψαν στις διαδικασίες διορ-

γάνωσης του φεστιβάλ του κρα-

σιού, ήταν αμέτρητες, τόσο στις 

επιλογές αλλαγής χώρου που 

προέκυψαν, η οικονομική στή-

ριξη που χρειαζόταν για την 

προετοιμασία του φεστιβάλ, 

όσο και η επιλογή των καλλιτε-

χνών που αρκετές φορές υπήρ-

ξαν δυσκολίες και έκτακτες αλ-

λαγές. Παρόλα αυτά, πάντα με 

την βοήθεια της παροικίας, εθε-

λοντών αλλά και από διάφο-

ρους φορείς και υπουργεία από 

την Κύπρο, κατάφερναν το κα-

λύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άλ-

λωστε και για αυτό πολλοί αξιω-

ματούχοι από την Κύπρο έδιναν 

το παρών τους κάθε χρόνο στο 

Φεστιβάλ. Φέτος όμως ο 

εχθρός είναι ανίκητος και η 

μάχη άνιση. Η ακύρωση του 

Φεστιβάλ του Κυπριακού Κρα-

σιού είναι κάτι που θα λείψει σε 

όλους αυτή την χρονιά, αλλά ευ-

χόμαστε του χρόνου με υγεία να 

ξαναβρεθούμε όλοι μαζί, στον 

ίδιο χώρο να διασκεδάσουμε να 

χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, 

να φάμε και να πιούμε γεύσεις 

από την Κυπριακή παράδοση. 

Έτσι «θεού θέλοντος και καιρού 

επιτρέποντος», δίνουμε ραντε-

βού τον Μάιο του 2021.

Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού

Περίπου 50.000 τα θύματα του 
κορωνοϊού στην Βρετανία, και 
παρά το γεγονός ότι τα θύματα 
μειώνονται ανά εβδομάδα συ-
νεχίζονται να χάνονται ανθρώ-
πινες ζωές ανά το παγκόσμιο. 
Στην παροικία μας οι αριθμοί, 
συνεχίζουν να προδίδουν αισιο-
δοξία, γεγονός δείχνει την απο-
τελεσματική εφαρμογή του lock-
down στην χώρα που 
εφαρμόστηκε από τους περισ-
σότερους πιστά τους τελευταί-
ους δύο μήνες.  
Kατόπιν από έρευνα που έκανε 
η εφημερίδα μας, Παροικιακή 
μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, 
μέχρι την Τετάρτη 3 Ιουνίου 
2020, αφού ήρθαμε σε επαφή 
με τοπικά νοσοκομεία, εκκλη-
σίες, τουρκοκυπριακά μέσα ενη-
μέρωσης, με διευθυντές γρα-
φείων κηδειών και από αγγελίες 
θανάτου που δημοσιεύθηκαν 
στην εφημερίδα μας, ότι περί-
που 311 Eλληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι έχουν πεθάνει 
από κορωνοϊό στην Βρετανία, 
πολλοί έχουν μολυνθεί και αρ-
κετοί βρίσκονται στο νοσοκο-
μείο.   
Η παροικία μας αυτή την εβδο-
μάδα   θρηνεί μόνο ένα θύμα 
από την πανδημία μια 84χρονη 
από το Northmapton. 
Ωστόσο οι συνολικοί θάνατοι 
που καταγράψαμε τους τελευ-
ταίους μήνες περιλαμβάνουν, 
180 Ελληνοκύπριους του Ηνω-
μένου Βασιλείου, 95 Τουρκοκύ-
πριους του Ηνωμένου Βασι-
λείου και έναν  Μαρωνίτη, όλοι 
από το Λονδίνο. Συμπεριλαμ-
βάνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
Ελληνοκύπριοι είναι τρία πα-
ντρεμένα 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 Ελληνοκύ-
πριοι από το Weston-super-
Mare, οι οποίοι ήταν όλοι από 
την ίδια οικογένεια, ένας από το 
Ντέρμπι, ένας από το Lowes-
toft, ένας από το Cambridge, 
ένας από Τσέλτεναμ, τρεις Ελ-
ληνοκύπριοι και ένας Βρετανός 
Μαρωνίτης από το Λίβερπουλ, 
ένας Ελληνοκύπριος Βρετανός 
από το Λούτον, ένας από το Σά-
ουθεντ, ένας από τη Γλασκόβη, 
ένας από το Νιούπορτ, ένας 
από το Λιντς, ένας από τον Χέ-
μελ Χάμπσταντ, ένας από τον 
Μάστερ ένας από το Μί-
ντλσμπορο, ένας από το Mar-
gate και ένα από το Wakefield. 
Τέσσερις Τουρκοκύπριοι, ένας 
από το Colchester, Maidstone,  
και Suffolk, και 2 από το Νοrth-
ampton πέθανε επίσης, αυξά-
νοντας τον συνολικό αριθμό των 
θανάτων  των Κύπριων θανά-
των εκτός Λονδίνου σε 36. 
Οι ημερήσιοι θάνατοι στο Ηνω-
μένο Βασίλειο περιλαμβάνουν 
μόνο θανάτους που έχουν επι-
βεβαιωθεί από θετικό τεστ. 
Ωστόσο, το Γραφείο Εθνικών 
Στατιστικών (ONS) διεξάγει ξε-
χωριστές μελέτες που καταγρά-
φουν όλους τους θανάτους 
στους οποίους υπάρχει υποψία 
ή αναφορά στον COVID-19 στο 
πιστοποιητικό θανάτου. 
Ο εχθρός είναι ακόμη εκεί έξω 
και όσο και να έχουν μειωθεί τα 
νούμερα των κρουσμάτων και 

των θυμάτων ανά το παγκό-
σμιο, δεν είναι δύσκολο να ξα-
ναεπανέλθουμε πίσω στα τρα-
γικά νούμερα που είχαμε λίγες 
εβδομάδες πριν και να θρη-
νούμε και πάλι δικούς μας αν-
θρώπους. Tα μέτρα αίρονται 
χρόνο με τον χρόνο, η ελευθε-
ρία μας έχει επανέλθει, πρέπει 
όμως να μην ξεχνάμε ότι ο κίν-
δυνος έστω και σε μικρότερη 
ποσότητα καραδοκεί και θα 
πρέπει να προσέχουμε ακόμη 
περισσότερο τις μετακινήσεις 
μας. Οι ανεξέλικτες μετακινήσεις 
χωρίς προστασία θα φανούν 
καταστροφικές. Υπομονή και 
δύναμη! 
Οι χώρες συνεχίζουν να με-
τράνε τους νεκρούς τους από 
τη νέα ασθένεια. Οι ΗΠΑ έχουν 
περισσότερους από 108.000 
θανάτους, 21 άνθρωποι έχουν 
πεθάνει στην Κύπρο και 179 
στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, 
33.530 έχασαν τη ζωή τους από 
τον ιό, και στην Ισπανία 27.778. 
Η Κίνα κατέγραψε 4.634 θανά-
τους, τη Γαλλία 28.940 και την 
Τουρκία 4.585. 
Η Βρετανία είναι μία από τις τε-
λευταίες ευρωπαϊκές χώρες που 
ξεκίνησαν να αίρονται από το 
lockdown COVID-19. Τα περισ-
σότερα καταστήματα είναι κλει-
στά και τα λίγα εστιατόρια και 
καφετέριες που είναι ανοιχτά 
παρέχουν μόνο υπηρεσίες με-
ταφοράς και παράδοσης. 
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον άνοιξε ξανά 
σχολεία για μικρότερα παιδιά 
την 1η Ιουνίου, μετά τη χαλά-
ρωση των παραγγελιών στο 
σπίτι τον Μάιο.

Συνεχίζουμε με αισιοδοξία
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Η βρετανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο 
να δημιουργήσει αερογέφυρες με ορισμένες χώ-
ρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ώστε οι τα-
ξιδιώτες που εισέρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
να μην είναι υποχρεωμένοι να τίθενται σε καρα-
ντίνα, αναφέρουν οι εφημερίδες. 

Δεύτερη χώρα παγκοσμίως με τους περισσότε-
ρους θανάτους από τον νέο κορωνοϊό, το Ηνωμένο 
Βασίλειο εφαρμόζει πολύ σταδιακά μια χαλάρωση 
του lockdown, το οποίο επιβλήθηκε στα τέλη Μαρ-
τίου, κάτι που ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν 
πρόωρο. Για να εμποδισθεί μια νέα αύξηση των 
κρουσμάτων, το Λονδίνο ανακοίνωσε πως όσοι 
φθάνουν από το εξωτερικό, θα μπαίνουν σε κα-
ραντίνα δύο εβδομάδων. 

Ο υπουργός Εσωτερικών, Πρίτι Πατέλ και ο 
υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς με άρθρο 
τους στην Daily Telegraph (03/06) υποστηρίζουν 
την πολιτική της καταντίνας για την οποία επικρί-
νεται η κυβέρνηση .  

«Αυτά τα μέτρα ελήφθησαν μετά την ενημέρωση 
από τους επιστήμονες, με την υποστήριξη του κοι-
νού και είναι απαραίτητα για την προστασία της 
δημόσιας υγείας», υπογραμμίζουν. 

«Το κοινό άρθρο στόχο έχει να δείξει ότι υπάρχει 
ενότητα στο κόμμα», σημειώνει η Telegraph. 

Ωστόσο, αναφέρει η εφημερίδα, πολλοί βουλευ-
τές του Συντηρητικού κόμματος θα ήθελαν οι λεγό-
μενοι “ταξιδιωτικοί διάδρομοι” να δημιουργηθούν 
γρήγορα για να ξεπεραστούν τα περιοριστικά μέτρα.  

Πηγές του υπουργείου των Εσωτερίκών σημεί-
ωναν στην εφημερίδα ότι οι “διάδρομοι” αυτοί  εν-
δέχεται να μην είναι έτοιμοι μέχρι το τέλος του μη-
νός με αποτέλεσμα να “εξεγερθεί” μερίδα 
βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος.   

Εν τω μεταξύ, η Daily Star (03/06) είναι αισιό-
δοξη ότι τα ταξίδια στο εξωτερικό σύντομα θα  είναι 
γεγονός . 

"Μην ξεχάσετε την οδοντόβουρτσα σας!" είναι ο 
τίτλος της πρώτης σελίδας,  κάτω από τη φωρο-
γραφία μιας παλιάς βαλίτσας με ετικέτες που φέ-
ρουν  ονόματα σαγηνευτικών προορισμών. 

"Περισώσετε τις καλοκαιρινές μας διακοπές!" - 
ο χαρακτηριστικός τίτλος στην Daily Mail (03/06). 

Διαβάζουμε στην  εφημερίδα ότι ο Μπόρις Τζόν-
σον έχει πει στους υπουργούς του να “κρατήσουν 
ζωντανές τις ελπίδες” για τις διακοπές στο 
εξωτερικό μετά τις αντιδράσεις στο σχέδιο 
της καραντίνας 
των 14 ημερών. 

Πηγή της 
Ντάουνινγκ 
Στριτ ανέφερε 
στη Mail : "Μας 
καθοδηγεί η 
επιστήμη , αλλά 
ο πρωθυπουρ-
γός δεν θέλει να 
εμποδίσει 
άσκοπα τους 

ανθρώπους να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές”.  
Οι χώρες με τις οποίες το Λονδίνο θα μπορούσε 

να δημιουργήσει αερογέφυρες θα επιλεγούν ανά-
λογα με την οικονομική σημασία τους για το Ηνω-
μένο Βασίλειο, με το επίπεδο του κινδύνου μετά-
δοσης του ιού, με τον αριθμό των επιβατών τους 
οποίους θα αφορούν και με τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί στα αεροδρόμια. 

Μη εφαρμόσιμη η καραντίνα των 14 ημερών 
στις αφίξεις από το εξωτερικό  

Οι αρνητικές αντιδράσεις με τις οποίες έχει γίνει 
δεκτό το σχέδιο της κυβέρνησης για την επιβολή 
καραντίνας 14 ημερών σε όλα τα άτομα που έρ-
χονται στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πρωτοσέλιδο 
θέμα στην Daily Telegraph (02/06).  

H εφημερίδα αναφέρει ότι 
την “προβληματική πολι-
τική” υπερασπίστηκε o  επι-

κεφαλής βοηθός του πρωθυ-
πουργού, Ντόμινικ Κάμινγκς, αλλά έχει χάσει τη 
μάχη εντός της κυβέρνησης και το μέτρο θα μπο-
ρούσε να καταργηθεί μόλις λίγες εβδομάδες μετά 
την εισαγωγή του. 

Ο Μπόρις Τζόνσον, όπως γράφει η Telegraph, 
είναι τώρα προσωπικά υπέρ των “εναέριων γεφυ-
ρών” που θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να 
ταξιδεύουν προς και από χώρες χαμηλού κινδύνου.  

Η Daily Telegraph  αναφέρει επίσης ότι  οι αε-
ροπορικές εταιρίες παρέδωσαν μία λίστα στο 
Υπουργείο Μεταφορών με χώρες οι οποίες είναι 
“ασφαλείς”, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Ελ-
λάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Τουρκία, με 
στόχο τη δημιουργία «εναέριων γεφυρών». 

Το Υπουργείο Μεταφορών φέρεται να συνεργά-
ζεται με τον κλάδο των αερομεταφορών με στόχο 
τη δημιουργία νέων κανόνων για «ασφαλή ταξί-
δια», οι οποίοι αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 
των ημερών και θα περιλαμβάνουν τη χρήση μα-
σκών σε όλο το ταξίδι, τον έλεγχο της θερμοκρα-
σίας, την τήρηση της απόστασης στα αεροδρόμια 
και τα ανέπαφα check-in και τις πληρωμές. 

Σύμφωνα με τους Times (02/06), περίπου 20 
βουλευτές των Συντηρητικών πιστεύεται ότι αντι-
τίθενται στο σχέδιο της καραντίνας, με τους σημα-
ντικότερους εκπροσώπους της τουριστικής βιομη-
χανίας να προειδοποιούν ότι η καραντίνα των 14 
ημερών θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας 
χιλιάδες επιχειρήσεις. 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν αερογέφυρες για να παρακαμφθεί η καραντίνα  

Τιμές ακινήτων ΗΠΑ - Βρετανία COVID-19

Η μεγαλύτερη πτώση από το 2009 50.000 θάνατοι από COVID-19 στη Βρετανία 
Στη Βρετανία οι θάνατοι που 
αποδίδονται επισήμως στην 
πανδημία COVID-19 πλησιά-
ζουν τις 50.000, αριθμός που 
είναι ο δεύτερος υψηλότερος 
στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ. Ο 
αριθμός των επιπλέον θανά-
των που έχουν καταγραφεί στη 
Βρετανία από τις 20 Μαρτίου 
και μετά είναι, σύμφωνα με 
τους Financial Times, ο υψη-
λότερος στον κόσμο αναλογικά 
με τον πληθυσμό της χώρας. 
Την ίδια ώρα στη Γερμανία, 
όπου οι Αρχές κατάφεραν να 
περιορίσουν από την αρχή την 
εξάπλωση της πανδημίας, με 

αποτέλεσμα πολύ λιγότερους θανάτους, η κυβέρνηση ανακοινωσε 
χθες Τετάρτη τη χαλάρωση της ταξιδιωτικής οδηγίας που απαγο-
ρεύει στους πολίτες να επισκέπτονται άλλες χώρες. Προτεραιότητα 
αναμένεται να δοθεί στις υπόλοιπες 26 χώρες της Ε.Ε., ώστε να 
έχουν οι Γερμανοί την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες για 
τις καλοκαιρινές διακοπές τους. 
Παράλληλα, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον είχε γίνει αντικείμενο 
λοιδορίας την Τρίτη εξαιτίας της «απαγόρευσης σεξ», όπως έχει 
αποκληθεί από ορισμένα βρετανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον κανόνα 
που ισχύει από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύεται 
η συνάθροιση δύο ή περισσοτέρων ατόμων σε εσωτερικό χώρο. 
Ερωτηθείς ο υφυπουργός Στέγασης Σάιμον Κλαρκ κατά πόσον 
επιτρέπεται το σεξ σε εξωτερικούς χώρους, απάντησε ότι «ο κίν-
δυνος μετάδοσης του κορωνοϊού είναι πολύ μικρότερος σε ανοι-
χτούς χώρους απ’ ό,τι σε κλειστούς, αλλά προφανώς δεν ενθαρ-
ρύνουμε τους ανθρώπους να κάνουν οτιδήποτε σαν αυτό έξω ούτε 
τώρα ούτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή».  

Την σημαντικότερη μείωση εδώ και μια δεκαετία σημείωσαν οι 

τιμές των ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, 

λόγω των εκτεταμένων lockdowns εξαιτίας του κορωνοϊού. 

Σύμφωνα με την Nationwide Building Society, οι τιμές υποχώ-

ρησαν κατά 1,7% από τον Απρίλιο, πτώση που αποτελεί την με-

γαλύτερη από τον Φεβρουάριο του 2009. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί ότι ενά χρόνο νωρίτερα, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 

1,8%, το μισό, δηλαδή, του ετήσιου ρυθμού που δημοσιεύτηκε 

τον Απρίλιο. 

Το εκτεταμένο lockdown "πάγωσε" το μεγαλύτερο μέρος της οι-

κονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, συμπεριλαμβανομένου και 

του real estate, καθώς οι περιορισμοί στη μετακίνηση εμπίδισαν 

τους υποψήφιους αγοραστές να επισκεφτούν τις κατοικίες προς 

πώληση. Οι τιμές, βέβαια, ενδέχεται να ανακάμψουν αργότερα 

φέτος. 

Ένας γερουσιαστής και στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την περασμένη Τρίτη ότι οι αμερικανικές 
αεροπορικές δυνάμεις που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα 
αποσυρθούν στην περίπτωση που η βρετανική κυβέρνηση επι-
τρέψει να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του δικτύου 5G ο κινεζικός 
κολοσσός των τηλεπικοινωνιών Huawei. 
«Η αμερικανική ηγεσία αντιλαμβάνεται ότι οι στρατιώτες μας θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με έναν κίνδυνο ασφαλείας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, τον οποίο δεν θα αντιμετώπιζαν στον Ειρηνικό», είπε ο 
Ρεπουμπλικάνος Τομ Κότον μιλώντας σε βρετανική κοινοβουλευτική 
επιτροπή. 
Το Λονδίνο εξετάζει αυτήν την περίοδο την πιθανή ανάκληση της 
αρχικής απόφασής του να επιτρέψει στην κινεζική εταιρεία να συμ-
μετάσχει στην ανάπτυξη του δικτύου 5G. 
Σύμφωνα με τον Αμερικανό γερουσιαστή, ο ανεφοδιασμός και η 
ανάπτυξη των αμερικανικών μαχητικών F-35 που σταθμεύουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να υπονομευτούν λόγω της χρήσης υλι-
κών της κινεζικής εταιρείας. «Οι Βρετανοί βουλευτές θα έκαναν 
λάθος να θεωρήσουν αυτήν την πιθανή αναδιάταξη των αμερικα-
νικών δυνάμεων ως μπλόφα ή απλή επικοινωνιακή προσπάθεια», 
προειδοποίησε. 
Παρά τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ, τον Ιανουάριο η βρετανική 
κυβέρνηση έδωσε στη Huawei το πράσινο φως να συμμετάσχει 
στην κατασκευή έως και του 35% της αναγκαίας υποδομής για το 
νέο δίκτυο. Λόγω των αντιδράσεων της Ουάσινγκτον –που φοβάται 
ότι η Huawei θα μπορεί να υποκλέπτει τις δυτικές επικοινωνίες ή 
απλώς να κλείσει το δίκτυο κατ’ εντολή του Πεκίνου– ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεσμεύτηκε ότι η κινεζική εταιρεία 
δεν θα συμμετάσχει στην ανάπτυξη των στοιχείων εκείνων του δι-
κτύου που θα της επέτρεπαν να έχει πρόσβαση σε προσωπικά 
δεδομένα. 
Η εκδίωξη της Huawei θα μπορούσε να οδηγήσει στο πάγωμα 
των σχέσεων της Βρετανίας με την Κίνα, τη στιγμή που ο Τζόνσον 
αναζητά νέους εμπορικούς εταίρους, μετά την αποχώρησή της χώ-
ρας του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Απειλούν να αποσύρουν το στρατό από τη Βρετανία
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Αντιλαϊκές πολιτικές από την διακυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ
Χωρίς διαβουλεύσεις στην οικονομία

Διάνοιξη οδοφραγμάτων

Τη λύπη του εξέφρασε ο  Γ.Γ. του ΑΚΕΛ για τις 

δηλώσεις του πρωθυπουργού του παράνομου 

και υποτελούς στην Τουρκία καθεστώτος στα κα-

τεχόμενα, Ερσίν Τατάρ για το θέμα της διάνοιξης 

των οδοφραγμάτων χαρακτηρίζοντας απαράδε-

κτη την τοποθέτηση του.  

Ο Α. Κυπριανού είπε ότι ο κ.Τατάρ κρύβεται πίσω 

από το γεγονός ότι υπάρχει πολύ μικρός αριθμός 

κρουσμάτων στην Ε/Κ κοινότητα, όπως ανέφερε, 

για να επιμείνει στην μη διάνοιξη των οδοφρα-

γμάτων.  

Οι εξετάσεις , συνέχισε, στην  Ε/κ πλευρά  ξε-

περνούν τις 2 χιλιάδες ημερησίως ενώ στην Τ/Κ 

κοινότητα είναι πολύ λιγότερες.  

Ανέφερε ακόμη την πάγια θέση του κόμματος του 

ότι θα πρέπει να ανοίξουν τα οδοφράγματα  αλλά 

με τους απαραίτητους υγειονομικούς ελέγχους.   

Χαρακτήρισε απαράδεκτη την προσέγγιση του κ. 

Τατάρ και ακολούθως ευχήθηκε όπως η  πίεση 

που θα ασκηθεί από την Τ/Κ κοινότητα να τους 

υποχρεώσει  να δουν διαφορετικά το όλο ζήτημα. 

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα η κυβέρνηση της 

Κυπριακής Δημοκρατίας να αναλάβει τέτοιες 

πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να αυξηθεί η πίεση στον 

κ.Τατάρ για να αναγκασθεί να συνεργαστεί στο 

θέμα της διάνοιξης των οδοφραγμάτων.  

Απαντώντας σε ερώτηση αν απέχουμε πολύ 

ακόμη από ενδεχόμενη επανέναρξη των συνομι-

λιών στο Κυπριακό ο κ. Κυπριανού είπε ότι μέχρι 

τον Οκτώβρη δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα 

επανέναρξης διαπραγματεύσεων. Από το ποιος 

θα είναι ο  νέος ηγέτης της Τ/Κ κοινότητας, είπε, 

θα εξαρτηθεί και ποιες πιθανότητες θα υπάρξουν 

για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, 

συμπλήρωσε . 

Την ίδια στιγμή συνέχισε,η δική μας πλευρά έχει 

την υποχρέωση να προετοιμάζει το κλίμα , να 

προετοιμάζει την κοινωνία για την ανάγκη επίλυ-

σης του κυπριακού στην βάση του συμφωνημέ-

νου πλαισίου και να αναλάβει τέτοιες πρωτοβου-

λίες έτσι ώστε όποιος και να είναι ο ηγέτης της 

τουρκοκυπριακής κοινότητας να έχει κόστος εάν 

δεν συνεργαστεί για την επανέναρξη ουσιαστικών 

διαπραγματεύσεων.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα το διάστημα του 
εγκλεισμού για αντιμετώπιση της εξάπλωσης της 
πανδημίας του κορωνοϊού, η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας 
το πραγματικό της πρόσωπο.  
Εργαλειοποιώντας την κρίση και με τη βοήθεια 
των φιλικών ΜΜΕ, προσπάθησε να περάσει στον 
κόσμο ότι κατάφερε να αντιμετωπίσει με επιτυχία 
τον κίνδυνο. 
Εκμεταλλευόμενη αυτό τον «αέρα» η κυβέρνηση 
θεώρησε ότι κέρδισε και τις εντυπώσεις κι έτσι 
θα μπορούσε να προχωρήσει στους σχεδιασμούς 
της. 
Επαληθεύτηκαν οι φόβοι που εξέφρασε δημόσια 
η Αριστερά ότι η κυβέρνηση θα εκμεταλλευόταν 
την κρίση για να περάσει νέες αντιλαϊκές πολιτι-
κές.  Έτσι, αφού «επεξεργαζόταν» για περίπου 
40 μέρες το σχέδιο για τους τρόπους βοήθειας 
προς τις επιχειρήσεις, απαίτησε από τη Βουλή 
να ψηφίσει εν ριπή οφθαλμού τα σχέδια της, χω-
ρίς να δώσει στο νομοθετικό σώμα την ευκαιρία 
να τα μελετήσει. Κι ενώ δήλωνε ότι διαβουλεύθηκε 
με τα κόμματα, το ΑΚΕΛ (τουλάχιστον) γνωστο-
ποιούσε ότι κανένας από την κυβέρνηση δεν του 
ζήτησε τις απόψεις του.  
Κι ενώ η κυβέρνηση και ο υπουργός Οικονομικών 
απειλούσαν θεούς και δαίμονες ότι αν δεν περ-
νούσαν τα σχέδια τους η οικονομία θα αντιμετώ-
πιζε μεγάλο πρόβλημα, τελικά την περασμένη 
Τετάρτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοί-
νωσε διαφοροποιημένα μέτρα, ακυρώνοντας ου-
σιαστικά τα όσα «προφήτευαν» ότι θα γίνουν και 
διαψεύδοντας τον ίδιο τον εαυτό τους ότι δεν 
υπήρχε άλλη οδός για να διασωθεί η οικονομία.  
•Και πολύ σωστά ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος 
Κυπριανού επισήμανε σε δήλωσή του ότι η κυ-
βέρνηση είχε συμπεριλάβει πρόνοια στο πρώτο 
νομοσχέδιο που είχε καταθέσει για επιδότηση 
των επιτοκίων με ποσό ύψους 250εκ.  
Οπόταν, όπως ανέφερε, υπάρχουν τα 250 εκ. 
«Επίσης, είχαν προνοήσει για τη στήριξη των ερ-
γαζομένων, των αυτοεργοδοτούμενων και των 
επιχειρήσεων με 1,32δις. Ακούσαμε την Υπουργό 
Εργασίας να δηλώνει ότι έχουν δαπανηθεί μέχρι 
στιγμής 219εκ. Και από εδώ λοιπόν αναμένεται 
να εξοικονομηθούν λεφτά».  

 Κι ενώ η κυβέρνηση απειλούσε με καταστροφή 
της οικονομίας αφού «δεν υπήρχε άλλη λύση» 
από αυτήν που η ίδια πρότεινε, ξαφνικά ο πρό-
εδρος ανακοίνωσε την Τετάρτη τα νέα μέτρα που 
αφορούν χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
μέσω δανεισμού από την Ευρωπαϊκή τράπεζα 
επενδύσεων (ΕΤΕπ) η οποία θα μπορεί να πα-
ραχωρηθεί σε όλες τις επιχειρήσεις με ευνοϊκούς 
όρους νοουμένου ότι αυτές θα πληρούν τα κρι-
τήρια που τίθενται από την ΕΤΕπ. 
Παράλληλα η Κυβέρνηση υιοθετεί την απευθείας 
επιδότηση πολύ μικρών επιχειρήσεων και αυτο-
τελώς εργαζόμενων με κονδύλι που θα τους βοη-

θήσει να επιστρέψουν στην κανονικότητα, ενώ 
προηγουμένως αρνείτο ότι μπορούσε να γίνει 
κάτι τέτοιο και ότι αυτή η ομάδα θα έπρεπε να 
συνάψει εγγυημένα δάνεια από τις τράπεζες. 
Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρξει και ισχυρή επι-
δότηση επιτοκίου σε δάνεια επιχειρήσεων.  
Την ίδια ώρα προκύπτει και η είδηση ότι η Κύ-
προς δικαιούται ποσό 1,433 δισ. ευρώ σε επιχο-
ρηγήσεις από το ταμείο ανάκαμψης της Κομισιόν 
και 2,520 δισ. ευρώ στο σύνολο, σύμφωνα με 
την πρόεδρο της Κομισιόν.  
Και πρέπει να σημειωθεί πως τα κόμματα, παρά 
τις επιμέρους επιφυλάξεις τους, στήριξαν τα νο-
μοσχέδια της κυβέρνησης πλην εκείνου που αφο-
ρούσε τα εγγυημένα δάνεια.  

Με τη μη αποδοχή από τα κόμματα του τελευ-
ταίου σχεδίου της κυβέρνησης εξεμάνησαν τόσο 
η κυβέρνηση όσο και ο ΔΗΣΥ κάνοντας λόγο για 
ανευθυνότητα εκ μέρους των κομμάτων της αντι-
πολίτευσης.  
Σε μια προσπάθεια απαξίωσης της αντιπολίτευ-
σης ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, τέως 
υπ. Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης τόλμησε να 
μιλήσει για υπευθυνότητα της αντιπολίτευσης 
(στοχεύοντας βέβαια το ΑΚΕΛ).  
Δήλωνε στις 20/5/2020 «Και είναι πραγματικά με 
λύπη, που είδαμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
να εκτροχιάζουν άλλο ένα χρήσιμο μέτρο που θα 

έδινε πρόσθετες βοήθειες στην οικονομία μας.  
Ήταν μια πολιτική συμπεριφορά που δυστυχώς μας 
θύμισε τις ατυχείς αποφάσεις τον Μάρτη του 2013. 
Η ανευθυνότητα πρέπει να έχει τα όρια της».  
Μίλησε για ανευθυνότητα ο άνθρωπος που ευ-
θύνεται για το ξεπούλημα του Συνεργατισμού και 
που το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για 
τον Συνεργατισμό του απέδωσε ευθύνες, απά-
ντησε 6/03/2019: «όπως σας έχω πει, διαφορε-
τικό ζήτημα είναι η πολιτική ευθύνη και διαφορε-
τικό ζήτημα είναι η πολιτική υπευθυνότητα, που 
χαρακτήρισε τις αποφάσεις της Κυβέρνησης».  
Επίσης εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι  ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος σχολιά-
ζοντας την απόρριψη της πρότασης της κυβέρνη-

σης, θυμήθηκε την… κυβερνώσα Βουλή!  
Ομολογούμε ότι ο κ. Κούσιος έχει επιλεκτική μνήμη. 
Διότι αν δεν ήταν τέτοια η μνήμη του θα θυμόταν 
πάρα πολύ καλά ότι η κυβερνώσα Βουλή έδρασε 
σχεδόν στα 5 χρόνια της διακυβέρνησης Δημήτρη 
Χριστόφια, επιβάλλοντας τις πολιτικές του ΔΗΣΥ 
και του ΔΗΚΟ κι ενίοτε και των άλλων κομμάτων 
επί της κυβέρνησης. 
Κι εφόσον περνούσαν αυτές τις πολιτικές, στη 
συνέχεια έβγαιναν και κατηγορούσαν την κυβέρ-
νηση Χριστόφια για αντιλαϊκή πολιτική. Ήταν τότε 
που ο λαϊκισμός είχε αναχθεί σε επίσημη πολιτική 
και του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ.  
Θα θυμίσουμε μια δήλωση του τότε αναπληρωτή 
προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου της 8ης 
Ιουλίου 2010. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ: «O αναπλη-
ρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού 
Αβέρωφ Νεοφύτου σε δηλώσεις του στα κεντρικά 
γραφεία του κόμματος σχολίασε τη δήλωση του 
Προέδρου Χριστόφια για ‘μια Βουλή των Αντι-
προσώπων που καθίσταται σταδιακά σε κυβερ-
νώσα Βουλή’, και είπε ότι «ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας υπέπεσε σε ένα άλλο θεσμικό 
ατόπημα».  
Ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι «ο κ. Δημήτρης Χριστό-
φιας, πρώην ΓΓ του ΑΚΕΛ, πρέπει να κατανοήσει 
ότι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, σε μια χώρα 
που βρίσκεται εντός της ΕΕ, δεν μπορεί να λειτουρ-
γεί όπως η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, όπου 
αποφασίζει η Γραμματεία και προσυπογράφει και 
χειροκροτεί η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ».  
Και πρόσθετε με έμφαση: «ο ναός της Δημοκρα-
τίας, ο θεσμός της Βουλής έχει κάθε δικαίωμα 
και υποχρέωση να εξασκεί τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο κι έχει και το δικαίωμα και να εγκρίνει και 
να απορρίπτει αλλά και να τροποποιεί».   
Βέβαια πέρασαν 10 χρόνια και πιθανόν ο Αβ. Νε-
οφύτου να «ξέχασε» τι έλεγε τότε. Του τα θυμί-
ζουμε όμως εμείς.  
Και λέμε στο σημερινό πρόεδρο του ΔΗΣΥ αλλά 
και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυ-
βέρνηση του ότι ένα υπεύθυνο πολιτικό κόμμα 
και μια υπεύθυνη κυβέρνηση δεν συμπεριφέρο-
νται ανάλογα με τις περιστάσεις. 
Η αξιοπιστία τους κρίνεται από τις διαχρονικές 
θέσεις κι όχι από τις θέσεις που εξυπηρετούν τον 
λαϊκισμό της κυβέρνησης και του ΔΗΣΥ. 

Α. Κυπριανού: Απαράδεκτες οι δηλώσεις Τατάρ για τα οδοφράγματα
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Οικονομία

Δημοσιογραφική τηλεδιάσκεψη προσφύγων 

Στα €24,5 δισ το δημόσιο χρέος λόγω της κρίσης του Covid-19  
Παιδεία

Το CIIM – Cyprus International 
Institute of Management - στα 
πλαίσια της κοινωνικής του ευ-
θύνης, κατόπιν ανταλλαγής 
απόψεων με την Παγκύπρια 
Οργάνωση Πολυτέκνων απο-
φάσισε να προφέρει στις πο-
λύτεκνες οικογένειες, μέλη της 
ΠΟΠ, 15 υποτροφίες ύψους 
50% επί του κόστους των δι-
δάκτρων για μεταπτυχιακές 
σπουδές για όλα του τα μετα-
πτυχιακά προγράμματα σε 
Λευκωσία και Λεμεσό. 
 
Όπως διευκρινίζεται στη σχε-
τική ανακοίνωση τις υποτρο-
φίες δικαιούνται όλοι όσοι 
πληρούν τα κριτήρια εισδοχής 
του CIIM και εφόσον επιδεί-
ξουν τη σχετική κάρτα μέλους. 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται 
περαιτέρω ότι φετινός στόχος 
του CIIM - Cyprus Inter-
national Institute of Manage-
ment, στο πλαίσιο και του εορ-
τασμού των τριάντα χρόνων 
από την ίδρυση του, είναι να 
συνδράμει εμπράκτως τις ευά-
λωτες ομάδες καθώς και τους 
νέους/ νέες που χρήζουν βοη-
θείας, ώστε να μην σταθεί ο 
οικονομικός παράγοντας ανα-
σταλτικός για τις σπουδές 
τους, την πραγματοποίηση 
των ονείρων τους και για  μια 
καριέρα με μέλλον.

Τουρισμός

Τα προβλήματα σε συνθήκες διαβίωσης 
και οι δυσκολίες κατά την πανδημία

Τα διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσής τους, όπως η 
ξενοφοβία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την πανδημία του COVID 19, τις 
προσπάθειές τους για ένταξη στην κυπριακή κοινωνία καθώς και τις προσδοκίες 
τους, μοιράστηκαν σε δημοσιογραφική τηλεδιάσκεψη πρόσφυγες και αιτητές ασύλου 
που ζουν στην Κύπρο. 
Στη δημοσιογραφική τηλεδιάσκεψη με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της εκστρα-
τείας AWARE, πρόσφυγες και αιτητές ασύλου ανέδειξαν την ανάγκη για κάλυψη 
των βασικών αναγκών επιβίωσής τους, όπως η στέγαση, αλλά και για συμμετοχή 
σε προγράμματα ένταξης για πρόσβαση στην εργασία, την ανάγκη για αξιοποίηση 
των δεξιοτήτων τους, για διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής. 
Στη διάσκεψη συμμετείχε και μίλησε η Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο Katja Saha. Μίλησαν επίσης εκ-
πρόσωποι προσφύγων και μεταναστών επεσήμαναν επίσης μια τάση αύξησης της 
ξενοφοβίας τους τελευταίους μήνες που εν μέσω πανδημίας επιβάρυναν ακόμα πε-
ρισσότερο τις συνθήκες διαβίωσής τους και τα εμπόδια που συναντούν για ένταξη. 
Ανοίγοντας τη διάσκεψη και τη διαδικτυακή συζήτηση, η κ. Saha είπε αρχικά πως όλοι 
επηρεάστηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού. 
Στην Κύπρο, σημείωσε η κ. Saha, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυ-
γες παρακολουθούσε στενά την επίδραση της πανδημίας του κορωνοϊού στους αιτητές 
ασύλου και στους πρόσφυγες και έχει θέσει κάποιες ανησυχίες στις αρχές από την 
αρχή της κρίσης. Η κ. Saha ανέφερε πως παρόλο που η Αρμοστεία στηρίζει πλήρως 
όλα τα μέτρα για περιορισμό της πανδημίας, έχει στηρίξει λύσεις που στοχεύουν τόσο 
τη δημόσια υγεία όσο και την προστασία των δικαιωμάτων των προσφύγων. 
Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι πρόσφυγες και οι αιτητές ασύλου. Η Klara, o Alie, η 
Rana, η Reema, η Ekram ήταν ανάμεσα σε αυτούς. H συζήτηση επικεντρώθηκε 
στα ζητήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες διαβίωσής τους, τις δυσκολίες κατά 
την πανδημία COVID 19, τις προσδοκίες τους και τις προσπάθειές τους για ένταξη, 
τα προβλήματα με τη στέγαση, την εκπαίδευση, τις θέσεις εργασίας, την υγεία, και 
τις διακρίσεις. 
Έκαναν λόγο για ξενοφοβική και ρατσιστική συμπεριφορά από κάποιους Κύπριους, 
οι οποίοι με το άκουσμα ότι προέρχονται από χώρες όπως η Συρία, τους αποκλείουν 
από δουλειές ή τους συμπεριφέρονται άσχημα. Κάποιοι ωστόσο παραδέχθηκαν 
πως αυτό προήλθε και από το γεγονός ότι κάποιοι Σύριοι που βρίσκονται στην Κύ-
προ προκαλούν προβλήματα. Παρόλα αυτά, σημείωσαν, δεν θα πρέπει να θυμα-
τοπούνται όλοι. 

Ποντάρει στη διαφήμιση και  
προβολή το Υφυπουργείο Τουρισμού  

Στα €24,56 δισεκατομμύρια εκτοξεύτηκε 
στο τέλος Απριλίου το δημόσιο χρέος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, 
αντανακλώντας τις μεγάλες πράξεις δα-
νεισμού που πραγματοποιήθηκαν για 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παν-
δημίας του κορωνοϊού. 
Ως ποσοστό του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος 
ανέρχεται πλέον στο 113% από 95,5% 
που ήταν τέλος του 2019. 

Σημειώνεται πως το Υπουργείο Οικονο-
μικών ξεκίνησε το έτος με μία πράξη δα-
νεισμού ύψους €1,75 δισ, τα οποία χρη-
σιμοποιήθηκαν για αποπληρωμή του 
δανείου του Διεθνούς Νομισματικού Τα-
μείου (ΔΝΤ) και για ενίσχυση του απο-
θεματικού ρευστών διαθεσίμων. Εξάλ-
λου, η πορεία του χρέους ήταν σταθερά 
πτωτική, με τις αρχικές προβλέψεις του 
ΥΠΟΙΚ να εκτιμούν ότι με τη συνέχιση 
των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης σε συν-

δυασμό με την πολιτική δημοσιονομικής 
πειθαρχίας το δημόσιο χρέος ως προς 
το ΑΕΠ θα υποχωρούσε φέτος στο 91%. 
Ωστόσο η κρίση του κορωνοϊού, τα μέ-
τρα προστασίας κατά της εξάπλωσης 
της νόσου, το συνεπαγόμενο δίμηνο 
lockdown, σε συνδυασμό με τα δημο-
σιονομικά πακέτα στήριξης της οικονο-
μίας επέφεραν μια ολική ανατροπή 
στους σχεδιασμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η κυβέρνηση προχώρησε σε δύο έκτα-
κτες πράξεις δανεισμού, προκειμένου να 
ενισχύσει τα ρευστά της διαθέσιμα, για 
να είναι σε θέση να στηρίξει την πρα-
γματική οικονομία, την απασχόληση και 
το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομέ-
νων. 
Στις αρχές Απριλίου, το Υπουργείο Οι-
κονομικών άντλησε €3,0 δισεκατομμύρια 
με δύο πράξεις δανεισμού, με έκδοση 
δύο ομολόγων στις διεθνείς αγορές 
(€1,75 δισ) και ένα εγχώριο ομόλογο 
ύψους €1,25 δισ. Συνολικά, η άντληση 
ρευστότητας μέσω των εκδόσεων ευρω-
παϊκών μεσοπρόθεσμων ομολόγων και 
του εγχώριου ομολόγου από τις αρχές 
του 2020 ανήλθε σε €4,75 δισ μέχρι και 
τον Απρίλιο. Τα χρήματα αυτά θα χρησι-
μοποιηθούν για τη στήριξη των εισοδη-
μάτων των επιχειρήσεων και των αυτο-
τελώς εργαζομένων, αλλά και των 
δημοσίων οικονομικών, αφού λόγω του 
lockdown και των φορολογικών μέτρων, 
το κράτος απώλεσε μεγάλο μέρος των 

προϋπολογιζόμενων εσόδων του. 
Ταυτόχρονα μέρος του δανεισμού θα 
πρέπει να παραμείνει στα δημόσια τα-
μεία για σκοπούς κάλυψης των χρημα-
τοδοτικών αναγκών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του Γραφείου Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους. Παράλληλα, το 
ΥΠΟΙΚ έχει συσσωρεύσει σημαντικά 
αποθεματικά τα οποία μπορούν να κα-
λύψουν τόσο τις δημοσιονομικές ανά-
γκες όσο και τις αυξημένες χρηματοδο-
τικές ανάγκες μέχρι το τέλος του έτους, 
αναλόγως της πορείας της οικονομίας 
μετά τη χαλάρωση των περιοριστικών 
μέτρων. 
Ως αποτέλεσμα, το χρέος της γενικής κυ-
βέρνησης από περίπου €21 δισ. στο τέ-
λος Δεκεμβρίου, ξεπέρασε στα €24,5 δισ 
στο τέλος Απριλίου. Με το βασικό σενά-
ριο να προβλέπει συρρίκνωση της οικο-
νομίας με ρυθμό 7%, το ΥΠΟΙΚ εκτιμά 
πλέον ότι το δημόσιο χρέος θα εκτοξευ-
θεί στο 117% στο τέλος του χρόνου. 
Ωστόσο, με βάση τις εκτιμήσεις του 
ΥΠΟΙΚ, όπως αυτές καταγράφονται στο 
πρόγραμμα σταθερότητας, η ανοδική 
πορεία του χρέους αναμένεται να περιο-
ριστεί στο 2020, καθώς η επιστροφή της 
ανάπτυξης το 2021 εκτιμάται ότι θα πε-
ριορίσει τον δείκτη χρέους ως προς το 
ΑΕΠ στο 103%.

Την έναρξη της εφαρμογής της 
δεύτερης φάσης του ΓεΣΥ, χαι-
ρετίζει η ΣΕΚ, αναφέροντας 
παράλληλα ότι με τη δεύτερη 
φάση «προωθείται περαιτέρω 
ο σχεδιασμός που αποσκοπεί 
στην παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών υγείας κατά τρόπο 
ισότιμο και αλληλέγγυο για 
όλους τους πολίτες». 
  
Σε σημερινή ανακοίνωση, η 
ΣΕΚ συγχαίρει όλους όσοι συ-
νέβαλαν με τις πράξεις και τις 
ενέργειες τους στην επίτευξη 
του μεγάλου στόχου της εφαρ-
μογής του ΓεΣΥ και παράλ-
ληλα καλεί τους πολίτες «να 
αγκαλιάσουν το ΓεΣΥ και να 
επιδείξουν κατανόηση και 
υπομονή για να αντιμετωπι-
στούν αποτελεσματικά τυχόν 
δυσκολίες που αναμένεται να 
προκύψουν στα αρχικά στάδια 
της παρούσας φάσης». 
 
Επιπλέον, η ΣΕΚ αναφέρει ότι 
νοιώθει ιδιαίτερα ευτυχής και 
δικαιωμένη για τον πρωταγω-
νιστικό της ρόλο στην προ-
ώθηση της πιο μεγάλης κοι-
νωνικής μεταρρύθμισης στη 
σύγχρονη ιστορία του τόπου, 
που με τη στήριξη και συνερ-
γασία του κοινωνικού συνό-
λου, όπως αναφέρει, «έγινε 
κατορθωτό να παραμεριστούν 
οικονομικά συμφέροντα και 
άλλες σκοπιμότητες που ευ-
νοούσαν τη διατήρηση ενός 
ξεπερασμένου μοντέλου 
υγείας που δεν ανταποκρινό-
ταν στις σύγχρονες ανάγκες 
της κοινωνίας μας».

Υγεία- Έναρξη της 
δεύτερης  

φάσης του ΓεΣΥ 

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Με στόχο την προσέλκυση ξένων τουριστών αυτή τη δύσκολη περίοδο, το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού φορτσάρει διαφημιστικά σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας. 
Νέες καμπάνιες θα τρέξουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σε συνεργασία με 
τουριστικούς πράκτορες θα κορυφωθούν οι προσπάθειες για να σωθεί κάπως η 
φετινή τουριστική σεζόν. Με όπλο την καλή διαχείριση της κρίσης και το αίσθημα 
της ασφάλειας που εμπνέει η Κύπρος, το υφυπουργείο με τους συνεργάτες του θα 
βγει πιο επιθετικά προς τα έξω με διάφορες καμπάνιες. 
Αρχικά, θα τρέξει μια διαφημιστική εκστρατεία στο ψηφιακό περιβάλλον στο εξωτε-
ρικό, με σύνθημα «Better days are here», σε συνέχεια της προηγούμενης ψηφιακής 
οπτικοακουστικής καμπάνιας «better days are coming». Τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και όλα τα κανάλια του υφυπουργείου σε συνεργασία με τα γραφεία στο 
εξωτερικό θα προωθήσουν αυτό το μήνυμα. Το Υφυπουργείο Τουρισμού έχει κατά 
νου ότι φέτος οι τουρίστες θα κάνουν τις επιλογές τους με γνώμονα την ασφάλεια 
και αυτό θα είναι το κυρίαρχο μήνυμα.  
Παράλληλα, μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου έχουν προγραμματίσει έκτακτες ενέρ-
γειες από κοινού διαφήμισης με οργανωτές ταξιδιών και αεροπορικές εταιρείες. Ση-
μειώνεται ότι έχουν εγκριθεί €10 εκατ. για διαφήμιση με τουριστικούς πράκτορες με 
στόχο την προσέλκυση ξένων τουριστών. Αυτό είναι και το δυνατό χαρτί της Κύπρου, 
ενώ το επόμενο διάστημα, αλλά και σταδιακά θα επιλέγονται οι χώρες στις οποίες 
θα απευθυνθούμε. Μετά τις 20 Ιουνίου που θα αρθεί η καραντίνα και με νέες κατη-
γοριοποιήσεις στις χώρες, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα. 
Αυτήν τη στιγμή, οι επαφές με αεροπορικές εταιρείες και πράκτορες βρίσκονται στο 
στάδιο της ζύμωσης.  
Ακόμη, το υφυπουργείο θα προσκαλέσει στην Κύπρο ξένους δημοσιογράφους, 
αλλά και τουριστικούς πράκτορες προκειμένου να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με 
νέες χώρες επιδιώκοντας την προώθηση των εξειδικευμένων μορφών τουρισμού. 
Αυτό το ταξίδι θα επιδιώξει να ανοίξει τις πύλες της χώρας σε τουρίστες που επι-
διώκουν κάτι το διαφορετικό από την ήλιο και θάλασσα.  
Νέο λογότυπο  
Στις επόμενες βδομάδες θα είναι έτοιμο το λογότυπο της νέας τουριστικής καμπάνιας 
της χώρας. Αυτήν τη βδομάδα ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για τον σχεδιασμό 
του λογότυπου και σλόγκαν της τουριστικής Κύπρου. Η πρόταση που θα επιλεγεί 
θα είναι το βασικό συστατικό στη νέα οπτική εικόνα η οποία στόχο έχει να προωθήσει 
με  δημιουργικό τρόπο το brand της τουριστικής Κύπρου και να τη διαφοροποιήσει 
από άλλους προορισμούς. 
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«Ωρολογιακή βόμβα» η κυβερνητική πολιτική για το προσφυγικό
Προσφυγικό-Μεταναστευτικό

ΣΥΡΙΖΑ: Ας καταλάβει επιτέλους η ΝΔ ότι η ανεπάρκειά της είναι επικίνδυνη για την οικονομία

Ωρολογιακή βόμβα έθεσε σε λειτουργία από την 
Δευτέρα 1 Ιoυνίου η κυβέρνηση, προειδοποιεί το 
Κίνημα Αλλαγής, με αφορμή την απόφαση για 
έξωση χιλιάδων προσφύγων από δομές και δια-
μερίσματα. 
«Με δεδομένο ότι το 60% των αιτούντων άσυλο 
αποκτά το προσφυγικό καθεστώς ακόμα και 
μετά την "αυστηροποίηση" της σχετικής νομοθε-
σίας από την κυβέρνηση της Ν.Δ., οι αποφάσεις 
τους μετατρέπουν το ανθρωπιστικό πρόβλημα 
σε κοινωνικό», επισημαίνουν οι αρμόδιοι τομείς 
του ΚΙΝ.ΑΛΛ. και συμπληρώνουν: «Μέσα σε 
συνθήκες ύφεσης, καταργούν την δυνατότητα 
υποστήριξης των προσφύγων από ευρωπαϊ-
κούς πόρους, για να μεταφερθεί, μοιραία, το κό-
στος στον κρατικό προϋπολογισμό.  
Παραγνωρίζοντας ακόμα και τις συνέπειες των 
πράξεων τους σε υγειονομικό επίπεδο». 
Το Κίνημα Αλλαγής ζητάει από την κυβέρνηση να 
ορθώσει το ανάστημα της στα ευρωπαϊκά όργανα 
και να επιμείνει σε αναλογικό επιμερισμό των αι-
τούντων άσυλο σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., ο 
οποίος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ. «Αντί γι αυτό 
η κυβέρνηση αναλίσκεται σε προπαγάνδα και σε 
επίδειξη αυταρχισμού. Εναντίον των Ελλήνων και 
των προσφύγων. Χωρίς διακρίσεις», αναφέρει ανα-
κοίνωση των τομέων Μετανάστευσης και Κοινωνι-
κής Ένταξης. 
Επικρίνει επίσης την κυβέρνηση γιατί «κατα-
σκευάζει φαραωνικού τύπου δήθεν κλειστές δο-

μές. Με αδιαφάνεια και κατασπατάληση πόρων. 
Ακυρώνοντας στην πράξη την εξαγγελία της για 
αναλογικό επιμερισμό των αιτούντων άσυλο και 
των προσφύγων στην ενδοχώρα. 
Σύμφωνα με το ΚΙΝ.ΑΛΛ., η διαχείριση του προ-
σφυγικού ζητήματος απαιτεί βιώσιμο σχεδιασμό 
εντός της χώρας και δυναμική διεκδίκηση εκτός 
αυτής. «Μια κυβέρνηση που υποτάσσεται στις 
ιδεοληψίες της και τους "ισχυρούς" της Ε.Ε. είναι 
μοιραίο να αποτύχει. Σε βάρος των προσφύγων, 
αλλά και των Ελλήνων πολιτών», επισημαίνει. Η 
κυβέρνηση οφείλει να ορθώσει το ανάστημα της 
στα ευρωπαϊκά όργανα. Τον Μάρτιο, η κυβέρνηση 
ψήφισε διάταξη για την άμεση εκδίωξη όσων ανα-
γνωρίζονται ως πρόσφυγες, από τις δομές που 
διαμένουν. Παράλληλα, τους αφαίρεσε την οικονο-
μική υποστήριξη, που, σημειωτέον, προερχόταν 
από ευρωπαϊκούς πόρους. Ως το τέλος του 2020, 
πάνω από 35.000 άνθρωποι θα βρεθούν στους 
δρόμους και στις πλατείες. Το 50% είναι παιδιά. 
Είναι αυτό βιώσιμη προσφυγική πολιτική; 
Την ίδια στιγμή, κατασκευάζει φαραωνικού τύπου 
δήθεν κλειστές δομές. Ακυρώνοντας στην πράξη 
την εξαγγελία της για αναλογικό επιμερισμό των 
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην ενδο-
χώρα. Καταδικάζει απερίσκεπτα τους αιτούντες 
άσυλο σε έναν φαύλο κύκλο κοινωνικού αποκλει-
σμού και γκετοποίησης. 
Με δεδομένο ότι το 60% των αιτούντων άσυλο 
αποκτά το προσφυγικό καθεστώς, ακόμα και μετά 
την «αυστηροποίηση» της σχετικής νομοθεσίας 
από την κυβέρνηση της Ν.Δ., οι αποφάσεις τους 
μετατρέπουν το ανθρωπιστικό πρόβλημα σε κοι-
νωνικό. Μέσα σε συνθήκες ύφεσης, καταργούν 
τη δυνατότητα υποστήριξης των προσφύγων από 
ευρωπαϊκούς πόρους, για να μεταφερθεί, μοιραία, 
το κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό.  Η δια-
χείριση του προσφυγικού ζητήματος απαιτεί βιώ-
σιμο σχεδιασμό εντός της χώρας και δυναμική 
διεκδίκηση εκτός αυτής. Μια κυβέρνηση που υπο-
τάσσεται στις ιδεοληψίες της και τους «ισχυρούς» 
της Ε.Ε., είναι μοιραίο να αποτύχει. Σε βάρος των 
προσφύγων αλλά και των Ελλήνων πολιτών.

 
Ο τουρισμός παραμένει το μεγάλο στοίχημα των 
ημερών, που θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό 
και τα πράγματα στην οικονομία το επόμενο διά-
στημα. 
Οι ελληνικές αρχές εστιάζουν στα αεροδρόμια προ-
έλευσης των εισερχόμενων τουριστών, ανεξαρτήτως 
της εθνικότητάς τους. Σε υποχρεωτικό έλεγχο και 
καραντίνα θα υποβάλλονται όσοι ταξιδιώτες ανα-
χωρούν από αεροδρόμια περιοχών με αυξημένο 
αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού, δηλαδή με αρνητική 
επιδημιολογική εικόνα. 
Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, ανέ-
λυσε τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας θα υπο-
δεχτεί τους ξένους.  
Υποχρεωτικά τεστ και καραντίνα 
Την ίδια ώρα, σε υποχρεωτικό έλεγχο και καρα-
ντίνα θα μπαίνουν όσοι ταξιδιώτες έρχονται από 
αεροδρόμια περιοχών με αυξημένο αριθμό κρου-
σμάτων κορωνοϊού, δηλαδή με κακή επιδημιολο-
γική εικόνα. 
Τα συγκεκριμένα αεροδρόμια περιέχονται σε κα-
τάλογο τον οποίον καταρτίζει και επικαιροποιεί 
διαρκώς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας 
της Αεροπορίας (EASA) και όποιος δόθηκε στη 
δημοσιότητα σε ταξιδιωτική οδηγία του υπουρ-
γείου Εξωτερικών. 
«Όσοι τουρίστες ξεκινούν από αεροδρόμια τα 
οποία επισημαίνονται στη λίστα του EASA, ερχό-
μενοι στην Ελλάδα, θα περάσουν από υποχρεω-
τικό τεστ και παραμονή για μια ημέρα σε προκα-

θορισμένο ξενοδοχείο. Στην περίπτωση κατά την 
οποίαν το τεστ είναι αρνητικό, οι επισκέπτες αυτής 
της κατηγορίας θα υποχρεώνονται να παραμείνουν 
σε καραντίνα επί 7 ημέρες. Αν όμως το δείγμα είναι 
θετικό, θα μπαίνουν σε καραντίνα 14 ημερών και 
θα παρακολουθείται η εξέλιξη της υγείας τους», 
αναφέρει ο κ. Θεοχάρης. 
Παράλληλα, στους τουρίστες που έρχονται από αε-
ροδρόμια τα οποία σύμφωνα τον EASA εκτιμούνται 
ως απολύτως ασφαλή, θα πραγματοποιούνται δει-
γματοληπτικοί έλεγχοι. 
«Η Ελλάδα ανοίγει τις πύλες εισόδου της συγκροτη-
μένα, με ασφάλεια και πάντα με οδηγό τη σύμφωνη 
γνώμη των ιατρών. Κινούμαστε εντός του ιατρικού 
πλαισίου και εφαρμόζουμε κατά γράμμα τις οδηγίες 
των επιστημόνων» καταλήγει ο κ. Θεοχάρης. 
Από ποιες χώρες θα έρθουν τουρίστες 
Ανοίγει ξανά τα εναέρια σύνορά της σε 29 χώρες 
η Ελλάδα στις 15 Ιουνίου. Οι  τουρίστες θα υπό-
κεινται μόνο σε δειγματοληπτικό έλεγχο χωρίς κα-
νέναν άλλο περιορισμό. Στην πρώτη φάση έχουν 
αποκλειστεί χώρες που αποτελούν και βασικές 
αγορές του ελληνικού προϊόντος, όπως η Βρετα-
νία και οι ΗΠΑ. Οι ταξιδιώτες από Βέλγιο, Γαλλία, 
Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορ-
τογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Ηνωμένο Βα-
σίλειο, Καναδά, Ρωσία, ΗΠΑ και Τουρκία θα υπο-
βάλλονται σε τεστ και θα παραμένουν σε καραντίνα 
για μια ημέρα σε προκαθορισμένο ξενοδοχείο. Εάν 
το τεστ είναι αρνητικό, οι ταξιδιώτες θα παραμένουν 
για άλλες εφτά ημέρες σε καραντίνα.  
Στην πρώτη φάση των 29 χωρών που θα στείλουν 
τουρίστες στην Ελλάδα βρίσκεται η Γερμανία, που 
αποτελεί τη νούμερο ένα αγορά του ελληνικού 
προϊόντος με 5 εκατ. τουρίστες το 2019. Από τη 
λίστα λείπουν βασικές αγορές της ελληνικής του-
ριστικής βιομηχανίας. 
Οι έξι από τις χώρες που κόπηκαν από τη λίστα 
αντιστοιχούν στο 41% των επισκεπτών της χώρας 
μας, παρέχοντας το 50% των διανυκτερεύσεων 
και των μισών τουριστικών εισπράξεων για την 
περσινή χρονιά.

Πώς θα γίνει η επανεκκίνηση του τουρισμού 

«Το μόνο σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρ-
νηση της ΝΔ για τον κόσμο της εργασίας και τα 
μεσαία στρώματα, είναι να τους εμποδίζει να συνα-
ντιούνται με τον Αλέξη Τσίπρα» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 
«Η ΝΔ διολισθαίνει κάθε μέρα προσπαθώντας 
να βάλει την δημοκρατία σε καραντίνα» αναφέρει 
ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίζει ότι το κυβερνών κόμμα ενο-
χλήθηκε επειδή ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε 
την περασμένη Δευτέρα με ανθρώπους της εστία-
σης και την Τρίτη συναντίθηκε με τους οινοπα-
ραγωγούς. 
«1. Σε μια Δημοκρατία ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης δεν ζητάει άδεια από την κυβέρ-
νηση για να πραγματοποιήσει συναντήσεις. Ει-
δικά την στιγμή που η κυβέρνηση αδιαφορεί για 
την πραγματική οικονομία, ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης έχει καθήκον να πραγμα-
τοποιεί δεκάδες συναντήσεις. 
2. Η ΝΔ χρεοκόπησε την χώρα, την οδήγησε στα 
μνημόνια, ενώ στην συνέχεια την παγίδευσε, 
αφήνοντας την χωρίς ταμειακά διαθέσιμα και με 
αρρύθμιστο χρέος. Καλά θα έκανε λοιπόν να ήταν 
λίγο πιο φειδωλή στον λόγο της. 
3. Η ΝΔ γνωρίζει πως οι φόροι που λέει πως αυ-
ξήθηκαν ήταν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της 

παγίδας που έστησε το 2014 ελπίζοντας σε μια 
αριστερή παρένθεση. Γνωρίζει ακόμα ότι αν ο 
ΣΥΡΙΖΑ ήταν σαν και αυτούς και δεν φρόντιζε να 
αφήσει το «μαξιλάρι» η χώρα θα είχε χρεοκοπή-
σει ξανά. 
4. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόλις έβγαλε την χώρα από τα μνη-
μόνια (κάτι που η ΝΔ δεν κατάφερε ποτέ) μείωσε 
τον ΕΝΦΙΑ, μείωσε τον ΦΠΑ στην εστίαση, κα-
τάργησε τον ειδικό φόρο στο κρασί, ενώ προ-
γραμμάτισε την μείωση της προκαταβολής φόρου 
που ακύρωσε η ΝΔ». 
«Το τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα είναι γνωστό. 
Όσο και αν η ΝΔ προσπαθεί να ξαναγράψει την 
ιστορία» τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. 
«Το ζήτημα είναι ότι τώρα το μόνο σχέδιο που 
φαίνεται να έχει η κυβέρνηση της ΝΔ για τον κό-
σμο της εργασίας και τα μεσαία στρώματα, είναι 
να τους εμποδίζει να συναντιούνται με τον Αλέξη 
Τσίπρα και να ακούνε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. 
Και αυτό το σχέδιο της ΝΔ θα πέσει στο κενό. Η 
κυβέρνηση καλά θα κάνει να καταλάβει γρήγορα 
ότι η ανεπάρκεια της στον τομέα της οικονομίας 
είναι επικίνδυνη» καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.
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Δολοφονία Τζορζ Φλόιντ: «Έκρηξη» οργής με διεθνείς διαστάσεις

Καθημερινές είναι πλέον οι συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας και οι ταραχές σε πολλές περιοχές των 
Ηνωμένων Πολιτειών, με αφορμή τη δολοφονία 
του άοπλου 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ 
Φλόιντ από αστυνομικούς. 
To όλο περιστατικό φαίνεται να ξεκίνησε επειδή 
ο άτυχος Αφροαμερικάνος έδωσε ένα πλαστό 
χαρτονόμισμα σε μίνι μάρκετ. Ο ταμίας φώναξε 
την Αστυνομία και υπέδειξε στους δύο αστυνομι-
κούς που προσήλθαν το σημείο όπου ο Φλόιντ 
είχε παρκάρει το όχημά του. 
Οι δύο αστυνομικοί πλησίασαν το αμάξι του 
Φλόιντ και μάλιστα ο ένας από τους δύο τον απεί-
λησε με όπλο. Ο 46χρονος αντιστάθηκε όταν οι 
αστυνομικοί του φόρεσαν χειροπέδες και έτσι αυ-
τοί κάλεσαν για ενισχύσεις. 
Ο Ντέρεκ Τσόβιν και ο συνάδελφός του έφτασαν 
στο σημείο. Οι τέσσερις αστυνομικοί επιχείρησαν 

να βάλουν στο περιπολικό τον πανύψηλο Αφρο-
αμερικάνο, αλλά εκείνος αντιστάθηκε και κάθισε 
επίτηδες στον δρόμο. 
Τότε, ο Τσόβιν ξάπλωσε τον Φλόιντ κάτω και τον 
ακινητοποίησε έχοντας τα γόνατά του στον λαιμό 
του Αφροαμερικάνου. Ο Φλόιντ ακούγεται να λέει 
πολλές φορές «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», κα-
θώς και «μαμά» και «παρακαλώ». 
Οι αστυνομικοί του είπαν «μια χαρά μπορείς να 
μιλήσεις», ενώ στη συνέχεια ένας εξ αυτών πρό-
τεινε να τον γυρίσουν στο πλάι. Ο Τσόβιν, όμως, 
είπε ότι κρατούσε μια χαρά τον Φλόιντ όπως ήταν, 
δηλαδή πάνω στο στομάχι του, μέχρι που ξεψύ-
χισε. 
Η δολοφονία αυτή φαίνεται να διαφοροποιεί άρ-
δην και το πολιτικό σκηνικό, μετατρέποντας δρα-
ματικά τη σχετική συζήτηση σε εθνικό επίπεδο: ο 
Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και 

ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν 
έχουν προβεί σε εντελώς αποκλίνουσες δηλώσεις, 
οι οποίες οδηγούν σε μια ακόμη πιο διχαστική πο-
λιτική συζήτηση σχετικά με τις φυλετικές διακρίσεις, 
με φόντο τις επικείμενες εκλογές το ερχόμενο φθι-
νόπωρο.  
Λίγο αργότερα, σε μια ξεχωριστή συνέντευξη Τύ-
που στο Rose Garden, όπου ο πρόεδρος φαινό-
ταν έτοιμος να δώσει συνέχεια και να ασχοληθεί 
περαιτέρω με τον θάνατο του Φλόιντ, ο Τραμπ 
αρκέστηκε να ανακοινώσει μόνο ότι οι ΗΠΑ θα 
αποσυρθούν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας. Αντίθετα, δεν ανέφερε τίποτα για τις ταραχές 
ή τον θάνατο του Φλόιντ. 
Οι αντιδράσεις του κόσμου σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άμστερνταμ, Βερολίνο και 
Ρίο ντε Τζανέιρο: χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κό-
σμο ενώνουν τις φωνές τους με τους διαδηλωτές 
στις ΗΠΑ, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά 
του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας τόσο 
στην αμερικανική πολιτική ηγεσία όσο και στις 
κυβερνήσεις του κόσμου. Εκατοντάδες άνθρωποι 
διαμαρτυρήθηκαν την Κυριακή σε Λονδίνο, Βε-
ρολίνο και Κοπεγχάγη σε ένδειξη αλληλεγγύης 
προς τους διαδηλωτές στις ΗΠΑ.  
Οι διαδηλωτές γονάτισαν στην πλατεία Τραφάλ-
γκαρ του Λονδίνου φωνάζοντας «Καμία δικαιο-
σύνη, καμία ειρήνη» και στη συνέχεια πραγματο-
ποίησαν πορεία προς το κοινοβούλιο και 
κατέληξαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία. 
Πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές πραγματοποί-
ησαν διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία των 
ΗΠΑ στο Βερολίνο κρατώντας πόστερ που έγρα-
φαν «Δικαιοσύνη για τον Τζορτζ Φλόιντ», «Στα-
ματήστε να μας σκοτώνετε» και «Ποιός θα είναι 
ο επόμενος;». 
«Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη» ήταν το βα-
σικό σύνθημα των διαδηλωτών στην Κοπεγ-
χάγη, οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία στους 
δρόμους της πόλης και κατέληξαν στην αμερι-
κανική πρεσβεία. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται 
και αυτή την εβδομάδα και όπως φένεται θα συ-
νεχιστούν για ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα. 

Επισόδεια στις ΗΠΑ 
Απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκε σε 
σχεδόν 40 πόλεις, αλλά οι περισσότεροι πολίτες 
την αγνόησαν, γεγονός που προκάλεσε ένταση 
και βίαιη αντιπαράθεση με τις αρχές. Οι απαγο-
ρεύσεις της κυκλοφορίας είναι οι περισσότερες 
που έχουν επιβληθεί από το 1968 στον απόηχο 
της δολοφονίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που 
επίσης είχαν συμπέσει με μια προεκλογική προ-
εδρική εκστρατεία και εν μέσω αντιπολεμικών 
διαδηλώσεων. 
Η αστυνομία συγκρούστηκε με διαδηλωτές στη 
Νέα Υόρκη, στο Σικάγο, στη Φιλαδέλφεια και στο 
Λος Άντζελες και έκανε χρήση δακρυγόνων και 
πλαστικών σφαιρών για να διαλύσει τα πλήθη. 
Σε 15 πολιτείες και στην πόλη της Ουάσιγκτον 
αναπτύχθηκαν μονάδες της Εθνοφρουράς. Στην 
αμερικανική μάλιστα πρωτεύουσα οι διαδηλωτές 
άναψαν φωτιές κοντά στον Λευκό Οίκο. 
Οι βίαιες διαμαρτυρίες δεν υποχώρησαν παρά 
την σύλληψη, την Παρασκευή, του πρώην αστυ-
νομικού της Μινεάπολης, του 44χρονου Ντέρεκ 
Σόβιν, εναντίον του οποίου απαγγέλθηκε κατη-
γορία για ανθρωποκτονία.  
Η oικογένεια του αδικοχαμένου 
Με δάκρυα στα μάτια της η  γυναίκα του Τζόρτζ 
Φλόιντ, Ρόξι Ουάσινγκτον είπε για τον Φλόιντ ότι 
«δεν θα δει ποτέ την κόρη του να μεγαλώνει, να 
παίρνει πτυχίο από το πανεπιστήμιο. Δεν θα έχει 
την ευκαιρία να την συνοδεύσει στον γάμο της. 
Αν έχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται τον πατέρα 
της δεν τον έχει πια». 
Όπως είπε ο 46χρονος λάτρευε την 6χρονη 
Τζιάνα λέγοντας ότι ο Φλόιντ πήγε στην Μινεσότα 
από το Χιούστον για να βρει μια καλύτερη δουλειά 
ως οδηγός φορτηγού.  
«Είμαι εδώ για το παιδί μου και για τον Τζορτζ 
γιατί θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί ήταν κα-
λός και η Τζιάνα είναι η απόδειξη γι’ αυτό» πρό-
σθεσε η Ουάσινγκτον.
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Καπιταλισμός μεγάλος σταθμός     
στην ιστορία του ανθρώπου 

Μήπως είναι όλοι το ίδιο;

H
 γέννηση, η ανάπτυξη και η στα-
θεροποίηση του καπιταλισμού 
το θέμα.  

Συνεχίζω από εκεί που έμεινα. 
Οι συνθήκες για την τελική επικρά-
τηση του καπιταλισμού ήταν έτσι ώρι-
μες.  Όμως,η αλλαγή του συστήματος 
δεν μπορεί να γίνει ειρηνικά. 
Η κιόλας ετοιμοθάνατη φεουδαρχία 

χρειάστηκε να συντριβεί από την ανερ-
χόμενη αστική τάξη μέσα από μια 
σειρά επαναστάσεις. 

Η αστική επανάσταση αγκάλιασε σχεδόν όλη την υφήλιο. 
Άρχισε με την προτεσταντική μεταρρύθμιση,τη μεταρρύθ-
μιση των διαμαρτυρομένων,στην Ηπειρώτικη Ευρώπη το 
16ο αιώνα,που κτύπησε το μεγαλύτερο τότε φεουδάρχη, 
την Καθολική Εκκλησία.  
Ακολούθησαν η Αγγλική Επανάσταση του 1644, η Αμερι-
κανική του 1776, η Γαλλική του 1789,μια σειρά επανα-
στάσεις στις αποικίες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας  
και της Γαλλίας,καθώς και επαναστάσεις στην Αμερικανική 
Ήπειρο, η Γαλλική Επανάσταση του 1830,οι μεγάλες αστι-
κές επαναστάσεις του 1848 σε Γαλλία, Γερμανία, Ουγγα-
ρία, Ιταλία κ.ά, ο Εμφύλιος Πόλεμος του 1861 στη Βόρεια 
Αμερική - που οδήγησε στη δημιουργία της ομοσπονδίας 
των αμερικανικών πολιτειών, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής ΗΠΑ) και Γιαπωνέζικη Επανάσταση του 1868. 
Φορέας του επαναστατικού κύματος,που συνέτριψε ορι-
στικά τη φεουδαρχία και επέβαλε τον καπιταλισμό ως το 
κυρίαρχο σύστημα,ήταν η αστική τάξη με τη βοήθεια της 
πλατιάς μάζας των αγροτών,των εργατών,των επαγγελ-
ματιών,των διανοούμενων κ.ά.  
Η προοδευτική τότε  αστική τάξη εξασθένησε ή κατάργησε  
την απόλυτη μοναρχία,το μονοπώλιο των φεουδαρχών 
 πάνω στη γη,περιόρισε το ρόλο της Εκκλησίας,ιδιαίτερα 
της Καθολικής Εκκλησίας, ανέπτυξε την επιστήμη, κατάρ-
γησε τη δουλεία και τη δουλοπαροικία,δημιούργησε εθνι-
κές αγορές-οικονομίες και εθνικά κράτη,και ανέπτυξε τη 
βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή.  
Σκοπός της αστικής τάξης ήταν και η τελική επικράτηση 
του καπιταλισμού σε βάρος των βασικών συμμάχων 
της,αγροτών,εργατών κ.ά που άρχισαν να πέφτουν στην 
εξαθλίωση. Το καπιταλιστικό σύστημα που 
εδραιώθηκε,που επικράτησε,από το 18ο και το 19ο αι-
ώνα,στηρίζεται στην ατομική ιδιοκτησία της γης και των 
μέσων παραγωγής, στην παραγωγή για το ατομικό κέρ-
δος,με άλλα λόγια στην εκμετάλλευση των εργατών και 
των άλλων  εργαζομένων από τους καπιταλιστές. 
Η γρήγορη ανάπτυξη του καπιταλισμού οδήγησε στη γρή-
γορη και μεγάλη αύξηση του προλεταριάτου, της εργατικής 
τάξης.  Δύο ήταν οι βασικές πηγές από όπου ο καπιταλι-
σμός "στρατολόγησε" εργάτες για τα εργοστάσιά του. 
Η μία πηγή ήταν οι χειροτέχνες και οι βιοτέχνες. 
Οι χειροτέχνες έκαναν την περισσότερη δουλειά με το χέρι. 
Οι βιοτέχνες χρησιμοποιούσαν στοιχειώδη εργαλεία στη 
διαδικασία της παραγωγής των προϊόντων τους. Χρησιμο-
ποιούσαν περισσότερα εργαλεία από τους χειροτέχνες.  
Εν πάση περιπτώσει, τόσο οι χειροτέχνες όσο και οι βιο-
τέχνες δούλευαν στο σπίτι τους ή σε μικρά  εργαστήρια. 
Ήταν ιδιοκτήτες των εργαλείων παραγωγής και οι συντε-
χνίες τους κανόνιζαν τους όρους των εμπορικών συναλ-
λαγών. Αυτή,όμως,ήταν μια αργή διαδικασία,που ήταν με-
γάλο εμπόδιο για τον ανερχόμενο καπιταλισμό. 
Σιγά-σιγά,οι έμποροι,αλλά και οι πλούσιοι μαστόροι των 
εργαστηρίων κατόρθωσαν να θέσουν κάτω από τον έλεγχό 
τους τις πρώτες ύλες και ν' αναλάβουν σχεδόν στην ολό-
τητά της τη διάθεση της παραγωγής.  
Το τελειωτικό χτύπημα δόθηκε με τη μορφή 
δανεισμού,όπου ο έμπορος δάνειζε πρώτες ύλες στους 
χειροτέχνες και στους βιοτέχνες,με την προϋπόθεση  
να του πουλάνε κατόπιν την παραγωγή σε προκαθορι-
σμένη τιμή, που ήταν πάντα χαμηλή! 
Έτσι οι συντεχνίες έχασαν τη σημασία τους και οι χειροτέ-
χνες και οι βιοτέχνες έγιναν όργανα των εμπόρων που 
έπαιζαν πια το ρόλο του καπιταλιστή. 

Η ουσιαστική προλεταριοποίηση των χειροτεχνών και των 
βιοτεχνών άρχισε με την ανάπτυξη της μανιφακτούρας, 
των μικρών δηλαδή επιχειρήσεων,όπου χρησιμοποι-
ήθηκαν εργάτες, που δούλευαν με τα χέρια τους στη βάση 
ενός σχετικού καταμερισμού της δουλειάς.  
Σιγά-σιγά, οι μανιφακτούρες μεταβάλλονταν σε μεγάλα  
εργοστάσια και οι πρώην χειροτέχνες-βιοτέχνες, που προ-
ηγουμένως ήταν αφέντες του εαυτού τους, σε μισθωτούς 
σκλάβους  των καπιταλιστών. 
Η δεύτερη μεγάλη πηγή "στρατολόγησης" εργατών για τα 
εργοστάσια υπήρξε η εξαθλιωμένη αγροτική τάξη.  
Στην Αγγλία,όπου πρωτοαναπτύχθηκε,πλέρια και κλα-
σικά,ο καπιταλισμός,με πρώτη τη βιομηχανία υφαντουρ-
γίας,οι ψηλές τιμές για μαλλί τράβηξαν το ενδιαφέρον των 
μεγάλων γαιοκτημόνων,που μετέτρεψαν τα κτήματά τους 
σε βοσκοτόπια,ενώ από την άλλη,πήραν και το τελευταίο  
κομμάτι γης από τους μικρούς αγρότες για να επεκτείνουν 
τα βοσκοτόπια τους. Έτσι δημιουργήθηκαν τόσο στην Αγ-
γλία, την Ουαλία, τη Σκωτία και την Ιρλανδία,όσο  
και στην υπόλοιπη Ευρώπη στρατιές ανέργων,που επιδί-
δονταν στη ζητιανιά και την αλητεία.  
Στις ΗΠΑ η προλεταριοποίηση των αγροτών,η μετατροπή 
τους σε εργάτες,ακολούθησε κάπως διαφορετικούς δρό-
μους. Πηγή "στρατολόγησης" των αμερικανικών εργοστα-
σίων στάθηκαν κυρίως οι μεγάλες μάζες μεταναστών, 
πρώην αγροτών,που κατέφθασαν από την Ευρώπη, οι 
Ινδιάνοι, οι αυτόχθονες κάτοικοι,από τους οποίους άρπα-
ξαν τα χωράφια και οι νέγροι που σέρνονταν από την 
Αφρική, από τις αρχές του 18ου αιώνα. 
Γενικά,τόσο η πείνα όσο και το κυνηγητό από την πλευρά 
των οργάνων της τάξης,ανάγκασαν τους εξαθλιωμένους 
αγρότες να στραφούν προς τα εργοστάσια,τα ορυχεία,την 
κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών κλπ. 
Το δρόμο προς τα εργοστάσια πήραν σύντομα και οι γυ-
ναίκες και τα παιδιά των αγροτών,που στην Αγγλία έφτα-
σαν ν' αποτελούν την πλειοψηφία ανάμεσα στους εργάτες 
στην υφαντουργία. Ο Καρλ Μαρξ στο "Κεφάλαιο" έγραψε 
ότι " αυτή η εξέλιξη έδωσε τη γη στην κεφαλαιοκρατική 
εκμετάλλευση,τη μετέβαλε σε συστατικό στοιχείο του κε-
φαλαίου και δημιούργησε για τις πόλεις την απαραίτητη 
στρατιά ενός  προλεταριάτου ελεύθερου και εκτός νόμου". 
Η αστική τάξη,που αναπτύχθηκε μέσα στους κόλπους της 
φεουδαρχίας, αποδείχθηκε ο νεκροθάφτης της.  
Η αστική τάξη παράγει τους δικούς της νεκροθάφτες,τους 
εργάτες.Η εργατική τάξη,σε όλες τις σύγχρονες μορφές 
και  κατηγορίες της,ενωμένη και αδιάσπαστη, κάτω από 
την καθοδήγηση μιας σύγχρονης, πρωτοπόρας οργάνω-
σης, θα αποδειχθεί ο νεκροθάφτης του καπιταλισμού  ιμπε-
ριαλισμού στη σημερινή τελική του μορφή   Τα τελευταία 
30 χρόνια έχουν γίνει μεγαλες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. 
Σημαντικές αλλαγές στις οικονομίες και τις κοινωνίες όλων 
των χωρών. 
Συγκλονιστικές ανακαλύψεις και  επαναστάσεις στους το-
μείς της επιστήμης,ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας.  
Ακόμα, και πισωγυρίσματα της ιστορίας,έστω προσω-
ρινά,και  ανακατατάξεις που έχουν αλλάξει τον πολιτικό 
χάρτη της υφηλίου. 
Αναλλοίωτη,ωστόσο, 
παραμένει η ουσία.  
Καμιά από τις βασικές αντιθέσεις του καπιταλισμού ιμπε-
ριαλισμού δεν έχει αλλάξει.  
Ο σοσιαλισμός και η συλλογικότητα στην ημερήσια διά-
ταξη! 
Η παραγωγή για τον άνθρωπο και όχι για το κέρδος επι-
τακτική ανάγκη.  
Η εργατική τάξη ο νεκροθάφτης του σύγχρονου καπιταλι-
σμού ιμπεριαλισμού, θα επιλύσει τις ανταγωνιστικές αντι-
θέσεις του συστήματος που εμποδίζουν την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, 
θα καταργήσει τις αδικίες και θα αναλάβει τα ηνία της οι-
κονομίας και της κοινωνίας με απώτερο στόχο ένα αν-
θρώπινο κόσμου όπου ο καθένας θα προσφέρει ανάλογα 
με τις δυνάμεις του και θα παίρνει ανάλογα με τις ανάγκες 
του.

του 
Βασίλη Κωστή 

Tα δημαρχεία είναι αυτά που προσφέ-
ρουν ένα σορό υπηρεσίες  στον πολίτη  
από την γέννηση του     μέχρι και το θά-
νατο του. 
Τα δημαρχεία τα κρίνουν και κατακρί-
νουν,   άλλοι δε τα επαινούν και συγχαί-
ρουν. Εξαρτάτε  φυσικά  εάν έχει γίνει 
αυτό που ζήτησε ο πολίτης  η όχι,  ανε-
ξαιρέτως εάν αυτό είναι στα πλαίσια του 
νομού ή μη. Φτάνει να γίνει το δικό τους.  
Πολλοί ίσως να ξεχνούν ότι τα δημαρ-
χεία εργάζονται μέσα στα πλαίσια των 
κανονισμών του νόμου και των αρχών,  
από  οδηγίες που δίδονται πολλές φο-
ρές από τη Κεντρική Κυβέρνηση.  Ο δε 
District Auditor (ελεγκτής/ες) ελέγχει 
κάθε πράξη του κάθε Δημαρχείου.  
Ασχέτως τι μας λέει ο κ.Αναστασιάδης 
ότι οι ελεγκτές δεν είναι η Κυβέρνηση. 
Κανένας μα κανένας δεν είναι υπεράνω  
νόμου ή κανονισμού. Αλλά τι μπορεί να 
πει κανείς για μια χώρα όπου βασιλεύει  
η διαφθορά,  η ψευτιά, η κλεψιά και που 
ακόμη μία  κυβέρνηση ενοχλείτε όταν ο 
μόνος νόμος που κυριαρχεί, είναι νόμος 
της ζούγκλας στη χώρα της μπανανίας. 
Τι έχετε να κρύψετε  λοιπόν; 
Αλλά ίσως να είναι λάθος μου να συ-
γκρίνω το σημερινό καθεστώς της Κύ-
πρου με το δημαρχείο Enfield ή με οποι-
ονδήποτε δημαρχείο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, διότι τέτοια πράγματα δεν 
ισχύουν εδώ. Οι στάβλοι έχουν καθαρί-
σει προ καιρού.    
Τα μέσα δεν ισχύουν εδώ στην Αγγλία 
Ακούω όταν είμαι  στη Κύπρο “Πήγαινέ 
στον τάδε Υπουργό ή Βουλευτή και θα 
σου βρει  κάποια δουλειά.” Εδώ δεν 
περνούν τα μέσα αλλά πρωτίστως οι 
γνώσεις και αυτό είναι που βλέπει ο 
κάθε εργοδότης. Δεν περνούν τα μέσα  
και για  οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 
Μπορεί να γίνονται  τέτοιες  πράξεις σε 
άλλες χώρες και λανθασμένα κατά την 
γνώμη μου αλλά όχι εδώ. Εάν 
κάποιος/oι  είναι υπό την ιδέα ότι γίνο-
νται τέτοιες πράξεις και εδώ και έχει 
αποδείξεις τότε ας μας πλησιάσει  εκμυ-
σ τ η ρ ε υ τ ι κ ά .  
Εδώ  να σημει-
ωθεί ότι όλα 
αποφασίζονται 
μέσα στα πλαί-
σια του νόμου 
και οι Δικηγόροι 
του Δημαρχείου 
δίδουν την δική 
τους γνώμη 
προτού προχω-
ρήσει  η τοπική 
αρχή  να λάβει 
απόφαση  σε 
οποιονδήποτε  
αίτηση ή θέμα, 
είτε είναι περί 
πολεοδομίας ή ασχέτως πόσο μικρή η 
μεγάλη είναι η κάθε αίτηση.  
Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι  εάν 
δικαιούστε κάποιος κάτι από τις  αρχές  
τότε θα το δώσουν. Ναι ίσως να γίνονται 
λάθη και για αυτόν τον λόγο  ο πολίτης  
έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναθεώ-
ρηση της αποφάσεως. 
Παραθέτω κατωτέρω τι έχει κάνει το δη-
μαρχείο ώστε να βοηθήσει τον κάθε πο-
λίτη και επιχείρηση κατά την διάρκεια 
της κρίσης του COVID-19 κατά τις  
τελευταίες 10 εβδομάδες. 
Το δημαρχείο του Enfield έχει προμη-
θεύσει  και συνεχίζει να προμηθεύει τρό-
φιμα εντελώς δωρεάν σε 10,000 σπίτια 
όπου κατοικούν ηλικιωμένοι αλλά και σε 
άλλα ευπαθή άτομα. Θα συνεχίσει  αυτή 
η υπηρεσία  για ακόμη μερικές εβδομά-
δες και μελετάται πρόγραμμα για να συ-
νεχίσει η υπηρεσία αυτή επ’ αόριστο. 
Ακόμη και τα φάρμακα από το φαρμα-
κείο  στον ασθενή. Το δημαρχείο διαθέτει 
εθελοντές για να παραλάβουν τα φάρ-
μακα από το φαρμακείο  και τα παρα-
δώσουν στο σπίτι κάθε ενηλικιωμένου 
ή ευπαθή άτομο. 
Μια και μιλάμε για εθελοντές, όλοι ‘όσοι 
είναι εθελοντές από το δημαρχείο En-
field κατέχουν το DBS certificate   
(το μητρώο από το αρχηγείο αστυνο-
μίας).   Όσοι  εθελοντές δεν το είχαν, 
εργάζονταν στη αποθήκη τροφίμων.   

Όλα τα τρόφιμα 
είχαν αγοραστεί 
και αγοράζονται 
από το δημαρ-
χείο Enfield, ενώ 
μέχρι σήμερα 
έχει ξοδέψει 
£1,680,000.00  
για αυτό τον 
σκοπό. 
Πολλοί δημοτικοί 
σύμβουλοι διένεμαν και διανέμουν τρό-
φιμα, μεταξύ αυτών και υπάλληλοι του 
εν λόγω δημαρχείου,  ακόμη και ο συ-
μπατριώτης μας Βουλευτής Πάμπος Χα-
ραλάμπους, διανέμει τρόφιμα και άλλα 
ήδη πρώτης ανάγκης όταν δεν ήταν 
στην Βουλή.    
Άξιοι επαίνου είναι επίσης οι οργανισμοί 
που ένωσαν τις δυνάμεις  τους  με το 
δημαρχείο για ακόμη ποιο επιτυχημένο 
συντονισμό  της όλης προσπάθειας που 
είχε να δείξει  μόνο θετικά αποτελέ-
σματα. Συγχαρητήρια στις επιχειρήσεις 
που διέθεσαν αντικείμενα και τα παρά-
δωσαν  στη αποθήκη του  Enfield  στο 
Lincoln Road Enfield.    
Έτσι για χάριν ενημέρωσης η διοικούσα 
αρχή του εν λόγω δημαρχείου έχει ανα-
γνωρισθεί από τους αρμόδιους ως δη-
μαρχείο που πρέπει να θεωρείτε ως πα-
ράδειγμα προς μίμηση στις ώρες 
κρίσεως και όχι μόνο. 
Περί τα £80 εκατομμύρια έχουν διανε-
μηθεί σε εταιρίες που δικαιούνται κάποια 
βοήθεια μέχρι και £25,000.00. 
Τα ποσά αυτά ίσως να αρνηθεί η Κυ-
βέρνηση να αποζημιώσει το δημαρχείο.  
Περί τα 20,000 χιλιάδες τηλεφωνήματα 
έχουν γίνει από μία φορά την  εβδομάδα 
ή όσο συχνά το ζητάει ο κάθε πολίτης, 
έτσι για να μείνει το ηθικό του πολίτη 
ψηλά και από τη άλλη εάν υπάρχει ανά-
γκη για περαιτέρω βοήθεια. Έτσι για να 
δώσω ένα παράδειγμα μόνο σε 4 ημέ-
ρες είχαν γίνει 2259 τηλεφωνήματα σε 
άτομα που είχαν την ανάγκη κάποιας 
επαφής με τον έξω κόσμο. 

Από τις 4 Μαΐου  
2020 μέχρι και 
τις 17 Μαΐου  
άνω των 4000 
πακέτων φαρ-
μάκων έχουν 
παραδοθεί στα 
σπίτια από το 
φαρμακείο και 
που οι εθελο-
ντές τα είχαν 
παραλάβει και 
τα παρέδωσαν 
μετά από οδη-
γίες των κατοί-
κων. 
Το κεντρικό τη-

λέφωνο που αποκλειστικά είναι διαθέ-
σιμο από  την ημέρα της  κρίσης του 
COVID-19  το  0203 821 1966 από τις 6 
Απριλίου 2020 μέχρι 19 Απριλίου 2020 
είχε παραλάβει 5600 τηλεφωνήματα.  
To δημαρχείο Enfield κάτω από τη ση-
μαία Enfield Stands Together και  to Re-
silience Forum  θα συνεχίσουν να συ-
ντονίζουν τις προσπάθειες του  διότι 
κακά τα ψέματα ίσως και εύχομαι να μην 
γίνει να έχουμε και δεύτερο κύμα του 
COVID-19 που να είναι ακόμη δυσκο-
λότερο από το πρώτο πλήγμα να αντι-
μετωπισθεί διότι έχουν εξαντληθεί σχε-
δόν όλοι οι πόροι οικονομικής βοήθειας 
που ξοδεύαμε  στο  να αντιμετωπίσουμε 
τον πόλεμο εναντίον του αόρατου 
εχθρού. 
Για αυτόν τον λόγο συνίσταται μεγαλύ-
τερη προσοχή από ποτέ προηγουμέ-
νως. Απαιτείτε άψογη προσοχή και λο-
γική διότι ο εχθρός παραμονεύει. Οι 
Κυβερνήσεις νοιάζονται περισσότερο για 
οικονομικά κέρδη και όχι για να σώσουν 
ζωές  και ας μας λένε ότι το κάνουν για 
το καλό των παιδιών να ανοίξουν  σχο-
λεία και επιχειρήσεις. Παράδειγμα 
Τrump και Johnson με τους μεγαλύτε-
ρους αριθμούς θανάτων τους τελευταί-
ους δύο μήνες  Τι άλλο θέλετε να σας 
πω ότι ζούμε σε ένα ελεεινό καπιταλι-
στικό σύστημα; 

του  
Γιώργου Α.Σάββα



 9      | Πέμπτη 4 Ιoυνίου 2020

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Μια βόλτα στο πάρκο! 

Της Έλισσας Ξενοφώντος 
Μια βόλτα στο πάρκο σε κάνει να 
νοιώθεις ότι ζεις… Όσο δωρικό κι 
αν ακούγεται είναι μια απόλαυση 
ψυχής, μυαλού και σώματος. 
Αυτές οι μικρές χαρές που λέ-
γαμε… μπορούμε  να τις ζήσουμε 
επίσημα αφού τα μέτρα της κυ-
βέρνησης μάς το επιτρέπουν. 

Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας φυσικά αλλά 
δεν παύει η ελευθερία μας να έχει κάποιο νόημα. 
Κι έχει νόημα, αφού μπορούμε να περπατήσουμε, 
να χαρούμε την παρέα μας, τους ανθρώπους 
που αγαπάμε και μας αγαπάνε  και να ξαπλώ-
σουμε σαν μικρά παιδιά στο γρασίδι. Ακόμη μπο-
ρούμε να απολαύσουμε τη ομορφιά της φύσης 
που τόσο γενναιόδωρα και απλόχερα την έδωσε 
σε αυτή τη χώρα ο Θεός χωρίς να κάνει οικονο-
μία. 
Πρόσβαση στα πολλά πανέμορφα πάρκα έχουμε 
όλοι.  Και γιατί όχι! Ίσως για κάποιους νάναι και η 
πρώτη τους φορά! Ίσως νάναι και μια πρωτό-
γνωρη εμπειρία! 
Και αφού ο Θεός κατάλαβε ότι αυτό που περνάμε 
σήμερα είναι ΠΟΛΥ για να το αντέξουμε, μάς χά-
ρισε και τις λιακάδες, με τον πολύ ήλιο να ζεσταί-
νει τη ψυχή, το μυαλό και το σώμα μας. 
Μια μέρα για πικνικ λοιπόν και τα βήματά μας 
μάς οδηγούν εκεί, σε ένα από τα πολλά υπέροχα 
πάρκα του Λονδίνου αλλά και όχι μόνο... Οι άν-
θρωποι πολλοί, οι ηλικίες διάφορες, οι εθνικότητες 
όλες. Και το  κοινό σημείο; Το χαμόγελο στα χείλη, 
η χαρά στα μάτια, η ελπίδα στο πρόσωπο των 
ανθρώπων.  
Περπατάω με τα πόδια γυμνά στο γρασίδι. Κοι-
τάω δεξιά κι αριστερά, κοιτάω παντού. Θέλω η 

ματιά μου να αγκαλιάσει όλες τις εικόνες που ξα-
νοίγονται μπροστά μου. Με τη ματιά και την ψυχή 
ανοικτή στην εικόνα που έχω μπροστά μου, σκέ-
φτομαι πολλά και διάφορα, ασυνήθιστα και συ-
νηθισμένα. Όλα μαζί μοιάζουν  να είναι μια μονα-
δική στιγμή, γεμάτη από αγάπη για  όλους αυτούς 
που βρίσκονται εκεί στην συγκεκριμένη στιγμή. 
Όλοι πιστεύω θέλουν  να γευτούν μια στιγμή ξε-
γνοιασιάς και να γεμίσουν μπαταρίες και ψυχικές 
δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν το αβέβαιο αύ-
ριο.  Αυτό  άραγε είναι που φοβάται ο καθένας 
μας σ΄αυτή την συγκεκριμένη στιγμή; Ο φόβος 
και το άγχος για το αύριο, ό,τι και να είναι αυτό 
που γεννιέται μέσα στις καρδιές και το νου μας 
και  φαντάζει τώρα τόσο τρομακτικό! Δεν είναι 
όμως τώρα τόσο φοβερός ούτε ο φόβος ούτε το 
άγχος… 
 Μπορεί όμως να λες ότι φοβάμαι  αυτό και  εκείνο 
και όλο αυτό σού δημιουργεί ανασφάλεια γιατί 
εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να ελέγξεις την κατά-
σταση. Πού πραγματικά θα οδηγηθείς στο μέλ-
λον, ή πώς θα εξελιχθεί το μέλλον των δικών σου 
ανθρώπων! Φόβος και άγχος  μαζί. Φοβάμαι κάτι 
που δεν μπορώ από μόνος μου να ελέγξω και 
να προεξοφλήσω το αποτέλεσμα. Καλό ή κακό 
δεν έχει σημασία. 
Και κοιτάω ξανά πώς οι άνθρωποι περνούν τις 
παραμυθένιες αυτές στιγμές τους. Ιστορικές θα 
ταίριαζε καλύτερα να πω γιατί όταν όλα θα περά-
σουν, θα έχει ο καθένας ξεχωριστά να διηγηθεί 
τη δική του δοκιμασία, τις δικές του εμπειρίες και 
το δικό του παραμύθι. Όλες αυτές οι μοναδικές 
στο μεγαλείο τους στιγμές θάναι μια ανάμνηση 
που βοήθησε στην επιβίωσή του. Έζησα μετά 
από όλα αυτά που πέρασα, που πέρασες και πε-
ράσαμε. Κατάφερα να επιβιώσω και να η από-

δειξη. Ζω!  
Είναι πολύ φυσιολογικό να νιώθεις άγχος και 
στρες κάπου κάπου, ειδικά αν οι καθημερινοί ρυθ-
μοί σου το δικαιολογούν. Ωστόσο, όταν υπερβαί-
νει τα όρια και παρεμβαίνει στην ποιότητα ζωής 
σου, μπορεί να είναι σημάδι ότι πρόκειται για δια-
ταραχή άγχους. Στις διαταραχές άγχους συμπε-
ριλαμβάνονται η φοβία, η κρίση πανικού, η ιδεο-
ψυχαναγκαστική διαταραχή και η γενικευμένη 
αγχώδης διαταραχή. 
Πολύ εύκολο να αναγνωρίσεις τις διαταραχές άγ-
χους σήμερα. Ο καθένας μπορεί. Όλοι και κάπου 
θα το έχουμε αγγίξει τις μέρες αυτές γιατί οι δια-
ταραχές αυτές συνοδεύονται από συμπτώματα 
όπως:  Έντονη αγωνία και άγχος, αδυναμία συ-
γκέντρωσης, αίσθημα κόπωσης, διαταραχές 
ύπνου, συχνά μυϊκούς πόνους, ζάλη, ναυτία, τα-
χυπαλμία, πονοκέφαλος, δυσκολία λήψης από-
φασης και βάλε… 
Τώρα θα διερωτηθείτε αν είμαι ειδική επί του θέ-
ματος; Η αλήθεια είναι πως όχι, αλλά ξέρω πως 
υπάρχουν πολλές μέθοδοι αντιμετώπισής του… 
Γνωρίζω τα βασικά  πώς για παράδειγμα μπορεί 
κάποιος να ηρεμίσει ή πώς  μπορεί κάποιος να 
το ρυθμίσει.  
Δεν θα εισηγηθώ την επίσκεψη σε κάποιο ειδικό 
γιατί μόνο και μόνο η σκέψη για  επίσκεψη σε μια 
τέτοια κλινική αυτές τις μέρες προκαλεί από μόνη 
της άγχος! Θα εισηγηθώ όμως κάποια απλά πρά-
γματα όπως σωματική άσκηση ή άλλες δραστη-
ριότητες ή ακόμα μια σωστή διατροφή και κατα-
νάλωση φρούτων και λαχανικών… και πολλά 
άλλα. Για το άγχος του ύπνου που συνήθως είναι 
ένα καθημερινό πρόβλημα θα ήταν καλό να αντι-
μετωπιστεί ως ακολούθως. Αν πάτε για ύπνο και 
σε είκοσι λεπτά δεν μπορείτε να κοιμηθείτε τότε 

θα πρέπει αμέσως να βάλετε την τεχνική αυτή 
σε δράση. Γιατί απλά για έναν καλό ύπνο προ-
ϋπόθεση είναι ένα… ήσυχο μυαλό. Σκεφτείτε κάτι 
άλλο και όχι αυτό που σας ανησυχεί. Μπορείτε 
να σκεφτείτε ο,τιδήποτε σας ενδιαφέρει- δεν έχει 
σημασία. Σημασία έχει να απασχολήσετε τον 
εγκέφαλό σας ώστε να μην σκέφτεστε αυτό που 
σας απασχολεί. Για παράδειγμα: σας αρέσουν τα 
αεροπλάνα; Φανταστείτε να έχετε το δικό σας 
ιδιωτικό τζετ. Πού θα πηγαίνατε και πώς θα προ-
γραμματίζατε τη ζωή σας;  
Αν λοιπόν έχετε περάσει είκοσι λεπτά ξαπλωμένοι 
στο κρεβάτι και δεν σας πάρει ο ύπνος, το καλύ-
τερο που έχετε να κάνετε είναι να σηκωθείτε. Χω-
ρίς να ανοίξετε το κινητό σας ή να κοιτάξετε κά-
ποια άλλη οθόνη, μπορείτε να πάτε σε ένα 
δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό και να γράψετε τους 
λόγους που σας κρατάνε ξύπνιους σε ένα φύλλο 
χαρτί Τελειώστε τις σκέψεις σας με τη φράση: 
«Αυτό μπορεί να περιμένει αύριο». Στη συνέχεια 
πηγαίνετε πίσω στο κρεβάτι σας, ελέγξτε τις ανα-
πνοές σας, χαλαρώστε και εστιάστε στα λόγια 
που γράψατε, δίνοντας  στον εαυτό σας την ευ-
καιρία να χαλαρώσει και να κοιμηθεί. 
Θεραπευτικό σίγουρα θα είναι και αυτό το οποίο 
ανάφερα παραπάνω. Μια επίσκεψη στο πάρκο. 
Η ελευθερία, η γαλήνη, η ηρεμία στο μεγαλείο 
τους. Η παρέα με αγαπημένα, ξεχωριστά άτομα 
που είναι τώρα στη ζωή σας. Ή με τα παιδιά σας, 
το γείτονα, τον ξάδελφο ή και ένα μακρινό γνω-
στό! 
Το να βγαίνουμε περισσότερο στον ήλιο τα ξημε-
ρώματα μπορεί να βοηθήσει ώστε να αναπρο-
σαρμοστεί το εσωτερικό ρολόι του εγκεφάλου  και 
να διευκολύνει τον ύπνο το βράδυ. Άρα ένας πε-
ρίπατος στο πάρκο όσο απλό κι ακούγεται έχει 
μεγάλη σημασία για την υγεία μας τη φυσική αλλά 
και την ψυχολογική! Κι αφού επιτρέπεται σήμερα 
και ίσως είναι η μόνη μας αληθινή ελευθερία κι-
νήσεων γιατί όχι! 
Μεγάλη εντύπωση στο πάρκο λοιπόν, μου έκανε 
το γεγονός, ότι κανείς από τους παρευρισκόμε-
νους εκεί δεν μιλούσε στο κινητό. Οι άνθρωποι 
μιλούσαν μεταξύ τους και χαίρονταν την παρέα 
του αλλουνού. Σαν να ήταν η τελευταία τους στι-
γμή… Πόσο αλήθεια άλλαξαν τα πράγματα! Πώς 
άλλαξαν οι συνήθειές μας! Έστω κι αργά νομίζω 
μπαίνουμε σε κάποια σωστή πορεία γιατί πι-
στεύω είχαμε χάσει οι πιο πολλοί  το δρόμο μας. 
Είχαμε περάσει όλες τις κόκκινες γραμμές του τι 
είναι σωστό και τι όχι, τι είναι πράγματι λογικό 
και τι όχι… Είχαμε περάσει όλες τις κόκκινες 
γραμμές… 
Και τώρα ξάπλα στο γρασίδι, με το φως του ήλιου 
στα μάτια, με την αίσθηση της ελευθερίας στο 
μυαλό, ταξιδεύω σε πρωτόγνωρες σκέψεις και 
λέω και ξαναλέω δόξα να έχει ο Θεός. Όλα τα 
κακά θα περάσουν σύντομα και θα ξεχαστούν, κι 
αν όμως όχι θα νοιώθω ξάπλα τον ήλιο στα μάτια 
μου και το χορτάρι να μυρίζω ξανά και ξανά και 
να λέω ζω τώρα και έχει ο Θεός για το αύριο. Ξέ-
χνα λοιπόν τον άγχος και το φόβο σου τώρα και 
ζήσε σαν να είναι η αρχή για μια καινούρια ζωή 
με άλλους συντελεστές, με άλλη φιλοσοφία, με 
άλλα δεδομένα. Ο καθένας μπορεί φτάσει όπου 
πραγματικά θέλει. 
Οι μέρες του εγκλεισμού θα τελειώσουν, το locked 
in θα φτάσει στο τέλος. Θα φύγουν οι δράκοι και 
οι φόβοι, τα άγχη και η κατάθλιψη… Κι εμείς θα 
έχουμε αλλάξει πια. Θα έχουμε γίνει πιο καλοί 
και πιο ανθρώπινοι. Η δοκιμασία ήταν δύσκολη 
αλλά όλοι θα λέμε: Βγήκαμε από τη εμπειρία πιο 
άνθρωποι.
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Οι πρώτες δονήσεις στα θεμέλια της νεοσύστατης Κυπριακής Δημοκρατίας
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
ΜΕΡΟΣ 1ον  
Ο Μακάριος αποφασίζει για την 
κατανομή των εδρών και για τη 
σύνθεση της Βουλής! 
Στα δημοκρατικά πολιτεύματα τα πο-
λιτικά κόμματα είναι ελεύθερα να 
διεκδικήσουν όσες  έδρες επιθυ-
μούν. Στα πρώτα χρόνια της νεοσύ-

στατης Κυπριακής Δημοκρατίας τα πράγματα δεν 
συνέβαιναν έτσι. Ο Μακάριος ήταν ο ρυθμιστής του 
πολιτικού μέλλοντος του τόπου έτσι η πολιτική εξου-
σία θα μοιραζόταν μεταξύ των ελληνοκυπρίων σύμ-
φωνα με τις δικές του επιθυμίες! Πριν από τις βου-
λευτικές εκλογές, το ΑΚΕΛ πρότεινε στον Μακάριο 
το κόμμα αυτό να διεκδικήσει οκτώ από τις 35 βου-
λευτικές έδρες και το Πατριωτικό Μέτωπο τις υπό-
λοιπες. Ο Μακάριος πρότεινε στο ΑΚΕΛ να διεκδι-
κήσει μόνον τέσσερις έδρες. Έγιναν συζητήσεις στο 
σπίτι του Γλαύκου Κληρίδη, μεταξύ του Κληρίδη και 
του Εζεκία Παπαϊωάννου (Γενικού Γραμματέα του 
ΑΚΕΛ) με την παρουσία του Λεύκιου Ζήνωνα (Προ-
έδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας) και 
επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός: το ΑΚΕΛ θα διεκδι-
κούσε μόνον πέντε έδρες και το Πατριωτικό Μέτωπο 
τις υπόλοιπες 30.  
Η επιμονή του Μακαρίου για να έχει  το ΑΚΕΛ λιγό-
τερες έδρες στη Βουλή εστιαζόταν στο γεγονός ότι 
αν ένα κόμμα κατείχε έξι έδρες θα κατοχυρωνόταν 
σαν πολιτική ομάδα και θα είχε το δικαίωμα να έχει 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, ενώ αν λάμβανε λιγό-
τερες από έξι έδρες, οι βουλευτές του θα βρίσκονταν 
στη Βουλή σαν άτομα. Ο Κληρίδης αργότερα αμφι-
σβήτησε ότι ήταν αυτοί οι πραγματικοί λόγοι για τους 
οποίους ο Μακάριος είχε αντιρρήσεις στη διεκδίκηση 
από το ΑΚΕΛ έξι βουλευτικών εδρών. Παρά το γε-
γονός ότι ο Μακάριος είχε συμφωνήσει για το ΑΚΕΛ 
να διεκδικήσει πέντε έδρες, υπήρχαν πολλοί άλλοι 
στο Πατριωτικό Μέτωπο που ήταν αντίθετοι με αυτή 
την παραχώρηση. Δεν ήθελαν να δουν κανένα μέλος 
του ΑΚΕΛ να καταλαμβάνει βουλευτική έδρα στη νέα 
Βουλή, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα  ότι το ΑΚΕΛ 
δεν συμμετείχε στον εθνικό αγώνα!  
Το αποτέλεσμα των εκλογών είχε προβλεφθεί από 
την αρχή! Το Πατριωτικό Μέτωπο το οποίο υποστή-
ριζε τον Μακάριο εξασφάλισε τις 30 έδρες και το 
ΑΚΕΛ  τις υπόλοιπες 5 έδρες όπως είχε προ-συμ-
φωνηθεί! Τις 15 έδρες των τουρκοκυπρίων τις κέρ-
δισε το Κόμμα Εθνικού Μετώπου του Δρα Κουτσούκ.  
Τον Σεπτέμβριο του 1960 η Κύπρος έγινε δεκτή στα 

Ενωμένα Έθνη ως το 99ο μέλος. Το 1961 η Κύπρος 
έγινε μέλος της Κοινοπολιτείας και το Μάϊο του ίδιου 
έτους έγινε κράτος – μέλος του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης. 
Δονήσεις στα θεμέλια της νεοσύστατης Κυπρια-
κής Δημοκρατίας 
Η διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών της Ανεξαρτη-
σίας και της Ένωσης, ή πιο απλά μεταξύ των Μακα-
ριακών και των Γριβικών, έπαιρνε συνεχώς νέες δια-
στάσεις προς το χειρότερο. Η νεοσύστατη Κυπριακή 
Δημοκρατία τορπιλλιζόταν από παντού, ακόμα και 
από αυτούς τους ίδιους που έβαλαν την υπογραφή 
τους για τη δημιουργία της! Οι εφημερίδες «Εθνική» 
και «Αλήθεια» εξέφραζαν τις απόψεις της «Δημο-
κρατικής ΄Ενωσης» που αντιπολιτεύονταν την πολι-
τική γραμμή του Μακαρίου και την οποία χαρακτήρι-
ζαν σαν «ξεπούλημα του αγώνα για την Ένωση».  
Η απαγωγή του Αντώνη Φαρμακίδη 
Στις 25 του Απρίλη 1960 άγνωστοι υποστηριχτές της 
Μακαριακής πολιτικής, απήγαγαν τον Αντώνη Φαρ-
μακίδη, εκδότη της «Αλήθειας» και αρθρογράφο της 
«Εθνικής» και τον κράτησαν  σε μια σπηλιά για δώ-
δεκα μέρες, με δεμένα τα μάτια, το στόμα, τα χέρια 
και τα πόδια. Κάποιοι έγραψαν ότι πίσω από αυτή 
την απαγωγή ήταν ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης και 
ένας από τους απαγωγείς ήταν ο Νίκος Κόσιης. 
Η αντίδραση για την απαγωγή του Φαρμακίδη πήρε 
μεγάλες διαστάσεις και έγινε θέμα -είδηση για τα διε-
θνή πρακτορεία γιατί προέκυπτε θέμα στέρησης της 
ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου. 
Ο Γρίβας αξίωσε από το Μακάριο να ανευρεθεί αμέ-
σως ο Φαρμακίδης και να τιμωρηθούν οι δράστες 
του εγκλήματος. Ο Μακάριος με δήλωση του κατα-
δίκασε την απαγωγή. 
Όταν ύστερα από δώδεκα μέρες αφέθηκε ελεύθερος 
ο Φαρμακίδης εξιστορούσε σε στενό του κύκλο τα 
βασανιστήρια του. Ο Πλουτής Σέρβας αναφέρει σχε-
τικά με αυτή την εξιστόρηση του Φαρμακίδη:  
«Κάθε δυό τρεις μέρες τον οδηγούσαν έξω από τη 
σπηλιά. Εκεί λύνοντας του τα μάτια, αντίκρυζε τέσσερις 
νιοσκαμμένους τάφους. Και του έλεγαν: Αυτός ο πρώ-
τος τάφος είναι ο δικός σου. Οι άλλοι τρεις είναι για το 
Δέρβη, το Δημητριάδη (Ντόριαν) και τον Σέρβα. Εδώ 
θα ταφείτε για όσα γράφετε ενάντια στο Μακάριο. 
Αναμένουμε την εντολή για την εκτέλεσή σας.»  
Λίγο αργότερα ο Φαρμακίδης δήλωνε τα πιο 
κάτω αδιανόητα και δικαιολογούσε τους απα-
γωγείς του: 
«Μέχρι σήμερον επίστευα ότι όλοι ηγωνίσθημεν και 
συνεισφέραμεν εις τον αγώνα. Αι δώδεκα ημέραι της 

παραμονής μου εις το βασίλειον του άδου, εις εν 
κρησφύγετον όπου εδοκίμασα περίπου τις ίδιες ψυ-
χικές αγωνίες, τις ίδιες στερήσεις και κακουχίες, λα-
χτάρες και κινδύνους, μου έδωσαν να καταλάβω, τι 
ετράβηξαν αυτοί, οι απαγωγείς μου, για τέσσερα 
ολόκληρα χρόνια, και να στέκωμαι γεμάτος θαυμα-
σμόν εις τον ηρωισμόν και την υπεράνθρωπον θυ-
σίαν των. Οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν σήμερον με 
πόνον και πικρίαν εκείνο που εδημιούργησαν να κιν-
δυνεύει να καταστραφεί εξ αιτίας των διαφωνιών, 
των αντιγνωμιών και των διαιρέσεων μας. Είναι μοίρα 
κακή, κατάρα της φυλής μας, ο διχασμός. Δικαιο-
λογώ, λοιπόν πλήρως τους ανθρώπους αυτούς, εγώ 
που εγεύθην εν μικρογραφία τα δεινά των.....». 
Από τότε ο Φαρμακίδης διέκοψε τις σχέσεις του με 
την «Εθνική» και η δική του εφημερίδα η «Αλήθεια», 
κατέληξε να είναι εκφραστικό όργανο πρώτα του 
Μακαρίου  και αργότερα του Γλαύκου Κληρίδη, μέχρι 
το θάνατό του το 1981. 
Η ασέβεια της υπογραφής των Συμφωνιών! 
Με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 
16 Αυγούστου 1960 όλοι ανέμεναν, ιδιαίτερα η τουρ-
κοκυπριακή ηγεσία, ότι οι δύο πλευρές θα εφάρμοζαν 
τις πρόνοιες και τις διατάξεις του Συντάγματος όσο 
παράλογες και αν φαίνονταν ότι ήταν! Σύμφωνα με 
το Σύνταγμα τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Αντιπρό-
εδρος διέθεταν το δικαίωμα του βέτο.  Αυτό  ίσχυε 
επίσης και για  τους βουλευτές. Μόνον οκτώ  από 
τους 15 τούρκους βουλευτές  αρκούσαν  για να μπλο-
κάρουν με βέτο  οιοδήποτε προτεινόμενο νομοσχέδιο 
που θα κατέθεταν οι υπόλοιποι 42 βουλευτές!  
Για τους Τουρκοκύπριους ηγέτες και βουλευτές δύο 
πρόνοιες του Συντάγματος ήταν υψίστης σημασίας. 
1. Η πλήρης συμμετοχή τους στη Δημόσια Υπηρεσία, 
δηλαδή η  υλοποίηση της πρόνοιας του 70 : 30 και  
2. Η δημιουργία ξεχωριστων  Δήμων στη Λευκωσία, 
Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο όπως προ-
νοούσε το άρθρο 173 του Συντάγματος. Η κυβέρ-
νηση του Μακαρίου δεν ήταν πρόθυμη να υλοποιήση 
καμιά απ’ αυτές της δύο πρόνοιες.  
Κατάργηση των Δημαρχιακών Εκλογών και το 
θέμα των ξεχωριστών δήμων 
Τον Φεβρουάριο 1961 οι Τουρκοκύπριοι  βουλευτές   
που επέμεναν στην εφαρμογή της διάταξης του 70 : 
30 στη Δημόσια υπηρεσία και αφού η Κυβέρνηση 
αρνιόταν την υλοποίησή της, από αντίδραση, εξέ-
φρασαν  τη διαφωνία τους για  την προτεινόμενη 
φορολογική νομοθεσία και έκαναν χρήση  του δι-
καιώματος του βέτο που διέθεταν. 
Στις 2 Ιανουαρίου 1962, η κυβέρνηση του Μακαρίου 

ακολούθησε μια πολύ αντιδημοκρατική διαδικασία. 
Κατάργησε τις δημαρχιακές εκλογές  και αντικατέ-
στησε τους εκλεγμένους Δημάρχους και τα Δημοτικά 
Συμβούλια με «Δημοτικές Επιτροπές»  που διόριζε 
η ίδια η Κυβέρνηση και ήταν φυσικά της δικής της 
αρέσκειας!  Στο Δήμο της Λευκωσίας ο Ανδρέας Αρα-
ούζος αντικατέστησε τον Δέρβη, στη  Λεμεσό, ο Ν. 
Παττίχης τον Κώστα Παρτασίδη, στη Λάρνακα ο Ζή-
νωνας Πιερίδης τον Γιώργο Χριστοδουλίδη και στην 
Αμμόχωστο διατηρήθηκε ο Ανδρέας Πούγιουρος 
γιατί ήταν φιλο-Μακαριακός.  
Για αυτή την αντιδημοκρατική διαδικασία, δηλαδή 
την κατάργηση των δημαρχιακών εκλογών,  η κυ-
βέρνηση χρησιμοποίησε το επιχείρημα των Ελλη-
νοτουρκικών διαφορών στο θέμα για χωριστούς δή-
μους. Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, που δύο από τους 
εκλεγμένους Δημάρχους προέρχονταν από τον Ακε-
λικό χώρο (Παρτασίδης και Χριστοδουλίδης), δεν 
αντέδρασε  για αυτή την αντιδημοκρατική ενέργεια 
του Μακαρίου να αφαιρέσει από τους δημότες το 
εκλογικό τους δικαίωμα να επιλέγουν οι ίδιοι τους 
Δημάρχους και τα Συμβούλια τους.  
Ο Μακάριος ενημερώνει την Ελληνική  
Κυβέρνηση και τον Κουτσούκ  
Ο Μακάριος ήταν αποφασισμένος να τροποποιήσει 
το Σύνταγμα. Στις αρχές του 1963 ο Μακάριος μέσω 
του πρέσβη Νίκου Κρανιδιώτη ενημέρωσε την ελ-
ληνική κυβέρνηση για τις προθέσεις του. Η ελληνική 
κυβέρνηση  τον συμβούλεψε  να μην υλοποιήσει τέ-
τοια σχέδια γιατί  η τουρκική κυβέρνηση  και οι τουρ-
κοκύπριοι θα  αντιταχθούν σε οιεσδήποτε αλλαγές. 
Ο Ευάγγελος Αβέρωφ στο βιβλίο του Ιστορία Χαμέ-
νων Ευκαιριών, αναφέρει  ότι έγραψε στον Μακάριο 
στις 19 Απριλίου 1963 προειδοποιώντας τον  για 
τους κινδύνους   οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν  
από μια  τέτοια πορεία, τόσο  για την Κύπρο όσο και 
για  την Ελλάδα. Ο τότε Πρόεδρος της Κυπριακής  
Βουλής Γλαύκος Κληρίδης, συμβούλευσε και αυτός 
τον Μακάριο ότι ήταν πρόωρο να γίνουν τέτοιες συ-
νταγματικές αλλαγές. 
Οι διαφορές στο θέμα των Χωριστών Δήμων, για τη 
Φορολογία Εισοδήματος και για τους Τελωνειακούς 
Δασμούς το 1963  διεύρυνε το χάσμα μεταξύ των 
δύο κοινοτήτων. Τον Αύγουστο  του 1963 ο Μακάριος 
ενημέρωσε  τον Αντιπρόεδρο Κουτσούκ  ότι σχεδίαζε 
να αναθεωρήσει ορισμένες διατάξεις  του Συντάγμα-
τος. Ο Δρ Κουτσούκ απάντησε στις 22 Αυγούστου 
1963 προειδοποιώντας  τον Πρόεδρο για το ενδεχό-
μενο  οιασδήποτε αναθεώρησης γιατί  «αυτή δεν θα 
ήταν δεσμευτική  για την τουρκική κοινότητα.’’
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Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Η χείριστη ασθένεια πού 'χει γνωρίσει η οικουμένη, 

 θα μείνει στην ιστορία με τυχαία γράμματα γραμμένη. 

Μάνες, πατέρες παιδιά όλοι τους κλαίνε 

“Στ' ανάθεμα να πάει και να μη γυρίσει όλοι λένε. 

Τιμωρία σ’ εκείνους που τον βοηθούν δραστικά τον κορωνοϊό,  

που στέλνει τόσες πολλές χιλιάδες του κόσμου στο θαφκιό,  

την ανθρωπότητα και όλη την οικουμένη.  

Βάλθηκε να καταστρέψει και σ’ αυτό επιμένει.  

Όμως οι λαοί του κόσμου, όλοι μαζί θα απαντήσουν ΠΑΡΩΝ,  

κι’ αν χρειαστεί κατακομματιάζουν αυτό το αποτρόπαιο κακό  

και όλα θα είναι εντάξει και όλοι μαζί θα είναι μια χαρά.  

Κι ο κόσμος όλων των χωρών θα είναι ευτυχής  

και θα καλοπερνά.  

Όλοι οι λαοί της Γης θα πρέπει να έχουν τις 

 κυβερνήσεις τους σε προσοχή,  

είναι δυνατό να γίνει ξανά μια άλλη μεγάλη καταστροφή, 

 που απότομα και άγρια στον πλανήτη θα παρουσιασθεί και 

θα αφήσει θύματα και την ανθρώπινη οργή. 

Έτοιμοι να προβάλλουμε αντεπίθεση να τους  

τρέψουμε σε φυγή,  

να τον καταραστεί σαν ΟΛΟΙ, oι ειδωλολάτρες  

και οι θρησκευτικοί.

Το αποτρόπαιον κακόν
του Αντώνη Αντωνιάδη

Το όνομά μου είναι Alicia και εί-
μαι 9 ετών. Κατά τη διάρκεια του 
lockdown, έδωσα στον εαυτό 
μου μια πρόκληση να κάνω 26 
γύρους με το ποδήλατό μου για  
για 26 ημέρες, γύρω από έναν 
τοπικό χώρο στάθμευσης αυτο-
κινήτων, για να συγκεντρώσω 
χρήματα για μια φιλανθρωπική 
οργάνωση που ονομάζεται Me-
decins Sans Frontier 
(msf.org.uk). 
Τα χρήματα που συγκεντρώθη-
καν θα βοηθήσουν στην αγορά 
ιατρικού εξοπλισμού για την 
προστασία των ανθρώπων 
κατά τη διάρκεια αυτής της κρί-
σης σε περισσότερες από 70 
χώρες. 
Πρώτα έθεσα στον εαυτό μου 
έναν στόχο £500 και αυτή τη 
στιγμή έχω συγκεντρώσει πάνω 
από £1300! Έλαβα ένα μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

από το "Justgiving" για να ανα-
κοινώσω στον κόσμο ότι είμαι 
στο 5% των χρηματικών χρη-
μάτων για τον μήνα Μάιο με-
ταξύ 41000 άλλων συμμετεχό-
ντων. 
Ευχαριστώ πολύ όλους όσους  
βοήθησαν και στήριξαν το 
έργο μου αυτό και ελπίζω ότι 
μέσα από αυτό θα καταφέρω 
να παρακινήσω περισσότε-
ρους ανθρώπους να με βοηθή-
σουν να υποστηρίξω ακόμη 
περισσότερο αυτόν τον σπου-
δαίο σκοπό.  Αν θέλετε να με 
υποστηρίξετε και να βοηθή-
σετε το Medecins Sans Fron-
tier, επισκεφθείτε τη σελίδα 
συγκέντρωσης χρημάτων 
www.justgiving.com/fund-
raising/Alicia-K 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων! 
Αλίσια Καράολου

 Η 9-χρονη Αλίσια μάζεψε £3,100 για φιλανθρωπικό σκοπό 
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 Σαν Σήμερα

Η
 Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

μόνο κατ' όνομα υπήρχε 

τις παραμονές της Άλω-

σης. Ήταν περιορισμένη, κυ-

ρίως, στην περιοχή γύρω από 

την Κωνσταντινούπολη και σε 

κάποιες σκόρπιες περιοχές, 

όπως το Δεσποτάτο του Μυ-

στρά. Οι θρησκευτικές έριδες, 

οι εμφύλιες διαμάχες, οι σταυ-

ροφορίες, η επικράτηση του φε-

ουδαρχισμού και η εμφάνιση 

πολλών και επικίνδυνων 

εχθρών στα σύνορά της είχαν 

καταστήσει την πάλαι ποτέ Αυ-

τοκρατορία ένα «φάντασμα» 

του ένδοξου παρελθόντος της. 

Το Βυζάντιο σ' εκείνη την κρί-

σιμη στιγμή της ιστορίας του με 

την οθωμανική λαίλαπα προ 

των πυλών του, δεν μπορούσε 

να ελπίζει παρά μόνο στη βοή-

θεια της καθολικής Ευρώπης, η 

οποία όμως ήταν μισητή στους 

κατοίκους της Κωνσταντινού-

λης. Η ύπαρξη «Ενωτικών» και 

«Ανθενωτικών» δίχαζε τους Βυ-

ζαντινούς. Ωστόσο, ο Κωνστα-

ντίνος Παλαιολόγος έκανε μία 

απέλπιδα προσπάθεια, στέλνο-

ντας πρεσβεία στον πάπα Νι-

κόλαο Ε' για να ζητήσει βοήθεια. 

Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο 

την Ένωση των Εκκλησιών, 

αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του 

αυτοκράτορα να στείλει στην 

Κωνσταντινούπολη ιερείς, προ-

κειμένου να πείσουν τον λαό για 

την αναγκαιότητα της Ένωσης. 

Η τελευταία πολιορκία της 

Κωνσταντινούπολης(γαλλική 

μινιατούρα, 15ος αιώνας).  

Οι απεσταλμένοι του Πάπα, 

καρδινάλιος Ισίδωρος και ο αρ-

χιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεο-

νάρδος, λειτούργησαν στην 

Αγία Σοφία, προκαλώντας την 

αντίδραση του κόσμου, που ξε-

χύθηκε στους δρόμους και γέ-

μισε τις εκκλησίες, όπου λει-

τουργούσαν οι ανθενωτικοί με 

επικεφαλής τον μετέπειτα πα-

τριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Το 

σύνθημα που κυριαρχούσε 

ήταν «Την γαρ Λατίνων ούτε 

βοήθειαν ούτε την ένωσιν χρή-

ζομεν. Απέστω αφ' ημών η των 

αζύμων λατρεία». Το μίσος για 

τους Λατίνους δεν απέρρεε 

μόνο από δογματικούς λόγους. 

Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει 

τη βαρβαρότητα που επέδειξαν 

οι Σταυροφόροι στην Πρώτη 

Άλωση της Κωνσταντινούπολης 

το 1204, ενώ αντιδρούσε στην 

οικονομική διείσδυση της Βενε-

τίας και της Γένουας, που είχε 

φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης 

τους κατοίκους της Αυτοκρατο-

ρίας, αλλά και στην καταπίεση 

των ορθοδόξων στις περιοχές, 

όπου κυριαρχούσαν οι καθολικοI.  

Aντίθετα, οι Οθωμανοί φαίνεται 

ότι συμπεριφέρονταν καλύτερα 

προς τους χριστιανούς. Πολλοί 

χριστιανοί είχαν υψηλές θέσεις 

στην οθωμανική διοίκηση, 

ακόμη και στο στράτευμα, ενώ 

κυριαρχούσαν στο εμπόριο. Οι 

χωρικοί πλήρωναν λιγότερους 

φόρους και ζούσαν με ασφά-

λεια. Έτσι, στην Κωνσταντινού-

πολη είχε σχηματισθεί μία με-

ρίδα που διέκειτο ευνοϊκά προς 

τους Οθωμανούς. Την παρά-

ταξη αυτή εξέφραζε ο Λουκάς 

Νοταράς με τη φράση «Κρειτ-

τότερον εστίν ειδέναι εν μέση τη 

πόλει φακιόλιον βασιλεύον 

Τούρκων ή καλύπτραν λατινι-

κήν». Από τις αρχές του 1453 ο 

Μωάμεθ προετοιμαζόταν για 

την κατάληψη της Κωνσταντι-

νούπολης. Με έδρα την Ανδρια-

νούπολη συγκρότησε στρατό 

150.000 ανδρών και ναυτικό 

400 πλοίων. Ξεχώριζε το πυρο-

βολικό του, που ήταν ό,τι πιο 

σύγχρονο για εκείνη την εποχή 

και ιδιαίτερα το τεράστιο πολιορ-

κητικό κανόνι, που είχαν φτιάξει 

Σάξωνες τεχνίτες. Στις 7 Απρι-

λίου, ο σουλτάνος έστησε τη 

σκηνή του μπροστά από την 

Πύλη του Αγίου Ρωμανού και 

κήρυξε επίσημα την πολιορκία 

της Κωνσταντινούπολης. 

H είσοδος του Μωάμεθ Β στην 

Κωνσταντινούπολη (πίνακας 

του Ζαν-Ζοζέφ Μπενζαμέν Κον-

στάντ, 19ος αιώνας).Ο αγώνας 

ήταν άνισος για τους Βυζαντι-

νούς, που είχαν να αντιπαρα-

τάξουν μόλις 7.000 άνδρες, οι 

2.000 από τους οποίους μισθο-

φόροι, κυρίως Ενετοί και Γε-

νουάτες, ενώ στην Πόλη είχαν 

απομείνει περίπου 50.000 κά-

τοικοι με προβλήματα επισιτισμού. 

Η Βασιλεύουσα περιβαλλόταν 

από ξηράς με διπλό τείχος και 

τάφρο. Το τείχος αυτό, που επί 

1000 χρόνια είχε βοηθήσει την 

Κωνσταντινούπολη να απο-

κρούσει νικηφόρα όλες τις επι-

θέσεις των εχθρών της, τώρα 

ήταν έρμαιο του πυροβολικού 

του σουλτάνου, που από τις 12 

Απριλίου άρχισε καθημερινούς 

κανονιοβολισμούς. Οι Τούρκοι 

προσπάθησαν πολλές φορές 

να σπάσουν την αλυσίδα που 

έφραζε τον Κεράτιο κόλπο και 

προστάτευε την ανατολική 

πλευρά της Κωνσταντινούπο-

λης. Στις 20 Απριλίου ένας στο-

λίσκος με εφόδια υπό τον πλοί-

αρχο Φλαντανελλά κατορθώνει 

να διασπάσει τον τουρκικό 

κλοιό μετά από φοβερή ναυμα-

χία και να εισέλθει στον Κεράτιο, 

αναπτερώνοντας τις ελπίδες των 

π ο λ ι ο ρ κ ο ύ μ ε ν ω ν . . 

O Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως 

ότι μόνο το πυροβολικό του δεν 

έφθανε για την εκπόρθηση της 

Πόλης, εφόσον παρέμεινε 

απρόσβλητος ο Κεράτιος. Με τη 

βοήθεια ενός ιταλού μηχανικού 

κατασκεύασε δίολκο και τη νύ-

χτα της 21ης προς την 22α 

Απριλίου, περίπου 70 πλοία 

σύρθηκαν από τον Βόσπορο 

προς τον Κεράτιο. Η κατάσταση 

για τους πολιορκούμενους έγινε 

πλέον απελπιστική, καθώς 

έπρεπε να αποσπάσουν δυνά-

μεις από τα τείχη για να προ-

στατεύσουν την Πόλη από την 

πλευρά του Κεράτιου, όπου δεν 

υπήρχαν τείχη. 

Η  τελική έφοδος των Οθωμα-

νών έγινε το πρωί της 29ης 

Μαΐου 1453. Κατά χιλιάδες οι 

στρατιώτες του Μωάμεθ εφόρ-

μησαν στη σχεδόν ανυπεράσπι-

στη πόλη και την κατέλαβαν 

μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκρά-

τορας Κωνσταντίνος Παλαι-

ολόγος, που νωρίτερα απέ-

κρουσε με υπερηφάνεια τις 

προτάσεις συνθηκολόγησης του 

Μωάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχό-

μενος. Αφού έσφαξαν τους υπε-

ρασπιστές της Πόλης, οι Οθω-

μανοί Τούρκοι προέβησαν σε 

εκτεταμένες λεηλασίες και εξαν-

δραποδισμούς. Το βράδυ, ο 

Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε 

πανηγυρικά στην Αγία Σοφία και 

προσευχήθηκε στον Αλλάχ 

«αναβάς επί της Αγίας Τραπέ-

ζης», όπως αναφέρουν οι χρο-

νικογράφοι της εποχής.

4 Iουνίου 
 

1878- Η Οθωμανική  
Αυτοκρατορία παραχωρεί 
την Κύπρο στη Βρετανία 

 
1912- Iδρύεται το Κομ-

μουνιστικό Κόμμα Χιλής 

 
2001- Πεθαίνει ο ηθο-

ποιός Ντίνος Ηλιόπουλος 
 

1948- Ιδρύεται το  
αθλητικό σωματείο 

 Ομονοια Λευκωσίας 
 

5 Ιουνίου 
 

1898- Γεννιέται ο  
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

 
1826-  Απεβίωσε ο Καρλ 
Μαρία Φρίντριχ Έρνεστ 

Βέμπερ, γερμανός ρομα-
ντικός συνθέτης 

 
6 Ιoυνίου 

 
1943- Ιδρύεται το  

Κυπριακό Εθνικό Κόμμα 
(ΚΕΚ)  

 
1931- Γεννιέται η Κική  

Δημουλά,  
ελληνίδα ποιήτρια 

 
7 Ιουνίου  

 
1821-  Ο Ιερός Λόχος υπό 
τον Αλέξανδρο Υψηλάντη 
ηττάται στο Δραγατσάνι 

από υπέρτερες τουρκικές 
δυνάμεις. Έπειτα από λί-
γες μέρες, ο Υψηλάντης 
θα περάσει τα αυστριακά 

σύνορα, θα συλληφθεί 
από τους Αυστριακούς και 

θα φυλακιστεί. 
 

8 Ιoυνίου 
1954- Γεννιέται ο Μάριος 

Τόκας 
 

1973- Παθαίνει ο Έλλη-
νας κομμουνιστής λογοτέ-

χνης Μάρκος Αυγέρης 
 

10 Ιoυνίου 
 

1920- Σχηματίζεται το 
Εναίο Κομμουνιστικό 

Κόμμα ΗΠΑ 
  

1877- Ιδρύεται ο Ελληνι-
κός Ερυθρός Σταυρός, με 
πρωτοβουλία της βασί-

λισσας Όλγας και πρώτο 
πρόεδρο τον Μάρκο Ρε-

νιέρη.

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης 

O
 ρωσοτουρκικός πόλε-
μος, οι βρετανικές βλέ-
ψεις στην ανατολική Με-

σόγειο και οι πρόνοιες της 
Συνθήκης της Λωζάννης για 
τους Τούρκους του Κύπρου, 
που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ 
«Είναι απλώς φυσικό ο κυπρια-
κός λαός, ο οποίος είναι ελληνι-
κής καταγωγής, να αποβλέπει 
προς την ένωση της νήσου του 
με εκείνο το οποίο αποκαλεί 
Μητέρα Πατρίδα», δήλωνε ο 
Τσώρτσιλ. 
Πέρασαν ήδη 140 χρόνια από 
τη μυστική εκείνη συμφωνία της 
4ης Ιουνίου 1878 στην Κωνστα-
ντινούπολη, όταν η Κύπρος πα-
ραχωρήθηκε ως λάφυρο στη 
Μεγάλη Βρετανία από την Οθω-
μανική Αυτοκρατορία. Τα 307 
χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς 
που προηγήθηκαν, άφησαν την 
Κύπρο εξαθλιωμένη, σε πλήρη 
οικονομική και κοινωνική παρα-
κμή και αποσύνθεση. 
Η έκβαση του ρωσοτουρκικού 
πολέμου, που έληξε με τη νίκη 
της Τσαρικής Ρωσίας εναντίον 
της Υψηλής Πύλης και την υπο-
γραφή της Συνθήκης του Αγίου 
Στεφάνου (3 Μαρτίου 1878), 
άφησε δυσαρεστημένους του 
Άγγλους, που έψαχναν πάση 
θυσία ανατροπή των δεδομέ-
νων. Οι μυστικές διαπραγματεύ-
σεις διεξάγονταν παράλληλα με 
τις εργασίες για τη Συνθήκη του 
Βερολίνου (13 Ιουλίου 1878), η 
οποία αναθεώρησε ριζικά τη 
συνθήκη του Αγίου Στεφάνου. 
Κατάληψη με αντιδράσεις 
H κακοδιοίκηση των οθωμανι-
κών Αρχών στο νησί αντανα-
κλούσε στην πραγματικότητα 
την αδιαφορία των Τούρκων για 
την ευημερία του τοπικού πλη-
θυσμού, απόρροια στην πρα-
γματικότητα της ιστορικής απο-
ξένωσης του κατακτητή, που 
ενδιαφερόταν μόνο για τη φο-
ρολογική αφαίμαξη των κατοί-
κων. Ο έλεγχος της Κύπρου 
επέτρεπε πλέον στη Μεγάλη 
Βρετανία να ανακτήσει τη στρα-
τιωτική της επιρροή και έλεγχο 
στη νευραλγικής σημασίας πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου 
και της Μέσης Ανατολής, την 
ώρα μάλιστα που βρισκόταν σε 
εξέλιξη η διάνοιξη της Διώρυγας 
του Σουέζ, που παρείχε πρό-
σβαση στις αγορές της Ασίας. 
Ως αντίτιμο προς την Υψηλή 
Πύλη, η Αγγλία ήταν υποχρεω-
μένη να πληρώνει ετησίως για 
την κατοχή της Κύπρου 686 αγ-
γλικές λίρες. Η συμφωνία αυτή 
αντιμετωπίστηκε με έντονη δυ-
σπιστία τόσο από τους Ευρω-
παίους διπλωμάτες όσο και από 
τους πολιτικούς αντιπάλους του 
Βρετανού πρωθυπουργού Ντισ-
ραέλι. Συγκεκριμένα, ο Γλάδ-
στων χαρακτήρισε τον τρόπο με 
τον οποίο καταλήφθηκε η Κύ-
προς ως επαίσχυντο, ενώ δρι-
μεία κριτική άσκησε και ο τότε 
πρίγκιπας της Ουαλίας, μετέ-
πειτα βασιλιάς της Αγγλίας 
Εδουάρδος Ζ'. Παρ' όλ' αυτά, οι 
μετέπειτα διαδοχικές κυβερνή-
σεις στη Μεγάλη Βρετανία δια-
τήρησαν τη βρετανική κυριαρχία 
πάνω στην Κύπρο. 
Σύμπραξη με Οθωμανούς 
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις 
συστηματικές απόπειρες των 
Οθωμανών για τη βίαιη εθνολο-
γική αλλοίωση του πληθυσμού 
της Νήσου, τη στιγμή της σύνα-
ψης της αγγλοτουρκικής μυστι-
κής συμφωνίας, αυτός απετε-
λείτο κατά 77% από Έλληνες 
και κατά 22% Τούρκους, ενώ σε 
αργότερη απογραφή το ποσο-
στό ήταν 81% Έλληνες και 18% 
Τούρκοι. Σε αρχικό στάδιο, οι 

Άγγλοι προχώρησαν στον διο-
ρισμό του πρώτου Νομοθετικού 
Συμβουλίου στο νησί μας, το 
οποίο αποτελούσαν τρεις Άγ-
γλοι ανώτεροι υπάλληλοι της 
αρμοστείας, ένας Τούρκος από 
τη Λευκωσία, ένας καθολικός 
από τη Λάρνακα και μόνο ένας 
Έλληνας. 
Σε μια προσπάθεια «εκσυγχρο-
νισμού», το 1881 προχώρησαν 
σε μεταρρύθμιση του Συμβου-
λίου, που απετελείτο αυτήν τη 
φορά από τον αρμοστή, έξι μό-
νιμα μέλη, κυβερνητικούς υπαλ-
λήλους και δώδεκα μέλη, εκ των 
οποίων οι τρεις ήταν μωαμεθα-
νοί και εννέα ορθόδοξοι. Ο δια-
μοιρασμός αυτός του νομοθετι-
κού σώματος επέτρεπε 
πρακτικά στους Άγγλους κυβερ-
νητικούς να υποτάξουν πλήρως 
τους εννέα ορθοδόξους, αφού 
τις περισσότερες φορές βρίσκο-
νταν σε αγαστή συνεργασία με 
τους Οθωμανούς, εξασφαλίζο-
ντας πλειοψηφία των αποφά-
σεων. 
Ως δικαιολογία γι' αυτήν τη σύ-
μπραξη, οι Βρετανοί προέβα-
λαν, όπως σήμερα έτσι και τότε, 
την ανάγκη μη «καταπιέσεως» 
της οθωμανικής μειονότητας 
από τους ορθοδόξους. Οι ίδιες 
μεθοδεύσεις επιβλήθηκαν 80 
περίπου χρόνια μετά, με το βέτο 
της τουρκικής μειονότητας που 
παραχωρήθηκε από το δοτό 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημο-
κρατίας του 1960, αλλά και την 
ισονομία κατά 50% των αποφά-
σεων που προνοούσε το σχέδιο 
Ανάν. Είναι η ίδια απαράδεκτη 
ιδέα διακυβέρνησης που κυο-
φορείται και στα σημερινά σχέ-
δια λύσης του Κυπριακού, στη 
βάση Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. 
Η εντύπωση του Τσώρτσιλ 
Ολοένα και μεγαλύτερος πόθος 
των Κυπρίων Ελλήνων για 
ένωση με τη μητέρα Ελλάδα 
στις αρχές του 20ού αιώνα προ-
κάλεσε την εντύπωση του ίδιου 
του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ο 
οποίος ως Υφυπουργός Αποι-
κιών δήλωσε μετά την επίσκεψή 
του στην Κύπρο: «Νομίζω ότι 
είναι απλώς φυσικό ο κυπρια-
κός λαός, ο οποίος είναι ελληνι-
κής καταγωγής, να αποβλέπει 
προς την ένωση της νήσου του 
με εκείνο το οποίο αποκαλεί 
Μητέρα Πατρίδα, ως προς ένα 
ιδεώδες το οποίον φλογερώς 
και με αφοσίωση ποθεί. Το αί-
σθημα αυτό είναι εκδήλωση του 
πατριωτικού εθνικισμού, ο 
οποίος τόσο χαρακτηρίζει το ευ-
γενές ελληνικό έθνος», δήλωσε 
ο Τσώρτσιλ. 
Η Συνθήκη της Λωζάννης 
Η άρνηση της Τουρκίας να τα-
χθεί, στη συνέχεια, υπέρ των 
συμμάχων κατά τον Πρώτο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, έδωσε στην 
Αγγλία την ευκαιρία να κηρύξει 
ως άκυρη τη συμφωνία της 4ης 
Ιουνίου 1878 και να προσαρτή-
σει την Κύπρο στη Βρετανική 
Αυτοκρατορία. Η Τουρκία, χωρίς 
να προβάλει οποιαδήποτε ου-
σιαστική αντίσταση, αποδέ-
χθηκε αδιαμαρτύρητα την προ-
σάρτηση που επισφραγίστηκε 
στις 10 Αυγούστου 1920, με τη 
συμφωνία των Σεβρών, η οποία 
επικυρώθηκε αργότερα με τη 
συνθήκη της Λωζάννης στις 23 
Αυγούστου 1923.

H μυστική αγγλοτουρκική  
συμφωνία
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72 χρόνια Ομόνοια Λευκωσίας

4
 Ιουνίου 1948 – 4 Ιουνίου 2020 και Ομόνοια 
ετών 72. Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν 72 χρό-
νια ιδρύθηκε η Ομόνοια Λευκωσίας, σωμα-

τείο με ποικιλόμορφη δράση που έμελλε να τα-
ράξει τα δεδομένα στο κυπριακό ποδόσφαιρο. 
Η ίδρυση και τα πρώτα χρόνια  
Έτος 1948. Με τον εμφύλιο να μαίνεται στην Ελ-
λάδα, δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος και 
ο αθλητισμός με τον ΣΕΓΑΣ να ζητά από τα αθλη-
τικά σωματεία να υπογράψουν δήλωση φρονη-
μάτων, αίτημα που απευθυνόταν και στα κυ-
πριακά σωματεία. 
Αρκετοί κομμουνιστές σε όλες τις επαρχίες αρ-
νήθηκαν να υπογράψουν αυτή τη δήλωση, αφού 
έτσι θα αποκήρυσσαν τα φρονήματα τους. Απο-
τέλεσμα αυτού ήταν η αποσκίρτηση από τα “εθνι-
κόφρονα” σωματεία και ταυτόχρονα η δημιουργία 
νέων σωματείων. 
Τέτοιο ήταν και η Ομόνοια! Όνομα που επιλέ-
χθηκε για να συμβολίζει την ενότητα και την 
αγάπη σε μια περίοδο καθόλα ταραγμένη για τον 
Ελληνισμό! Ως χρώμα επιλέχθηκε το πράσινο, 
χρώμα που συμβόλιζε την ελπίδα. 
Η Ομόνοια, λοιπόν, μαζί με την Νέα Σαλαμίνα 
στην Αμμόχωστο, την Αλκή στη Λάρνακα, τον Ορ-
φέα στη Λευκωσία, τον Νέο Αστέρα Μόρφου και 
τον ΑΜΟΛ δημιούργησαν την ΚΕΠΟ (Κυπριακή 
Ερασιτεχνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) με τον 
πρώτο αγώνα του τριφυλλιού να ήταν στις 
31/10/1948 απέναντι στον ΑΜΟΛ Λεμεσού. 
Τελικό σκορ 5-1 υπέρ των πράσινων που αγωνί-
στηκαν με τους Παναγιώτη Ταλιάνο, Ανδρέα Κα-
ρυόλου, Χαμπή Φιλίππου, Αγησίλαο Τσιαλή, Τι-
κράν Μισιριάν, Γωγάκη Καραγιάννη, Κιλίς 
Μπετικιάν, Χατζάκ Μπαλατονί, Τάκη Σκαλιώτη, 
Ρομπέρ Κονστανιάν και Κώστα Λυμπουρής. Η 
ιστορία ξεκίνησε να γράφεται! 
Το 1953 το ποδόσφαιρο στην Κύπρο ενοποιείται 
και η Ομόνοια μαζί με τα άλλα σωματεία της 
ΚΕΠΟ γίνονται δεκτά στην ΚΟΠ με την ομάδα 
της Λευκωσίας να αγωνίζεται στην Α’Κατηγορία. 
Τα πρώτα χρόνια του τριφυλλιού στο ενοποιημένο 
χαρακτηρίζονται ως χρόνια δύσκολα, χρόνια προ-
σαρμογής, χρόνια που έμελλε όμως να πλάσουν 
τον χαρακτήρα του σωματείου. 
Οι πρώτοι τίτλοι και η χρυσή φουρνιά! 
Όταν μάλιστα την περίοδο 1960-61 έρχεται και 
το πρώτο πρωτάθλημα με προπονητή τον Βούλ-
γαρο Νάσκο Τσακμάκοφ ήταν πλέον φανερό πως 
το νερό μπήκε στο αυλάκι. 
Η Ομόνοια έπαιρνε σιγά, αλλά σταθερά, θέση 
ανάμεσα στους μεγάλους του κυπριακού ποδο-
σφαίρου. Οι βάσεις για να γίνει η Ομόνοια «βα-
σίλισσα» ήταν εκεί. Το 1965 έρχεται και το πρώτο 
κύπελλο και το 1966 το δεύτερο πρωτάθλημα. 
Η δεκαετία του ’70 φέρνει στο προσκήνιο ποδο-
σφαιριστές-θρύλους για τους πράσινους αλλά και 
το κυπριακό ποδόσφαιρο στα πρόσωπα των Σω-
τήρη Καϊάφα, Νίκου Χαραλάμπους, Αντρέα Κα-
νάρη, Μάριου Πραξιτέλους και άλλων. 
Το 1972 έρχεται και το πρώτο ντάμπλ για να ακο-
λουθήσει ένα ρεκόρ που μοιάζει ανεπανάληπτο: 
6 συνεχόμενα πρωταθλήματα (1974-1979) ενώ 

το 1974 έρχεται και το κύπελλο στην πράσινη 

τροπαιοθήκη! 

Την δεκαετία του ’80 η κυριαρχία του τριφυλλιού 

συνεχίζεται με 7 πρωταθλήματα (1981-1985, 

1987,1989) με τα 3 να είναι ντάμπλ (1981,1982, 

1983) και άλλα 2 κύπελλα το 1980 και το 1988. 

Ταυτόχρονα, το ρόστερ σταδιακά ανανεώθηκε με 

ποδοσφαιριστές όπως ο Κλείτος Ερωτοκρίτου, 

Τάκης Μαυρής, Γιώργος Σαββίδης, Ευαγόρα Χρι-

στοφή να είναι μόνο λίγοι από τους πρωτεργάτες 

της δεύτερης χρυσής δεκαετίας της Ομόνοιας. 

Η σύγχρονη εποχή 

Η δεκαετία του ’90 φέρνει και κάμψη. Παρά το 

ξεκίνημα με πατημένο το γκάζι (2 κύπελλα το 

1991 και το 1994 και πρωτάθλημα το 1993) η 

συνέχεια δεν είναι ανάλογη. 

Το πρωτάθλημα χάνεται στις λεπτομέρειες τις πε-

ριόδους 1995, 1998 και 1999 για να έρθει το κύ-

πελλο του 2000 να επαναφέρει την Ομόνοια σε 

πορεία τίτλων. 

Το 2001 και το 2003 άλλα 2 πρωταθλήματα προ-

στίθενται στη τροπαιοθήκη με τον Ράινερ-Μάρκο 

Ράουφμαν να είναι το υπερόπλο των τριφυλλο-

φόρων με απίστευτα στατιστικά σκοραρίσματος. 

trifylli.net 

Έρχεται και το κύπελλο το 2005 και το 20ο πρω-

τάθλημα το 2010 αλλά πλέον οι τίτλοι δεν έχουν 

την συνέχεια που είχαν. Τα κύπελλα του 2011 και 

του 2012 είναι τα τελευταία τρόπαια που κατέ-

κτησε το τριφύλλι. 

Συνολικά, στην 68η ιστορία της η Ομόνοια μετρά 

20 πρωταθλήματα, 14 κύπελλα αλλά και 16 Ασπί-

δες (κάτι που την καθιστά πολυνίκη στο θεσμό)! 

Η νίκη επι του Ajax 

Στα κύπελλα Ευρώπης, η μεγαλύτερη επιτυχία 

που έχει να επιδείξει η Ομόνοια είναι η νίκη επι 

του μεγάλου Ajax το 1979 με 4-0, νίκη που συ-

ντάραξε το παγκόσμιο. Χαρακτηριστικός ο τίτλος 

του BBC “Δεν είναι λάθος, 4-0 η Ομόνοια τον 

Ajax”! 

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Ομόνοιας! 

Μεγάλο κομμάτι στην ιστορία της Ομόνοιας είναι 

και ο κόσμος της. Από ιδρύσεως, η ομάδα της 

Λευκωσίας συγκέντρωνε στους κόλπους της αρ-

κετούς φίλους που σταδιακά πληθύνονταν με 

αποκορύφωμα την χρυσή εικοσαετία (1970-1990) 

που έκανε την Ομόνοια την λαοφιλέστερη ομάδα 

της Κύπρου βάση αριθμών. 

Ως ένδειξη εκτίμησης, οι πράσινοι απέσυραν την 

φανέλα με τον αριθμό 12 που αφιερώθηκε στον 

κόσμο. 

Δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο! 

Στα υπόλοιπα τμήματα, σήμερα, η Ομόνοια δια-

τηρεί τμήματα ποδοσφαίρου σάλας, πετόσφαι-

ρας, καλαθόσφαιρας, ποδηλασίας ενώ στα σκα-

ριά είναι και ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών. 

Ομόνοια ετών 68, λοιπόν. Αναμφίβολα, μια από 

τις πλέον ιστορικές ομάδες του νησιού που γεν-

νήθηκε μέσα σε δύσκολες συνθήκες, μεγαλούρ-

γησε και κέρδισε επάξια τον χαρακτηρισμό “βα-

σίλισσα”!

Mάριος Τόκας 

O
 Μάριος Τόκας γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου 
του 1954 στη Λεμεσό και έζησε από την 
πρώτη γραμμή -ως φαντάρος- τις δύο φά-

σεις της τουρκικής εισβολής. 
Με τη μουσική ασχολήθηκε από πολύ μικρός, με 
τη βοήθεια ενός πιάνου που του χάρισε ο πατέ-
ρας του. Αφορμή στάθηκε μία συναυλία στη Λε-
μεσό το 1967 με τον Μίκη Θεοδωράκη, τη Μαρία 
Φαραντούρη, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον 
Γιάννη Πουλόπουλο και την Ελένη Ροδά. Τότε 
ήταν 13 ετών και «συγκλονίστηκε», όπως είχε 
δηλώσει. 
Το 1975 εγκατέλειψε την Κύπρο και ήρθε στην 
Αθήνα για να φοιτήσει στη Φιλοσοφική Σχολή, 
ενώ παράλληλα σπούδασε και στο Εθνικό Ωδείο. 
Το 1978 κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογρα-
φική δουλειά με τίτλο «Τα τραγούδια της παρέας» 
σε δικούς του στίχους και ερμηνευτή τον Μανώλη 
Μητσά. Ακολούθησε ο δίσκος τα «Μικρά ερωτικά» 
με ερμηνευτή τον Αντώνη Καλογιάννη και κατόπιν 
το «Στη λεωφόρο της αγάπης» με ερμηνευτές τον 

Γιάννη Πάριο, τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Δήμητρα 
Γαλάνη και τον Διονύση Θεοδόση. 
Ο επόμενος δίσκος του «Σαν τρελό φορτηγό» με 
τον Γιάννη Πάριο γνώρισε τεράστια επιτυχία, για 
να ακολουθήσει ένας ακόμη δίσκος, «Η εθνική 
μας μοναξιά», με ερμηνευτή τον Δημήτρη Μη-
τροπάνο. Τον Μητροπάνο επέλεξε ως ερμηνευτή 
και στα «Λαδάδικα», γράφοντας τη δική του, 
χρυσή σελίδα στο πεντάγραμμο. Συνεργάστηκε 
ακόμα με πολλούς άλλους σημαντικούς τραγου-
διστές, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία, ο 
Πασχάλης Τερζής, ο Λάκης Χαλκιάς, ο Θέμης 
Αδαμαντίδης, η Κατερίνα Κούκα κ.ά. 
Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η συνεργασία 
του με τον Γιάννη Ρίτσο στον δίσκο «Πικραμένη 
μου γενιά» (1981), ενώ σημαντική δουλειά του 
θεωρείται επίσης η μελοποίηση εκκλησιαστικών 
ποιημάτων με τον τίτλο «Θεομήτωρ Μαρία». 
Ο Μάριος Τόκας πέθανε στις 27 Απριλίου του 
2008, νικημένος από την επάρατο νόσο.

Γ
εννημένος στο Φουέντε Βακέρος, κοντά στην 
Γρανάδα έζησε τα πρώτα του χρόνια του 
στο σχολείο Ιησουϊτών της Γρανάδας. Ο πα-

τέρας του ήταν αγρότης και η μητέρα του δασκάλα 
πιάνου, η οποία του πρόσφερε μαθήματα καθη-
μερινά. 
Η οικογένειά του ήταν προνομιούχα και μορφω-
μένη και έτσι τον πίεσαν να γραφτεί στην Νομική 
Σχολή του Πανεπιστημίου της Γρενάδας σε ηλικία 
17 ετών. Ο Φεδερίκο όμως είχε περισσότερα ερε-
θίσματα για την μουσική, την ζωγραφική και την 
λογοτεχνία. Επομένως παράτησε σύντομα τις 
σπουδές του και το 1919. εγκαταστάθηκε στις 
φοιτητικές κατοικίες του Πανεπιστημίου της Μα-
δρίτης, που τότε λειτουργούσε ως ανοιχτό πανε-
πιστήμιο, πολιτιστικό κέντρο, της ισπανικής πρω-
τεύουσας. 
Εκεί συνάντησε τον Σαλβαδόρ Νταλί, τον σκηνο-
θέτη Λουίς Μπουνιουέλ, τον ποιητή Ραφαέλ Αλ-
μπέρτι και τον Χιμένεθ. Μετά από 3 χρόνια κατά-
φερε να συνθέσει τα πρώτα του ποιήματα με τίτλο 
«Βιβλίο Ποιημάτων». Ήταν εμφανές η απέχθειά 
του για την Καθολική Εκκλησία και τον μιλιταρισμό 
μόλις από τα πρώτα του έργα. 
Το 1929, σε ηλικία 31 ετών, αποφασίζει να ταξι-
δέψει στην Αμερική και στην Κούβα προκειμένου 
να αποκομίσει νέες γνώσεις και πηγές έμπνευσης 
και να αποδώσει τον ανθρώπινο πόνο των έγ-
χρωμων ανθρώπων, από μαρξιστική σκοπιά. Οι 
εμπειρίες του από αυτό το ταξίδι αξιοποιήθηκαν 
στο ποίημα του «Ένας Ποιητής Στη Νέα Υόρκη». 
2 χρόνια αργότερα επιστρέφει πίσω στην –δη-
μοκρατική πλέον- Ισπανία προκειμένου να δώσει 
μάχη για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό πε-
ριοδεύοντας με τον θίασο «La Baracca» το οποίο 
πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια της κυβέρνη-
σης, της Δεύτερης Δημοκρατίας της χώρας και 
τον Eduardo Ugarte. 

Στα 38 του μόλις χρόνια, ο Λόρκα ήταν ήδη πο-
λυταξιδεμένος και κατασταλαγμένος όσον αφορά 
τόσο την προσωπική όσο και λογοτεχνική του 
ταυτότητα. Στο ιστορικό του μετράει πολλές ποι-
ητικές συλλογές, θεατρικά έργα και περιοδείες με 
τη θεατρική του ομάδα «La Barraca» στις αγρο-
τικές περιοχές της Ισπανίας. 
Κορυφαίες δημιουργίες του αποτελούν «Το Σπίτι 
της Μπερνάρντα Άλμπα», «Ο Ματωμένος Γάμος» 
και η «Γέρμα», τραγωδίες με πυρήνα τους το αν-
θρώπινο στοιχείο και θέμα τους την κοινωνική 
καταπίεση πάνω σε αυτό. 
Εγώ πάντα θα είμαι στο πλευρό αυτών που δεν 
έχουν τίποτα και στους οποίους δεν επιτρέπεται 
καν να απολαύσουν ειρηνικά το τίποτα που έχουν 
Ο επί 40 χρόνια βιογράφος του όμως, Ίαν Γκί-
μπσον, δηλώνει: 
«η Ισπανία δεν μπορούσε να αποδεχτεί πως ο 
μεγαλύτερος Ισπανός ποιητής όλων των εποχών 
ήταν ομοφυλόφιλος. Η ομοφοβία υπήρχε και στα 
δύο στρατόπεδα του εμφυλίου και ύστερα από 
αυτόν. Ήταν ένα εθνικό πρόβλημα. Τον Λόρκα 
τον φθονούσαν για το ταλέντο του, επειδή είχε 
λεφτά και ήταν επιτυχημένος. Όταν ανέλαβε ο 
στρατός, η εκτέλεσή του ήταν θέμα χρόνου. Ένας 
επιτυχημένος, προοδευτικός ομοφυλόφιλος δεν 
ήταν αποδεκτός στην Ισπανία του Φράνκο». 
Μάρτυρες της δολοφονίας του, στις 19 Αυγούστου 
1936, λένε πως οι εκτελεστές του καρφίτσωσαν 
στο πτώμα του ένα σημείωμα που δήλωνε τις 
πολιτικές του πεποιθήσεις και την ομοφυλοφιλία 
του. Επίσης ακόμη και σήμερα μέλη της οικογέ-
νειάς του δεν επιτρέπουν να γίνει οποιαδήποτε 
απόπειρα εύρεσης του τάφου του. 
Παρ’ όλα αυτα ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα μας 
έχει αποδείξει μέσα από τα έργα και τα πιστεύω 
του πως ανήκει στην ανθρωπότητα και όχι στην 
οικογένειά του.

 5 Ιουνίου 1898, γενιέται ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα 
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Σε δύο φάσεις θα διεξαχθεί το  
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τη νέα σεζόν

Σημαντική νίκη της Λειψίας 
επί της Κολωνίας  

Τις τέσσερις φάσεις της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που έλαβε η 

κυπριακή Κυβέρνηση, σε σχέση με τον τομέα του αθλητισμού, όπως και τα μέτρα 

περαιτέρω οικονομικής στήριξής του, παρουσίασε στη 2η άτυπη τηλεδιάσκεψη 

Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συγκάλεσε η Κροατική 

Προεδρία της ΕΕ, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Ανδρέας 

Μιχαηλίδης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας Πρόδρομο Προδρόμου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, της τηλεδιάσκεψης προ-

ήδρευσε ο Υφυπουργός Αθλητισμού της Κροατίας Tomislav Druzak και συμμετείχε 

η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας Mariya 

Gabriel, καθώς και οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών μελών της ΕΕ. 

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ως εξωτερικοί ομιλητές, εκπρόσωποι 

της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. 

Οι Υπουργοί συζήτησαν για τα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρό-

θεσμα μέτρα εξόδου του αθλητισμού από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού  

και τις προκλήσεις που ενδέχεται να διαχειριστούν τα κράτη μέλη κατά την επανέ-

ναρξη των αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Παράλληλα, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λη-

φθούν σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε ο αθλητικός τομέας να κα-

ταστεί πιο ανθεκτικός σε μελλοντικές απρόβλεπτες κρίσεις. 

Πρόεδρος ΚΟΑ - άρση των  
μέτρων στον αθλητισμό

Τη νίκη με 4-2 πέτυχε την περασμένη Δευτέρα εκτός έδρας η Λειψία επί της Κολω-
νίας στον αγώνα με τον οποίο έκλεισε η 29η αγωνιστική της Bundesliga και ανέβηκε 
στην 3η θέση της βαθμολογίας. 
Η Λειψία αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 7` έφτασε στην ανατροπή, και 
στη σημαντική νίκη. 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής στην Bundesliga: 
 
Φράιμπουργκ-Λεβερκούζεν  0-1 
(54΄ Χάβερτς) 
 
Βόλφσμπουργκ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-2 
(58΄ Μπαμπού-27` πεν. Σίλβα, 85` Καμάντα) 
 
Χέρτα Βερολίνου-Αουγκσμπουργκ  2-0 
(23΄ Ντιλροσάν, 90` Πιάτεκ) 
 
Μάιντς-Χοφενχάιμ  0-1 
(43΄ Μπεντού) 
 
Σάλκε-Βέρντερ Βρέμης  0-1 
(32΄ Μπίτενκουρτ) 
 
Μπάγερν Μονάχου-Φορτούνα Ντίσελντορφ  5-0 
(15΄ αυτ. Γιόργκενσεν, 29΄ Παβάρ, 43΄, 50΄ Λεβαντόφσκι, 52΄ Ντέιβις) 
 
Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου   4-1 
(17΄ Νεϊχάους, 41΄, 59΄ Τουράμ, 81΄ Πλεά - 50΄ Αντερσον)  
 
Πάντερμπορν-Ντόρτμουντ  1-6 
(72΄ Χουνεμέιερ - 54΄ Αζάρ, 57΄, 74΄, +90΄ Σάντσο, 85΄ Χακίμι, 89΄ Σμέλτσερ) 
 
Κολωνία-Λειψία  2-4 
(7΄ Κόρντομπα, 55΄ Μοντεστέ - 20΄ Σικ, 38΄ Ενκουκού, 50΄ Βέρνερ, 57΄ Όλμο) 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες) 
Μπάγερν Μονάχου          
Ντόρτμουντ                      
Λειψία                              
Γκλάντμπαχ                     
Λεβερκούζεν                     
Βόλφσμπουργκ                
Χοφενχάιμ                       
Φράιμπουργκ                   
Χέρτα Βερολίνου              
Σάλκε                               
Κολωνία                            
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης  
Άουγκσμπουργκ               
Ουνιόν Βερολίνου             
Μάιντς                               
Φορτούνα Ντίσελντορφ    
Βέρντερ Βρέμης               
Πάντερμπορν                 

Σε δύο φάσεις με τη συμμετοχή 14 ομάδων θα διεξαχθεί το Παγκύπριο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 2020-2021 και 
είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στο Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου 2020.   
Αυτό αποφάσισε χθες ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ το οποίο ασχολήθηκε με τον προγραμματισμό των 
Πρωταθλημάτων για τη νέα σεζόν. 
Η σειρά των αγώνων για την πρώτη φάση θα οριστεί με κλήρωση πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος, ενώ το 
ημερολογιακό πρόγραμμα του θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού πρώτα καθοριστεί το καλεντάρι της 
UEFA για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. 
Στόχος, σύμφωνα με την ΚΟΠ, είναι το Πρωτάθλημα να ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου 2021 αφού αρχές του Μάη η 
Κύπρος θα διοργανώσει την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παίδων U17 της UEFA.  
Στην πρώτη φάση οι αγώνες του Πρωταθλήματος είναι διπλοί και θα διεξάγονται σε δύο γύρους. Ο πρώτος αγώνας θα 
διεξάγεται υποχρεωτικά στην έδρα της μιας ομάδας και ο αγώνας του δευτέρου γύρου στην έδρα της άλλης ομάδας. 
Μετά την λήξη της πρώτης φάσης οι δυο τελευταίες ομάδες στον πίνακα κατάταξής θα διαβαθμίζονται αυτόματα στη 
Β` Κατηγορία. Οι υπόλοιπες δώδεκα ομάδες θα διαχωρίζονται ανάλογα με την θέση κατάταξης στον πίνακα του πρω-
ταθλήματος σε δύο ομίλους των έξι ομάδων. 
Στην  δεύτερη φάση του Πρωταθλήματος για κάθε όμιλο ξεχωριστά θα διεξάγονται διπλοί αγώνες στις έδρες των δια-
γωνιζομένων ομάδων. Για τον Α΄ όμιλο θα διεξάγονται αγώνες για τις θέσεις 1 μέχρι 6, με την πρώτη να ανακηρύσσεται 
πρωταθλήτρια  και στο Β`  όμιλο για την κατάταξη των ομάδων τις θέσεις 7 μέχρι 12 με τις δύο τελευταίες να πέφτουν 
στην Β΄ Κατηγορία. 
Όλες οι ομάδες ανεξάρτητα από τον όμιλο στον οποίο θα αγωνιστούν, θα διατηρούν τους βαθμούς που έχουν  κερδίσει 
στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος. 
 
Η σειρά των αγώνων για την δεύτερη φάση καθορίζεται όπως πιο κάτω για κάθε όμιλο: 
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 6-1         2-5         4-3 
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 5-6         1-4         3-2 
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 6-4         2-1         5-3 
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 1-5         4-2         6-3 
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 3-1         2-6         5-4 
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 1-6         5-2         3-4 
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 6-5         4-1         2-3 
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 4-6         1-2         3-5 
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ                 5-1         2-4         3-6 
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ               1-3         6-2         4-5

67 
60 
58 
56 
56  
42 
42 
38 
38 
37 
34 
32 -28αγ 
31  
31 
28 
27  
25 -28αγ 
19 

Ο επαναληπτικός αγώνας της Γουλβς με τον Ολυμπιακό Πειραιώς για τη φάση των «16» του Europa League θα 
διεξαχθεί κανονικά στην έδρα της αγγλικής ομάδας, το «Μολινό», όταν φυσικά η UEFA προγραμματίσει και ανακοινώσει 
την επανέναρξη των αγώνων της διοργάνωσης που έχει διακοπεί εξαιτίας του κορωνοϊού. 
Αυτό αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «TIMES», σημειώνοντας συγκεκριμένα πως όλα τα 
ευρωπαϊκά παιχνίδια των αγγλικών ομάδων για το Europa League θα διεξαχθούν κανονικά σε βρετανικό έδαφος. Συ-
νεπώς, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουλβς και Ρέιντζερς θα εξαιρεθούν από την υποχρεωτική 
καραντίνα και δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουν σε ουδέτερο έδαφος για τις ρεβάνς. 
Σύμφωνα με τους “TIMES”, η απόφαση για καραντίνα 14 ημερών σε όσους εισέρχονται αεροπορικώς στην Βρετανία 
δεν θα αφορά τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα, μεταξύ των οποίων και οι αναμετρήσεις των ομάδων στα ευρωπαϊκά 
κύπελλα. 
Στον πρώτο αγώνα στο Καραϊσκάκη, Ολυμπιακός και Γουλβς εξήλθαν ισόπαλες 1-1.

'Στην Αγγλία η ρεβάνς του Ολυμπιακού με 
τους Γουλβς για το Europa League  
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ΠΕΜΠΤΗ 04 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:00  
Γάμος στο Περιθώριο (1989). Κοινωνική κωμωδία 
με την Αλέκα Παϊζή, Σταύρο Ξενίδη, Βαγγέλη Καζάν, 
Όλγα Τουρνάκη, Έλενα Ακρίτα, Βασίλη Βασιλό-
πουλο. Ένας 80χρονος χήρος, ο κυρ-Ηλίας, πηγαίνει 
στο χωριό του, το Περιθώριο, όπου επί εικοσιτέσ-
σερα συναπτά έτη είχε διατελέσει πρόεδρος της κοι-
νότητας, για να ψηφίσει στις δημοτικές εκλογές. Εκεί 
συναντάει τον παιδικό του έρωτα, την Φωτεινή, χήρα 
κι αυτή. Ο νεανικός αρραβώνας τους είχε διαλυθεί 
από κάποια παρεξήγηση, αλλά τώρα ο έρωτας τους 
αναθερμαίνεται και σκέπτονται το γάμο, παρά την 
αντίθετη γνώμη της θυγατέρας της Φωτεινής.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30  
Οι Αισθηματίες (2014). Δραματική ταινία με τον 
Τάκη Μόσχο, Δημήτρη Λάλο, Χάρη Φραγκούλη, 
Ηλιάνα Μαυρομάτη. Ο Ερμής και ο Γιάννης κάνουν 
τη βρόμικη δουλειά ενός αρχαιοκάπηλου και τοκο-
γλύφου με το ψευδώνυμο «Δάσκαλος». Όλα όμως 
θα αλλάξουν γι’ αυτούς όταν ο πρώτος ερωτευτεί τη 
νεαρή κόρη του αφεντικού και ο δεύτερος μια πόρνη 
πολυτελείας.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 23:00  
Η Τύχη μου Τρελάθηκε (1970). Κωμωδία με τον 
Γιάννη Γκιωνάκη, Σωτήρη Μουστάκα, Περικλή Χρι-
στπφορίδη, Αθηνόδωρο Προύσαλη, Αλέκο Τζανε-
τάκο, Ελένη Θεοφίλου. Ένας κλητήρας αδυνατεί να 
παντρευτεί την κοπέλα του, εξαιτίας των οικονομικών 
του προβλημάτων.  Ο αδερφός της κοπέλας, όμως, 
τον καταδιώκει απαιτώντας απ’ αυτόν να αποκατα-
στήσει την τιμή της. Τα ίδια προβλήματα αντιμετω-
πίζει και ο γιος του αφεντικού του.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 
20:20 Οξυγόνο (2003). 
Δράμα με την Νένα Μεντή, 
Μαρία Καβογιάννη, Ακύλλα 
Καραζήση, Γιάννη Τσιμι-
τσέλη, Αλέξη Γεωργούλη, 
Τζόυς Ευείδη. Ο γιος και ο 
γαμπρός της Μάγδας προ-
σπαθούν να επωφεληθούν 

από την απαλλοτρίωση του οικοπέδου της εκβιάζο-
ντας, ο καθένας με τον τρόπο του, έναν δημοτικό 
σύμβουλο της επαρχιακής πόλης τους. Οι εκβιασμοί 
ακολουθούν την τροχιά ανεμοστρόβιλου αποκαλύ-
πτοντας το προσωπικό δράμα όλων των προσώ-
πων. Τα άδυτα της ελληνικής επαρχίας, μέσα από 
ένα δραματικό σενάριο που δεν αποφεύγει κάποια 
κλισέ.        
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:55  
Εραστής από Χαρτόνι (1989). Κωμωδία με τον 
Πάνο Μιχαλόπουλο, Μαίρη Ευαγγέλου, Μαίρη Αλι-
φαντή, Κώστα Τσάκωνα, Φάνη Παναγόπουλο. Όταν 
ο Αλέξης γνωρίζεται με την Έλενα, δέχεται να παίξει 
ένα παιχνίδι μαζί της. Πρέπει να παραστήσει τον 
εραστή της για να μπορέσει η Έλενα να απαλλαγεί 
από τον Τόνυ. Όμως ο Αλέξης, που είναι ερωτευμέ-
νος μαζί της, παίρνει τον ρόλο του στα σοβαρά και 
αρχίζει το μπλέξιμο.  
KYΡIAKH 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00  
I Love you 
Mitso (1988). 
Κωμωδία με 
τον Θέμη Μά-
νεση,  Νέλλη 
Γκίνη, Σπύρο 
Καλογήρου, 
Θωμά Κων-
σταντινίδη, Στέλλα Κωνσταντινίδου, Νίκο Βανδώρο. 
Ο ντετέκτιβ Μήτσος βρίσκει εντελώς τυχαία ένα 
μωρό στην εξώπορτα μιας βιομηχανίας. Στην προ-
σπάθεια του να βοηθήσει το μωρό μπλέκεται σε κω-
μικοτραγικά επεισόδια με την αστυνομία... 
KYΡIAKH 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:20 
Πρωτάρη μου…ας Πρόσεχες (1987). Κωμωδία με 
τον Πάνο Μιχαλόπουλο, Αλίκη Καμινέλη, Νίκο Βαν-
δώρο, Βανέσα Τζελβέ ,Θέμη Μάνεση, Χάρη Νάζο. 
Ένας νέος, άβγαλτος και φοβερά ερωτευμένος, αντι-
μετωπίζει τα πάντα με σοβαρότητα, σε αντίθεση με 
το φίλο του, που όλα γι' αυτόν είναι ένα εφήμερο 
παιχνίδι.   

ΔΕΥΤΕΡΑ  08 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:45  
Άγρια Τριαντάφυλλα (1996). Αστυνομική ταινία με 
την Μαρία Δέγλερη,  Λουκία Παπαδάκη,  Άγγελο 
Προβελέγγιο, Δημήτρη Πετράτο, Μαρία Χαραμή, Κώ-
στα Σχοινά, Δημήτρη Συμεωνίδη, Δημήτρη Πανταζή. 
Δύο μοναχικές γυναίκες, η Σάρα και η Βέρα, συνα-
ντιούνται κάπως τυχαία και συνδέονται ερωτικά. Μια 
σειρά δολοφονίες υψηλά ισταμένων προσώπων, 
τόσο του πολιτικού όσο και του επιχειρηματικού στε-
ρεώματος, δείχνουν επίσης να συνδέονται με τις εν 
λόγω κυρίες, οι οποίες στη συνέχεια οδηγούν στα 
ίχνη τους έναν παράξενο αστυνομικό, τον Πέτρο.  
ΤΡΙΤΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:45  
Τσίου... (2005). Κωμωδία με τους με τον  Αλέξανδρο 
Παρίση, Μάκη Παπαδημητράτο, Αναστάση Κολοβό, 
Τζένη Θεωνά, Ερρίκο Λίτση. Στην Αθήνα τον Δεκα-
πενταύγουστο. Ο Τσίου, εθισμένος σε ουσίες, προ-
σπαθεί να βρει την δόση του και μπλέκει μια σειρά 
ανθρώπους στην αναζήτησή του μέσω της αδελφής 
του και του μαφιόζου άντρα της.  
ΤΡΙΤΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:05  
Θυμήσου Αγάπη μου (1969). Αισθηματικό μελό-
δραμα με τους Κώστα Καρρά, Μπέτη Αρβανίτη, 
Γιώργο Τζώρτζη, Βέρα Κρούσκα, Χρήστο Πολίτη. 
Στα φοιτητικά της χρόνια, η γυναίκα ενός πλούσιου 
βιομηχάνου ήταν ερωτευμένη με ένα φίλο του σημε-
ρινού άνδρα της και το παρελθόν της έρχεται να την 
κυνηγήσει.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:35  
The Bachelor2 (2017). Κωμωδία με τους Γιάννη 
Τσιμιτσέλη, Βασι-
λική Τρουφάκου, 
Θανάση Βισκα-
δουράκη, Νίκο 
Β ο υ ρ λ ι ώ τ η . Ο ι 
Αντώνης, Ρένος 
και Τζίμης εκδρά-
μουν στην Κρήτη 
για να «συμπαρα-
σταθούν» στον φίλο τους Κώστα, ο οποίος ετοιμά-
ζεται να παντρευτεί την κόρη ενός κρητίκαρου πα-
λαιάς κοπής.
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ΠΕΜΠΤΗ  04 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
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: : Λύ-
κειο των Ελληνίδων Δράμας 
22:00 Ελληνική Ταινία: Γάμος στο 
Περιθώριο 
23:35 Χάρη Κλύνν Παράσταση  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 
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: Οι Αισθημα-
τίες  
23:00 Ελληνική Ταινία: Η Τύχη μου 
Τρελάθηκε  
ΣΑΒΒΑΤΟ 06 ΙΟΥΝΙΟΥ 
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: Wine Festival 2019: Παραδο-
σιακοί Χοροί 
20:20 Ελληνική Ταινία: Οξυγόνο 
21:55 Ελληνική Ταινία: Εραστής 
από Χαρτόνι  
23:15 Χάρη Κλύνν Παράσταση 
ΚΥΡΙΑΚΗ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου 
20:10 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυ-
πτος Επ. 4  
21:00 Ελληνική Ταινία: I Love you 
Mitso  
23:05 Ελληνική Ταινία: Πρωτάρη 
μου ας Πρόσεχες  
ΔΕΥΤΕΡΑ 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
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 
Σκουρογιάννη 
21:45 Ελληνική Ταινία: Άγρια Τρια-
ντάφυλλα  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 09 ΙΟΥΝΙΟΥ 
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: Τσίου...  
22:05 Ελληνική Ταινία: Θυμήσου 
Αγάπη μου  
23:25 Αλ Τσατίρι - Χάρη Κλύνν 
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
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: The 
 Bachelor 2  
22:05 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Θεατρική Παράσταση στο Θέα-
τρο Τέχνης με τίτλο Oedipus King 

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 
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 5/6 
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 6/6 
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 7/6 
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 8/6  
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 9/6 
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 10/6 
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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UK ministers open talks on  
quarantine-free air bridges

A
ir bridges between      

Britain and some coun-

tries with low infection 

rates could be in place by the 

end of the month enabling 

people to travel without        

having to spend two weeks 

self-isolating on their return. 

Current plans mean all            

international arrivals - apart 

from people carrying out a       

limited number of specified roles 

- would need to quarantine for 

14 days from Monday 8 June. 

The plan has been criticised 

by travel and hospitality busines-

ses; There is concern that people 

will not take overseas holidays, 

and foreign tourists will not visit 

the UK, if they have to go into 

quarantine for 14 days, damaging 

economies and airlines across 

the world. 

Therefore, ministers are        

understood to be considering 

introducing air bridges when 

the policy is reviewed three 

weeks after it comes into force. 

Home Secretary Priti Patel 

said the government continues 

to explore "all options for future 

safe travel", including travel 

corridors.  

She added: "Any international 

approaches will be bilateral and 

agreed with the other countries 

concerned. We need to ensure 

that those countries are deemed 

to be safe. We are not alone in 

our fight against this disease, or 

in the measures we have taken 

to stop it.” 

Air bridges would involve 

passengers travelling between 

the UK and specific destinations 

not needing to self-isolate for 

14 days after arriving in the UK. 

The air bridges would be       

implemented on routes between 

countries deemed at low-risk of 

spreading coronavirus. 

Visit Britain chief executive 

Patricia Yates has said the    

tourism industry would benefit 

from air bridges with countries 

such as the US, France, Germany 

and Italy. 

So far, Portugal is the only 

country in discussions with the 

UK. If an airbridge connection 

is established, this would mean 

tourists going both ways would 

not have to quarantine upon     

arrival. 

Germany's borders will reopen 

from June 15 to tourists from 

the UK, the Schengen area and 

the EU. 

Currently, arrivals must        

self-isolate for 14 days – but    

arrivals from the UK, EU and 

the Schengen area will be        

exempt, unless entering from 

an area where there is a high 

rate of infection. 

However Greece said it will 

not accept visitors from Britain 

when it reopens its borders 

from June 15. 

The Greek Tourism Ministry 

said travellers from the permitted 

countries will be able to enter 

Greece on direct flights to 

Athens and to the northern city 

of Thessaloniki. 

The list will be expanded on 

July 1 to include other countries, 

the ministry said, but at the   

moment the UK is not included. 

Italy's borders have reopened 

from June 3 to EU tourists and 

citizens from the Schengen 

area, but Britain is not included 

in the EU or Schengen area. 

 

Cyprus to cover costs 

for Coronavirus             

infected tourists  
 

Cyprus has said it will cover 

all costs for anyone who tests 

positive for coronavirus while 

on holiday in a bid to bring     

tourists back to the island. 

But at the moment people        

in the UK are currently not         

included on a list of countries 

from which citizens are able to 

fly to Cyprus. 

The Cypriot government said 

it will pay lodging, food, drink 

and medication for patients and 

their families. Patients will only 

have to pay for the taxi ride to 

the airport and the flight home. 

In a public letter, the Cypriot 

government added that a       

100-bed hospital will cater        

exclusively to foreigners who 

test positive for Covid-19. And 

a 500-room "quarantine hotel" 

has been designated for relatives 

or people from the same group 

as someone who has tested 

positive for the disease. 

The letter has been sent out 

to foreign governments, airlines 

and tour operators outlining strict 

health and safety protocols to 

reassure visitors coming to the 

island. 

Cyprus, which boasts one of 

the lowest coronavirus ratios 

per capita having tested more 

than 10 per cent of its population, 

expects to lose as much as 70 

per cent of the €2.6m (£2.34m) 

in tourism-related revenue this 

year. 

International air travel to       

Cyprus will begin from June 9, 

initially with passengers from 

19 countries.  

Passengers will be required 

to take a Covid-19 test three 

days prior to departure.  

That measure will be lifted for 

a further 13 countries on June 

20, including Germany, Greece, 

Finland, Malta and Israel. They 

will then fill out a “Covid-19 

traveller declaration” stating all 

their travels 14 days prior to 

their Cyprus trip and that they 

have neither shown any coro-

navirus symptoms 72 hours   

before departure or come into 

contact with anyone infected 14 

days before. 

Upon arrival in Cyprus, people 

who are not in the same travel 

group must keep at least two 

metres apart outdoors and 

three metres apart indoors. 

Sunbeds will be spaced two 

metres apart and regularly        

disinfected. 

Hotel staff will have to wear 

masks and rooms disinfected 

upon every departure. 

Restaurants, bars, cafes and 

pubs will be cleaned and tables 

at these establishments will be 

separated by two metres, with 

a maximum of 10 guests. 

It remains to be seen 

whether UK citizens will be able 

to visit Cyprus this year. An       

estimated one million Britons fly 

to Cyprus each year, making       

it one of the country's main      

visitors.

P
arikiaki can confirm, 

that as of Wednesday 

3rd June 2020, after 

having contacted local hos-

pitals, churches, the Turkish 

Cypriot media and commu-

nity, funeral directors and 

from death announcements 

placed in our newspaper, 

that only one new Covid-19 

related death was recorded 

within the UK Cypriot com-

munity and that was in 

Northampton. 

To date, we estimate 311 

UK Cypriots (Greek, Turkish 

and Maronite) in total have 

died from Coronavirus. The 

figure includes 275 in London 

and 36 outside London. 

The total fatalities now          

include 180 UK Greek Cypriots, 

95 UK Turkish Cypriots and 

one UK Maronite Cypriot, all 

from London. Included in the 

UK Greek Cypriots are three 

married couples and two 

brothers. A total of 273 UK 

Cypriot deaths have been 

recorded in London. 

Outside London, there were 

nine UK Greek Cypriots and 

one UK Turkish Cypriot from 

Birmingham, three UK Greek 

Cypriots from Weston-super-

Mare, who were all from the 

same family, one from Derby, 

one from Lowestoft, one from 

Cambridge, one from Chelten-

ham, three UK Greek Cypriots 

and one UK Maronite Cypriot 

from Liverpool, one UK Greek 

Cypriot from Luton, one from 

Southend, one from Glasgow, 

one from Newport, one from 

Leeds, one from Hemel Hemp-

stead, one from Manchester, 

one from Middlesborough, one 

from Margate and one from 

Wakefield.  

Four UK Turkish Cypriots, 

one each from Colchester, 

Maidstone, Northampton and 

Suffolk, also passed away, 

bringing the total number of 

UK Cypriot deaths outside 

London to 36. 

It appears most of the deaths 

were the result of contact prior 

to the lockdown at events       

attracting large crowds. Having 

since followed Government 

advice on self-isolation and 

social distancing, this has led 

to the decline in fatalities. 

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 

over 50,000 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. The US has more than 

108,000 deaths. 21 people 

have died in Cyprus and 179 

in Greece. In Italy, 33,530 have 

lost their lives to the virus, and 

in Spain 27,778. China has 

recorded 4,634 deaths, France 

28,940 and Turkey 4,585. 

Britain is one of the last      

European 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 reopened 

schools for younger children 

on 1 June, after easing stay at 

home orders in May.

One UK Cypriot  
coronavirus death 
recorded this week



C
ypriot aviation scored a 

big win last week after 

Wizz Air said it would 

turn Larnaca airport into a    

base, as the island is trying to 

restore connectivity and the       

airline industry going through a 

hygiene makeover. 

Wizz Air, the largest low-cost 

airline in most of Europe,            

revealed its “new era of sanitised 

travel” last Thursday with an    

announcement that it was         

expanding its operations at       

Cyprus’ Larnaca International 

Airport. 

The Hungarian airline said         

it will base two Airbus A320       

aircraft at Larnaca airport start-

ing in July, and from there it will 

introduce eleven new services 

to seven countries. 

The move was a great boon 

for the Republic of Cyprus,         

as the island nation is in the   

process of rolling out new           

incentives to bring back tourists 

while also addressing corona-

virus concerns. LCA will become 

the 28th base for Wizz Air, 

which carried more than 800,000 

passengers last year to and 

from the Republic. 

The CEO of Wizz Air Group, 

Jozsef Varadi, said he was        

delighted to announce the      

company’s newest base at LCA 

after a decade-long presence in 

the southern town. 

“We see the potential and the 

demand for low-cost travel in 

Cyprus which is one of the most 

popular and rapidly developing 

tourist destinations,” Varadi said, 

adding that he was “confident 

Wizz Air will make a profound 

impact on Cyprus’ economic  

development and the ramp up 

of its tourism industry.” 

The airline has also put in 

place a series of “enhanced       

hygiene measures”, making 

mandatory the use of gloves       

for staff, anti-viral cleaning         

and disinfecting, removal of      

onboard magazines and the   

enforcing of social distancing 

measures. 

Hermes Airports, the company 

managing airports in Larnaca 

and Paphos, welcomed the 

move, which would make Cyprus 

the 28th base of Wizz Air             

“at such a crucial time for the 

aviation industry.” 

The CEO of Hermes Airports, 

Eleni Kaloyirou, said the decision 

was “a great vote of confidence” 

for the local industry and         

highlighted the rich prospects     

of Cyprus as a destination. 

“We are confident that 

through the expansion of our 

fruitful cooperation we will         

significantly increase the con-

nectivity of Cyprus to destina-

tions we strategically target for       

better access, with a significant 

benefit for our tourism industry 

and the Cypriot economy at 

large.” 

A day earlier, Wizz Air had    

announced it was prolonging a 

suspension of flights to and 

from Romania following the 

country’s extension of existing 

travel restrictions. 

Transport Minister Yiannis 

Karousos, who cited the Wizz 

Air deal as an example, said    

the government was initiating 

efforts to restore the country’s 

connectivity as best as possible. 

“The benefits for Cyprus are 

very important, in terms of both 

tourism and the economy, as 

jobs will be created,” Karousos 

said, adding that he expected to 

see some 600,000 passengers 

arriving on commercial and       

private flights in the month of 

August. 

The Republic of Cyprus has 

reopened for business under 

strict criteria and health proto-

cols after lockdown restrictions 

were lifted in May, with airports 

following suit this month.
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Wizz Air sets up base in Larnaca Congestion charge 

to rise by 30% 

L
ondon’s congestion charge 

is to increase by 30% from 

22 June and will be en-

forced seven days a week, as 

the mayor of London struggles 

to pay for the transport system. 

The government has confirmed 

a £1.6bn bailout of Transport for 

London (TfL) after fares income 

fell by 90% in the last two months. 

Mayor Sadiq Khan has accused 

the Department for Transport 

(DfT) of "making ordinary Lon-

doners pay the cost for doing 

the right thing on COVID-19." 

City Hall said the congestion 

charge will rise from £11.50 a 

day to £15 from 22 June. The 

hours of operation are also being 

extended to 7am to 10pm, 

seven days a week, instead of 

just weekdays. 

The charge was waived during 

lockdown when the majority of 

people living in or around London 

were working from home or only 

travelling for essential reasons. 

However, the £11.50 charge was 

reintroduced on Monday 18 May, 

along with the ultra-low emission 

zone (ULEZ) which costs £12.50 

for most vehicles and £100 for 

heavy lorries or coaches. 

The mayor's media office said 

the June increase will "encourage 

Londoners not to make unnec-

essary car journeys, and is       

expected to reduce journeys 

within the congestion charge 

zone by a third." 

TfL will temporarily extend the 

congestion charge reimburse-

ment scheme for NHS and care 

home workers. However, it has 

introduced other temporary 

measures such as stopping 

free travel for children and only 

allowing people over 60 or      

with a disability to travel for free 

outside peak hours. 

Fares on buses - scrapped to 

help protect drivers from COVID-

19 - will also be reintroduced. 

The Department for Transport 

said the bailout means TfL will 

be able to increase bus and 

Tube service levels "as soon as 

possible to ensure people can 

follow social distancing guide-

lines while on the network." 

Mr Khan said: "COVID-19 poses 

the biggest challenge to London's 

public transport network in TfL's 

history. It will take a monumental 

effort from all Londoners to 

maintain safe social distancing 

on public transport as lockdown 

restrictions are gradually eased. 

"That means we have to keep 

the number of people using public 

transport as low as possible. And 

we can't see journeys formerly 

taken on public transport     

replaced with car usage because 

our roads would immediately 

become unusably blocked and 

toxic air pollution would soar. 

"I ask that Londoners do not 

use public transport unless it is 

absolutely unavoidable - it must 

be a last resort. If you can work 

from home you should continue 

to do so.... 

“We will need many more      

Londoners to walk and cycle to 

make this work. That's why 

these plans will transform parts 

of central London to create one 

of the largest car-free areas in 

any capital city in the world."

10 million back “Justice 
For George Floyd” petition
M

ore than ten million 

people have signed an 

online petition demand-

ing justice for George Floyd, 

making it the fastest-growing 

and biggest petition in the         

platform’s history.  

The petition calls for the         

police officers involved in George 

Floyd's death to be arrested   

and charged. The four officers 

involved in Mr Floyd's death were 

fired from the police force last 

week, but only Derek Chauvin, 

the officer who knelt on Mr Floyd’s 

neck, has so far been charged. 

Campaigners say far more needs 

to be done to secure justice. 

The “Justice for George Floyd” 

petition has been widely shared 

on social media alongside calls 

to mobilise for protests and vigils 

around the world, suggestions 

for campaign groups to support 

and materials to increase under-

standing of racism and police 

brutality.  

Kellen S who started the        

petition says, “Now we need to 

use this momentum to get the 

other three officers arrested and 

charged. I started the petition 

because everyone was talking 

about it. I just wanted to get 

someone's attention so there 

could be justice for George. I 

would like to tell George's family 

that I hope they are doing okay 

and hope that more justice will 

be served soon.” 

The petition itself has been 

endorsed by dozens of cele-

brities including Beyoncé and 

the Kardashians, who have      

encouraged their followers to 

take action for George Floyd. 

Kajal Odedra, UK Executive 

Director of Change.org, says 

"'Justice for George Floyd' has 

become the fastest-growing and 

biggest petition in the history of 

Change.org. Over 400 other   

petitions have also been started 

to advocate for George Floyd.  

“Of the 10 million signers, 

over a million are from people in 

the UK and dozens of petitions 

have been started in the last few 

days to advocate for racial justice 

in the UK. These staggering 

numbers show for themselves 

the strength of feeling people 

have about his death and the 

urgency of tackling racism and 

police brutality not only in  

America but here in the UK too.” 
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F
ace mask covers inspired 

by comic books will be 

handed to child passengers 

in a bid to ease anxiety about 

easyJet’s new flight rules. 

The airline announced it is to 

make thousands available on 

selected routes when it restarts 

its operations on June 15. 

The covers feature lion and 

pilot designs, and are to be worn 

over the top of a young traveller’s 

own face mask. 

EasyJet’s requirement to wear 

a face mask in airports and on 

aircraft is part of a series of new 

safety and hygiene measures 

which will come into force once 

it resumes flights. 

There will be no food sold 

during flights, enhanced cleaning 

of planes, and disinfection wipes 

and hand sanitiser provided. 

Captain David Morgan, easy-

Jet’s director of flight operations, 

said: “We have teamed up with 

a comic illustrator to create some 

bespoke children’s face mask 

covers as we know the airport 

environment could feel different 

and possibly daunting for younger 

travellers when flying initially  

resumes. So we hope these 

face mask covers help children 

enjoy flying with us over the 

summer and this makes things 

a little easier for parents too.” 

Designer Will Sliney, said: 

“Flying with face masks is going 

to be a new experience for every-

one, especially young children, 

so I hope these fun designs,      

inspired by comic book charac-

ters, help to encourage kids to 

wear their masks onboard. 

 EasyJet’s initial schedule    

will involve mainly domestic        

flying in the UK and France. 

Further routes will be    

confirmed “over the coming 

weeks” as demand increases 

and coronavirus lockdown 

measures across Europe are 

relaxed, the airline said.

easyJet launch face masks 
for children 

Radiomarathon thanks Nicolaou family 

for donation in memory of Maria Adamou

B
ack in November 2019, a charity 

dinner in loving memory of Maria 

Nicolaou Adamou - who lost her       

battle with cancer three and a half years 

ago at the age of 46 - was organised at the 

Cypriot Community Centre by Parikiaki 

Newspaper together with the Cypriot 

Women’s League.  

All proceeds from the event – including 

tickets sales, bingo, raffle and private           

donations - amounted to £12,620 of which 

£11,120 was donated to Radiomarathon for 

children and adults with special needs,       

and £500 each to Vrionis Pavlou, Georgia        

Hosney and Valentino Erodotou to help with 

medical costs. 

Maria’s parents, Neophytos and Evoulla 

Nicolaou, received a thank you letter this 

week from Demetra Christou, Finance & 

Fundraising Officer for Radiomarathon.  

It reads: “On behalf of the Trustees, Staff 

and Users here at Radiomarathon, we 

would like to thank you for the cheque we 

have received of £11,120 in regards to the 

Dinner you have organised together with 

the Cypriot Women’s League UK and          

Parikiaki which was held on 29th November 

2019 in memory of your daughter Maria 

Nicolaou-Adamou. We would also like to 

thank you for your kind and continued        

support. 

“As you know, we a charity that offers 

services, help and support to the local       

communities, friends and families and all 

those affected by Learning Disabilities.        

Radiomarathon helps them to build on   

Confidence, Social, Living and Life Skills    

in order to allow them to lead a fully active 

and independent life. The above amount 

will help us to achieve our goals. 

“Once again, a BIG thank you.” 

Maria’s family would like to thank every-

one for their support during their period of 

grief and for the support in raising funds for 

a worthy cause.

“Ka tu te ihiihi”  

Stand fearless 

- Maori saying 
 

I have only ever seen two 

rugby matches in my life. One 

that I went to at Twickenham. It 

was England v Wales. I was 

bored. I was more interested        

in the mini hamburgers in        

hospitality afterwards. The other 

one was England v Australia on 

TV, in the World Cup final. It 

was, “Meh”.  

However, the most successful 

sports team ever is a rugby 

team. The All Blacks of New 

Zealand have an almost 80% 

win-rate, and have defined the 

benchmark for sporting excel-

lence for decades.  

What is the recipe for a 

“Super Team”? 

This question has challenged 

sports and businesspeople 

since time immemorial. People 

delight in stating their favourite 

super teams: the Brazilian foot-

ball team of 1970, Barcelona 

2004 to 2019, Liverpool in the 

1970s and 80s, Manchester 

United from 1992 to 2012.  

James Kerr has written the 

definitive study in the mechanics, 

in the DNA code of what it takes 

to be a super team: and he uses 

the All Blacks as the dissected 

specimen in his lab; as the 

matter in his petri dish. His book 

Legacy, charts 15 characteris-

tics that begin to understand the 

formula. 

It is an exhilarating read,       

and one that I’d recommend to 

anyone interested in building 

teams in sports, in business, in 

community ventures.  In life.  

Humility. Vision. Harmony.  

In chapter one, Kerr talks 

about their cohesiveness and 

humble teamwork. After a match 

debrief, a couple of the players 

will pick up a broom and sweep 

the changing rooms. While their 

nation revels in the victory, 

watching the highlights, and kids 

lie in bed dreaming of glory, these 

superstars, these millionaires, 

are sweeping the floor and 

cleaning up. No one looks after 

the All Blacks. They look after 

themselves.   

Consistency. Longevity.        

Sustained dominance.  

There is a great set of phrases 

that Kerr uses, “Pass the ball. 
Leaders create leaders.” The 

players feel an obligation to an 

established lineage, and (as  

the title suggests) an inherited       

heritage.  

Sacrifice. Ritual. Purpose.  

With words like these, as 

chapter headings, there is also 

an unmistakeable and deliberate 

religiosity to the whole enter-

prise. It’s quite a moving book, 

to be honest. It is smilingly read-

able and intensely enjoyable, 

with digestible sections and a 

well-structured journey of adven-

ture and discovery.  

We enjoy extracting these 

lessons in the hope that we can 

apply them to our lives. But we’re 

very often like the man in the 

Seferis poem ‘Psychology’, who 

bathes “in the waters of the 
Dead Sea, then dons a bitter 
smile, for business and clients.” 
But let’s not abandon hope, 

when entering here.  

One particular anecdote        

encapsulates the idea that 

‘champions do extra.’ And it has 

nothing to do with rugby, but it 

is of the same essence as that 

elusive elixir which makes the 

All Blacks so great. The Hun-

garian Karoly Takacs was a 

shooting sportsman who was 

denied a place in the 1936 

Olympics as only officers could 

qualify at that time. Then, just 

before the 1940 games, his 

shooting his hand was shattered 

by a grenade. He then taught 

himself to shoot with his left 

hand.  Unfortunately, the 1940 

and 1944 Olympics were can-

celled as war engulfed Europe. 

Finally, in 1948, Takacs           

competed in his first Olympic 

event, aged thirty-eight. He won 

gold, and set a new world 

record. A right hander, shooting 

left-handed.  

Champions do extra.  
 

James Neophytou

Book review: Legacy - 15 Lessons in Leadership

When to an invisible, omnipotent, 

Merciful Deity 

On your soul's knees 

You so humbly and fervently pray, 

Whispering those pleading words: 

''Please God, Don't Take My Beloved Away, 

Not yet, Not For A While, 

Not Just Yet....'' 

 

You desperately hope 

That your devout, ardent pleas 

Will speedily to heaven rise 

And the miracle you seek 

Will soon be granted. 

 

For it is then that your wish 

To prolong the thread of time 

Allotted to your dearest one, 

Becomes your only reason for living; 

A revelation that nothing else matters  

In this brief life, than your shared, 

Most precious, devoted love; 

 

For you know then 

That those happy times spent together 

In tender, loving and even 

Mundane, frivolous pastimes 

Have now become the shining epiphany 

Of what true love really means; 

The love that we should value 

And prize most of all 

And above all else. 

Love’s Prayer..... 
Poetry by Andreas N. Demetriou



 20      | Thursday 4 June 2020

How can I accurately  
estimate the value of my 
home contents? Andy Patikis 
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T
o make sure you have enough contents 

insurance, you’ll need to give an estimate 

of how much your possessions are worth. 

The estimated value you give is the maximum 

your insurance provider would pay if everything 

in your home was destroyed.   

The estimate needs to be as accurate as you 

can possibly get it. If your estimate is too high, 

you could end up paying more than you need to 

for your insurance. If it’s too low, you could end up 

underinsured, which means that your insurance 

company might only give you a percentage of 

any claim you make. 

According to the Association of British Insurers 

(ABI), one in five UK households could be under-

insured because they just don’t know how much 

their home contents are worth.  

When you estimate the value of your home 

contents you need to consider all your posses-

sions, not just the more valuable items that might 

be taken in a burglary. Some of your home 

contents are unlikely to be stolen, but they could 

be completely destroyed by incidents like fire 

and flood damage.  

In fact, the only things you don’t need to include 

in the estimate are the fixtures and fittings that 

are covered under buildings insurance. Fixtures 

and fittings include the walls, windows and roofs 

of your property, plus anything that’s secured in 

place to the walls or floor, such as fitted ward-

robes, the kitchen and bathroom suites. 

The best way to ensure you don’t miss anything 

when you’re working out your estimate is to move 

from room to room in your home! Take a pad 

and pencil with you so you can write down the 

estimate of how much you think everything will 

be worth. Don’t forget to include things that are 

put away in cupboards and drawers. 

If you wanted to be extremely thorough, you 

could write down a list of everything in your house 

that would be considered a content and search 

online to find out the values. 

Make a thorough list of each room’s contents. 

For example, you’d need to include the following: 

Furniture that is freestanding, including lamps, 

cabinets, sideboards and bookcases, as well as 

sofas and chairs, Artworks, ornaments and        

antiques, Electronics, such as your TV and laptop, 

All cooking equipment, such as the oven, microwave, 

kettle and toaster (as long as they’re not built in), 

The fridge and freezer, The food stored in the 

freezer and cupboards, Kitchenware, such as 

pots and pans, Freestanding appliances, such 

as washing machines, tumble dryers and dish-

washers, Bedroom furniture and linen, Cutlery and 

crockery, Books, DVDs and games, Clothes and 

shoes, Children’s toys, Jewellery and similar items, 

Cosmetics and toiletries, Garden furniture and 

equipment, and items such as play equipment 

stored in sheds or other outbuildings. 

Make a note of any high-value items. Most 

contents insurance policies will have a maximum 

limit that any single item can be worth before 

you need to specify it on the policy – this is com-

monly known as the single article limit.  

Get up-to-date valuations of jewellery and 

valuables. Some items, especially those that are 

rare and collectable, can increase significantly 

in value over time. The value of gold and other 

precious metals can also go up and down,          

affecting the value of jewellery. 

If an item increases in value but you forget to 

update your insurance policy, you’ll only be       

covered for its declared value. If an item increases 

in value significantly and it exceeds the single 

article limit, you’ll need to add it to the policy – 

otherwise it might not be covered at all if you 

need to make a claim It’s advisable to get a       

valuation certificate that’s generally less than 

three years old so, in the event of a claim, you have 

an up-to-date value. Have your valuable items     

re-valued on a regular basis to make sure you 

have enough contents insurance to cover them. 

You might also want to think about the value of 

anything that you carry with you outside the home 

– for example laptops, mobiles, watches, handbag 

and so on, and total these up so you know how 

much personal possessions cover you need.  

In order to get an up to date quotation and      

ensure your contents are covered correctly, please 

contact one of our advisers on 0207 691 2409 

or email enquiries@oncoverinsurance.co.uk

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

I
t has been 3 weeks since  

the housing market was        

re-opened after seven 

weeks in lockdown and there 

are already positive signs of 

growth.  

Property Portal Rightmove 

reported its busiest day on 

record on Wednesday 27th 

May, with more than six million 

visitors, which was an 18%        

increase compared to the same 

Wednesday a year ago.  

Yianni Aresti, Founder and 

Lettings Director at David Ast-

burys Estate Agency in Crouch 

End said, “We have experienced 
a surge in enquiries since the 
housing market was given the 
green light to reopen. Restric-
tions on movement throughout 
April meant that most tenants 
decided to stay put and placed 
their moves on hold, they are 
now ready to get going.” 

With the changes to the    

Governments advice announced 

around moving home, activity     

in the rental market has              

rebounded quickly. Estate 

Agencies like David Astburys 

reported having registered 12% 

more applicants so far this 

month compared with the same 

period last year.  

According to Rightmove the 

number of full property details 

being viewed on the portal        

recovered from its 35% drop 

during full lockdown and is now 

2% up on the same period last 

year.  

There has undoubtably been 

an economic fallout from the 

coronavirus crisis and the first 

signs of that were revealed last 

week.  

According to the Office for 

National Statistics (ONS), the 

number of people claiming    

Universal Credit or jobseeker’s 

allowance in April went up by 

856,500 to 2.1 million, a 69% 

month-on-month increase. 

But it isn’t just those newly 

unemployed people who        

have been affected. The total 

number of hours the average 

person works each week fell       

to the lowest level in over a 

decade.  

According to the Resolution 

Foundation, young people are 

most likely to have lost work        

or seen their income drop         

because of the coronavirus 

pandemic. More than one in 

three 18 to 24-year-olds is 

earning less than they were    

before the outbreak, many of 

whom would be renters or       

first-time buyers saving up to 

purchase a home. 

But despite this, data    

shows that first-time buyers   

are leading the increase in       

demand. In April, first-time 

buyers made up 44% of those 

searching for a property to buy, 

up from 24% in the same 

month last year. 

 

Community 
 

David Astburys Estate 

Agency in Crouch End made it 

a focus to help their Greek and 

Cypriot clients and Landlords 

during the lockdown by ensur-

ing that their properties were 

occupied and fully managed 

whilst following the Government 

Safety Guidelines.  

Yianni Aresti, Founder and 

Lettings Director said, “We 
have helped many Greek and 
Cypriot Landlords find tenants 
during this very difficult time       
of uncertainty and lockdown. 
We made it our focus in this 
very challenging time to show 
our commitment to our clients 
and the community and that’s 
one of the reasons why we       
believe we are the best in       
business.” 

The founders of the agency 

were all born and raised     

in North London and are     

personally embedded in the 

community. 

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys      

Estate Agency said, “It has 
been personally very hard to 
see how many Greek and      
Cypriot lives have been lost 
during this pandemic and as a 
result of COVID-19. We have 
lost friend and family members 
and we feel the pain of our 
community and feel it is part of 
our civic duty to try and help in 
any way we can.”

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

David Astburys Estate Agents
Specialising in Sales, Lettings & Property Management

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

davidastburys.com
crouchend@davidastburys.com
020 3000 6787
15 Park Road, London, N8 8TE

2019 WINNER

4.9 stars based on 
379 Google reviews 
from August 2017 
to November 2019

The Housing Market  
showing positive signs  
weeks after reopening



 21      | Thursday 4 June 2020

Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

A Rainy Day In 

New York  
 

A new Woody Allen film, espe-

cially during the 70s, 80s and 90s  

was always an eagerly awaited 

event. Lately he has sadly fallen 

out of favour with the public due 

to his private life but personally, I 

always find his films exciting and 

look forward to his latest projects 

with anticipation.  

This charming tale follows       

college students Gatsby (Timothee 

Chalamet) and Ashleigh (Elle      

Fanning), a couple very much in 

love on their way to New York for a 

romantic weekend. She is thrilled 

to meet auteur film director          

Roland Pollard (Liev Schreiber) 

for a school paper interview, while 

Gatsby, proud to show off his        

favourite New York places, arranges 

special lunches and drinks in 

order to entertain his out of town 

girlfriend. Inevitably things fail to 

go according to plan especially 

now that the rain begins to fall… 

Allen’s witty and unpredictable 

script shines while his strong cast 

that includes Selena Gomez Jude 

Law, Rebecca Hall and Chery 

Jones as Gatsby’s mother relish 

their smart dialogue. Chalamet is 

perfect incarnating Allen’s alter 

ego, while Fanning is suitably fresh 

and innocent especially in the  

delectable scene with famous actor 

Francisco Vega (Diego Luna) which 

pays tribute to Fellini’s NIGHTS 

OF CABIRIA.  

A little gem that certainly           

delivers perfectly complimented 

by Vittorio Storaro’s stunning      

cinematography! (On Demand) 
 

The High Note 
 

Nisha Ganatra’s last film was 

the delightful funny biting satire 

LATE NIGHT with Emma Thomp-

son. She now turns her attention 

to the LA music scene but not with 

as much success. She tells the 

story of Maggie (Dakota Johnson), 

the hard working personal assis-

tant to the legendary singer Grace 

Davis (Tracee Ellis Ross), whose 

career is now in decline. Maggie 

has aspirations of becoming a 

music producer and with a plan 

to resurrect Grace’s career… 

Johnson and Ross work well 

together and share an expert 

knowledge when it comes to fame 

as both are children of famous 

parents. Dakota is the daughter 

of Melanie Griffith and Tracee of 

Diana Ross; both deliver effort-

lessly classy performances but 

they need a better script than this 

which lacks conflict and tension. 

(On Demand from Universal) 
 

The Last  

Full Measure 

Writer/director Todd Robinson 

tells a passionate true story that 

intercuts between the Vietnam War 

and 34 years later when a group 

of veterans talk about the heroic 

actions of Airman William H.          

Pisenburger (Jeremy Irvine), who 

sacrificed his life in order to save 

others. The flashback sequences 

are told with clarity even though 

the young actors hardly bear any 

resemblance to the elite cast, in-

cluding Peter Fonda in his last role, 

that play them in their later years.  

The slow pacing in the contem-

porary scenes and the sentimental 

music threaten to sink the project 

yet a powerful story worth witness-

ing. (On Digital Platforms) 
 

Echo In The Canyon 
 

This enjoyable documentary 

follows Jakob Dylan, son of Bob, 

as he visits Lauren Canyon in L.A, 

in order to celebrate the music 

scene from the sixties. An inspira-

tional place and time where iconic 

bands like The Byrds, The Beach 

Boys and The Mamas and Papas 

started to create their classic tunes 

that will live forever.  

Dylan gathers valuable informa-

tion from Ringo Starr, Michelle 

Phillips and Eric Clapton amongst 

other musicians who share their 

memories of these glorious times. 

Re-live the sixties! (iTunes) 
 

To The Stars 

A touching, unpredictable film 

from Martha Stevens, who sets 

the action in a small and deeply 

conservative town in Oklahoma. 

The time is 1960 and THE           

MAGINIFICENT SEVEN is the 

main attraction at the cinema. 

The arrival of free spirited Maggie 

(Liana Liberato) causes a stir 

especially when she befriends Iris 

(Kara Hayward), a lonely, uncom-

fortable teenager bullied by her 

schoolmates…  

Stephens creates the period 

most persuasively and elicits      

tremendous performances from 

her cast. A familiar setting but told 

with originality and great sensiti-

vity! (iTunes, Amazon, Google 
Play, Sky, Virgin) 

 

The Specialists 

Sergio Corbucci’s bright and 

colourful 1969 spaghetti western 

is set in Blackstone USA but is 

filmed entirely in Italy and the    

dialogue is in French. Johnny 

Hallyday, the French rock and    

roll singer, plays Hud, a notorious 

gunslinger who arrives in Black-

stone following his brother’s 

lynching for wrongfully accused 

of robbing a bank…  

This neglected western from 

the sixties is pure escapism with 

nasty villains and a broody, moody 

hero in Hallyday, whose strong 

presence defines perfectly the 

period. (Blu-ray from Eureka       
Entertainment)  

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

THE UNCERTAIN KINGDOM: 

This terrific selection of highly 

original and inventive short films 

were commissioned in reaction  

to Brexit. 20 films divided into          

2 Volumes: All films deserve a 

mention but the highlights from 

Volume 1 include: Ellen Evans’ 

hard hitting documentary MOTH-

ERLAND focuses on British          

Jamaicans forced back to their 

“home country” by the government. 

Sophie King’s bizarre SWAN  

features Mark Addy as a patriotic 

family man determined to face the 

challenge of becoming a swan. 

Rebecca Lloyd Evans’s experi-

mental documentary GRIT/ 

OYSTER examines female sexu-

ality through the eyes of three 

women. The standout from Volume 

2 is Jason Wingart’s terrific 

PAVEMENT - a moving tale of a 

homeless man sinking into the 

pavement outside a Manchester 

bank. Guy Jenskin’s wonderfully 

eccentric DEATH MEETS LISO-

LETTE tells the story of a young 

girl who discovers the Grim Reaper 

locked in a barn and finally David 

Proud’s witty VERISIMILITUDE 

focuses on a disabled actress 

hired for a pretentious film in order 

to coach a pompous actor how to 

play disable. (On Demand from 
Verve)  

 

SCREENED OUT: This is a 

family affair for Jon Hyatt’s intelli-

gent documentary, which examines 

the increasing addiction to smart-

phones and social media. Hyatt 

interviews experts, teenagers as 

well as his wife and children, who 

eagerly offer their opinion on the 

subject. Hyatt’s film is watchable 

and well-constructed even though 

we have already seen this kind  

of analysis in similar projects. 

(iTunes, Amazon, Google, Sky 
Store & Rakuten)  

 

MS SLAVIC 7: Sofia Bohda-

mowicz tells a semi-autobiograph-

ical story of a young woman who 

discovers letters in a Harvard         

library archive which her great 

grandmother wrote to a Polish 

poet. Nothing much happens – 

the protagonist walks aimlessly 

about almost in slow motion        

and letters are read. File under 

pretentious (MUBI)  

“Non, rien de rien - No   

nothing, no, I don't regret      

anything”. Listening to Edith 

Piaf emote you believe every 

word such is her defiance in 

the face of enormous personal 

adversity during a turbulent 

life. Onomatopoeically nick-

named ‘The Little Sparrow’ for 

one so passionate, she is the 

kind of chanteuse we all need 

right now to lift our spirits. 

Others will prefer Dame Vera 

and her White Cliffs’ but for 

me this Piaf song plus several 

others, including La Vie en Rose, 
Milord and Padam Padam 

make me shiver me timbers 

every time.  

Somebody else who also 

regrets very little and shivers 

only when excited by his own 

reflection was Narcissus, who 

in both Ovid's and Pausanias' 

versions dies by a pool gazing 

at his own reflection that he 

falls in love with. He has no 

concern about anything around 

him. He takes his last dying 

breath by himself and dies by 

the image that he will never 

have but so badly desires. 

Such self obsession is thank-

fully not rife but this solipsistic 

state made me wonder why 

some people behave in the 

way that they do. Even during 

the time of a pandemic and a 

country in crisis. A time for   

self reflection of the non-       

narcissistic type and an oppor-

tunity to ponder the past,  

present and future. Staying 

well would suffice for me. 

Nevertheless, my reflections 

signposted me to an interest-

ing book, The A-Z of Curious 

County Durham. It has been 

described as “a book that 

draws upon the varied history 

and unique heritage of the 

County Palatine of Durham…

a catalogue of curious tales, 

odd anecdotes and quirky 

characters…stories of haunt-

ings, murders and mysterious 

deaths…at times tragic, at 

times comic, but always          

entertaining.” I knew there 

was something about that 

North Eastern outpost (to 

Southerners), apart from the 

magnificent cathedral and its 

gargoyles, that draws twenty 

million visitors each year.        

Apparently many of them          

include Barnard Castle on 

their itinerary. It’s a bit of a 

schlep from London but        

Newcastle is a hop, skip and   

a jump away.  

I haven’t been there for a 

while. “Avec mes souvenirs   
j'ai allume le feu - With my 

memories I lit the fire.” It’s         

incredible what the human 

memory and imagination is 

capable of. Some can even  

interpret the phrase ‘Stay at 

Home’ as an invitation to stay 

at any one of your several 

abodes wherever you happen 

to be should you transgress. 

After all why should my civil 

liberties and freedom be     

denied when I have so many 

options? Down with the nanny 

state and all those who create 

policies to protect us from       

potential death. I don't want 
your freedom, I don't want to 
play around. But playing around 

is so much fun, especially 

when its naughty and breaks 

the rules. An immediate     

example that springs to mind 

is a bit of alfresco how’s-        

yer-father. Hidden behind   

rose bushes, a warm, sultry 

day with a cooling breeze a         

welcome relief, making every-

thing feel more intense and 

last longer. An hour even. And 

then in a puff of smoke and 

beautiful petals all is done. 

Back in the real world of 

normal people (excellent BBC 

series) life remains tough. 

Nonagenarian grandmother, 

in week ten of shielding, is at 

breaking point. Desperate to 

see grandchildren her usually 

calm disposition is slowly      

and inexorably being pulled       

to pieces. Niece’s grandfather 

becomes one of the thirty 

eight thousand dead. Boris, 

the black mongrel owned by 

next door neighbours, has 

gone missing. Distraught, they 

search throughout the night. 

“Mes shagrins, mes plaisirs - 
My sorrows, my pleasures”. 

Life goes on and the many 

continue to follow the rules. 

The few flout them, their       

vanquished vanity remaining 

intact in preparation for their 

next dirty deed. At this time        

of morbid darkness their     

torch song continues to blaze 

brightly. “Non, je ne regrette 
rien”. Comme tu veux monsieur 
but beware the karmic wheel 

of fortune.  

Finally, the Deputy Chief 

Medical Officer, Jonathan 

Van-Tam made this statement 

at the Downing Street daily 

briefing on Friday 29 May –   

“In my opinion the rules are 

clear and they have always 

been clear. In my opinion       

they are for the benefit of all. 

In my opinion they apply to 

all." Padam Padam! And so 

Milord I rest my case and 

await the verdict of The People 

who as the Prime Minister 

said  “will make up their own 

minds about this”. All hail       

democracy. As for me, I’m off 

to Specsavers for my annual 

eye test. 

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Non, je ne  

regrette rien 
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T
he sense of smell is   

present for the purpose 

to protect us and keep us 

safe. Apart from liking or dislik-

ing particular smells, perfumes, 

aftershave, or that some people 

may think a certain smell is too 

strong, overpowering or even 

nauseating, there are some 

types of smells that most of us 

will find repugnant, like that of 

smoke or food that is rotten; 

This is to warn us of danger. 

There are the good smells, 

that just feel oh so good, like 

tasty food we love or maybe a 

certain scent that just makes us 

feel great, confident, calm or 

desirable.  

We are aware that our sense 

of smell is closely linked with 

controlling mood, memory,        

behaviour and emotion. Often a 

certain smell may trigger a long 

forgotten experience, or a parti-

cular scent may be associated 

with a particular person - whether 

it is an aroma of vanilla  which 

reminds us of a comforting cake 

that Grandma used to bake       

or walking past a cafe and 

smelling the brewed coffee. In 

my case, the smell of freshly 

baked bread is unbeatable, it 

reminds me how blessed we 

are in life to have food in itself. 

For many, the aquatic fresh smell 

of the ocean reminds us of that 

beautiful holiday by the sea.  

We try to recreate the feeling 

with scented room sprays,      

candles, or burning scented       

incense sticks, but as they burn 

out, the scent diminishes and is 

lost. However, when I performed 

at the Mind Body Soul exhibition 

last year, I was drawn to a stand 

by its glorious colourful display 

of stones and decanters full of 

intense aroma. On looking and 

picking each them up, I was stuck 

on this little marbled heart with 

the most amazing scent - a 

mixture like that of a musk type 

aftershave and forest berries. I 

was hooked and knew it would 

have a place in my home.  

I was intrigued by these        

unusual, ornamental, scented, 

shaped stones and rocks. 

Speaking with the gentleman at 

the stand, I discovered that 

Robin previously worked in 

manufacturing with some of the 

top brands of cosmetic fragran-

ces we are all familiar with. It was 

no wonder that these stones had 

so outstanding. A year later and 

I can still smell them around the 

home. The smells linger as they 

are within absorbent materials 

like that of volcanic rock from 

Italy that is responsible gathered. 

It holds the scent and diffuses.  

The other creation pioneered 

is the absorbent material, a 

mixture of a plaster and ceramic 

technique with touch of creative 

colour marbling and in beautiful 

shapes. These can be placed as 

part of decor display or placed 

in drawers or cupboards to make 

all everywhere smell divine. 

Oddly, my chosen favourite      

fragrance, that I was originally 

drawn to, was called Aphrodite, 

a mix of black iris, vanilla,         

jasmine, as well as other added 

fragrant oils, perfectly apt and 

fit for any goddess of course.  

There are many other             

fragrances, like that of fragrant 

lavender to help relax and         

unwind, some are for stress, 

some smell like a spa, some 

menthol type smells to help 

breathing; there is something 

for everyone's requirement. So 

remain calm or energise by filling 

your home with comforting       

fragrance that will make you 

relax and free your mind. You 

can try for yourself if you wish 

by visiting www.corincraft.com 

or call 01323 488 772 and 

quote code Parik20 for a   

20% discount up until the 18th 

June, agreed especially for all 

Parikiaki readers.  

For those that want another 

type of pure fragrance, there is 

frankincense which also comes 

in different fragrant oils from 

Oman - all resins are ethically 

sourced and 100% organic. 

Based in Camden from The 

Frankincense Store and estab-

lished since 2009. Buy online at 

www.frankinsence.com 

All smells benefit the mind, 

body and soul. 
 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Smells so good

Date of issue:  

28 March 2019 

 

Centennial trees are elements 

of our natural and cultural      

heritage. Such trees have 

managed to survive both bad 

weather conditions over the 

centuries as well as the disas-

trous insanity of fire and the    

inconsiderate human actions. 

Their existence runs alongside 

many important historical events 

and it is often connected to the 

traditions, myths and legends 

of our long-suffering island. 

 

Agia Mavri Oriental Plane 

(Platanus orientalis) 

With a girth at breast height 

of 8.20 m and 38 m in height, 

this tree is approximately 800 

years old. This is a deciduous 

tree with a dense crown and a 

grey to white or grey to brown 

bark with palmate-like leaves 

borne alternatively on the stem. 

It is native to Cyprus and found 

in riverine settings and near 

springs. In 2004 it was declared 

protected. 

 

Cypress in Kathikas 

 (Cupressus sempervirens) 

With a girth at breast height 

of 4.35 m and 14 m in height, 

this tree is approximately 700 

years old. This is an evergreen 

tree with a broad or narrowly 

conical crown and a grey bark 

lightly fissured. It has small 

scale-like leaves arranged in 

opposite decussate pairs. It is 

native to Cyprus and often found 

in calcareous precipices and 

slopes in many places of the 

island and mainly in the Penta-

daktylos massif. In 2017 it was 

declared protected. 

 

Terebinth Tree in Apesia 

(Pistacia atlantica) 

With a girth at breast height 

of 6.80 m and 10 m in height, 

this tree is approximately 1,500 

years old. This is a robust       

deciduous tree with a dense 

crown, a brown-grey bark and 

compound leaves. It is native 

to Cyprus and found in villages, 

fields, rocky slopes, houses’ 

yards and near chapels in many 

places on the island. In 2004, 

it was declared protected. 

 

Souce: Cyprus Post 

Andrew Menelaou

Cyprus: 

Centennial trees in Cyprus

Philately New e-book features ‘life-changing 
secrets to impact your health’

U
K Cypriot author 

George Athanasiou has 

launched an e-book titled 

4 Life-changing and Scandal-

ously Simple Secrets to Impact 

Your Health and Unleash       

Longevity. 

He explains: 

Health is not just the absence 

of sickness, they say, but is that 

unbeatable sense of feeling 

well with yourself. It’s that          

all-encompassing condition of 

well-being. 

If you are like me, and are 

hypnotised by these captivating 

principles, read carefully           

beneath but, most importantly, 

do what you read. Practise. 

Walk the walk and witness the 

quintessence of these words. 

They are real, magical and 

worth trying. 

4 amazingly handsome,        

accessible, unbelievably effec-

tive and powerful secrets to 

turbo-charge an illness-free 

and long life.  

4 risk-free, killer secrets that 

will blow your mind with their 

simplicity.  

4 belief-shattering ways to 

boost your health and make 

this e-book one of the smartest 

moves you’ve ever made; and 

if properly applied, could elimi-

nate almost all illnesses from 

the face of the Earth.  

These secrets should be       

the fulcrum around which the 

health services of all countries 

must be revolving. They are well 

within your reach. Yet, you will 

never hear health professionals, 

experts, or pharmaceutical   

conglomerates to actually insist 

on them.  

There is no fuss. No jokes. 

Only pure facts and results. 

This is an absolute amalgam       

of tested life practices. It lies 

with the readers to apply and 

witness themselves the eligibi-

lity of them. If it wasn’t like this, 

I wouldn’t have dared to go 

public, would I?  

Going a step further, I’d say 

that these secrets are the       

most influential practices and 

habits of all daily practices        

and habits. Their collective 

benefits to health and longevity 

are monumental.   

My only wish is for this stuff 

to spread across the globe.        

It’s imperative and necessary, I  

believe. Now. Not tomorrow. 

There is no room for procras-      

tination in these volatile times. 

I can’t stress enough how      

important it is for us to imple-

ment these secrets in our daily 

routine. I had enough of trying 

to talk people over about them; 

that’s why I gave rise to this       

e-book. 

In short, these four   

good-looking practises offer    

the endmost health and, conse-

quently, inject years, energy 

and life into your life. But there 

is a catch: you must practise 

them for as long as you live. 

Otherwise this e-book goes in 

vain.  

And you know very well that 

life rewards us for the things  

we do, and not for our ideas,      

wishful thinking or daydream-

ing. It’s the action that counts, 

and actions always speak louder 

than words. So, if you are here 

to learn the secrets, this is the 

critical takeaway: practise what 

you are going to read.   

I wish you the absolute      

best, and may your days be 

long and counted in tens of 

thousands. 

You can purchase the book 

online at www.amazon.co.uk/ 

dp/B086RQ1FDC 



Peter Andre makes reality TV return 

with new series ‘Life with the Andres’ 

For the first time in seven years, Peter Andre has let cameras 

inside his Surrey home for a brand new reality series, Life with 
the Andres.  

Episode one saw the Andre family show us how they're        

dealing with life under lockdown, whilst the second episode 

gave us a glimpse into how they keeping fit, having fun, and 

keeping their sanity while dealing with the lockdown.  

The latest episode also saw Peter and his wife Emily clash 

over whether to send their kids back to school. The singer, who 

has been taking care of the kids while Emily goes to work for 

the NHS, was firmly on the side of keeping their young kids at 

home. He said: “Even if there's one tiny bit of risk, why would I 
wanna put my kids in that position? I feel like we're putting them 
in a situation where they are the guinea pigs.” 

He added: "The only reason I would do that is because you 
are a doctor and if you think it is safe then I believe you." 

Trainee doctor Emily, who prefers daughter Amelia went back 

to school, responded: “There's a risk when you step outside 
your front door of anything ...I understand for you it feels like 
this big fear that is outside of our control. The point is there is 
no right or wrong answer, it's on balance what you think is the 
right thing to do.” 

Catch Life with the Andres on The Sun’s YouTube channel, 

every Wednesday and Sunday from 7.30pm.
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Andrea Georgiou 

New single from 

Oikonomopoulos 
 

Popular Greek laiko artist 

Nikos Oikonomopoulos (and my 

personal favourite!) is back with 

a new single you’ll be singing 

along to all summer! 

Skase Ena Fili launches the 

singer’s collaboration with new 

record label, Heaven Music, and 

brings some joy into our lives 

during this unprecedented time. 

“I am overjoyed with my new 
single and I want to share it with 
you first. In this extraordinary 
period we are living through, a 
warm hug or a tender kiss is 
needed now more than ever,” 
he posted on social media.  

He added, “The song will be 
aired exclusively on various radio 
stations throughout the country. 
I believe you will all fall in love 

with it as quickly as I did, and 
together we will make Skase 
Ena Fili this summer’s slogan.” 

The song is composed by 

Christos Dantis with lyrics by 

Nikos Sarris. It received first   

airplay on selected radio stations 

throughout Greece and Cyprus 

on Monday (1 June) before its 

official release.    

Meanwhile, a party took place 

on Sunday evening to celebrate 

Oikonomopoulos’ deal with club 

owner Costas Bertakis. As soon 

as circumstances allow, the sing-

er will be one of the headlining 

acts at either Fantasia, Teatro or 

Vogue nightclubs. Other singers 

in the Bertakis group include 

Konstantinos Argyros, Natasa 

Theodoridou, Petros Iacovides, 

Stan and Eleni Foureira. Could  

we possibly see an Argyros – 

Oikonomopoulos collaboration? 

Only time will tell!

F
or nearly four decades, 

the Cypriot Wine Festival 

& Business Expo          

(CyWineFest) with Parikiaki, 

has prided itself on bringing    

the community together in 

celebration of Cypriot culture 

here in the UK. 

What originally started out as 

a bazaar, has today become 

recognised as the largest      

Cypriot event outside of Cyprus.  

Unfortunately, as with all 

large scale events across the 

globe, due to the current coro-

navirus pandemic, and adhering 

government guidelines, the 

CyWineFest committee made 

the difficult decision earlier this 

year to cancel this year’s event, 

(which would have taken place 

this Saturday 6th and Sunday 

7th June) for the health and 

safety of the community. 

Just thinking about CyWine-

Fest will trigger nostalgia in 

many of us, having grown up 

with the festival over the years. 

For some, the attraction is 

catching up with dear friends 

and family under one roof, 

whilst for others, they may visit 

to enjoy the music and tradi-

tional Cypriot dancing or even 

just to indulge in the unlimited 

free wine tasting and the wide 

range of other traditional food 

and drink stands on show. 

Who doesn’t look forward to a 

pitta of souvlakia washed down 

with an ice cold KEO beer, or a 

delicious plate of kleftiko with a 

glass of xynisteri wine?! 

The entertainment pro-

gramme is always one of the 

main attractions of the festival. 

Each year, renowned artists 

from Cyprus and Greece –  

previous performers have         

included Anna Vissi, Yiannis 

Ploutarchos, Konstantinos       

Argyros, Despina Vandi, Elena 

Paparizou, Peggy Zina, Keti 

Garbi and George Dalaras        

to name a few - have closed 

the event with a 2 hour perfor-

mance.  

And of course, the entertain-

ment programme wouldn’t        

be complete without our       

community support acts which 

include singers, musicians, 

dance groups and comedians. 

Year after year, the Cypriot 

Wine Festival & Business Expo 

attracts on average 10,000 

people from all ethnicities,       

cultures and backgrounds 

yearning for a taste of Cyprus.     

Whilst this grand community 

two-day extravaganza may not 

be taking place this weekend 

at Lee Valley Athletics Centre 

as planned, we hope and pray 

that we will see you in 2021.  

Mark the dates in your 

diaries…. Sunday 30th &        

Bank Holiday Monday 31st 

May 2021….but for now, keep 

safe!

Memories of  past CyWineFests on the week we 
would have been celebrating the 38th such event

The Cyprus Broadcasting 

Corporation (CyBC) has         

confirmed that Sandro will not 

be representing Cyprus in the       

Eurovision Song Contest 2021.  

A statement released says 

that the decision was a mutual 

agreement with Sandro and his 

management and took into con-

sideration his schedule of com-

mitments. It adds, “The Cyprus 
delegation would like to take this 

opportunity to sincerely thank 
Sandro for representing Cyprus at 
‘Eurovision: Europe Shine a Light’ 
and to wholeheartedly wish him 
all the very best in the future.” 

Sandro was to fly the flag for 

our island with the song Running 
at this year’s contest which was 

cancelled due to the coronavirus 

pandemic. CyBC has not con-

firmed how they intend to select 

their entry for next year.

Eurovision 2021: Sandro will not be 

representing Cyprus
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How Aroma Patisserie is getting back to work amid Covid pandemic

E
stablished 22 years 

ago by Andreas  

and Maria Ioannou, 

Aroma Patisserie, located 

at 424-426 Green Lanes, 

Palmers Green, London 

N13, has become one of 

the most recognisable 

brands within the Cypriot 

community, but have also 

extended the influence of 

Cypriot baked goods,       

supplying the public with 

their tasty pastries and 

cakes, not to mention a  

variety of freshly baked 

Cypriot bread.  

The unexpected Covid-19 

crisis has had a crippling      

effect on many businesses, 

especially in hospitality, 

and this sudden change of         

lifestyle took its toll on        

Andreas and Maria and 

subsequent changes were 

made to their business and 

lives. 

As soon as Prime Minister 

Boris Johnson announced 

the lockdown, Aroma Patis-

serie closed its doors, even 

though they could have 

continued operating on a 

takeaway and delivery 

service basis. Three factors 

contributed to that decision, 

being the health and safety 

of staff and their customers; 

secondly they were       

conscious of not complying 

with the new rules and   

regulations set out by the 

Government; and thirdly 

and most unfortunate, they 

had a bereavement in the 

family - Anna, the mother 

of Maria, was rushed to 

hospital originally with 

complications originating 

from a chest infection,       

however, whilst in hospital 

she contracted Coronavirus 

and sadly passed away.  

The premises consist        

of three parts; at the rear   

of the building is the        

workshop area where all 

the preparation and cook-

ing is done (all products 

are made inhouse); the 

service area at the front 

where the customers are 

served over the counter 

and thirdly, the table service 

area. 

An immediate priority to 

Aroma was managing a 

safe return of staff to the 

workplace. Providing the 

necessary precautions in 

making the workplace   

safe to work also installs 

confidence in customers, 

so it was crucial to imple-

ment all the up to date 

health and safety regula-

tions, as well as the new 

regulations set out by the 

Government to combat the 

spreading of Coronavirus. 

A risk assessment was 

carried out taking every   

scenario into consideration; 

as the premises was closed 

for over seven weeks, it was 

imperative that a deep-

clean was carried out      

before re-opening; facilities 

for the staff to be able to 

regularly clean the area 

where they work was          

organised; guidance on 

personal hygiene and more 

regular checks on the   

standard of cleanliness; 

keeping a closer eye on 

cleaning supplies, anti-viral 

hand sanitisers, as well as 

personal protective equip-

ment. 

Aroma Patisserie has        

20 employees who were all 

furloughed; the next step 

Andreas and Maria had       

to consider was how to      

reintroduce staff members 

back into the workplace. 

Part of the strategy was to 

open with reduced hours, 

from 10.00am - 4.00pm 

Monday to Saturday. It   

was deemed that seven 

members of staff were        

required to operate at       

this capacity, taking into 

consideration where they 

live and how they commute 

to work, as well as their 

family arrangements. 

It was vital that these 

seven staff members had 

an induction on the new   

processes, whereby the 

procedures they would have 

to follow to ensure safety 

were carefully explained to 

them, always focusing on 

health and safety issues 

for their wellbeing and that 

of the customers. 

All these steps had to      

be taken and only once 

they were satisfied of the 

staff’s competence to follow 

these new procedures and 

to ensure that there would 

be no breaches of health 

and safety which could 

jeopardise the entire opera-

tion. Thus, everything is 

continually monitored with 

random checks, to make 

sure that staff follow the 

right procedure. 

Having being closed for 

seven weeks, another 

issue was letting the public 

know that Aroma Patisserie 

was opening its doors 

once again, though only for 

take away and deliveries, 

and there was also the 

challenge of notifying those 

customers that are afraid 

to venture out, that the        

utmost precautions have 

been taken to  ensure their 

safety. Thus, a whole           

advertising campaign begun 

using local community 

media  and via social media 

platforms. 

Aroma Patisserie were 

only able to achieve this  

transition using various 

Business Support schemes 

that the Government            

announced such as the      

Job Retention Scheme, Vat 

Deferrals, Business Rates 

holiday, Grants - Retail, 

Hospitality and Leisure 

Grant Fund (RHLGF) and 

the Bounce Back Loans 

Scheme to help businesses 

that have been effected 

both during the Coronavirus 

pandemic and to prepare 

themselves for once the 

lockdown is lifted.

There is a wide range of financial support available to firms of all sizes. 

For more information visit 

https://www.gov.uk/coronavirus/business-support 

  

Checkout the simple Business Support Finder  

to see whether your business is eligible for financial support 

https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder 



Aroma Patisserie Safety Issues

A
 huge leap of faith was 

taken by Aroma Patisserie 

in closing for seven weeks, 

requiring redesigning the shop         

to accommodate these  issues, 

having only recently refurbished 

the entire premises, incurring 

more costs. 

Upon approaching the prem-

ises, it is clear from the notices at 

the entrance, that this establish-

ment is taking every precaution 

and to be as informative as       

possible to the passing public     

and of course to their returning 

customers, who must get used      

to only two people served at any 

one time.  

A perspex barrier has been        

installed to avoid close contact 

with customers and more rigorous 

cleaning and sanitising is taking 

place within the shop. The owners 

have taken on a huge task but 

have accepted that this is the way 

forward, by following Government 

guidelines for the safety of us        

all. 

Once the premises had been   

restructured and reorganised to 

accommodate both a takeaway 

and delivery service, a signage 

company was commissioned to 

create all the necessary artwork 

to enforce the social distancing 

message, floor markings, and      

notices to customers showing 

what 2m apart looks like to            

encourage them to follow the new 

government guidelines. 

Andreas and Maria took a good 

look at the list of all their staff 

members to see whom they would 

be calling in to carry out the 

necessary jobs, first taking into 

consideration who  may be at risk 

and secondarily, how far the       

employees live from the premises 

and whether they commute with 

their own car or take public        

transport.  

A decisive factor in devising  

this list was that the members of 

staff that live near, or have their 

own car, be the best option to       

resume their duties at work in 

order to safeguard them from 

travelling with public transport 

where they could be exposed to 

congestion and thus be at risk; 

these precautions were taken by 

Aroma Patisserie due to the         

nature of dealing with foodstuffs.  

Once the list was composed, 

their next step was to give the 

  newly returning staff an induction 

on the recently refurbished       

premises and how the processes 

deferred from pre-lockdown,         

especially focusing on safeguard-

ing health and safety and the    

wellbeing of themselves and their       

customers. 

The ever important issue is       

hygiene, which has really been 

stepped up - hands must be 

washed regularly, the returning 

staff were provided with hand 

sanitisers, anti-viral hand gel, 

gloves and masks in ample 

supply, with the instructions and 

training briefings on their correct 

usage, since both can be             

ineffective if used inappropriately.        

They were also advised that even 

amongst each other and wherever 

possible, to keep two metres        

distance to reduce risk further.   

Also, it was stressed to the      

staff that social distancing must 

be kept among themselves on 

communal areas, canteen and 

kitchen. 

Aroma have adopted a flexi 

work pattern for the returning staff; 

hours have been drawn up based 

on working hours required for 

each of the returning staff to      

complete their specific output and 

the three areas of the organisation 

can function at different times,           

especially now that the eat-in area 

is closed to the public, providing 

a greater distance between the 

staff. Thus, each staff member’s 

skill is allocated to a area to make 

use of the space previously taken 

by queuing customers.  

It is also the responsibility of 

each staff member to clean the 

area that they are allocated to and 

this is done on a regular basis. 

The staff have been inducted   

to share the responsibility with 

customers by reminding them of 

the proper way to conduct them-

selves in their premises, making 

sure there is plenty of ventilation, 

but given the recent weather, this 

has been a welcomed change.  

Making sure customers comply       

with all the details set out by         

the government guidelines is        

obviously a challenge for them - 

having to tell customers used to 

a certain way of interacting is        

difficult, however it is helping 

Aroma organise 

and prepare them-

selves and ensure 

that customers are 

being served at a 

pace that guaran-

tees that the proce-

dures are followed. 

They are very clear 

that waiting times 

are not the priority 

and although the customer may 

not be too happy about this short 

term, long term it is potentially 

saving their own lives or those 

close to them.  

Aroma have been following the 

guides to a T- we’ve witnessed 

them reminding customers to look 

at the floor signs, look ahead and 

not on the phone, staying two 

metres apart and as a further      

precaution, only two people in      

the premises to be served at any 

time. 

The procedures have been            

maintained since Aroma’s re-

opening and it is imperative that 

the management stay on top, 

monitoring these issues on a 

regular basis, and not to allow for 

the staff to be complacent and 

drop the bar so to speak. 

It is completely understandable 

just how tiring it can be, as             

although this pandemic has inad-

vertently reduced Aroma’s opening 

hours, the hours of work have       

increased, working harder to keep 

on top of all these measures, with 

staff, customers, and in keeping 

the quality of produce the brand 

is known to produce, but it is clear 

to see that Aroma are an example 

of how to prioritise safety over 

sales and people over profit. 
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There is a wide range of financial support available to firms of all sizes. 

For more information visit 

https://www.gov.uk/coronavirus/business-support 

  

Checkout the simple Business Support Finder  

to see whether your business is eligible for financial support 

https://www.gov.uk/business-coronavirus-support-finder 
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Michael Yiakoumi

Premier League is back

The Premier League is set to 
restart on 17 June with Aston 
Villa v Sheffield United and 
Manchester City v Arsenal, sub-
ject to government approval. 
A full round of fixtures would 
then be played on the weekend 
of 19-21 June. 
There are 92 matches still to 
play, and the first to take place 
will be those the four teams in-
volved have in hand. 
All matches will take place be-
hind closed doors and will be 
broadcast live on Sky Sports, 
BT Sport, BBC Sport or Amazon 
Prime. 
BBC Sport will air four live 
matches for the first time since 
the Premier League’s inception 
in 1992. 
Meanwhile, Sky Sports will 
show 64 matches live and make 
25 available free to air. 
Safety guidelines are yet to be 
issued by the government and 
decisions will remain subject to 
the continuing fight against the 
coronavirus pandemic. 
Kick-off times will be as follows 
(all times BST): 
Friday: 20:00Saturday: 12:30, 
15:00, 17:30 and 20:00Sunday: 
12:00, 14:00, 16:30 and 
19:00Monday: 20:00Tuesday, 
Wednesday and Thursday: 
18:00 and 20:00 
BBC Sport understands that 
clubs have agreed to a pro-
visional end date of Saturday, 
25 July. 
It is also understood that finish-
ing the season would require 
six weekends and three mid-
week rounds. 
Liverpool sit 25 points clear at 
the top of the table while 
Bournemouth, Aston Villa and 
Norwich City are in the rele-
gation places. 
The Reds, chasing a first 
league title in 30 years, could 
clinch it with victory in their first 
game back should second-
placed Manchester City lose to 
Arsenal. 
“The Premier League and our 
clubs are proud to have in-
credibly passionate and loyal 
supporters,” Premier League 
chief executive Richard Masters 
said. 
“It is important to ensure as 
many people as possible can 

watch the matches at home.” 
Masters added that the resump-
tion date would not be con-
firmed “until we have met all the 
safety requirements needed”. 
It is understood that if the sea-
son progresses as planned, the 
£340m rebate to TV companies 
can be phased over a period of 
time. 
However, if the games are not 
played, the full sum will be due 
in July. 
Meanwhile on Friday morning 
the Football Association will an-
nounce proposed dates for the 
FA Cup quarter-finals, semi-fi-
nals and final. 
And in terms of European com-
petition, the last 16 second-leg 
matches in the Champions 
League and Europa League are 
set to be played between 6 and 
8 August.  
Manchester City, Manchester 
United and Wolves are all still 
involved. Uefa will discuss the 
plans at an executive committee 
meeting in June before a deci-
sion is made. 
What is the background? 
The Premier League was sus-
pended on 13 March because 
of the pandemic and it will be 
100 days after Leicester City’s 
4-0 win over Aston Villa on 9 
March that competition will – 
prospectively – resume. 
Manchester City v Arsenal was 
already scheduled to be shown 
on Sky Sports, while Aston Villa 
v Sheffield United was not listed 
for live coverage when selec-
tions were announced in Feb-
ruary. 
Home and away matches look 
most likely for the vast majority 
of games – with a few high-pro-
file games at neutral venues at 
the request of the police. 
Clubs have expressed their op-
position to the concept of using 
neutral grounds, including 
Brighton and West Ham. 
On Wednesday, clubs unani-
mously voted to resume contact 
training, having started non-
contact training last week. 
So far 12 people have tested 
positive for coronavirus after 
2,752 tests across the league 
Premier League players and 
staff will continue to be tested 
twice a week, with the capacity 

increased from 50 to 60 tests 
per club for the fourth round of 
testing. 
Any players or staff to test pos-
itive must self-isolate for a 
period of seven days. 
Plans for the third phase of Proj-
ect Restart include a step to-
wards normal training and build-
up to competitive games. 
Pemier League clubs set for 
friendlies after being given go-
ahead 
The Premier League has given 
clubs permission to play friendly 
matches, with strict restrictions, 
before the restart on 17 June. 
Top-flight sides made requests 
to face other teams in prepara-
tion for the league’s return, 
which was accepted, according 
to the Telegraph. 
Premier League leaders Liver-
pool held an 11-a-side game in 
training at Anfield on Monday. 
Friendlies can be played at 
either stadiums or training 
grounds. 
Listen: What football will look 
like – 5 Live Football Daily 
However, the Premier League 
has outlined a number of con-
ditions such as negative Covid-
19 tests being returned by 
players involved. 
Measures have also been put 
in place ensure hygiene and so-
cial distancing rules are ad-
hered to which include: 
Clubs being forbidden from trav-
elling for further than 90 mi-
nutes, though teams like New-
castle will be granted special 
dispensation if they have to 
travel further.All players must 
travel in their own cars, possibly 
in their kits.No official referees 
will be allowed, with members 
of coaching staff taking 
charge.Full risk-assessments of 
the stadium/training ground be-
fore games. 
Championship clubs have re-
portedly already been ap-
proached about games and 
BBC Sport understands that the 
EFL will issue guidance to clubs 
on this later in the week. 
We will not have the help from 
the crowd but no team will have 
that so where is the advantage? 
Whoever we play it is the same 
situation which is why I’m not 
too worried about it,” said Klopp. 

New Salamis welcome new  

manager Gus Gulfer 

New Salamis Manager Gus Gulfer and in main photo his assistants to his right Mickie 
Leslie and left Andrew Kouroushi

On Monday night the 1st of 
June 2020 New Salamis an-
nounced their new manage-
ment structure. 
Incoming Manager Gus Gulfer 
who has previously managed 
Barkingside FC and Apoel, was 
delighted to be appointed. “I am 
very proud to be the New Sala-
mis manager, its a job I have 
admired for a long time and a 

club with a great tradition”. 
Gus’s backroom team will con-
sist of Mickie Leslie and Andrew 
Kouroushi as his assistants, 
and Antony Ioannou will con-
tinue as Goalkeeping coach. 
Asshwin Giridran will continue 
as Physio. 
They look forward to the next 
chapter, and the return to foot-
ball, when its all safe to do so. 

On behalf of the committee of 
New Salamis Following the de-
parture of Gaz Dauti and Terry 
Spillane from the managers 
roles last week, they would like 
to go on record and thank them 
for their efforts last season. and 
wish them well in their future 
endeavours.New Salamis also 
confirmed Haringey Borough as 
their new home ground 

For some snooker profes-
sionals, being drawn against 
Ronnie O'Sullivan in a major 
tournament would fill them with 
a sense of foreboding and leave 
them cursing their luck. 
Not so with Antrim-based Cyp-
riot player Michael Georgiou, 
who is relishing the prospect of 
taking on the five-time world 
champion in the upcoming 
Championship League, which 
will mark the resumption of 
competitive snooker. 
The 32-year-old joins O'Sulli-
van, Chris Wakelin and Kishan 
Hirani in the same group for the 
event in Milton Keynes. 
"Ronnie is one of the all-time 
greats, perhaps the most tal-
ented player ever to play the 
sport, so I feel lucky just to be 

playing him and be part of the 
same era," said Georgiou, who 
has lost to O'Sullivan twice in 
the UK Championship and once 
in the Scottish Open. 
The event, which runs from 1 
to 11 June, will be played be-
hind closed doors with all 
players, staff and contractors 
being tested for Covid-19 before 
entering the venue and being 
kept in isolation until their re-
sults are known. 
Players will require a negative 
test in order to be eligible for 
the event, with the Marshall 
Arena chosen as a venue be-
cause it has on-site accommo-
dation so that everyone in-
volved can be contained on the 
complex. 
'"The Championship League is 

being used by World Snooker 
as a test for how the World 
Championship [which has been 
rescheduled for 31 July-16 Au-
gust] might pan out," explained 
Georgiou. 
After spending 30 years in Lon-
don, Georgiou moved to live in 
Northern Ireland last year, with 
several factors influencing his 
decision to relocate from the UK 
capital to the relative tranquility 
of the town of Antrim. 
"Northern Ireland is a beautiful 
country. When you come from 
an urban background the scen-
ery is really stunning and I'm 
really enjoying it here." 
"My long-term goal is to get 
something set up in Cyprus and 
help develop the sport there but 
for now I'm very happy here. 

UK Cypriot snooker player  

Michael Georgiou on facing  

O'Sullivan behind closed doors
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Nicoulla Nιcolaou 

(from Flamouthi, Cyprus) 

On Wednesday 27th May 2020 our mother fell asleep. 
Nicoulla Nicolaou was born on 31st May 1954 in  

Flamouthi, Cyprus. She was the eldest of her three  
siblings Panayiota, Annoulla and Giorkis.  

At the age of 9, her family moved to Argios Sergios 
where Nicoulla grew up. At 16, Nicoulla left Cyprus and 

 came to live in the UK.  
She was married at 18 and had three children Maria, 

Lucy and George. Nicoulla, or Nikki as she was known, 
was a vibrant and humorous character. She was 

fiercely independent, extremely hard working and a 
straight talker. She had the most infectious laugh that 

would echo through any room and a huge heart. 
She loved to cook and enjoyed gathering her family  

together for lunches and bbq's and wherever she was 
music would be played.  

In February 2016, Nicoulla was diagnosed with a  
non-curable Brain Cancer. In March 2016, she  

underwent brain surgery and was given a year to live. 
She went on to live more than 4 years since the  

surgery, such was her strength. 
We miss our mother immensely. She leaves behind her 

three children Maria, Lucy and George and Rahima 
(who she loved as a daughter), two son in laws Andy 
and Frix, 11 grandchildren Sophia, Erin, Grace, Gigi, 
Zac, Iliana, Bella, Luca, Leo, Lexia and Bradley; her 
siblings Panayiota, Annoulla, Giorkis and her best 

friend Maro who she also loved as a sister along with 
her friend Despina and Sophie and many family 

members including nieces and nephews, friends and 
work colleagues who loved her dearly. 

We would also like to thank everyone at Autumn 
Gardens for the incredible care they provided for 

mum.The funeral is unconfirmed at present. 
Mumma, Nicoulla, Nikki mou ...  

May you rest in Eternal Peace. 
31.05.1954 - 27.05.2020 31.05.1954 - 27.05.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αλεξάνδρα Νεοφύτου 
(από την Πάφο, Κύπρος) 

 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Alexandra Neophytou  
(from Paphos, Cyprus ) 

23.10.1935 - 28.05.2020

It is with great sadness that the family of Alexandra Neophytou 
announces her passing after illness, on Thursday, May 28, 

2020, at the age of 84 years. Born in 1935,  
from Paphos (Cyprus), Alexandra moved to London (UK) in 

1959, where she lived the majority of her life, before spending 
her final years in Northampton. Alexandra surrounded herself 

with her children and grandchildren throughout her life.  
Alexandra will be lovingly remembered by her husband of 

 60 years, Onoufrios, and their children; George, Vasilou, and 
Elena. Alexandra will also be fondly remembered by her seven 

grandchildren; Marino, Solo, Alex, Lisa, Theo, Katerina,  
Onoufrios, and three great grandchildren.  She will also be 
 forever remembered by her numerous nieces, nephews, 

 extended family and dear friends. 
Forever in our hearts x

Με μεγάλη λύπη η οικογένεια της αγαπητής Αλεξάνδρας  
Νεοφύτου ανακοινώνει το θάνατό της, η οποία μετά από ασθένεια 

απεβίωσε την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020, σε ηλικία 84 ετών.  
Γεννημένη στην Πάφο το 1935, μετακόμισε στο Λονδίνο το 1959, 

όπου και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.  
Τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Νorthampton.  

H Αλεξάνδρα όλη της την ζωή ήταν περιτριγυρισμένη από τα 
 παιδιά της και τα εγγόνια της. 

Αφήνει τον επί 60 χρόνια σύζυγό της Ονούφριο, παιδιά: Γιώργο, 
Βασιλού και Έλενα, 7 εγγόνια: Mαρίνο, Σόλο, Άλεξ, Λίζα, Θείο,  

Κατερίνα, Ονούφριο και 3 δισέγγονα,  
στους οποίους θα λείψει πολύ. 

Επίσης δεν θα ξεχαστεί από τα ανίψια τους συγγενείς και τους 
 φίλους της. 

Θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Fotini Pavli 

(From Dhavlos, Famagusta) 

It is with regret we announce the death of Fotini Pavli on Saturday 23rd May  
in Limassol, Cyprus. Fotini passed away after a very short illness. She was 87. 

Fotini came to the U.K. in the early 50’s where she met her husband Paul Nicholas 
Pavli. Ιnitially they lived in Acton and then moved to Chiswick, in West London.  

They ran the Chiswick Grill restaurant for over 30 years. 
They had three sons, Mario, George and Andrew and three daughter in laws, 

Marina, Maria and Pari.  
She also leaves behind four grandchildren, Nicholas, Adam, Hermes and Paul and 

seven further great grandchildren. 
Fotini loved her time in the U.K. and will be missed by those who love her.  

Fotini was very Mighty. 

She will be buried in Cyprus with her husband Paul. 
A memorial service will be held in the future. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Φωτεινή Παυλή 
(από το Δαυλό, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας  

Φωτεινής Παυλή η οποία απεβίωσε το Σάββατο 23 Μαΐου στην Λεμεσό, Κύπρος,  

σε ηλικία 87 ετών, μετά από σύντομη ασθένεια. 

H Φωτεινή ήρθε στο Ηνωμένο Βασίλειο αρχές του 1950, όπου συνάντησε τον  

σύζυγο της Παύλο Νικόλα Παυλή. Αρχικά ζούσαν στο Acton, μετά μετακόμισαν 

στο Chiswick στο Δυτικό Λoνδίνο. Εκεί διατηρούσαν το δικό τους εστιατόριο | 

Chiswick Grill για πάνω από 30 χρόνια. Αφήνει 3 υιούς: Mάριο, Γιώργο και Αντρέα 

και τους συζύγους τους Μαρίνα, Μαρία και Πάρη, 4 εγγόνια: Nικόλα, Αδάμο,  

Ερμή και Παύλο και 7 δισέγγονα. Η Φωτεινή ήταν ένας δυνατός χαρακτήρας που 

απολάμβανε τον χρόνο της ως κάτοικος της Βρετανίας και θα λείψει πολύ σε  

αυτούς που την αγαπούσαν. 

Η κηδεία της θα γίνει στην Κύπρο και θα θαφτεί πλάι στον σύζυγό της. 

Θα πραγματοποιηθεί μνημόσυνο στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν.20.04.1933 - 23.05.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Γιαννούλλα Ξιουρούππα

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το 

 θάνατο της πολυαγαπημένης μας  

μητέρας και γιαγιάς Γιαννούλλας 

 Ξιουρούππα του γένους Μαλακκά, 

που απεβίωσε την Κυριακή 31 Μαΐου 

2020 σε ηλικία 96 ετών. 

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε την  

Δευτέρα 1 Ιoυνίου σε στενό  

οικογενειακό κύκλο, στην εκκλησία του 

Αποστόλου Λoυκά στην Αραδίππου.

 (από το Αραδίππου, Λάρνακα)

† 40-ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ-EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Σάββας Αντώνης Κoυννής 

(από την Kαλοψίδα, Κύπρος)  

† 40-DAY MEMORIAL-ΤΗΑΝΚ ΥΟU 

Savvas Antonis Kounis 
(from Kalopsida, Cyprus) 

The 40 days memorial service of our beloved 
 husband, father, grandfather and son Savvas  

Antonis Kounnis (from Kalopsida, Cyprus) will take 
place at Chingford Mount cemetery on Saturday 6th 

June 2020 at 11.45am. 
The cemetery will be open for all visitors. 

 His wife Yiota, and children Tony, Bobby, Vicky, 
Paul and Vassoulla would like to say a big thank 
you to all who attended the funeral. To everyone 

who sent flowers or made a donation to the British 
Heart Foundation. £3770 was raised. 

Τελούμε το προσεχές Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 
11:45πμ στο κοιμητήριο του  Chingford Mount το 

40ήμερο μνημόσυνο του αξέχαστου συζύγου,  
πατέρα, παππού και υιού Σάββα Αντώνη Κουννή 

από την Καλοψίδα, Κύπρος.  
Το κοιμητήριο θα είναι ανοικτό για επισκέπτες. 
Η σύζυγός του Γιώτα και τα παιδιά του Τόνυ,  

Μπόμπη, Βίκη, Παύλος και Βασσούλλα, θέλουν να 
πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς που  
παρευρέθηκαν στην κηδεία, σε αυτούς που  

έστειλαν λουλούδια ή έκαναν εισφορές για το  
British Heart Foundation, όπου μαζεύτηκε  

το ποσό των £3770.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Lοizos Kyriacou 

(from Limnia, Cyprus) 
Shortly after celebrating dads 100th birthday this year, it is with great sadness that we are now announcing the  

passing of our beloved husband, father and grandfather on the 4th May 2020. Dad was born in Limnia Cyprus in 
1920 and moved to the UK in November 1962 to start a new life in London. He married our mum Stella on 30thJune 

1963 from Rizokarpaso and together they raised two children, Kyriacos and Androulla.  
Dad worked as a salmon curer, only retiring to spend time with his grandchildren at the age of 80.  

Having lived in Harringay for 31 years they moved to Whetstone 20 years ago.  
At the age of 98, we were fortunate enough to travel to Cyprus in October 2018 on a family holiday, where after  

celebrating dads birthday on the 25th April all his life, we discovered from original records from Limnia that his true 
birthday was in fact the 20th February 1920.  

Dad was always a very active man; nothing phased him and was someone who liked to do things his own way.  
He was devoted to his four wonderful grandchildren Lewis, Georgia, Stella and Louise who will always remember 

him for his unconditional love and for forever making them smile.  
He leaves behind his wife Stella, his children Kyriacos and Androulla and his four grandchildren Lewis, 

 Georgia, Stella and Louise. 
His funeral will take place on Thursday 18th June at St. Katherines Greek Orthodox church, Friern Barnet Lane,  
N20 0NL at 10am, followed by the burial at New Southgate cemetery. For those wishing to send flowers, please 

send to Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, London N22 8NG, by 5pm on  
Wednesday 17th June. Or donations to Noah’s Ark Children’s Hospice in dad’s memory would be greatly  

appreciated via the website www.noahsarkhospice.org.uk. 
Forever in our hearts 

20.02.1920 - 04.05.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Λοΐζος Κυριάκου 

(από τα Λιμνιά, Κύπρος) 
Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου πατέρα και παππού  

Λοΐζου Κυριάκου, ο οποίος απεβίωσε στις 4 Μαΐου 2020, λίγο μετά αφότου γιόρτασε τα 100 του 
 χρόνια. Ο Λοΐζος γεννήθηκε στη Λιμνιά, το 1920 και ήρθε στην Βρετανία, το Νoέμβριο του 1962 για να 

αρχίσει μια καινούρια ζωή. Στις 30 Ιουνίου 1963 παντρεύτηκε τη Στέλλα από το Ριζοκάρπασο και 
 απέκτησαν 2 παιδιά, τον Κυριάκο και την Αντρούλλα. Ο Λοΐζος εργάστηκε στην επισκευή σολωμού και 

σε ηλικία 80 ετών, συνταξιοδοτήθηκε για να αφιερώσει χρόνο για τα εγγόνια του. Έζησε στο  
Ηaringey για 31 χρόνια και μετά μετακόμισε στο Whetstone. Tον Οκτώμβριο του 2018 η οικογένεια  
στάθηκε πολύ τυχερή, καθώς ταξίδεψε με τον 98χρονο τότε Λοΐζο, στην Κύπρο για διακοπές, όπου  
ανακάλυψε από τα αρχεία στα Λιμνιά ότι τα γενέθλια του Λοΐζου δεν ήταν στις 25 Απριλίου που τα  

γιόρταζε, αλλά στις 20 Φεβρουαρίου. Ο εκλιπών, ήταν πάντοτε εργατικός, αποφασιστικός, τίποτα δεν τον 
σταματούσε και του άρεσε πάντοτε να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο.  

Αφιερώθηκε στα 4 υπέροχα εγγόνια, τον Λoύη, τη Γεωργία, Στέλλα και Λουίζα που θα το θυμούνται για 
την απεριόριστη του αγάπη και που πάντοτε τους έκανε να χαμογελούν. Αφήνει την σύζυγό του Στέλλα, 

παιδιά: Kυριάκο και Αντρούλλα, εγγόνια: Λoύη, Γεωργία, Στέλλα και Λουίζα.  
H κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης Friern  

Barnet Lane, N20 0NL 10πμ και η ταφή στο κοιμητήριο του New Sοuthgate. Eκείνοι που επιθυμούν να 
στείλουν λουλούδια, μπορούν να στείλουν στο γραφείο κηδειών του Demetriou & English Funeral  

Directors, 131-133 Myddleton Road, London N22 8NG, μέχρι την Τετάρτη 5μμ.  
Μπορείτε αν θέλετε να κάνετε εισφορές στο Noah’s Ark Children’s Hospice (www.noahsarkhospice.org.uk)  

εις μνήμην του Λοΐζου Κυριάκου. 

Για πάντα στις καρδιές μας
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† DEATH ANNOUNCEMENT 
Nina Makkofaides 
(from Pano Lefkara, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of 

our most beloved mother who passed away  

on 30th April at the age of 86. 

She leaves behind her 3 children, George, Pamela and 

Andro,  9 Grandchildren and 

 2 Great-grandchildren. 

The funeral will take place on Monday 22nd June at 

1.00pm at St Marys  Church Wood Green and the burial 

at New Southgate Cemetery. 

Unfortunately, due to the pandemic only immediate 

family can attend the funeral. 

Anyone wishing to send flowers, they can be 

 delivered to Demetriou & English Funeral Directors  at 

131 Myddleton Road N22 8NG by 10.00am on the day.   

May her soul Rest in Peace and her Memory be Eternal. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Νίνα Μακκοφαΐδη 

(από τα Πάνω Λεύκαρα, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης μας μητέρας Νίνας  Μακκοφαΐδη 
που απεβίωσε στις 30 Απριλίου 2020 σε ηλικία 86 
ετών. Aφήνει τα 3 παιδιά της: Γιώργο, Πάμελα και 

Άντρο, 9 εγγόνια και 2 δισέγγονα. 
Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 
Ιουνίου, 1:00μμ στην εκκλησία της Παναγίας, Wood 

Green και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Sοuthgate. 
Δυστυχώς λόγω της κατάστασης με την πανδημία 
του κορωνοϊού μόνο η στενή οικογένεια μπορεί να 

παρευρεθεί. Όποιος θέλει να στείλει λουλούδια  
μπορεί να τα παραδώσει στο γραφείο κηδειών του 

Demetriou & English, 131 Myddleton Road, London N22 
8NG μέχρι τις 10:00πμ την ημέρα της κηδείας. 

Aιώνια της η μνήμη. 

23.11.1933 - 30.04.2020 23.11.1933 - 30.04.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Αντρέας Κλείτου (Andy)

Mε μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας Αντρέα Κλείτου, που απεβίωσε το 
Σάββατο 30.05.2020 σε ηλικία 61 ετών. Αφήνει τα  

παιδιά του: Σοφία και Κρίς, τη μητέρα του Μαρούλλα,  
αδέλφια: Σκεύο, Αθηνά, Κλείτο, Γιώργο και Πανίκο,  

ανίψια, συγγενείς και φίλους.  
O εκλιπών ήταν εργατικός, ευγενικός και τίμιος  

άνθρωπος, ο οποίος θα λείψει πολύ στην οικογένειά του. 
Η κηδεία του θα γίνει στην γενέτειρά του Κοκκινοτριμιθιά. 

Is with great sadness that we announce the death of 
our beloved Andreas Klitou that died on Saturday 

30.05.2020 at the age of 61. 
He leaves behind his children: Sοfia and Chris, his 

Mother Maroulla, siblings: Skevo, Athina, Κlito, George, 
Paniko, nephews and nieces, extended family and 
friends. Andy was a hard working, kind and honest  
person that he will be greatly missed by his family.  

His funeral will take place in his native Κokkinotrimithia. 

Τel: 07962 674777

 (από την Κοκκινοτριμιθιά, Κύπρος)

Συλλυπητήρια 

Ο Αντρέας και Χρυστάλλα Τσιαλούφας, εκφράζουν τα 

θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια Αντρέα  

Γαβριηλήδη για τον θάνατο της συζύγου και μητέρας 

Νόνης που απεβίωσε πρόσφατα.

Θλίψη για τον θάνατο του ακαδημαϊκού Ισμαήλ Κεμάλ 
 Απεβίωσε την Δευτέρα 1 Ιoυνίου ο Ισμαήλ Κεμάλ, μέλος του προσωπικού του Τμήματος Τουρκικών και Μεσα-

νατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Ισμαήλ Κεμάλ εργάστηκε ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσω-

πικό στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών από το πρώτο έτος λειτουργίας του, το 1992 και ήταν 

ένας ιδιαίτερα αφοσιωμένος διδάσκων για τους/τις φοιτητές/τριές του και ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος. Η 

πραότητα του χαρακτήρα του, η ευγένειά του και η εργατικότητά του υπήρξαν αρετές που τον ξεχώριζαν». 

Ο Ισμαήλ Κεμάλ, γεννήθηκε στη Λευκωσία και είχε Πτυχίο (ΒΑ) από το Πανεπιστήμιο Σόφιας στη Φιλοσοφία, 

Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στις Διεθνείς Σχέσεις και Πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του  

Λονδίνου στην Κοινωνιολογία. Ήταν κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις από 

το Πανεπιστήμιο της Ιντιανάπολης και έλαβε το διδακτορικό του τίτλο (PhD) από το Πανεπιστήμιο Σόφιας.  

Μιλούσε τουρκικά, ελληνικά, αγγλικά, βουλγαρικά και ρωσικά. Δίδασκε μαθήματα γλώσσας αλλά και  

μαθήματα που ενέπιπταν στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα που σχετίζονταν με την ιστορία της σύγχρονης 

Τουρκίας. Συνεργάστηκε με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας 

στη Μέση Εκπαίδευση και την ετοιμασία εξεταστικών δοκιμίων καθώς και με το Υπουργείο Εξωτερικών για την 

προγραμματισθείσα μετάφραση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου στα τουρκικά.
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