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Στόχος του Οργανισμού Ασφάλι-
σης Υγείας (ΟΑΥ) είναι να καλυ-
φθεί η απώλεια λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού και να 
επανέλθουμε στα επίπεδα των 
προϋπολογισμών πριν από την 
κρίση, μέχρι το τέλος του 2020..      
                                 Σελ 5

Προϋπολογισμοί ΓεΣΥ 
Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ πρα-
γματοποιήθηκε στο Χιούστον του 
Τέξας, 15 ημέρες μετά τον θά-
νατο του Αφροαμερικανού από 
ασφυξία από έναν λευκό αστυ-
νομικό, με τη δολοφονία του να 
προκαλεί ογκώδεις διαδηλώσεις  
σε όλο τον πλανήτη...      Σελ 7

Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ Συνέντευξη Τουμάζου Τσιελεπή

Παιδεία Bρετανία:  “Η χαμένη γενιά” :  9 εκατομμύρια παιδιά δεν θα επιστρέψουν στα θρανία πριν από τον Σεπτέμβριο   (ΣΕΛ  3& 17)

Να ετοιμαζόμαστε για συνομι-
λίες, λέει ο επικεφαλής του Γρα-
φείου Κυπριακού του ΑΚΕΛ 
Tουμάζος Τσιελεπής σε συνέ-
ντευξη στον «Π» και στην Κατε-
ρίνα Ηλιάδη.  Μια   συνέντευξη 
που αναλύει πολλά σημαντικά 
πολιτικά ζητήματα...      Σελ 14

Οικονομία Κύπρος: Η Κυβέρνηση έπρεπε να ήταν πιο απλόχερη στη στήριξη των μικρομεσαίων εππιχειρήσεων (ΣΕΛ  4) 

   Οικονομία  Βρετανία: Επίσπευση ανοίγματος της οικονομίας θέλει ο Μπόρις Τζόνσον  (ΣΕΛ  3)
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• If you can talk you can sing, if you can walk 

you can dance! 

• Όταν μπορείς να μιλάς, μπορείς και να  

τραγουδάς, όταν μπορείς να περπατάς  

μπορείς και να χορεύεις! 

Ερμηνεία: Να ενθαρρήνουμε πάντοτε τον  

συνάνθρωπό μας. Όχισ στην αρνητικότητα! 

Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Όλοι ενωμένοι
του Αντώνη Αντωνιάδη

Η παροικία μας κερδίζει την μάχη του κορωνοϊού

Ειρήναρχος Στεφάνου

Δώστε τους παιδιά κτύπους και γροθιές δυναμικές, 

πού 'ρθανε στον τόπο μας να μας πάρουν τις ζωές. 

Τώρα χωρίς να σκεφτούν άρχισαν τ' άγριο μακελειό 

που έστειλαν δεκάδες χιλιάδες ζωές στο θαφκιό. 

 

Κάμαν μανάδες πατέρες και παιδιά να κλαίνε λυπητερά, 

που χάνεις το νου σου και δε ξέρεις τι να κάμεις πιο σκληρά. 

Έχετε απόλυτο δίκαιο γιατί χάνεται όλη η ζωή από τη γη, 

Όμως ο κόσμος είναι όλοι ενωμένοι και αντιστέκονται με σθένος. 

 

Είναι καθήκον όλων μας να τελειώσουμε το μικρόβιο  

που σκοτώνει τη ζωή 

και να στείλουμε στον Άδη την πανδημία όσο πιο γρήγορα 

Μπρος όλοι μας στον αγώνα να σώσουμε της Γης μας τη ζωή 

Όλοι είμαστε με θάρρος ενωμένοι για την πανδημία την μισητή 

Χρειάζεται να είμαστε άγρυπνοι και όλοι έτοιμοι και ενωμένοι. 

Τότε θα' μαστέ οι νικητές και ο κορωνοϊός και η πανδημία ηττημένοι. 

 

Τα κρούσματα και οι θάνατοι σε όλες τις χώρες τώρα λιγόστευσαν  

Σε περισσότερες ελευθερίες πρέπει αγωνιστές να στοχεύουν. 

Να επαγρυπνούμε οι κανονισμοί και περιορισμοί να τηρούνται 

κι’ οι πρωταίοι αγωνιστές δικαίως πρέπει δημόσια να τιμώνται. 

 

Εμπρός λεβέντες για το σταμάτημα των κρουσμάτων  

και των θανάτων  

Για να λείψουν οι οδυρμοί και τα κλάματα  

των αθώων πλασμάτων, 

τώρα που βλέπετε τα παιδάκια να πηγαίνουν 

 με χαρές και τραγούδια στο σχολείο 

Μην σας φανεί και κάμετε φονικό σχέδιο 

 και ανοίξετε το παιδικό σχολείο. 

 

Μην σας γελάσουν και δοκιμάσετε εσείς οι βάρβαροι  

και οι φονιάδες κορωνοϊέ και πανδημία 

Γιατί όλοι μας θα’ ρθούμε ενωμένοι με απόφαση 

 και δεν θα αφήσουμε ούτε έναν ούτε μία!

Η Α.Σ. ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Με-
γάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την Παρα-
σκευή 12η Ιουνίου 2020 μνήμη των Οσίων 
Πατέρων Ονουφρίου του Αιγυπτίου και Πέ-
τρου του εν Άθω θα χοροστατήσει στον Όρ-
θρο και θα προστεί της Θείας Λειτουργίας 
που θα τελεσθεί κεκλεισμένων των θυρών 
στο παρεκκλήσιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
επί τη επετείω της εκλογής του στο Θρόνο 

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και  

Μεγάλης Βρεταννίας. 

Λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας περί  

μέτρων προστασίας λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού Covid-19, ο Σεβασμιώτατος 

δεν θα δεχθεί επισκέψεις και ευχές στο  

Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο.  

Εκ της Πρωτοσυγκελλίας

  Iερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

Ενώ οι νεκροί στην Βρετανία αλλά και σε όλο τον κόσμο μειώνονται 
και τα μέτρα σιγά σιγά αίρονται επιστρέφοντας στην κανονικότητα, 
η αποτελεσματική εφαρμογή του lockdown που εφαρμόστηκε από 
τους περισσότερους πιστά τους τελευταίους δύο μήνες δείχνει να 
έχει σώσει πολλές ζωές, Η παροικία μας και αυτή την εβδομάδα  
“γιορτάζει” ακόμη ένα μηδενικό αριθμό θανάτων. Όλοι μαζί φέραμε 
εις πέρας τον στόχο που θέσαμε, να μην θρηνήσουμε άλλους συ-
μπατριώτες μας και να συνεχίσουμε τον αγώνα όλοι μαζί ενωμένοι.  
Kατόπιν από έρευνα που έκανε η εφημερίδα μας, Παροικιακή μπο-
ρούμε να επιβεβαιώσουμε, μέχρι την Τετάρτη 10 Iουνίου 2020, 
αφού ήρθαμε σε επαφή με τοπικά νοσοκομεία, εκκλησίες, τουρκο-
κυπριακά μέσα ενημέρωσης, με διευθυντές γραφείων κηδειών και 
από αγγελίες θανάτου που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα μας, 
ότι περίπου 311 Eλληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι έχουν πεθάνει 
από κορωνοϊό στην Βρετανία, πολλοί έχουν μολυνθεί και αρκετοί 
βρίσκονται στο νοσοκομείο.   
Σύμφωνα με την έρευνά μας, αυτή την εβδομάδα στο Hνωμένο 
Βασίλειο, δεν απεβίωσε κανένας Κύπριος λόγω της πανδημίας. 
Ωστόσο οι συνολικοί θάνατοι που καταγράψαμε τους τελευταίους 
μήνες περιλαμβάνουν, 180 Ελληνοκύπριους του Ηνωμένου Βασι-
λείου, 95 Τουρκοκύπριους του Ηνωμένου Βασιλείου και έναν  Μα-
ρωνίτη, όλοι από το Λονδίνο. Συμπεριλαμβάνονται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο Ελληνοκύπριοι είναι τρία παντρεμένα ζευγάρια και δύο αδέλ-
φια. Συνολικά 273 Κύπριοι θάνατοι έχουν καταγραφεί στο Λονδίνο. 
Έξω από το Λονδίνο, υπήρχαν εννέα Ελληνοκύπριοι του και ένας 
Τουρκοκύπριος από το Μπέρμιγχαμ, τρεις Ελληνοκύπριοι από το 
Weston-super-Mare, οι οποίοι ήταν όλοι από την ίδια οικογένεια, 
ένας από το Ντέρμπι, ένας από το Lowestoft, ένας από το Cam-
bridge, ένας από Τσέλτεναμ, τρεις Ελληνοκύπριοι και ένας Βρετα-
νός Μαρωνίτης από το Λίβερπουλ, ένας Ελληνοκύπριος Βρετανός 

από το Λούτον, ένας από το Σάουθεντ, ένας από τη Γλασκόβη, 
ένας από το Νιούπορτ, ένας από το Λιντς, ένας από τον Χέμελ Χά-
μπσταντ, ένας από τον Μάστερ ένας από το Μίντλσμπορο, ένας 
από το Margate και ένα από το Wakefield. Τέσσερις Τουρκοκύπριοι, 
ένας από το Colchester, Maidstone,  και Suffolk, και 2 από το Νοr-
thampton πέθανε επίσης, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των 
θανάτων  των Κύπριων θανάτων εκτός Λονδίνου σε 36. 
Οι ημερήσιοι θάνατοι στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν μόνο 
θανάτους που έχουν επιβεβαιωθεί από θετικό τεστ. Ωστόσο, το 
Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) διεξάγει ξεχωριστές μελέτες 
που καταγράφουν 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 παγκόσμιο, 
δεν είναι δύσκολο να ξαναεπανέλθουμε πίσω στα τραγικά νούμερα 
που είχαμε λίγες εβδομάδες πριν και να θρηνούμε και πάλι δικούς 
μας ανθρώπους. Tα μέτρα αίρονται χρόνο με τον χρόνο, η ελευθε-
ρία μας έχει επανέλθει, πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι ο κίνδυνος 
έστω και σε μικρότερη ποσότητα καραδοκεί και θα πρέπει να προ-
σέχουμε ακόμη περισσότερο τις μετακινήσεις μας. Οι ανεξέλικτες 
μετακινήσεις χωρίς προστασία θα φανούν καταστροφικές. Υπομονή 
και δύναμη! 
Οι χώρες έχουν αγωνιστεί να μετρήσουν τους νεκρούς τους από 
τη νέα ασθένεια. Παγκόσμιοι θάνατοι 404.000 Οι ΗΠΑ έχουν πε-
ρισσότερους από 114.000 θανάτους. 22 άνθρωποι έχουν πεθάνει 
στην Κύπρο και 183 στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, 34.043 έχασαν τη 
ζωή τους από τον ιό, και στην Ισπανία 27.136 η Κίνα κατέγραψε 
4.634 θανάτους, η Γαλλία 29.296 και η Τουρκία 4.729. 
Ευχόμαστε με την άρση των μέτρων να συνεχίσουν οι χαμηλοί αριθ-
μοί και ο κόσμος να κινείται πάντα με ασφάλεια και αποστάσεις.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Τουρισμός Oικονομία

Διαβεβαιώσεις από τη βρετανική κυβέρνηση για «αερογέφυρες» 

Εντολή στους υπουργούς του να προχωρήσουν 
στη γρήγορη άρση των περιοριστικών μέτρων κατά 
της πανδημίας που παραμένουν σε ισχύ ώστε να 
«ξεκλειδώσει» η βρετανική Μπόρις Τζόνσον. 
Σύμφωνα με τους Sunday Times, η εντολή δό-
θηκε την Παρασκευή μετά από συνάντηση του 
πρωθυπουργού με τον Υπουργό Οικονομικών 
Ρίσι Σούνακ. Είχε προηγηθεί την Τρίτη συνά-
ντηση των δύο με τον Υπουργό Επιχειρήσεων 
Άλοκ Σάρμα, κατά την οποία ο κ. Τζόνσον φέρεται 
να αναφώνησε «Χριστέ μου!» όταν πληροφορή-
θηκε από τους υπουργούς του πως αν δεν ανοίξει 
ο τουριστικός τομέας εγκαίρως μέσα στο καλο-
καίρι υπάρχει κίνδυνος απώλειας 3,5 εκατομμυ-
ρίων θέσεων εργασίας. 
Μεταξύ των μέτρων που σύμφωνα με την εφη-

μερίδα αναμένεται να ανακοινωθούν το επόμενο 
διάστημα είναι η χαλάρωση των περιορισμών για 
χρήση εξωτερικών χωρών από παμπ, καφετέριες 
και εστιατόρια, η άρση κάποιων περιορισμών 
αναφορικά με τέλεση γάμων και κηδειών και η 
άδεια για τέλεση γάμων σε υπαίθριους χώρους, 
το άνοιγμα ναών για ιδιωτική προσευχή στις 15 
Ιουνίου, όταν και θα ανοίξουν όλα τα καταστήματα 
μη αναγκαίων ειδών, πιθανό άνοιγμα κομμωτη-
ρίων πριν από τις 4 Ιουλίου και η επανέναρξη 
των μαθημάτων οδήγησης με συγκεκριμένους 
όρους υγειονομικής προστασίας. 
Επίσης, ο κ. Τζόνσον φέρεται να έδωσε εντολή 
στον Υπουργό Μεταφορών Γκραντ Σαπς να συ-
νάψει συμφωνίες με χώρες που έχουν καλή επι-
δημιολογική εικόνα για αμοιβαίες εξαιρέσεις των 
αφίξεων από καραντίνες ή άλλους περιορισμούς 
στις μετακινήσεις. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός φέρεται επίσης να 
έχει ζητήσει από τους επιστήμονες να αποφαν-
θούν επί πιθανής μείωσης της κοινωνικής από-
στασης των δύο μέτρων που συστήνεται αυτή τη 
στιγμή στο ένα μέτρο. Το μέτρο θεωρείται από 
τους κορυφαίους υπουργούς ως κλειδί για το ευ-
ρύτερο άνοιγμα επιχειρήσεων, σχολείων και μέ-
σων μεταφοράς. 
Σύμφωνα πάντα με τους Sunday Times, οι κ.κ. 
Τζόνσον και Σούνακ εργάζονται επίσης επί ενός 
πακέτου στήριξης της οικονομίας που θα παρου-
σιαστεί αρχικά από τον πρώτο με ομιλία εντός 
του Ιουνίου και επισήμως θα κατατεθεί από τον 
Υπουργό Οικονομικών στις 9 Ιουλίου.

Επίσπευση ανοίγματος της οικονομίας θέλει ο Μπόρις Τζόνσον 

“Η χαμένη γενιά” :  9 εκατομμύρια παιδιά δεν θα επιστρέψουν στα θρανία πριν από τον Σεπτέμβριο  
Έντονα επικρίνεται η κυβέρνηση στις εφημερίδες 
της Τετάρτης (10/06) επειδή αποφάσισε να εγκα-
ταλείψει τα σχέδιά της για την επαναλειτουργία των 
δημοτικών σχολείων πριν από το φθινόπωρο.  
Ο Daily Mirror ανησυχεί για το μέλλον και ανα-
φέρεται στη  "χαμένη γενιά", ενώ ο Guardian ση-
μειώνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει κληθεί να κα-
ταρτίσει ένα "επείγον εθνικό σχέδιο" για να 
επιστρέψουν όλοι οι μαθητές στο σχολείο από 
τον Σεπτέμβριο ή να διακινδυνεύσει μια  "επιδημία 
εκπαιδευτικής φτώχειας". 
Το άρθρο της εφημερίδας υπογραμμίζει  “την έλ-
λειψη ενδιαφέροντος”  από την πλευρά της κυ-
βέρνησης σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδη-
μίας του κορωνοϊού στην επόμενη γενιά. "Είναι 
μια πικρή απογοήτευση", τονίζει ο Guardian.  
To κύριο άρθρο γνώμης της Sun εκτιμά ότι "ντρο-
πιάζει το έθνος" το γεγονός ότι τα παιδιά στερού-
νται εκπαίδευσης, αλλά στηρίζει τον υπουργό 
παιδείας Γκάβιν Ουίλιαμσον και τις προσπάθειες 
που καταβάλλει για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. 
“Τα μαχητικά συνδικάτα των εκπαιδευτικών παί-
ζουν πολιτική και του κάνουν τη ζωή δύσκολη”, 
σύμφωνα με τον αρθρογράφο της Sun.  
Η Daily Telegraph μας ενημερώνει ότι οι επι-
στήμονες συνιστούν να επικρατήσει η "λογική" 
στο δημόσιο διάλογο για το άνοιγμα των σχο-
λείων. Ορισμένοι λοιμοξιολόγοι  επισημαίνουν ότι 
νέα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά κάτω των 15 
ετών είναι πιο πιθανό να πληγούν από κεραυνό 
παρά να πεθάνουν από κορωνοϊό. 

Πιέσεις δέχεται ο πρίγκιπας Άντριου να καταθέσει 
στις ΗΠΑ για την υπόθεση Επστάϊν  
Πολλές  εφημερίδες της Τρίτης (09/06) προτρέ-
πουν τον δούκα της Υόρκης, τον πρίγκιπα 
Άντριου, να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές 
των ΗΠΑ στην έρευνα για τον Τζέφρι Έπστάϊν. 
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θέλει να πά-
ρει κατάθεση από τον πρίγκιπα στο πλαίσιο της 
έρευνας που διεξάγει για τον εντοπισμό πιθανών 
συνεργών του Επστάϊν, του πάμπλουτου χρημα-
τιστή που πέθανε στη φυλακή ενώ περίμενε να 
δικαστεί για τις κατηγορίες της σωματεμπορίας 
ανηλίκων. 
Ο Άντριου ήταν φίλος του Επστάϊν, αλλά αρνείται 
ότι αντιλήφθηκε κάποια ύποπτη συμπεριφορά 
κατά την παραμονή του στις κατοικίες του πο-
λυεκατομμυριούχου Αμερικανού.  
Για τους Times, οι κατηγορίες εναντίον του Επ-
στάϊν είναι εξαιρετικά σοβαρές και ο πρί-
γκιπας  Άντριου 
έχει ηθικό καθή-
κον να βοηθήσει 
την έρευνα που 
διεξάγεται στις 
ΗΠΑ. 
“Μέχρι να συμ-
φωνήσει να το 
κάνει” - η Daily 
Mirror σημει-
ώνει  - “το όνομά 
του θα έχει λε-

ρωθεί μέσα στη λάσπη και δεν υπάρχει καμία 
προοπτική επιστροφής στη δημόσια ζωή”. 
Η Sun υπογραμμίζει ότι “όσο Άντριου παραμένει  σιω-
πηλός τόσο περισσότερο δυσχεραίνει τη θέση του”.  
Δημοσίευμα της Sun αναφέρει πως το υπουργείο 
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απέστειλε αίτημα αμοι-
βαίας νομικής συνδρομής προς το υπουργείο 
Εσωτερικών της Βρετανίας. 
Τέτοια αιτήματα συνηθίζονται σε ποινικές υποθέ-
σεις με βάση μια συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών 
και γενικά κατατίθενται όταν δεν μπορεί να συλ-
λεχθεί αποδεικτικό υλικό. Σύμφωνα με αυτή τη 
συνθήκη εάν ο πρίγκιπας Άντριου δεν ανταπο-
κριθεί εθελοντικά στο αίτημα για συνδρομή, μπο-
ρεί να κληθεί σε βρετανικό δικαστήριο ώστε να 
απαντήσει σε ερωτήσεις. 
Οι δικηγόροι του δούκα χαρακτήρισαν το αίτημα 
“απογοητευτικό”, καθώς κατά τους ισχυρισμούς 

τους “πρόσφατα επανέλαβε την 
προθυμία του να καταθέσει ως 
μάρτυρας”. 
Ο Βρετανός πρίγκιπας αρνείται κατηγορηματικά 
οτιδήποτε μεμπτό και έχει επανειλημμένα επιμεί-
νει στον ισχυρισμό πως ήταν πρόθυμος να συ-
νεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές. 
Αντιθέτως ο Αμερικανός εισαγγελέας Μπέρμαν ανέ-
φερε πως ο Άντριου έχει επιδείξει “μηδενική συ-
νεργασία” προς τις αμεριικανικές αρχές  που θέ-
λουν να του κάνουν ερωτήσεις στο πλαίσιο της 
έρευνας για το trafficking με εγκέφαλο τον Eπστάϊν. 
Τα καταστήματα στην Αγγλία που πωλούν μη 
αναγκαία είδη θα επιτραπεί να ανοίξουν την ερ-
χόμενη Δευτέρα, σύμφωνα με τον προγραμματι-
σμό, επιβεβαίωσε ο Υπουργός Επιχειρήσεων 
Άλοκ Σάρμα. Ο υπουργός είπε ότι πληρούνται 
τα κριτήρια που έχει θέσει η κυβέρνηση και ότι ο 
ρυθμός αναπαραγωγής του κορωνοϊού, η τιμή 
R, παραμένει κάτω του ενός. 
Ανακοίνωσε ότι θα δημοσιευθούν οδηγίες για την 
τήρηση μέτρων ασφαλείας κατά της πανδημίας 
από τα καταστήματα. Κλειστές μέχρι νεωτέρας 
παραμένουν οι επιχειρήσεις εστίασης και τα κομ-
μωτήρια. Ο κ. Σάρμα διευκρίνισε επίσης ότι για 
την ώρα εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας πως οι 
πολίτες πρέπει να τηρούν απόσταση δύο μέτρων 
από άτομα με τα οποία δε ζουν στο ίδιο σπίτι, 
παρά τις εκκλήσεις των επιχειρήσεων για μείωση 
της απόστασης στο ένα ή ενάμισι μέτρο, όπως 
ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Διαβεβαιώσεις ότι η καραντίνα για τις διεθνείς 

αφίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μετριαστεί από 

τις 29 Ιουνίου με τη θέσπιση «αερογεφυρών» με 

χώρες που έχουν λίγα κρούσματα του κορωνοϊού, 

φέρονται να έλαβαν από την κυβέρνηση Τζόνσον 

επικεφαλής βρετανικών τουριστικών επιχειρή-

σεων. 

Ο εκπρόσωπος της ομάδας Quash Quarantine 

που απαρτίζεται από περισσότερες των 500 επι-

χειρήσεων δήλωσε στην Daily Telegraph ότι ανα-

στέλλεται η νομική προσφυγή που ετοίμαζαν οι 

εταιρείες αυτές κατά της καραντίνας. 

«Υπάρχει διάθεση από την ομάδα να αναλάβει 

δράση και δεν την αποκλείουμε στο μέλλον, αλλά 

έχουμε λάβει αυτές τις διαβεβαιώσεις από ανώ-

τερες κυβερνητικές πηγές ότι ταξιδιωτικοί διάδρο-

μοι θα λειτουργήσουν από τις 29 Ιουνίου», δη-

λώνει ο εκπρόσωπος. 

Στις 29 Ιουνίου θα γίνει η πρώτη επανεξέταση 

του αμφιλεγόμενου μέτρου που τέθηκε τη Δευ-

τέρα σε εφαρμογή, παρά τις έντονες αντιδράσεις 

της ταξιδιωτικής βιομηχανίας και βουλευτών του 

Συντηρητικού Κόμματος. 

Σύμφωνα με την Telegraph, η επιβεβαίωση για 

το μέτρο των ταξιδιωτικών διαδρομών  ή αερογε-

φυρών, δηλαδή των εξαιρέσεων από την καρα-

ντίνα για αφίξεις από χώρες με καλή επιδημιολο-

γική εικόνα, ίσως έρθει και εντός της εβδομάδας. 

Το μέτρο αναμένεται να συζητηθεί στο σημερινό 

υπουργικό συμβούλιο. 

Η Υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έχει ότι η 

καραντίνα θα αρθεί για συγκεκριμένες χώρες εφό-

σον έχουν χαμηλά ποσοστά μόλυνσης από τον 

κορωνοϊό, αποτελεσματικά μέτρα κατά της παν-

δημίας, χαμηλά επίπεδα εισαγόμενων κρουσμά-

των και καθεστώς διαγνωστικών τεστ για την ελα-

χιστοποίηση του κινδύνου για τη δημόσια υγεία. 

Αντίθετα με τις περίπου 500 επιχειρήσεις της ομά-

δας Quash Quarantine, στη νομική προσφυγή 

κατά της καραντίνας εμμένουν οι μεγάλες αερο-

πορικές εταιρείες British Airways, EasyJet και 

Ryanair, που ελπίζουν ότι εντός ημερών θα εξε-

ταστεί από δικαστήριο το αίτημά τους για ανα-

στολή ισχύος του μέτρου.
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Παθητική η στάση της κυβέρνησης Αναστασιάδη 
OΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΑΚΕΛ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΑΠΛΟΧΕΡΗ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ήταν 
πιο απλόχερη σε ότι αφορούσε τη στήριξη των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στο θέμα 
των ενοικίων, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού. 
Σε δηλώσεις στην Αγία Νάπα, ύστερα από σύ-
σκεψη που είχε με αντιπροσώπους των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων της περιοχής, ο κ. Κυπριανού 
είπε ότι άκουσε «με ιδιαίτερη προσοχή τα προ-
βλήματα τα οποία υπάρχουν στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Αγίας Νάπας και του Πρωταρά όπως 
έχουν εκφραστεί από τους εκπροσώπους των δια-
φόρων οργανώσεων. Οι τουριστικές περιοχές αντι-
μετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάζεται 
να υπάρξει μια συγκεκριμένη, μεγαλύτερη στήριξη 
από την κυβέρνηση σε αυτές τις περιοχές». 
Πρόσθεσε ότι «ιδιαίτερα οι περιοχές της Αγίας 
Νάπας και του Πρωταρά, περισσότερο όμως της 

Αγίας Νάπας, αντιμετωπίζουν πιο πολλά προ-
βλήματα και ιδιαιτερότητες, επειδή δεν έχουν κο-
ντά τους μια μεγάλη πόλη, ώστε να λειτουργεί η 
περιοχή ολόχρονα. Στηρίζονται κατά 95% στον 
τουρισμό και αυτό προκαλεί περισσότερα προ-
βλήματα και δυσκολίες». 
Η απαίτηση μας, συνέχισε «είναι ο Υφυπουργός 
Τουρισμού να μεταβεί στη περιοχή, να συναντηθεί 
με τους εκπροσώπους των οργανωμένων συνό-
λων, να ακούσει τα προβλήματα και να επιχειρή-
σει να δώσει λύση». 
Είπε ακόμα ότι το ΑΚΕΛ θα οργανώσει την ερχό-
μενη εβδομάδα, σε συνεργασία με την επαρχιακή 
οργάνωση του ΑΚΕΛ Αμμοχώστου μία ημερίδα 
για τα προβλήματα του τουρισμού με έμφαση 
στην περιοχή, για να δούμε πως διαμορφώνουμε 
κάποιες συγκεκριμένες θέσεις με τις οποίες θα 
απευθυνθούμε στην κυβέρνηση με την απαίτηση 

να πάρει μέτρα για να στηρίξει την περιοχή». 
Η κυβέρνηση, είπε ο Αντρος Κυπριανού «πρέπει 
να καταλάβει ότι αν δεν στηριχθούν οι επιχειρή-
σεις θα κλείσουν και το να λέμε ότι έχουν εξαγ-
γελθεί κάποια συγκεκριμένα μέτρα, έχουμε ακού-
σει τους άμεσα επηρεαζόμενους. Τα τελευταία 
σχέδια που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση δεν 
πρόκειται να εφαρμοστούν, δεν υπάρχει ενδια-
φέρον, κανένας δεν θα πάρει δάνεια για να πλη-
ρώνει τους εργαζόμενους..». Σημείωσε ότι η υφι-
στάμενη νομοθεσία παρέχει τα κατάλληλα όπλα 
στην κυβέρνηση «να ενεργήσει με τρόπο που θα 
τερματίσει αυτού του είδους τις συμπεριφορές. 
Είναι απαράδεκτο να γίνονται εκκλήσεις από τον 
αρμόδιο Υπουργό και από διάφορους και αυτοί 
(επιχειρηματίες) να συνεχίζουν αμέριμνα ενδια-
φερόμενοι μόνο για τα λεφτά» κατέληξε.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
«Καμπανάκι» αφύπνισης κτυπά το ΑΚΕΛ στηλι-
τεύοντας την απάθεια της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ  στο Κυπριακό. Τίποτα δεν πράττει 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενώ το κυβερνών 
κόμμα του ΔΗΣΥ επιδίδεται αποκλειστικά και μόνο 
στις «συνήθειες, ρουσφετολογικές εργασίες» του, 
εξυπηρετώντας  τους ημέτερους. Την επικίνδυνη 
κατάσταση με ορατό τον κίνδυνο παγίωσης της 
διχοτόμησης, επισημαίνει  με δηλώσεις του ο Γ.Γ. 
της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού.  
Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση αρκείται μόνο σε 
φραστικές τοποθετήσεις στις προκλητικές δηλώ-
σεις από Τουρκοκυπριακής πλευράς και χρει-
άζονται σοβαρές πρωτοβουλίες που θα οδηγή-
σουν στη διάνοιξη των οδοφραγμάτων αλλά και 
που θα προετοιμάσουν το έδαφος για διαπρα-
γματεύσεις το συντομότερο δυνατόν, τονίζει ο Α. 
Κυπριανού. 
Σε σχέση με τα οδοφράγματα, είπε, ότι οι Τουρ-
κοκύπριοι εθνικιστές πολιτικοί Τατάρ και Οζερσάϊ 
«είναι προφανές ότι προσπαθούν να προκαλέ-
σουν προβλήματα και όχι τυχαία». 
«Διαφωνούν με το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης. 
Θα επιθυμούσαν να οδηγήσουν τις προσπάθειες 
για λύση σε κακοτόπια», είπε και συμπλήρωσε 
πως όλα αυτά είναι αναμενόμενα. 
Την ίδια ώρα κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και την κυβέρνηση να αντιληφθούν πως «εί-
ναι εμείς που καιγόμαστε για την επίτευξη λύσης, 
η οποία θα βασίζεται φυσικά στις σωστές αρχές» 
και πως «θα πρέπει να αναλάβουμε τέτοιες πρω-
τοβουλίες έτσι ώστε, είτε να υποχρεωθούν να 
προχωρήσουν στη διάνοιξη των οδοφραγμάτων 
- με τα ωφελήματα τα οποία θα προκύψουν και 
προβλήματα που πιθανώς επίσης να προκύψουν 
-  με όλους τους απαραίτητους υγειονομικούς 
ελέγχους βέβαια, .είτε θα έχουν πολιτικό κόστος 
και ο κ. Τατάρ και ο κ. Οζερσάϊ». 
 Εκφράζοντας λύπη γιατί «η κυβέρνηση μας μέχρι 
στιγμής αρκείται μόνο σε φραστικές τοποθετή-
σεις», ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε πως χρειάζεται να 
αναληφθούν σοβαρές πρωτοβουλίες προς αυτή 
την κατεύθυνση. 

Παράλληλα, συνέχισε, θα πρέπει να προετοιμα-
στεί το έδαφος και η κοινή γνώμη έτσι ώστε τον 
Οκτώβρη που θα έχουμε τον νέο ηγέτη της τ/κ 
κοινότητας, να επαναρχίσουν το συντομότερο δυ-
νατό διαπραγματεύσεις. 
Προειδοποίησε πως κάθε μέρα που περνά είναι 
σε βάρος μας και πως υπάρχει ο κίνδυνος με την 
παρέλευση των τριών χρόνων από το Κραν Μο-
ντανά «και μια ουσιαστικά παθητική δράση από 

πλευράς της κυβέρνησης μας», να έχουμε στην 
ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας κάποιον 
ο οποίος να θέλει να σπρώξει τα πράγματα προς 
την κατεύθυνση της λύσης δύο κρατών. 
«Αντιλαμβάνεστε πόσο πιο δύσκολη θα είναι η 
θέση μας. Χρειάζεται λοιπόν να αξιοποιήσουμε 
την κάθε ώρα που περνά διαμορφώνοντας τέτοιες 
προϋποθέσεις οι οποίες θα μας επιτρέψουν να 
πάμε σε λύση όπως την επιδιώκουμε», συμπλή-
ρωσε. 
Αναφερόμενος στην έναρξη της διαδικασίας για 
εφαρμογή της Συμφωνίας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας με το Ηνωμένο Βασίλειο που δίνει το δι-

καίωμα σε ιδιοκτήτες γης στην περιοχή των Βρε-
τανικών Βάσεων να εκμεταλλευθούν αναπτυξιακά 
την περιουσία τους, ο Άντρος Κυπριανού είπε 
πως χαιρετίζει την εξέλιξη αυτή. 
Ωστόσο, πρόσθεσε, θα αναμένει να ενημερωθεί 
ολοκληρωμένα για το περιεχόμενο της συμφω-
νίας ώστε να μπορέσει να τοποθετηθεί, ενώ ση-
μείωσε πως «δεν αλλάζει το καθεστώς των ΒΒ 
και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους». 

ΕΡΝΤΟΓΑΝ: Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
Η Τουρκία δεν θέλει ένταση στη Μεσόγειο, δή-
λωσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, ο οποίος κατηγόρησε την τουρκική αντιπο-
λίτευση ότι ενοχλήθηκε από την συμφωνία που 
υπέγραψε η Τουρκία με τη Λιβύη και πως αντέ-
δρασε με τον ίδιο τρόπο που αντέδρασαν και οι 
Ε/Κ για τις γεωτρήσεις της χώρας του στην ανα-
τολική Μεσόγειο.   
Σε διάγγελμά του, έπειτα από τη συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τούρκος Πρόεδρος 
ανέφερε ότι “εμείς δεν θέλουμε ποτέ ένταση στη 
Μεσόγειο  ούτε και θέλουμε να χυθούν περισσό-

τερο αίμα και δάκρυα στη Λιβύη”. 
“Πλέον όλοι πρέπει να δεχτούν ότι στη Λιβύη δεν 
μπορεί να βρεθεί στρατιωτική λύση στα προβλή-
ματα, και πως η βούληση των Λίβυων δεν μπορεί 
να αγοραστεί με πετρέλαιο και δολάρια”, ανέφερε 
ο Τούρκος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η Τουρ-
κία δεν έχει βλέψεις ούτε στους φυσικούς πόρους 
κανενός ούτε και στα εδάφη κανενός και πως το 
μόνο που θέλει η Τουρκία είναι την ασφάλεια και 
ευημερία της Λιβύης.  
Ο Ερντογάν κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως 
δεν στηρίζει τα εθνικά συμφέροντα της χώρας 
της, και πως αυτοί που στήριξαν τους πραξικο-
πηματίες στην Τουρκία και την τρομοκρατία, έκα-
ναν το ίδιο και στη Λιβύη. “Με τον ίδιο τρόπο ενο-
χλήθηκαν από τη συμφωνία που υπέγραψε η 
Τουρκία με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες αρμοδιό-
τητες. Αντέδρασαν με τον ίδιο τρόπο όπως και οι 
Ε/κ απέναντι στις γεωτρήσεις μας στην ανατολική 
Μεσόγειο”, είπε. 
Ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγόρησε την αντιπολί-
τευση  ότι “περίμενε πολύ να αποτύχει η Τουρκία 
στη Λιβύη”, ωστόσο εξέφρασε την πεποίθηση 
πως θα συνεχίσουν να τους απογοητεύουν. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 21 ΑΤΟΜΑ ΠΕΡΑΣΑΝ 
 ΣΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   
Συνολικά 21 άτομα πέρασαν την Τρίτη  από τα 
οδοφράγματα στις ελεύθερες περιοχές, σύμφωνα 
με δημοσίευμα στην τ/κ ιστοσελίδα «Κίπρις Πό-
στασι». 
Όπως αναφέρεται, από τα 21 άτομα τα δύο μετέ-
βησαν για λόγους υγείας ενώ τα 19 άτομα για να 
εργαστούν. 
Εξάλλου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τρία 
άτομα, Τουρκοκύπριοι, πέρασαν από τις ελεύθε-
ρες περιοχές στα κατεχόμενα και πρόκειται για 
ένα άτομο, το οποίο έφτασε χθες με πτήση από 
την Βρετανία στην Λάρνακα ενώ τα υπόλοιπα 
δύο είναι άτομα τα οποία «αποκλείστηκαν» στις 
ελεύθερες περιοχές μετά το κλείσιμο των οδο-
φραγμάτων. 
Και τα τρία άτομα μόλις επέστρεψαν στα κατεχό-
μενα μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο όπου θα πα-
ραμείνουν σε καραντίνα.

AKEΛ - Αντρος Κυπριανού: για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
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Τoυρισμός

Εκποιήσεις

Στόχος τα προ κρίσης επίπεδα μέχρι τέλος 2020 

Ο Πρεσβευτής της  
Σαουδικής Αραβίας 

στην Κύπρο
Ο Πρεσβευτής του Βασιλείου 

της Σαουδικής Αραβίας στην 

Κύπρο, Khaled M. Alsharif 

εξήρε την κυπριακή Κυβέρ-

νηση για το χειρισμό της παν-

δημίας και συνεχάρη τους 

επαγγελματίες υγείας της 

πρώτης γραμμής για τις μεγά-

λες τους προσπάθειες στην 

αντιμετώπιση των κρουσμά-

των του νέου κορωνοϊού 

COVID-19. 

 

Σε γραπτή δήλωσή του στο 

ΚΥΠΕ, ο κ. Alsharif ανέφερε 

συγκεκριμένα: «Καθώς η Κύ-

προς εισέρχεται στην τρίτη 

φάση χαλάρωσης των μέτρων 

αντιμετώπισης της εξάπλω-

σης του COVID-19, εξάρω την 

κυπριακή Κυβέρνηση για το 

χειρισμό της πανδημίας, με τα 

αποτελεσματικά μέτρα που 

έλαβε εγκαίρως, ώστε να δια-

σφαλίσει τη μέγιστη δυνατή 

προστασία του πληθυσμού». 

 

Επιπροσθέτως, συνεχίζει ο 

Πρεσβευτής του Βασιλείου της 

Σαουδικής Αραβίας, «εξάρω 

τους επαγγελματίες υγείας της 

πρώτης γραμμής για τις μεγά-

λες τους προσπάθειες που 

επέτρεψαν στη ζωή στην Κύ-

προ να επιστρέψει στην κανο-

νικότητα». 

 

Ο κ. Alsharif εξέφρασε τις ει-

λικρινείς ευχές του «για συ-

νεχή πρόοδο και ευημερία σε 

αυτή τη φίλη χώρα».    

Προϋπολογισμοί ΓεΣΥ 

Ικανοποίηση Υπουργού Μεταφορών για την επαναλειτουργία των αεροδρομίων  

Ικανοποίηση εξέφρασε ο Υπουργός Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Εργων Γιάν-
νης Καρούσος για την πρώτη μέρα επα-
ναλειτουργία των αεροδρομίων της 
Κύπρου (9 Ιoυνίου) τα οποία έκλεισαν 
από τις 21 Μαρτίου, λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. 
Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε η πτήση 
της Aegean για την Αθήνα μεταφέροντας 
132 επιβάτες από το αεροδρόμιο Λάρ-
νακας, ένω προσγειώθηκε πτήση της Is-
rair από το Τέλ Αβίβ με 22 επιβάτες και 
πτήση από την Αθήνα με 140 επιβάτες. 
Αφού ανέφερε ότι «αυτές οι μέρες είναι 

ουσιαστική η πρώτη φάση της σταδιακής 
άρσης των μέτρων» σημείωσε πως 
«μέρα με τη μέρα θα βελτιώνονται οι δια-
δικασίες. Οι χώρες οι οποίες έχουν ταξι-
νομηθεί ως κατηγορία Α και Β επικαιρο-
ποιούνται και εξετάζονται νέες χώρες 
που θα προστεθούν σ’αυτές τις κατηγο-
ρίες. Όλα σήμερα ξεκίνησαν πολύ θετικά 
και θεωρώ ότι έγινε μια εξαιρετική δου-
λειά από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου 
για την προετοιμασία, είμαστε έτοιμοι» 
είπε και ευχήθηκε «καλή αρχή σε όλους». 
Κληθείς να αναφέρει που στηρίζει πρό-
σφατες δηλώσεις του ότι τον Αύγουστο 

θα φτάσουν στην Κύπρο περίπου 600 
χιλιάδες άτομα, ο κ. Καρούσος είπε πως 
έχουν «γίνει κάποιες προβλέψεις για 
τους επιβάτες όχι τουρίστες, η επιβατική 
κίνηση είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση 
με τους τουρίστες. Υπολογίζουμε ότι τον 
πρώτο μήνα θα υπάρχουν περίπου χίλιοι 
επιβάτες την ημέρα, άρα 30 χιλιάδες, τον 
δεύτερο μήνα γύρω στις 200 χιλιάδες 
επιβάτες, τον τρίτο μήνα στις 400 χιλιά-
δες επιβάτες και μετά από τέσσερις μή-
νες στους 600 χιλιάδες επιβάτες». 
Εξήγησε ότι «για ένα δύο μήνες το νού-
μερο αυτό θα είναι σταθερό, ένα ποσο-
στό περίπου 30% θα είναι τουρίστες. 
Φυσικά όλα εξαρτώνται από ποιες χώρες 
ανοίγουν και σε ποιες κατηγορίες, ενώ 
βλέπουμε ότι οι αερογραμμές προτιμούν 
να προγραμματίζουν πτήσεις από χώρες 
που βρίσκονται στην κατηγορία Α που 
δεν θα απαιτείται η προσκόμιση του 
οποιουδήποτε πιστοποιητικού». 
Κληθείς να αναφέρει ποια μηνύματα λαμ-
βάνονται από την Ελλάδα, ο κ. Καρού-
σος είπε πως «σίγουρα είναι πτήσεις 
που θα έχουν αυξημένη επιβατική κί-
νηση, υπάρχει ενδιαφέρον και είναι η κύ-
ρια σύνδεση που έχει η Κύπρος με το 
εξωτερικό και μία από τις πρώτες που 
ανοίγουν με το άνοιγμα των αεροδρο-
μίων. Εκτός από την Ελλάδα υπάρχει 
αρκετό ενδιαφέρον από άλλες αεροπο-
ρικές εταιρείες και από άλλες χώρες». 
Για τους Κύπριους πολίτες, για τους νό-

μιμα διαμένοντες αλλά και κάποιους σε 

άλλες ειδικές κατηγορίες θα έχουν το δι-

καίωμα να κάνουν την ανάλυση με την 

άφιξη τους στην Κύπρο, το κόστος που 

θα ανέρχεται στα 60 ευρώ θα το αναλά-

βουν οι ίδιοι». 

Είπε ακόμα ότι από τις 20 Ιουνίου και 

μετά «από τις χώρες που θα ανήκουν 

στην κατηγορία Α δεν θα απαιτείται να 

έχει κάποιος πιστοποιητικό για να ταξι-

δέψει, αλλά όλοι οι επιβάτες είναι απα-

ραίτητο να συμπληρώσουν ένα ερωτη-

ματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή για να 

ταξιδέψουν. Θα υπάρχει έγκριση ότι 

έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα έγ-

γραφα, θα επιδεικνύουν την έγκριση πριν 

την αναχώρηση τους και δεν θα επιτρέ-

πεται σε κανένα να επιβιβαστεί σε αερο-

πλάνο εάν πρώτα δεν έχει συμπληρώσει 

αυτή την ηλεκτρονική αίτηση που θα χρη-

σιμοποιηθεί για σκοπούς ιχνηλάτησης και 

προγραμματισμού ώστε να γνωρίζουμε 

πόσοι πρέπει να κάνουν το τεστ κατά την 

άφιξη και άλλες λεπτομέρειες». 

Από τις 20 Ιουνίου και μετά από τις χώ-

ρες που δεν βρίσκονται στις κατηγορίες 

Α και Β επιτρέπονται οι πτήσεις με τον 

όρο ότι οι επιβάτες είναι Κύπριοι πολίτες, 

νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δη-

μοκρατία και κάποιοι άλλοι με ειδική 

άδεια. 

Ενισχύεται η δυνατότητα των δανει-
οληπτών να προστατεύσουν τα ενυπό-
θηκα ακίνητα τους από εκποίηση, στις 
περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, με 
τις πρόσφατες γνωματεύσεις του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου σχετικά με τις αναφο-
ρές του Προέδρου για τους νόμους που 
ψήφισε η Βουλή για την αναστολή των 
ιδιωτικών εκποιήσεων ενυπόθηκων ακι-
νήτων, καθώς και την προσωρινή ανα-
στολή των διαδικασιών εκποίησης της 
Κύριας Κατοικίας, οφειλέτη που δυνητικά 
είναι εντάξιμος στο Σχέδιο Εστία, ανα-
φέρεται σε κοινή ανακοίνωση των Συν-
δέσμων Προστασίας Δανειοληπτών Τρα-
πεζών(ΣΥΠΡΟΔΑΤ) και Προστασίας 
Πρώτης Κατοικίας(ΣΠΠΚ). 
Οι Σύνδεσμοι αναφέρουν ότι η εξέλιξη 
αυτή τους δικαιώνει έστω και αν το απο-
τέλεσμα, όπως σημειώνουν, «δεν είναι 
ότι καλύτερο μπορούσε να γίνει για την 
αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων» και προσθέτουν ότι «το απο-
τέλεσμα θα είναι κέρδος για τις Τράπε-
ζες, κέρδος για τους δανειολήπτες και 
φυσικά κέρδος για την οικονομία του τό-
που».   
Αναφέρουν επίσης ότι η καταφυγή στον 
Χρηματοοικονομικό Επίτροπο είτε για 
διορισμό διαμεσολαβητή, είτε για διαπί-
στωση του νόμιμα οφειλόμενου ποσού 
είτε και για μη εφαρμογή της Οδηγίας 
και του Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας 
για τον χειρισμό δανειοληπτών που αντι-
μετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, συ-

νιστά λόγο αναστολής διαδικασίας πλει-

στηριασμού.   

«Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω εκείνο 

που αναδεικνύεται σαν αδήριτη ανάγκη 

για την ορθολογικά σωστή αντιμετώπιση 

των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων είναι 

η προσήλωση στις προσπάθειες για βιώ-

σιμη μακροχρόνια αναδιάρθρωση», 

προσθέτουν.   

Αναφέρουν ακόμη ότι η εκποίηση είναι 

το τελευταίο βήμα, όταν όλες οι προσπά-

θειες αναδιάρθρωσης σύμφωνα με την 

Οδηγία και του Κώδικα της Κεντρικής 

απέτυχαν και εισηγούνται οι Τράπεζες 

να αδράξουν την ευκαιρία, επιδιώκοντας 

βιώσιμη αναδιάρθρωση σύμφωνα με την 

Οδηγία και τον Κώδικα της Κεντρικής 

Τράπεζας.   

«Οφείλουμε να επαναλάβουμε ότι όσοι 

δανειολήπτες πλήρωναν και πληρώνουν 

τις δόσεις τους ακόμη και από ‘’το στέ-

ρημα τους’’ να το κάνουν μέχρι την εξό-

φληση», αναφέουν και προσθέτουν ότι 

το δάνειο αυτούς καίει και δημιουργεί 

πολλά προβλήματα με τους εγγυητές 

κλπ.   

Τέλος, εκφράζουν ευχαριστίες στον Πρό-

εδρο της Επιτροπής Οικονομικών Άγ-

γελο Βότση, αλλά και στον Χρηματοοι-

κονομικό Επίτροπο Παύλο Ιωάννου για 

τους συνεχείς αγώνες τους υπέρ των νο-

μίμων δικαιωμάτων των δανειοληπτών.

Οι δανειολήπτες θα μπορούν να προστατευτούν 

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Παρά την κατάρτιση τριετούς πλάνου για 
ανάκτηση των χαμένων εσόδων του 
ΓεΣΥ, ύψους περίπου €120 εκατομμυ-
ρίων, μέχρι το τέλος του 2022, λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, στόχος του 
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) εί-
ναι να καλυφθεί η απώλεια αυτή και να 
επανέλθουμε στα επίπεδα των προϋπο-
λογισμών πριν από την κρίση, μέχρι το 
τέλος του 2020, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο 
Ανώτερος Λειτουργός του Οργανισμού 
Άγγελος Τρόπης. 
«Όσο πιο γρήγορα ανακάμψει η οικονο-
μία τόσο πιο γρήγορα θα επανέλθουμε στα 
επίπεδα των προϋπολογισμών για τους 
παροχής που είχαμε πριν τον πανδημία 
του κορωνοϊού», τόνισε ο κ. Τρόπης. 
Ειδικότερα, αναφορικά με το πλήγμα που 
δέχθηκαν τα έσοδα του ΓεΣΥ από την 
πανδημία του κορωνοϊού, ο κ. Τρόπης 
είπε ότι «η πανδημία αναμένεται να επι-
φέρει μια απώλεια εσόδων από €120 μέ-
χρι €130 εκ. για το 2020», εξηγώντας ότι 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισφο-
ρές των δικαιούχων του ΓεΣΥ παρέμει-
ναν για ακόμη τρεις μήνες στα ποσοστά 
εισφορών της Α΄ φάση του ΓεΣΥ. 
Σημείωσε ότι αυτά τα ποσοστά θα 
έπρεπε από την 1η Μαρτίου του 2020 
να αυξηθούν λόγω της εφαρμογής από 
τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους της Β΄ 
φάσης του ΓεΣΥ που περιλαμβάνει την 
ενδονοσοκομειακή περίθαλψη. 
Υπενθύμισε ότι ποσοστά εισφορών της 
Α΄ φάσης ανέρχονταν στο 1,7% για τον 
εργαζόμενο, τους συνταξιούχους και τους 
εισοδηματίες, 1,85% για τον εργοδότη, 
2,55% για τον αυτοτελώς εργαζόμενο και 
1,65% για το κράτος, ενώ για την Β΄ 

φάση, τα αυξημένα ποσοστά ανέρχονται 
στο 2,65% για τον εργαζόμενο, τους συ-
νταξιούχους και τους εισοδηματίες, 2,9% 
για τον εργοδότη, 4% για τον αυτοτελώς 
εργαζόμενο και 4,7% για το κράτος. 
Στο σημείο αυτό, ο κ. Τρόπης επικαλέ-
στηκε τις προβλέψεις του Υπουργείου 
Οικονομικών, σύμφωνα με τις οποίες η 
οικονομία θα επανέλθει στα προ της κρί-
σης επίπεδα της στο τέλος του 2021. 
Το τριετές πλάνο, σύμφωνα με τον κ. 
Τρόπη, «προβλέπει κάποιες μειώσεις 
στις αμοιβές των διαφόρων παροχέων 
του ΓεΣΥ, οι οποίες είναι πολύ πιο χαμη-
λές από τις απώλειες εσόδων που θα 
έχουμε, αλλά και αξιοποίηση των απο-
θεμάτων που είχε το Σχέδιο το 2019».   
«Ότι αποθέματα είχε το ταμείο του ΓεΣΥ 
το 2019 είτε γιατί ξεκίνησαν οι εισφορές 
τρεις μήνες πριν από την έναρξη του 
Σχεδίου είτε γιατί κάποιοι παροχής δεν 
μπήκαν στο ΓεΣΥ από την πρώτη ημέρα 
έναρξης του, την 1η Ιουνίου του 2019, 
θα χρησιμοποιηθούν μέσα στα πλαίσια 
του τριετούς πλάνου για να αντιμετωπί-
σουν την κατάσταση και να είναι το Τα-
μείο βιώσιμο σε βάθος τριετίας». 
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι για κάποιες υπη-
ρεσίες που αφορούσαν την Β΄ φάση του 
ΓεΣΥ όπως είναι οι φυσιοθεραπευτές, 
λογοθεραπευτές, κλινικοί διαιτολόγοι, ερ-
γασιοθεραπευτές, τα Τμήματα ατυχημά-
των και επειγόντων περιστατικών του 
ιδιωτικού τομέα, τα ασθενοφόρα του 
ιδιωτικού τομέα και η ανακουφιστική 
φροντίδα και αποκατάσταση, αποφασί-
στηκε τρίμηνη αναστολή μέχρι τον Σε-
πτέμβριο.

Νωρίτερα θα επιστρέψουν 

στα θρανία μαθητές και εκπαι-

δευτικοί για τη νέα σχολική 

χρονιά, λόγω της πανδημίας 

του κορωνοϊού. 

 

Κατά τη διάρκεια της συνε-

δρίας της Επιτροπής Παιδείας 

αποφασίστηκε η επιστροφή 

των εκπαιδευτικών όλων των 

βαθμίδων την 1η Σεπτεμβρίου 

ενώ οι μαθητές θα επιστρέ-

ψουν στις σχολικές αίθουσας 

στις 3 ή 4 Σεπτεμβρίου. 

 

Παρών στη συνεδρία ήταν και 

ο Υπουργός Παιδείας, Πρό-

δρομος Προδρόμου, ο οποίος 

ενημέρωσε τους βουλευτές 

για αυτή την εξέλιξη. 

 

Η επιστροφή στα θρανία θα 

γίνει νωρίτερα καθώς θα πρέ-

πει να η σχολική ύλη, που δεν 

κατάφεραν να καλύψουν στη 

φετινή σχολική χρονιά λόγω 

της πανδημίας.

Παιδεία 
 

Νέα σχολική χρονιά 
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Προσφυγικό

 Θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα 
Τουρισμός 2020

Ιστορική συμφωνία με Ιταλία για την ΑΟΖ

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον από ανθρώπους από 
όλο τον κόσμο για τον θρησκευτικό/προσκυνη-
ματικό τουρισμό. 
Μάλιστα, η πολύπλευρη σημασία και η ιδιαιτερό-
τητα του θρησκευτικού τουρισμού είναι κάτι αδιαμ-
φισβήτητο όπως τονίζει ο ίδιος ο υπουργός Του-
ρισμού Χάρης Θεοχάρης, επισημαίνοντας ότι οι 
άνθρωποι που ταξίδευαν κάθε χρόνο ανά τον κό-
σμο προς προορισμούς υψηλού θρησκευτικού, 
πρσκυνηματικού και πνευματικού ενδιαφέροντος, 
πριν από τις ανατροπές τις οποίες προκάλεσε η 
πανδημία, υπολογίζονται σε 300 εκατομμύρια. 
Και σαφώς στο σχέδιο του υπουργείου για την ανά-
πτυξη του θεματικού τουρισμού στην Ελλάδα περι-
λαμβάνει διεκδίκηση μεριδίου από αυτό το ρεύμα. 
Αν μη τι άλλο, η πατρίδα μας έχει πλήθος σπου-
δαίων θρησκευτικών μνημείων. Η χριστιανική πί-
στη εκφράστηκε πολλαπλώς στο διάβα των αι-
ώνων, φιλοτεχνώντας μοναστήρια, εκκλησίες και 
ξωκκλήσια μεγάλης θρησκευτικής και αρχιτεκτο-

νικής αξίας. 
Ωστόσο, αυτό που προέχει την τρέχουσα περίοδο 
είναι η διασφάλιση της υγείας κάθε τουρίστα, είτε 
ταξιδεύει μόνος είτε ομαδικά, όπως συχνά γίνεται 
στον θρησκευτικό τουρισμό. «Οφείλουμε να σε-
βόμαστε απόλυτα την ψυχική ανάγκη του προ-
σκυνητή για την αναζωογόνηση της πίστης του. 
Οφείλουμε όμως εξίσου να τηρούμε, θα έλεγα με 
την ίδια ευλάβεια τις ισχύουσες οδηγίες των επι-
δημιολόγων για τον υγιή και ασφαλή τουρισμό 
γενικώς», όπως υπογραμμίζει ο υπουργός. 
Δράσεις που αφορούν τη συμμετοχή της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος σε διεθνείς εκθέσεις και τις ορ-
γανωμένες επισκέψεις από το εξωτερικό στα θρη-
σκευτικά μνημεία, τις μονές και τα προσκυνήματα, 
έχουν ανασταλεί λόγω κορωνοϊού όλες οι δράσεις 
της Εκκλησίας που αφορούν την άφιξη τουριστών 
στη χώρα μας, μέχρι νεωτέρας οδηγίας από το 
υπουργείο Τουρισμού. 
«Στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας με την κυ-
βέρνηση, περιμένουμε το πράσινο φως της επα-
ναλειτουργίας του θρησκευτικού τουρισμού με 
επισκέπτες από το εξωτερικό», δηλώνει και συ-
νεχίζει: «Εντός της Ελλάδας, όμως, συνεχίζεται 
η εργασία προβολής και ανάδειξης των θρησκευ-
τικών μνημείων, μονών και προσκυνημάτων με 
τρεις δράσεις: η πρώτη αφορά την κυκλοφορία 
τρίγλωσσου καλαίσθητου εντύπου με τον τίτλο 
"2.000 χρόνια ταξίδι στο φως της Χριστιανοσύνης" 
και του πρώτου προσκυνηματικού χάρτη. Η δεύ-
τερη, την καταγραφή και την καταλογράφηση των 
μοναστηριακών προϊόντων στην ελληνική επι-
κράτεια και η τρίτη, την προώθηση και την ενί-
σχυση των Ιερών Μονών, των Ιερών Προσκυνη-
μάτων από τους Έλληνες εντός Ελλάδας, με τη 
διοργάνωση προσκυνηματικών επισκέψεων».

 
Τη συμπερίληψη ρήτρας έκτα-
κτης ανάγκης και ευελιξίας στο 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανά-
στευσης και Ασύλου προτείνει 
ο αναπληρωτής υπουργός Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Γιώρ-
γος Κουμουτσάκος, με επιστολή 
του προς τον αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαρ-
γαρίτη Σχοινά και την Επίτροπο 
Εσωτερικών Υποθέσεων Ίλβα 
Γιόχανσον. Την επιστολή συνυ-
πογράφουν και τα άλλα δυο 
κράτη-μέλη “πρώτης γραμμής” 
στην Ανατολική Μεσόγειο, Κύ-
προς και Βουλγαρία. 
Η ρήτρα πρέπει να προβλέπει 
τη δυνατότητα ενεργοποίησης 
έκτακτων μηχανισμών πρόλη-
ψης και άμεσης αντιμετώπισης 
εκτάκτων αναγκών και αποκλί-
σεις στους τρόπους δράσης, 
όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρε-

ται στην επιστολή, «πρέπει να 
είναι αυτομάτως στη διάθεση 
και προς άμεση υποστήριξη 
των κρατών-μελών που πλήτ-
τονται περισσότερο και υπόκει-
νται συστηματικά σε τεράστια 
μεταναστευτική πίεση προστα-
τεύοντας ταυτόχρονα τα σύνορα 
της Ένωσης.ι». 
Ο κ. Κουμουτσάκος επισημαί-
νει, σχετικά με την πρωτοβουλία 
αυτή, στην ανακοίνωση:«Οι χώ-
ρες “πρώτης γραμμής” γειτνιά-
ζουμε με περιοχές που συχνά 
παράγουν εντάσεις και κρίσεις, 
οι οποίες με τη σειρά τους οδη-
γούν σε αντίστοιχες μεγάλες με-
ταναστευτικές εξάρσεις. Στις ευ-
ρωπαϊκές αυτές χώρες που 
προασπίζουν όχι μόνο εθνικά, 
αλλά ταυτόχρονα και ευρω-
παϊκά σύνορα, πρέπει να ανα-
γνωρίζεται, ως απόδειξη αλλη-
λεγγύης, η δυνατότητα ευελιξίας 
στους τρόπους που θα αντιμε-
τωπίζουν απρόβλεπτες, έκτα-
κτες και ακραίες συνθήκες. 
Θέλω να πιστεύω ότι ο δίκαιος 
αυτός προβληματισμός των χω-
ρών “πρώτης γραμμής” θα λη-
φθεί σοβαρά υπόψη στο υπό 
διαμόρφωση νέο Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο Μετανάστευσης και 
Ασύλου».

Αίτημα για ρήτρα έκτακτης ανάγκης

Ένας μακρύς και πολυετής κύκλος δια-
πραγματεύσεων ανάμεσα σε Αθήνα και 
Ρώμη ολοκληρώθηκε με την υπογραφή 
της ιστορικής συμφωνίας για οριοθέτηση 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης ανά-
μεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία επι-
βεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε 
θαλάσσιες ζώνες, στέλνοντας μήνυμα 
προς κάθε κατεύθυνση. Είναι η πρώτη 
συμφωνία που υπογράφει η Ελλάδα για 
την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομι-
κής Ζώνης. Η Συμφωνία έχει συναφθεί 
στην βάση των αρχών του Διεθνούς Δι-
καίου της Θάλασσας (UNCLOS) και επι-
βεβαιώνει το δικαίωμα των νησιών σε 

θαλάσσιες ζώνες. 
Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη καθώς 
μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις των 
επιτροπών τεχνοκρατών ήρθησαν οι ιτα-
λικές επιφυλάξεις για περιορισμό των ιτα-
λικών δικαιωμάτων αλιείας στο Ιόνιο. 
«Τα σύνορά μας μεγάλωσαν» τόνισε ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας 
στον απόηχο της ιστορικής συμφωνίας 
με την Ιταλία για την οριοθέτηση ΑΟΖ 
που έγινε την περασμένη Τρίτη. 
Στο πλαίσιο του διεθνούς Δικαίου, τόνισε 
ο κ. Δένδιας, θέλουμε να συμφωνήσουμε 
με όλους τους γείτονές μας. Το επόμενο 

βήμα, όπως είπε, είναι το ταξίδι στην Αί-
γυπτο στις 18 Ιουνίου. «Υπάρχουν προσ-
δοκίες για να καταλήξουμε σε συμφωνία 
για ΑΟΖ και με την Αίγυπτο» τόνισε. 
Για την ιστορική συμφωνία με την Ιταλία, 
είπε ότι η ελληνική διπλωματία δούλευε 
επί ένα χρόνο. 
«Σαράντα χρόνια προσπαθούσαμε κι 
έγινε τώρα… Νομίζω το να μεγαλώνεις 
τον τόπο σου και τα δικαιώματα του και 
να το αφήνεις στις επόμενες γενιές είναι 
κάτι εξαιρετικόν» σημείωσε ο υπουργός 
Εξωτερικών. 
Για την επίσκεψή του στο Κάιρο στις 18 
Ιουνίου και το ενδεχόμενο συμφωνίας 
για ΑΟΖ με την Αίγυπτο, ξεκαθάρισε ότι 
«δεν πρέπει να είμαστε υπεραισιόδοξοι. 
Δουλεύαμε ένα χρόνο για την Ιταλία επί 
14ωρα και 15ωρα… Οι Αιγύπτιοι προ-
σπαθούν να μην μπλέκονται με θέματα 
άλλων χωρών στην περιοχή. Εάν μπο-
ρούσαν θα απέφευγαν να πατήσουν 
‘’τουρκικό κάλο’’». 
Τυχόν συμφωνία με το Κάιρο, τόνισε ο 
κ. Δένδιας θα προκαλούσε τεράστιο πρό-
βλημα, και λογικής ύπαρξης στο τουρ-
κολιβυκή σύμφωνο, γιατί ήδη έχει  
πρόβλημα νομικής ύπαρξης, αποκαλύ-
πτοντας ότι γι αυτό η Τουρκία πλειοδοτεί 
προς την Αίγυπτο «σας δίνουμε 30 με 
40% παραπάνω απ’ ό,τι οι Έλληνες». 

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη και για το κακό 
σενάριο» 
Η Ελλάδα είναι έτοιμη και για το κακό 
σενάριο, υποστήριξε ο Νίκος Δένδιας με 
φόντο την τουρκική προκλητικότητα και 
τις απειλές για έρευνες και γεωτρήσεις 
εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 
Ο έλληνας ΥΠΕΞ έστειλε ξεκάθαρο μή-
νυμα προς τη γειτονική χώρα, σημει-
ώνοντας ότι αν η Τουρκία προχωρήσει 
στις απειλές της, η Ελλάδα θα προασπί-
σει τα νόμιμα συμφέροντά της. 
Όπως επισήμανε ο κ. Δένδιας, «η Τουρ-
κία δε συνεργάζεται στο κάλεσμα για συ-
ζήτηση και επίλυση όλων των θεμάτων 
στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, του 
δικαίου της θάλασσας και του ΣΑ του 
ΟΗΕ στο Κυπριακό». 
Την ίδια ώρα επιμένει στις ακραίες αξιώσεις 
του ο Τούρκος Πρόεδρος, με ένα ακόμα 
προκλητικό κρεσέντο για την Ελλάδα. 
Μέσα από το κρατικό TRT, ο Ταγίπ Ερ-
ντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία έχει κυ-
ριαρχικά δικαιώματα σε περιοχή που επι-
καλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα, 
λέγοντας: «Η Ελλάδα δεν κάθεται ήσυχη 
και λέει διάφορα. Βγαίνει και λέει αβά-
σιμα πράγματα. Ποια είναι αυτή η χώρα 
που μιλάει έτσι; Τέτοιες κουβέντες τις 
λένε στην Τουρκία; Σε ποιον νομίζεις ότι 
μιλάς; Για πρόσεξε. Για μάθε τα όριά 
σου!».

Η Χάρις Αλεξίου ανακοίνωσε 
ότι αποσύρεται από το τρα-
γούδι, εξαιτίας των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζει με 
τη φωνή της.  
 
Μιλώντας στην εκπομπή του 
δημοσιογράφου                        
Φώτη Απέργη «Η κατάλληλη 
ώρα» που μεταδίδεται από 
το Δεύτερο Πρόγραμμα της 
ΕΡΤ, σε μία συγκλονιστική 
συνέντευξη - εξομολόγηση, η 
σπουδαία ερμηνεύτρια, που 
βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή του ελληνικού τρα-
γουδιού από τη δεκαετία του 
’70 και σφράγισε με τη φωνή 
της τραγούδια των μεγάλων 
συνθετών, δήλωσε μεταξύ 
άλλων «... δεν με ακούει η 
φωνή μου πια και είπα πως 
είναι καλύτερα να σταμα-
τήσω».  
 
«Έχω απομακρυνθεί από το 
τραγούδι τελείως. Δεν μπορώ 
να τραγουδήσω, όπως τρα-
γουδούσα παλιά. Και δεν κα-
ταδέχομαι να συνεχίσω και να 
το κάνω αυτό, αν δε μπορώ 
να το κάνω καλά. Θα με ακού-
σετε σε λίγο καιρό σε ένα τρα-
γούδι με τη Γιασμίν Λεβί, ένα 
ντουέτο που κάναμε μαζί που 
έχω γράψει τους στίχους στα 
ελληνικά εγώ και εκείνη τη 
μουσική και τους στίχους στα 
ισπανικά. Το ηχογράφησα 
πέρσι το καλοκαίρι. Είναι μια 
μπαλάντα που μπορούσα να 
την πω, αλλά δεν πάει η φωνή 
μου πια, δεν με ακούει η φωνή 
μου και είπα πως είναι καλύ-
τερα να σταματήσω. Δεν είναι 
σωστό..»  
 
Όταν κατάλαβα ότι δεν απο-
δίδω πια όπως παλιά, της 
έσκαψα λίγο παραπάνω το 
έδαφος. Αρνήθηκα να κάνω 
μαθήματα -έκανα και μαθή-
ματα―, αλλά δεν είπα ”εγώ 
θα το παλέψω, θα αγωνιστώ 
για αυτό δεν πρόκειται να το 
αφήσω, είπα ότι υπάρχει μια 
φυσική φθορά σε όλα τα πρά-
γματα’, είπα, μην είσαι τώρα 
νούμερο που βγαίνει και προ-
σπαθεί να φτάσει τη νότα. 
Αφού δεν μπορεί πια η φωνή 
σου να το βγάλει αυτό. Σεβά-
σου αυτό που έχεις κάνει μέ-
χρι τώρα.

Η Χάρις Αλεξίου  
αποσύρεται από  

το τραγούδι
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Πραγματοποιήθηκε στο Χιούστον  
η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ  

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ "δεν είχε 
να πει μια λέξη" για το μαρτύριο του Τζορτζ 
Φλόιντ, ανέφερε ο αιδεσιμώτατος Αλ Σάρπτον 
κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακολουθίας, την 
Τρίτη στο Τέξας, του 46χρονου Αφροαμερικανού 
που δολοφονήθηκε από έναν λευκό αστυνομικό. 
"Ο Πρόεδρος μίλησε για να καλέσει στρατιώτες 
για ενισχύσεις" για την αποκατάσταση της ηρεμίας 
στις πόλεις που συγκλονίστηκαν από βία μετά 
από αυτό το δράμα, σημείωσε ο Σάρπτον, γνω-
στός ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα των 
Αφροαμερικανών. "Αλλά δεν είχε να πει μια λέξη 
για τα 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα αυτής της 
αστυνομικής δολοφονίας", πρόσθεσε, αναφερό-
μενος στο χρόνο που ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόκιν 
πίεζε με το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ, 
προκαλώντας τον θάνατό του από ασφυξία. 
"Η ώρα της φυλετικής δικαιοσύνης" έχει έρθει 
στις ΗΠΑ, δήλωσε από την πλευρά του ο Δημο-
κρατικός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές Τζο 
Μπάιντεν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που με-
ταδόθηκε κατά τη διάρκεια της νεκρώσιμης ακο-

λουθίας του Τζορτζ Φλόιντ. 
"Δεν μπορούμε πλέον να γυρίζουμε την πλάτη 
στον ρατσισμό που πληγώνει την ψυχή μας", 
πρόσθεσε ο πρώην Αντιπρόεδρος του Μπαράκ 
Ομπάμα αποτίοντας φόρο τιμής στον 46χρονο 
Αφροαμερικανό. 
Η κηδεία του Τζορτζ Φλόιντ πραγματοποιήθηκε 
στο Χιούστον του Τέξας, 15 ημέρες μετά τον θά-
νατο του Αφροαμερικανού από ασφυξία από έναν 
λευκό αστυνομικό, με τη δολοφονία του να προ-
καλεί ογκώδεις διαδηλώσεις στις ΗΠΑ. 
"Είναι ώρα να τιμήσουμε τη ζωή του", είπε η πά-
στορας Μία Ράιτ στην κατάμεστη από κόσμο εκ-
κλησία Fountain of Praise. Την ίδια ώρα, το Χρη-
ματιστήριο της Νέας Υόρκης τήρησε σιγή 8 
λεπτών και 46 δευτερολέπτων για να τιμήσει τη 
μνήμη του 46χρονου Αφροαμερικανού, δηλαδή 
όση ώρα ακριβώς ο λευκός αστυνομικός γονάτιζε 
στον λαιμό του Φλόιντ οδηγώντας τον στον θά-
νατο. Η τήρηση σιγής στο NYSE ξεκίνησε το με-
σημέρι προκειμένου να συμπέσει με την έναρξη 
της κηδείας του Τζορτζ Φλόιντ.

Aμερική

Χιλιάδες διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter συγκεντρώ-

θηκαν έξω από το Κολέγιο Oriel του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 

σε κεντρικό δρόμο της βρετανικής πόλης απαιτώντας την αποκα-

θήλωση από την πρόσοψη του κτιρίου του αγάλματος του Σέσιλ 

Ρόουντς. 

Πρόκειται για Βρετανό επιχειρηματία του 19ου αιώνα που από 

πολλούς θεωρείται «θεμελιωτής του απαρτχάιντ» λόγω των ρατσι-

στικών απόψεων που του καταλογίζονται ενώ απολάμβανε αξιώ-

ματα στην αποικιοκρατούμενη νότια Αφρική. 

Διαδικτυακό αίτημα για την απομάκρυνση του αγάλματος έχει συ-

γκεντρώσει πάνω από 100.000 υπογραφές. 

Το άγαλμα είναι ένα από τα 60 που έχουν επισημανθεί από το κί-

νημα ως μνημεία σε «ρατσιστές» της εποχής της αποικιοκρατίας, 

τα οποία κατά την άποψή τους πρέπει να απομακρυνθούν. 

Η διαμαρτυρία ακολουθεί τη βίαιη αποκαθήλωση του αγάλματος 

του Έντουαρντ Κόλστον την Κυριακή στο Μπρίστολ, ευεργέτη της 

πόλης αλλά και δουλέμπορου του 18ου αιώνα. 

Πολλές τοπικές αρχές έχουν σπεύσει να ανακοινώσουν ότι θα το-

ποθετηθούν στα αμφιλεγόμενα αγάλματα πλάκες με τις οποίες θα 

επισημαίνεται ο αμφιλεγόμενος ιστορικός τους ρόλος.

Βρετανία
Αντιρατσιστική διαδήλωση 
στην Οξφόρδη 

Ο Έντουαρντ Κόλστον γίνεται σύμβολο του κινήματος Black Lives 

Matter του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς το άγαλμά του γκρεμίζεται 

στο Μπρίστολ. 

Η ανατροπή του αγάλματος του Έντουαρντ Κόλστον στο Μπρίστολ, 

από διαδηλωτές κατά του ρατσισμού χαροποίησε πολύ κόσμο, ανα-

γνωρίζοντας το γεγονός ότι ήταν ένας διαβόητος έμπορος σκλάβων. 

Οι διαδηλωτές την Κυριακή έδεσαν σχοινιά στο χάλκινο άγαλμα 

των 5,5 μέτρωνπου στεκόταν στη λεωφόρο Colston από το 1895. 

Το άγαλμα είχε ανεγερθεί ως αναγνώρισει για τις φιλανθρωπικές 

πράξεις του Κόλστον.  

Εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν διαδηλωτές που 

έπειτα εμφανίζονταν να γονατίζουν στο λαιμό του αγάλματος για 

οκτώ λεπτά, υπενθυμίζοντας πώς ο άοπλος Μαύρος Τζορτζ Φλόιντ 

πέθανε στην αμερικανική πόλη της Μινεάπολης στις 25 Μαΐου στα 

χέρια ενός λευκού αστυνομικού. 

Το άγαλμα του Κόλστον στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κοντινό λι-

μάνι του Μπρίστολ με θέα στη γέφυρα Περό, που πήρε το όνομά 

της από τον Περό Τζόουνς – έναν σκλαβωμένο άντρα που έζησε 

και πέθανε στην πόλη στα τέλη του 18ου αιώνα, αφού νωρίτερα 

“αγοράστηκε” από ιδιοκτήτες σκλάβων σε ηλικία των 12 ετών.

Μπρίστολ

Μέλη της τζιχαντιστικής οργά-

νωσης Ισλαμικό Κράτος στη 

Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) δολο-

φόνησαν τουλάχιστον 69 αν-

θρώπους και πυρπόλησαν 

χωριό όπου ζούσαν κυρίως 

κτηνοτρόφοι στη βόρεια πολι-

τεία Μπόρνο της Νιγηρίας το 

απόγευμα της Τρίτης, δήλω-

σαν πηγές στο πρακτορείο ει-

δήσεων Ρόιτερς και στο Γαλ-

λικό Πρακτορείο. 

Οι τζιχαντιστές έφθασαν με 

αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες 

στο χωριό Φέλο, στην περιφέ-

ρεια Γκούμπιο της πολιτείας 

Μπόρνο, άνοιξαν πυρ με του-

φέκια εφόδου AK-47, έβαλαν 

φωτιές σε όλη την κοινότητα 

και έκλεψαν περίπου 1.200 

ζώα, βοοειδή και καμήλες.

Τρομοκρατία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρε-

τζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε 

τη Δευτέρα ότι συζήτησε την 

κατάσταση στη Λιβύη σε τη-

λεφωνική επικοινωνία που 

είχε την Τρίτη με τον Αμερι-

κανό ομόλογό του Ντόναλντ 

Τραμπ και ότι οι δύο ηγέτες 

συμφώνησαν σε "ορισμένα 

ζητήματα" που σχετίζονται με 

τις εξελίξεις στην περιοχή αυ-

τήν. 

"Μια νέα εποχή μεταξύ της 

Τουρκίας και των ΗΠΑ μπορεί 

να ξεκινά μετά το τηλεφώ-

νημά μας. Συμφωνήσαμε σε 

ορισμένα θέματα", είπε ο Ερ-

ντογάν σε συνέντευξη που 

παραχώρησε στη δημόσια τη-

λεόραση TRT. Πρόσθεσε ότι 

θα συζητήσει το θέμα της Λι-

βύης και με τον Ρώσο πρό-

εδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τράμπ-Ερντογάν 
 για Λιβύη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι "σο-
καρισμένος" από τις εκκλήσεις να μειωθεί η χρη-
ματοδότηση των αστυνομικών δυνάμεων και εξε-
τάζει ορισμένες προτάσεις ως απάντηση για τον 
θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα 
χέρια αστυνομικών στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε 
ο Λευκός Οίκος. 
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι 
είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων 
ότι ο Πρόεδρος "εξετάζει διάφορες" προτάσεις, 
χωρίς όμως να διευκρινίσει τι ακριβώς αφορούν 
τα μέτρα αυτά. Το αίτημα ορισμένων διαδηλωτών 
για περικοπή του προϋπολογισμού της αστυνο-
μίας, με αφορμή τον θάνατο του Φλόιντ βρίσκει 
αντίθετους ορισμένους Δημοκρατικούς. 
Ο Τραμπ επικρίθηκε έντονα τις τελευταίες ημέρες, 
όταν ζήτησε από τους κυβερνήτες των Πολιτειών 
να καταστείλουν τις διαδηλώσεις και απείλησε να 
κατεβάσει στον δρόμο εν ενεργεία στρατιώτες, 
μολονότι αυτοχαρακτηρίστηκε "σύμμαχος" των ει-
ρηνικών διαδηλωτών. Η Μακενάνι είπε την Τρίτη 
ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχουν κάποια "περι-
στατικά" ρατσισμού στην αστυνομία, προσθέτο-
ντας όμως ότι ο Πρόεδρος θεωρεί γενικά τους 
αστυνομικούς καλούς ανθρώπους. 

Παραιτήθηκε η αρχηγός αστυνομίας στο Πόρτλαντ 
Στο μεταξύ, η Τζέιμι Ρες, η αρχηγός της αστυνο-
μίας στο Πόρτλαντ, στην πολιτεία Ορεγκον, ανα-
κοίνωσε τη Δευτέρα την παραίτησή της από τη 
θέση και ζήτησε να τη διαδεχθεί ο Τσακ Λοβέλ, 
αφροαμερικανός αξιωματικός της. "Ακουσα, και 
η κοινότητα μας, εσείς, είπατε δείξτε μας ότι αλ-
λάζετε", εξήγησε η Ρες μέσω Twitter. "Ολα αρχί-
ζουν με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. 
Προχωράω σε αυτή την αλλαγή ηγεσίας με όλη 
μου την καρδιά". Η Ρες επικρίθηκε για το πώς 
χειρίστηκε τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στη 
μεγαλύτερη πόλη της Ορεγκον, εν μέσω των κι-
νητοποιήσεων που πυροδότησε ο θάνατος του 
Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη. Η Ρες ήταν μόλις 
έξι μήνες στο αξίωμα όταν έκανε την απροσδό-
κητη ανακοίνωση. 
Η αστυνομία πολλών μεγάλων πόλεων βρέθηκε 
αντιμέτωπη με σωρεία επικρίσεων στις ΗΠΑ, κα-
θώς ο θάνατος του 46χρονου Αφροαμερικανού 
Φλόιντ κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής 
του από τέσσερις λευκούς αστυνομικούς - απο-
τάχθηκαν και τέθηκαν υπό κράτηση έκτοτε - έθεσε 
στο επίκεντρο της προσοχής τα ζητήματα του ρα-
τσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας ενα-
ντίον μελών της αφροαμερικανικής κοινότητας.

Την ακύρωση όλων των πα-

κέτων διακοπών και πτήσεων 

έως τις 15 Ιουλίου ανακοί-

νωσε η βρετανική αεροπο-

ρική εταιρεία και tour operator 

Jet2, μεταθέτοντας κατά δύο 

εβδομάδες την έναρξη του θε-

ρινού προγράμματος λειτουρ-

γίας της. 

Η Jet2 καθήλωσε το στόλο 

της το Μάρτιο, στην αρχή της 

πανδημίας και είχε αρχικά θέ-

σει ως στόχο την επανέναρξη 

λειτουργίας της την 1η Ιου-

λίου. 

Η απόφαση λήφθηκε την 

ημέρα που τέθηκε σε εφαρ-

μογή η καραντίνα των 14 ημε-

ρών για τις διεθνείς αφίξεις 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και 

ενώ παραμένει σε ισχύ η τα-

ξιδιωτική σύσταση του For-

eign Office προς τους Βρετα-

νούς κατά των μη αναγκαίων 

ταξιδιών στο εξωτερικό. 

Η εταιρεία ανέφερε ότι θα επι-

κοινωνήσει με όλους τους πε-

λάτες της που επηρεάζονται 

για να τους ενημερώσει για 

τις επιλογές τους.

Πτήσεις Jet2

Αναστάτωση στoν Λευκό οίκο
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Ποιος σοσιαλισμός κατέρρευσε;

Γ
ια πόσο καιρό ακόμη θα πλη-
ρώνουν οι οικογένειες  με τις 
ζωές των δικών τους εξ αιτίας 

της ανικανότητας της Κυβέρνησης 
Johnson να λάβει τα κατάλληλά μέ-
τρα και να καταλάβει ότι ο COVID-
19 δεν γνωρίζει ούτε ημερομηνίες 
ούτε όρια  μα ούτε στο γεγονός ότι 
χάσαμε ζωές πολλές ζωές και έχει 
στοιχίσει 41.000 και πλέον ζωές 
στην ΜΒ που δυστυχώς η “περι-

βόητη”  Κυβέρνηση Johnson συνεχίζει με το ίδιο βιολί και 
την ίδια τακτική, που πρωτίστως είχε εξασκήσει τα λαν-
θασμένα μέτρα στον λανθασμένο καιρό.  Αυτό δεν ήταν 
τυχαίο διότι όταν κάποιος ζει στον ψεύτικο τους κόσμο 
τότε δεν είναι όχι μόνο εκτός θέματος αλλά και ριψοκινδυ-
νεύει να κάνει τραγικά λάθη και σε αυτή την περίπτωση 
να στοιχίσει τόσες και τόσες ζωές.  
Η “αχάπαρη”  Συντηρητική Κυβέρνηση  
Δεν σε ψήφισαν κ. Bo Jo για να τους στείλεις στον τάφο. 
Που είναι οι υποσχέσεις και τόσες άλλες και άλλες ψευ-
δουποσχέσεις, τι στα αλήθεια προστατεύεις το κόμμα σου 
ή τον κόσμο.  
Θα ακούει ο κόσμος Conservative και θα τρέχει μίλια μα-
κριά να κρυφτεί. Ο δε Cummings έχει βοηθήσει στο να 
βάλει την τελευταία βελόνα στο φέρετρο του Συντηρητικού 
κόμματος ακριβώς όπως και τα θλιβερά γεγονότα του ρα-
τσισμού που έχει ξεπεράσει κάθε όριο λογικής στην Αμε-
ρική με ένα σχιζοφρενή πρόεδρο Trump που κατευθύνετε 
στην μεγαλύτερη του ήττα που γνώρισε ποτέ η χώρα. Μα 
μήπως το ίδιο δεν θα λάβει μέρος στη Αγγλία. Εάν όχι, τότε 
σίγουρα θα υπάρχει κάτι τρομερά λάθος με τον κόσμο. 
Έζησα από πρώτο χέρι τους Συντηρητικούς και τους έχω 
γνωρίσει  πολύ καλά και είμαι σε θέση να τους κρίνω όχι 
μόνο για τα αμέτρητα και ασυγχώρητα λάθη τους την 
άκρως λανθασμένη πολιτική αλλά και την ψεύτικη περη-
φάνια τους ότι είναι υπεράνω όλων, την στιγμή που είναι 
ποιο χαμηλά από το χαμηλά διότι δεν βλέπουν την ίδια 
θλιβερή κατάσταση που ο υπόλοιπος αληθινός κόσμος 
βλέπει. Αυτό συμβαίνει μόνο με άτομα που δεν βλέπουν 
ποιο μακριά από την μύτη τους  διότι ζουν στον δικό τους 
κόσμο εξ ου και η όλη ανόητη πολιτική. “I am alright Jack”  
 Όλοι πάνε μπροστά, αλλά  ο Τζόνσον  όμως   λανθα-

σμένα και αντίστροφα 
Αντί ο Τζόνσον να λάβει τα μέτρα εγκαίρως πίσω τον Φε-
βρουάριο / Μάρτιο  2020 εναντίον του COVID-19 αργο-
πόρησε, κάτι που μπορεί να συγκριθεί από πολλούς με  
μια άσκηση ανθρωποκτονίας. 
Τώρα βιάστηκε να ανοίξει εταιρίες, τα σχολεία και άλλα 
την στιγμή που ο αριθμός νεκρών επί καθημερινής ίσως 
κυμαίνεται περί του 400 νεκρούς, επί 24ώρου βάσεως  
και την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές έχει φθάσει 
περί τους 41,000 νεκρούς.  
Ακόμη και οι χώρες που έχουν φθάσει σε μηδέν νεκρούς 
ακόμη ισχύουν τα μέτρα τους  για χάριν ασφαλείας.  
Ο Τζόνσον έχει δώσει διαταγή για χαλάρωση μέτρων την 
ίδια ώρα που λαμβάνουν μέρος διαδηλώσεις  αθρόα προ-

σέλευση  στα παραθαλάσσια μέρη,  χωρίς κανένα μέτρο 
και έλεγχο..  
Μα θα μου πείτε πότε νοιάστηκε η σημερινή Κυβέρνηση 
για την ασφάλεια του κόσμου και θα νοιαστεί  και  σήμερα.  
Μάλιστα τον καιρό που έπρεπε να λάβει μέτρα για να σώ-
σει ζωές δεν το έκανε και τώρα που έπρεπε να αργοπο-
ρήσει ακόμη λιγάκι βιάστηκε να κάνει αυτό που δεν έπρεπε 
να πράξει. Με άλλα λόγια τα έκανε “όλα στραβά τζιαί ανά-
ποδα.” 
Αυστηρά μέτρα όμως ισχύουν και θα παραμείνουν 

στο δημαρχείο Enfield  
Οι βιβλιοθήκες παραμένουν κλειστές ως επίσης και το 
δημαρχείο Enfield. Ένας μόνο περιορισμένος αριθμός 
υπαλλήλων βρίσκονται στο δημαρχείο. Το κοινό παρακα-
λείται να έρχεται εις επαφή μέσον email η μέσον τηλεφώ-
νου. Αν και οι υπάλληλοι εργάζονταν από σπίτι, εντούτοις 
είναι συνδεδεμένοι με τηλέφωνο και μπορούν οι πολίτες 
να έλθουν σε επαφή.  
Όσοι δεν πληρώνουν τους φόρους μέσο DDR ή μέσοηλε-
κτρονικού συστήματος, μπορούν να τα στέλνουν επιταγές 
ταχυδρομικώς ή να πληρώνουν μέσω τράπεζας ή στα 
paypoints.  
Σε όλα τα δημόσια γραφεία του εν λόγω Δημαρχείου άρ-
χισαν εργασίες όχι μόνο για καλύτερή εξυπηρέτηση του 
πολίτη, αλλά και για την ασφάλεια τόσο του πολίτη όσον 
και του υπαλλήλου. 
Πρέπει και είναι καθήκον όλων μας να το συνειδητοποι-
ήσουμε  ότι πλέον η ρουτίνα και ο τρόπος  ζωής που γνω-
ρίζαμε μέχρι σήμερα να μην επιστρέψει πίσω έτσι γλή-
γορα, διότι ίσως πάει μήνες η ακόμη χρόνια η έως ότου  

τελικά  βρεθεί η θεραπεία του ιού.   

Πρέπει  να παραμείνουμε οχυρωμένοι και προετοιμασμέ-

νοι να αντιμετωπίσουμε και δεύτερο κύμα επίθεσης του 

ιού, αφού όπως βλέπουμε και έχουμε διαπιστώσει οι πε-

ρισσότεροι δεν έχουν συμμορφωθεί στα μέτρα που ασχέ-

τως αν και είναι τόσο χαλαρά αυτά τα μέτρα εντούτοις δεν 

τα ακολουθούν πολλοί. 

Απαιτείτε  από τον καθένα από εμάς περισσότερη υπευ-

θυνότητα τόσον για το εαυτό μας όσον και για την ασφά-

λεια των άλλων.  

Ο COVID-19 είναι ένας θανάσιμος ιός, και δεν είναι 

καθόλου κάτι που πρέπει να το αγνοήσουμε. 

Εμείς έχουμε λογική και την δύναμη  να κρίνουμε το κακό 

από το καλό.  Το κακό παραμονεύει και ας μην νομίζουμε  

ότι το κακό απήλθε. Όπως έχει αποδειχθεί εκ των υστέρων 

οι ειδικοί εδώ στη Αγγλία δεν τα κατάφεραν μέχρι σήμερα  

να επιβάλλουν τα πρέποντα μέτρα η να καταλάβουν την  

σοβαρότητα της όλης κρίσεως. 

Εάν μέχρι το Σεπτέμβριο 2020 που πιθανώς θα ανοίξουν  

τα σχολεία δεν έχει βρεθεί μέχρι τότε το εμβόλιο ενάντια 

στον Covid-19 τότε θα παραμένουν τα σχολεία κλειστά,  

και είναι αυτό το μήνυμα που προσπαθώ να μεταδώσω. 

H Κυβέρνηση μαζί με τους ειδικούς κάνουν πειράματα 

τώρα και τα πειραματόζωα,  δεν είναι τίποτα άλλο  από τα 

παιδιά μας και τα τους δασκάλους και όλοι όσοι σχετίζονται 

και εργάζονται στα σχολεία. Η απαράδεκτος συμπεριφορά 

της “αχάπαρης” Κυβέρνησής Τζόνσον έφερε μεγάλες απώ-

λειες από ζωές  και αν συνεχίσει έτσι ίσως να έχουμε να 

θρηνήσουμε και άλλες. Μακάρι, μα μακάρι να υπήρχε κά-

ποιος τρόπος να αλλάξει η Κυβέρνηση ή να έχουμε  εκλο-

γές για να λάβει εξουσία ποιο σοβαρή και ποιό υπεύθυνη 

Κυβέρνηση. Τι να πει κανείς μέσα στα ύψη της κρίσης να 

μιλά για Brexit. Τι θράσος τι αναίδεια τι έλλειψή παντός 

ίχνους ντροπής  να  μιλά για Brexit o αχρείος. 

 Έλλειψη σέβας προς τους πάσχοντας από τον ιόν έλλειψη 

σεβασμού  προς τους νεκρούς και τις οικογένειες τους. 

Λίγη ντροπή καλέ.. Νομίζουν ότι  με το να ευχηθούν Συλ-

λυπητήρια είναι υπό την ιδέα ότι όλα συγχωρούνται. “Our 

thoughts are with the bereaved families” και τελειώνει; 

Οχι δεν πάει έτσι. Μα ούτε έστω ένα συγνώμη,  δεν ακού-

σαμε. Να τους  φέρω εις  γνώση τους μία λέξη που όπως 

φαίνεται δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο τους  και  αυτή είναι 

ένα  η “Συγνώμη” Yes you owe a big SORRY, a huge 

APOLOGY  to the whole Nation for your incompetence to 

Govern. My advice to you all is, Kindly Resign and do the 

Nation a Big Favor. Γιατί πήρατε την εξουσία με ψευδείς 

προφάσεις και άδειες υποσχέσεις. Aλλά τι να περιμένει 

κανείς από μία Κυβέρνηση που έχει στα σπλάχνα της 

έναν απερίσκεπτο απερίσκεπτο, τον Cummings που δεν 

νοιάζεται για κανένα άλλο. Έτσι μην περιμένετε και πολλά 

πράγματα από αυτούς που θεωρούν τον εαυτό τους ότι  

“υπεράνω όλων.” Προσωπικά για τέτοια άτομα δεν έχω 

καθόλου καιρό  ούτε για ένα καλημέρα.  Έτσι είμαι και θα 

παραμείνω έτσι  και   όσους αρέσω  καλά,  και όσους δεν 

αρέσω..  

“I CANT’T BREATHE”

του  
Γιώργου Α.Σάββα

Γ
ια όσους δεν 
εθελοτυφλούν, 
ο καπιταλι-

σμός, στο σημερινό 
ιμπεριαλιστικό και 
τελευταίο στάδιο 
του, έχει "εξελιχθεί" 
σ' ένα ξετσίπωτο 
ληστή και φονιά 
των λαών, στυγνό 
βιαστή της φύσης. 

Ο λεγόμενος σύγχρονος, ανεπτυγμένος 
καπιταλισμός δεν είναι παρά ένα  
οπισθοδρομικό,παρασιτικό, ξεπερα-
σμένο κοινωνικό οικονομικό σύστημα, 
που εμποδίζει την ανάπτυξη των πα-
ραγωγικών δυνάμεων, την ανάπτυξη 
του ανθρώπου. Δεν είναι παρά ένα  σύ-
στημα που έχει φάει τα ψωμιά του και 
πρέπει να αντικατασταθεί από ένα νέο 
σύστημα, που να σέβεται τη ζωή, την 
αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό του αν-
θρώπου, αλλά και το περιβάλλον και τα 
οικοσυστήματα του πλανήτη. 
Σήμερα ολα για το μέγιστο κέρδος, που 
είναι ο στόχος μιας χούφτας παρασί-
των. 
Από τις  συγκλονιστικές ανακαλύψεις, 
τις  επαναστάσεις και τα επιτεύγματα  
στην τεχνολογία και στην επιστήμη και 
όχι μόνο, που έχουν βελτιώσει σημα-
ντικά τα μέσα παραγωγής και την κοι-
νωνική παραγωγή, μόνο τα συμφέροντα 
της πλειονότητας των πληθυσμών του 
πλανήτη δεν εξυπηρετούνται, μόνο οι 
ανάγκες τους δεν ικανοποιούνται. 
Μόνοι κερδισμένοι μια χούφτα παρά-
σιτα. 
Ήρθε και η πανδημία του κορωνοϊού 
για να αποδείξει και στον τελευταίο αδαή 
τη χρεοκοπία του καπιταλισμού ιμπε-
ριαλισμού.  
Έχουν αναδειχθεί όλες οι κραυγαλέες 
αντιφάσεις, όλες οι ανταγωνιστικές αντι-
θέσεις και ανισότητες του συστήματος.  
Έχει αναδειχθεί η γύμνια του. 
Η ασπλαχνία και η παλιανθρωπιά του.  
Καμιά καπιταλιστική χώρα δεν διαθέτει 
Σύστημα Εθνικής Υγείας που να μπορεί 
ν' αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε παν-
δημία. 
Όλα θυσιάζονται στο βωμό του μέγιστου 
κέρδους. Η υγεία των ανθρώπων δεν 
αποτελεί προτεραιότητα.  
Έχουν καταποντιστεί ακόμα τεράστιες 
εταιρείες.  
Βαρύ, βαρύτατο πλήγμα έχουν δεχθεί 
εθνικές οικονομίες, αγορές, χρηματιστή-
ρια και εθνικά νομίσματα.  
Δοκιμάζεται το σύστημα, η λειτουργικό-
τητα και η βιωσιμότητα του. Δοκιμάζεται 
η πλειονότητα των πληθυσμών του 
πλανήτη. Πάνω απ' όλα δοκιμάζονται 
τα χαμηλότερα στρώματα, οι εργαζόμε-
νοι, οι εργάτες.  
Η αλλαγή του συστήματος στην ημερή-
σια διάταξη. Είναι θέμα επιβίωσης του 
ανθρώπινου είδους. 
Ηλίου φαεινότερο ότι οι  κατά φαντασίαν 
σοσιαλιστές, οι κάθε λογής ρεφορμι-
στές, που πολλοί από τους οποίους 
έχουν αποδειχθεί πρώτα κακοί, αξιο-
θρήνητοι διαχειριστές του συστήματος 
και ύστερα, αναγκαστικά, ογλάνια του  
αμερικανικού λεγόμενου Διεθνούς Νο-

μισματικού Ταμείου και της γερμανικής 
λεγόμενης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας, δεν είναι σε θέση να προτείνουν 
εναλλακτικές, βιώσιμες λύσεις στα ανυ-
πέρβλητα προβλήματα και αδιέξοδα 
που δημιουργεί ο καπιταλισμός.  
Εναλλακτικές, ριζοσπαστικές λύσεις που 
να οδηγούν στην κατάργηση του καπι-
ταλισμού δεν μπορούν να προτείνουν 
όσοι όχι μόνο υποστήριζαν, μα και λι-
βάνιζαν την καρικατούρα του σοσιαλι-
σμού που κατέρρευσε λίγο πριν κλείσει 
ο περασμένος αιώνας, όσοι νοσταλγούν 
την νεκρανάσταση καθεστώτων νομεν-
κλατούρας και κομματικής κάρτας ή όσοι 
αντιδιαλεκτικά και ανιστόρητα αντιπα-
ραβάλλουν την οικονομία της αγοράς 
στη σχεδιασμένη οικονομία, η οποία για 
δεκαετίες πραγματοποιούσε άλματα σ' 
όλους τους τομείς της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, της ανθρώπινης ζωής και 
του πολιτισμού στις σοσιαλιστικές χώ-
ρες, κάτω από την πλέον δημοκρατική 
εξουσία των εργαζομένων και σωστή 
ιδεολογικό-πολιτική καθοδήγηση.  
Δεν κατέρρευσε το σύστημα της σχε-
διασμένης οικονομίας  που έδωσε στο 
λαό τις υλικές δυνατότητες να κατακτή-
σει με αξιοπρεπή ζωή και ανέσεις, μια 
ζωή πνευματικά και ηθικά ανώτερη.  
Δεν κατέρρευσε το σύστημα που κατάρ-
γησε την εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο, έθεσε την ικανοποίηση των 
υλικών και πνευματικών αναγκών του 
λαού στις προτεραιότητές του, στέγη, 
δουλειά, μόρφωση, ιατρική περίθαλψη 
κ.ά., ανέβασε τη γυναίκα καιέδωσε προ-
οπτική στη νεολαία. 
Δεν κατέρρευσε ο επιστημονικός σοσια-
λισμός που με τα επιτεύγματά του 
έδωσε ελπίδα και όραμα "σ'όλους της 
γης τους κολασμένους". 
Δεν κατέρρευσε το σύστημα που έπαιξε 
τον κύριο ρόλο για ν' απαλλαγεί η αν-
θρωπότητα από τη φασιστική πανού-
κλα.  
Δεν κατέρρευσε το σοσιαλιστικό σύ-
στημα που πρώτο κατέκτησε το διά-
στημα.  
Όχι, δεν κατέρρευσε το σύστημα της 
σχεδιασμένης οικονομίας, που είναι η 
μόνη  απάντηση, επιστημονική, διαλε-
κτική, ιστορική, υλιστική, στην οικονο-
μική αναρχία της καπιταλιστικής κοινω-
νίας.  
Κατέρρευσαν μόνο η ιδεολογική μιζέρια 
και οι οικονομικές θεωρίες των αναθε-
ωρητών του επιστημονικού σοσιαλι-
σμού κομμουνισμού, οι οποίοι παλινόρ-
θωσαν τον καπιταλισμό στη Σοβιετική 
Ένωση και τις υπόλοιπες σοσιαλιστικές 
χώρες, περιλαμβανομένης της Κίνας.  
Όχι δεν κατέρρευσε το σοσιαλιστικό  σύ-
στημα της σχεδιασμένης οικονομίας.  
Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η 
σχεδιασμένη οικονομία από μόνη της, 
χωρίς την πιο πλατιά δημοκρατία και 
συμμετοχή του λαού σ' όλα τα επίπεδα 
εξουσίας, δεν αποτελεί εναλλακτική, λει-
τουργική και βιώσιμη λύση.  
Η σχεδιασμένη οικονομία από μόνη της 
δεν είναι σοσιαλισμός, που είναι το με-
ταβατικό στάδιο για το πέρασμα στην 
αταξική, κομμουνιστική κοινωνία, το "βασί-
λειο του ανθρώπου".

του 
Βασίλη Κωστή 

Αυτοί που δεν τους “καίγεται καρφί”, 
και αυτοί που νοιάζονται 
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Η Βρετανία στα χάλια της
Του Κυριάκου 
Τσιούπρα 

Η
 Β ρ ε τ α -
νία στα 
χ ά λ ι α 

της με έννοιες 
περισσότερες 
της μιας -αυτής 
του κορωνοϊού 
που μαστίζει 

όλη την ανθρωπότητα.  Mε αυτή 
τη χώρα να κατέχει την πρώτη 
θέση, σε αριθμό θανάτων, στην 
Ευρώπη. Πώς έφθασε σ’ αυτό 
το θλιβερό σημείο; Πρώτα μια 
σύντομη αναδρομή για το τι 
προηγήθηκε: 
Mε το Φεβρουάριο ήταν και οι 
πρώτες ενδείξεις για ανάληψη 
πρωτοβουλιών προς διάφορες 
κατευθύνσεις γι’ αντιμετώπιση 
παρόμοιου ενδεχομένου με 
εκείνο της Κίνας. Στη διάρκεια 
του μήνα έγιναν πέντε συναντή-
σεις της αρμόδιας για θέματα 
ασφάλειας Επιτροπής, γνωστής 
με το όνομα Copra. Όλες αυτές 
οι συνεδρίες έγιναν χωρίς τον 
πρώτον αρμόδιο πρόεδρο της, 
τον πρωθυπουργό.  
Η πρώτη συνεδρία του σώμα-
τος στην οποία παρευρεθεί και 
προήδρευσε ο πρωθυπουργός, 
Boris Johnson, ήταν στις 2 
Μαρτίου. Συνόψισε ως  εξής τα 
πορίσματα της: “ Η χώρα είναι 
πολύ καλά προετοιμασμένη με 
υπέροχα συστήματα Διαγνωστι-
κών Ελέγχων (Testing) και εκ-
πληκτικά μέσα ελέγχου εξάπλω-
σης της ασθένειας. Ο κόσμος 
να προχωρεί στην καθημερινό-
τητα της ζωής όπως πάντα.” Σα-
φώς εφησυχαστικά σχόλια χω-
ρίς, όμως, οποιοδήποτε 
αντίκρισμα.  
Η σοβαρή πλευρά του θέματος, 
όμως, είναι ότι δέν αξιοποιήθηκε 
ούτε το χρονικό διάστημα από 
τις αρχές Φεβρουαρίου για κά-
λυψη τουλάχιστον μέρους των 
κενών. Και εκεί που καταβλή-
θηκαν κάποιες προσπάθειες 
δεν τα καταφέραμε. Επανειλημ-

μένες διακηρύξεις για επερχό-
μενο Σύστημα Διαγνωστικού 
Ελέγχου (Testing) αποδείχτηκαν 
κενές περιεχομένου. Στα τέλη 
Μαϊου, όταν άλλες χώρες τελεί-
ωναν τις εκστρατείες τους, εδώ 
αναμενόταν να καρποφορήσει 
μια νέα προσπάθεια. Δεν είμα-
στε, ακόμη, βέβαιοι για την απο-
τελεσματικότητα της. 
Φοβερά ελλιπής ήταν και η κα-
τάσταση στον τομέα των ανα-
πνευστήρων, των  επαγγελμα-
τικών ενδυμασιών και άλλου 
προστατευτικού εξοπλισμού για 
το ιατρικό και παραϊατρικό προ-
σωπικό με τραγικό αποτέλεσμα 
να χαθούν ζωές ιατρών και νο-
σοκόμων. Υπήρξαν περιπτώ-
σεις συνταξιούχων ιατρών και 
νοσοκόμων  που μπροστά στις 
δραματικές καταστάσεις που 
παρουσιάσθηκαν, έσπευσαν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
με αποτέλεσμα να οδηγηθούν 
πολλοί στο θάνατο. 
Σε νέα συνεδρία στις 2 Μαρτίου, 
η υπό τον πρωθυπουργό Επι-
τροπή ασχολήθηκε με τη στρα-
τηγική που θ’ ακολουθείτο για 
την καταπολέμηση της πανδη-
μίας. Η πλευρά των Επιστημό-
νων εξήγησε τις δύο κύριες με-
θόδους: η μια, εκείνη που 
ακολουθείτο μέχρι εκείνη την 
ημερομηνία, με περισσότερη 
όμως αυστηρότητα. Η άλλη, με 
περισσότερη χαλαρότητα στις 
συναντήσεις μεταξύ των αν-
θρώπων και στις γενικότερες 
σχέσεις τους με τα καταστήματα 
και τόπους δουλειάς σε λειτουρ-
γία. Οι απώλειες ζωής θα επη-
ρεάζουν, κατά πρώτο λόγο, τις 
ομάδες των υπερηλίκων και 
των, για άλλους λόγους, εξα-
σθενημένων ατόμων. Όσοι 
προσβάλλονται και επιβιώνουν 
θα είναι ενισχυμένοι με τα «αντι-
σώματα» σχηματίζοντας έτσι τη 
λεγόμενη «αγέλη ανοσίας». Εξ 
όσων ξέρουμε, ο όρος «αγέλη 
ανοσίας» ουδέποτε χρησιμο-
ποιήθηκε από επίσημα χείλη. 
Υποστηρίχθηκε, όμως, και  αυτό 
έγινε με ένα «αέρα» σαφούς 
προτίμησης και αισθητής ικανο-
ποίησης για να μην πούμε και 
κρυφής ελπίδας ότι «εμείς θα 
τα καταφέρουμε καλύτερα από 
τους άλλους». 
Τα δύο συνθήματα που συνό-
δευαν τη σχετική εκστρατεία 
ήταν: «Πλένετε καλά τα χέρια 
σας» και «Αν αισθανθείτε συ-
μπτώματα, μένετε περιορισμέ-
νοι στο σπίτι». Η εντύπωση που 
δημιουργείτο, και τη μετέδιδαν 
οι επίσημοι, ήταν κάποιας ανα-
κούφισης ότι τώρα «ξέρουμε τι 
κάνουμε». 
Δυστυχώς για εκείνους που 
έβλεπαν λόγους να ανακουφι-

σθούν, πολύ λίγες μέρες είχαν 
να δοκιμάσουν τέτοιο αίσθημα. 
Πολύ σύντομα τα πράγματα άρ-
χισαν να κινούνται προς την 
αντίθετη, από την αναμενόμενη, 
κατεύθυνση. Και με μεγάλη τα-
χύτητα. Τα κρούσματα από 
26,661 που ήταν στις 12 Μαρ-
τίου, έφθασαν, στις 23 του 
μήνα, σε 11 μόνο μέρες, τις 
286,538! Στις 17 Μαρτίου  έκαμε 
και τη δραματική δήλωση του ο 
εξέχων επιστήμονας του Impe-
rial College, επιδημιολόγος, Neil 
Ferguson, ότι με το ρυθμό που  
παρατηρείτο στην αύξηση των 
κρουσμάτων ο αριθμός των θα-
νάτων θα έφθανε τις 250,000! 
Όλοι πάγωσαν και άρχισαν να 
σκέπτονται. Από τις 23 Μαρ-
τίου, έγινε η στροφή προς την 
στρατηγική της αυστηρότητας 
με την επιβολή του Αποκλει-
σμού. Η μεγαλύτερη ανησυχία 
αφορούσε, βέβαια , την Εθνική 
Υπηρεσία Υγείας (National 
Health Service). Εξαντλημένη 
από μια δεκαετία οικονομικής 
αυστηρότητας που είχαν επιβά-
λει οι συντηρητικοί, με απώλεια 
17,000 νοσοκομειακών κλινών, 
είχε, επίσης, ν’ αντιμετωπίσει 
την αποχώρηση 22,000 μελών 
του ιατρικού και παραϊατρικού 
της προσωπικού προερχόμε-
νων από τις χώρες της Ε.Ε 
λόγω της κρίσης με την Ένωση 
H πανδημία δηλαδή βρήκε το 
ιατρικό σύστημα της χώρας στο 
χαμηλότερο του δυναμικό.  
Ο μεγάλος εφιάλτης για όλους 
θα ήταν οι μέρες και ώρες που 
ο αριθμός των ασθενών θα ήταν 
μεγαλύτερος από εκείνο που το 
σύστημα υγείας θα μπορούσε 
να απορροφήσει. 
Η μόνη περίπτωση που ο πρω-
θυπουργός, Boris Johnson, πα-
ρουσιάσθηκε με τη βαρύτητα, 
σοβαρότητα και αποφασιστικό-
τητα που διέπουν, εξ’ ορισμού , 
το αξίωμα του, ήταν όταν επέ-
στρεψε από το νοσοκομειακό 
κρεβάτι. Ήταν οι μέρες που άρ-
χισε να γίνεται λόγος ανάμεσα 
σε ορισμένους κυβερνητικούς 
κύκλους για μερική χαλάρωση 
των μέτρων αποκλεισμού. Για 
τον πρωθυπουργό, που πάντα 
ερωτοτροπούσε για κάτι τέτοιο, 
εκείνη την ημέρα δεν υπήρχαν 
περιθώρια για «ναι» μεν «αλλά» 
που χαρακτηρίζουν τις αντιδρά-
σεις του. Κάθετα προσηλωμέ-
νος στην καταπολέμηση του κο-
ρωνοϊού, άρα ενίσχυση και όχι 
χαλάρωση των μέτρων. Ιδιαί-
τερα τόνισε, πέραν της μιας φο-
ράς, τη μεγάλη ανάγκη αποφυ-
γής δεύτερης φάσης της 
πανδημίας. Η χαλάρωση των 
μέτρων θα έλθει όταν πέσει ση-
μαντικά ο αριθμός των ημερη-

σίων  κρουσμάτων.  
Το εκπληκτικό της υπόθεσης εί-
ναι ότι αυτές οι, υποτίθεται, μη 
επιδεχόμενες συζήτηση, από-
ψεις, δεν κράτησαν και πολύ. 
Γρήγορα ο κ. Τζόνσον τάχθηκε 
με εκείνη τη μερίδα που ήθελε 
χαλάρωση των μέτρων. Πρά-
γμα που σαν πρωθυπουργός 
έπρεπε να αποφύγει και για ένα 
άλλο σοβαρότερο λόγο: Oι άλ-
λες τρεις πολιτείες του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου -Σκωτία, Ουαλλία 
και Βόρεια Ιρλανδία- προτιμού-
σαν τη διατήρηση των μέτρων 
αποκλεισμού για ορισμένο 
ακόμη διάστημα. Διερωτάται 
ένας που έχει το ιδεώδες του 
Ηνωμένου Βασιλείου βαθιά 
στην καρδιά του, αν ο Βρετανός 
πρωθυπουργός επεδίωκε μια 
ειλικρινή, ισότιμη διαβούλευση 
με τους άλλους εταίρους του επι 
του θέματος και – κάτι ακόμη 
περισσότερο- αν υποχωρούσε 
έναντι των δικών τους εκτιμή-
σεων , δεδομένου ότι η διαφορά 
αφορούσε βδομάδες, αν όχι μέ-
ρες, ποιος θα ήταν ο κερδισμέ-
νος. Οπωσδήποτε το Ηνωμένο 
Βασίλειο.  
Μην εκπλαγείτε να μάθετε, όσοι 
δεν το ξέρετε, ότι σε όλο αυτό 
το διάστημα που ισχύουν, υπο-
τίθεται αυστηρότατα μέτρα απο-
κλεισμού  σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όλοι οι αφικνούμενοι 
εδώ, Βρετανοί που επέστρεφαν 
στη χώρα – και είναι αυτοί εκα-
τομμύρια- αλλά και όλοι οι επι-
σκέπτες που φθάνουν με οποι-
οδήποτε μέσο, εισέρχονται στη 
χώρα χωρίς κανένα περιορισμό 
από πλευράς πανδημίας. Πριν 
περίπου ενάμισι μήνα ο πρω-
θυπουργός, Boris Johnson, 
ανακοίνωσε ότι αυτή η κατά-
σταση είναι απαράδεκτη και θα 
τερματιστεί. Καθορίσθηκε και η 
Δευτέρα που θ' άρχιζε η λει-
τουργία του νέου συστήματος 
με επιβολή ελέγχου. Εκείνη η 
Δευτέρα πέρασε χωρίς οποι-
αδήποτε αλλαγή.  
Για μερικές μέρες τώρα εκδόθη-
καν νέες ανακοινώσεις με επα-
νάληψη της ίδιας πρόθεσης με 
επιπρόσθετο στοιχείο ότι θα λει-
τουργεί σε όλες τις περιπτώσεις 
σύστημα καραντίνας 14 ημερών 
για τους αφικνούμενους από τις 
8  Ιουνίου. 
Άρχισε, όμως, και μια εκστρα-
τεία εναντίον του μέτρου, ότι θα 
καταστραφεί ο τουρισμός.  
Θα περιμένουμε να δούμε. Κα-
ταπολέμηση της πανδημίας, 
όμως, και ανάπτυξη τουρισμού; 
Σαν να βλέπουμε τις απαντή-
σεις  γι’ αυτά τα χάλια. 

UNCHAINED

Έ
χει τύχει να δεις 
ταινίες όπως το 
Amistad, το 

Django Unchained ή το 
Free State of Jones; Αν 
όχι, θα σου εξηγήσω με 
λίγα λόγια περί τίνος 
πρόκειται. Και τα τρία 
αναφέρονται σε σκλά-
βους μαύρους στην 
Αμερική. Μιλάμε για 
πολλά χρόνια πίσω. 
Τώρα όπως και εσύ, εί-
δαμε φωτογραφίες 
όπου ένα όργανο της 

τάξης έχει βάλει το κεφάλι ενός μαύρου άνδρα 
στο πεζοδρόμιο ol..(μήπως σου θυμίζει λίγο 
American History X;) όπου δεν μπορεί να ανα-
πνεύσει και το διευκρινίζει ξανά και ξανά. Σή-
μερα, μετά από αυτό το γεγονός και αφού ο 
μαύρος άνδρας εν τέλει πέθανε με αυτό τον 
τρόπο που μόνο ένας σκλάβος μαύρος θα 
μπορούσε να πεθάνει στη χώρα της «Ελευ-
θερίας», ο λαός έχει ξεσηκωθεί και οι ΗΠΑ 
έχουν πάρει φωτιά συθέμελα. Υπάρχει όμως 
ένα πρόβλημα και εγώ θα τοποθετηθώ εκεί. 
Οι μαύροι από ένα σημείο και μετά όπως μας 

λέει η ιστορία έγιναν ελεύθεροι πολίτες των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Με δικαίωμα να ψηφίζουν, να αντιμετωπίζονται ως ίσοι 
με τους λευκούς κλπ κλπ. Το θέμα είναι το εξής. Οι μαύροι ξέ-
χασαν. Λησμόνησαν τα βασανιστήρια τους. Το επιθυμούσαν 
διακαώς να γίνουν Αμερικάνοι πολίτες. Και άκουσον άκουσον 
κάμποσα χρόνια αργότερα πολλοί από τους μαύρους Αμερικα-
νούς πολίτες κατατάχθηκαν στον αμερικανικό στρατό για να 
πάνε να πολεμήσουν αθώους. 

Μέχρι εδώ τα πράγματα φαίνονται παράλογα. Και είναι, μη δια-

φωνήσεις. Στο Free State of Jones που είναι μια υπέροχη ταινία 

την οποία «έθαψαν» για τα καλά βλέπεις αγωνιστές μαύρους 

που πασχίζουν για την ελευθερία τους. Στο Django, o Τarantino 

(σκηνοθέτης της ταινίας) αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στους 

εκμεταλλευτές με τον δικό του στυγνό τρόπο. Όταν συζήτησα 

με τον μπαμπά μου, μου είπε πως η ταινία έκανε κοιλιά και δεν 

χρειαζόταν να το τραβήξουν τόσο. Έλα όμως που θα διαφωνήσω 

μαζί του γιατί αυτό που λαμβάνω εγώ με αυτό το τέλος είναι η 

λύτρωση και η δικαίωση. Ο Django έκανε μακελειό και δεν άφησε 

κανέναν ζωντανό πίσω του. Ούτε και τον μαύρο υπηρέτη, γλείφτη 

των λευκών γαιοκτημόνων που αφάνισε ο Django. 

Δικαίωση απέναντι στους δυνάστες Λευκούς. Αυτούς που νομί-

ζουν πως είναι ανώτεροι λόγω χρώματος, λόγω φυλής. Οι Αμε-

ρικάνοι ανά τα χρόνια μας δείχνουν αυτό το ίδιο πρόσωπο. Το 

πρόσωπο του Δυνάστη. Βιετνάμ, Γιουγκοσλαβία, Ιράκ. Πόλεμοι 

άνευ ουσίας σε αθώους και άοπλους. Στα μάτια αυτών οι μαύροι 

θα είναι πάντα σκλάβοι και οι υπόλοιποι λαοί πάντα θα υστερούν 

μπροστά στο μεγαλείο που πρεσβεύουν οι ΗΠΑ. 

Εγώ λοιπόν μιλάω για εκείνους τους μαύρους που δεν ενστερ-

νίστηκαν το Αμερικανικό όνειρο. Που υπήρξαν σκλάβοι που ήθε-

λαν να απελευθερωθούν από τα δεσμά τους. Είδα τι συνέβη 

στον George Floyd. Πέθανε σαν ελεύθερος αλλά με τον τρόπο 

που πεθαίνουν οι σκλάβοι. Και ναι ζούμε στον 21ο αιώνα. Οι 

εξουσιαστές των ΗΠΑ δεν έχουν όρια. Οι μαύροι της Αμερικής 

έρχονται ακόμα μια φορά μπροστά στον ίδιο εχθρό και καλούνται 

να παλέψουν για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Ποτέ όμως 

δεν πρέπει να ξεχάσουν ποιοι είναι. Οι αγωνιστές της ελευθερίας 

και όχι έρμαια της σιχαμερής Αμερικανικής κουλτούρας. Ποτέ 

ξανά σκλαβιά. Κάτω οι δυνάστες!

της 
Της Τζωρτζίνας 

Κουρουσιακλή
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ Αυτά που πονάνε… 

Της Έλισσας Ξενοφώντος  
Φιλόλογος 

Τ
ελικά η κατάσταση είναι 
πολύ πιο χειρότερη από ό,τι 
θα μπορούσα να πιστέψω 

ποτέ! Μιλάμε για αλήθειες και όχι 
για παραμύθια της Χαλιμάς! Το 
πόσο τραγικά αληθινό είναι αυτό 

που περνάμε, αν και το έχω  πει πολλές φορές 
και για πολύ καιρό, αυτό που θα διηγηθώ είναι 
πέρα για πέρα αληθινό. 
Είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε φίλους και φίλες, 
γνωστούς και γνωστές και μοιράζεστε  μαζί τους 
καθημερινά τις έγνοιες και εμπειρίες τους, τις λύ-
πες, τις αγωνίες  και χαρές τους, συμμερίζεστε 
τα όνειρα και τις σκέψεις τους… 
Όπως κάθε μέρες έτσι και χθες, μοίρασα πολλές 
καλημέρες στους στενούς φίλους και φίλες αλλά 
και σε κάποιους  γνωστούς που τους νοιάζομαι 
και αγαπώ. Σαν απαντήσεις πάντα παίρνω  κα-
λημέρες και πολλά χαρωπά βιντεάκια, πολλά τρα-
γούδια,  φατσούλες και ανέκδοτα. Τι σας τα λέω, 
τα παίρνετε κι εσείς… Σε αυτό όμως που θα 
σταθώ, είναι το μήνυμα - απάντηση, στην καλη-
μέρα μου από μια φίλη που πραγματικά με ταρα-
κούνησε και με έκανε να καταλάβω ότι τελικά η 
απομόνωση των έντεκα εβδομάδων είναι πολλή 
για να τις αντέξει ο άνθρωπος.  
 Γράφω αυτολεξεί το μήνυμα: «Τι κάνεις Έλσα 
μου; Ήθελα να σου στείλω μήνυμα και όλο κάτι 
συμβαίνει. Εχθές ήθελα να πεθάνω και σήμερα 
το ίδιο. Ευτυχώς σήμερα βοηθάω την σπιτονοι-
κοκυρά μου με το μωρό και να μαζέψει κάτι  πρά-
γματα γιατί μετακομίζει, αλλιώς θα είχα τρελαθεί. 
Θα της πλένω σεντόνια από κάποια διαμερίσματα 
και θα μου δίνει διακόσιες λίρες τώρα που δεν 
έχω δουλειά. Συγνώμη όλο κακά νέα έχω εγώ. 
Αλλά θα περάσει… Ελπίζω να είσαι καλά!» Αντα-
ποκρίθηκα αμέσως: «Όταν είσαι μόνη τηλεφώ-
νησέ μου να μιλήσουμε». Μου απαντάει: «Εντάξει 
καλή μου». 
Αντιλαμβάνεστε πιστεύω την αγωνία μου μέχρι 
να μιλήσω μαζί της και να βεβαιωθώ ότι όλα είναι 
εντάξει… Ευτυχώς το τηλεφώνημά της ήρθε σύ-
ντομα και όλα όσα έπρεπε να πω τα είπα και η 
κοπέλα άντεξε ακόμη μια μέρα… Βρίσκεται στη 
ζωή μέχρι τη στιγμή που γράφω αυτό το χρονο-
γράφημα κι επικοινωνώ μαζί της πολλές φορές 
καθημερινά… 
Τι έκανα λάθος; Θα έπρεπε να είχα τηλεφωνήσει 
το Crisis team και να το αναφέρω. Φυσικά μένει 
στο Νότιο Λονδίνο, δεν ξέρω την διεύθυνσή της, 
αλλά έχω τον αριθμό τηλεφώνου της. Αυτό ίσως 
το κάνω θέμα, να το αναφέρω σε ένα άλλο χρο-
νογράφημα. Θα μείνω στο συγκεκριμένο περι-
στατικό. Μετά από αυτό κάθισα και σκέφτηκα την 
ιστορία αυτής της πληγωμένης κοπελιάς. 

Ο έρωτας της ζωής της δεν κατάληξε όπως τον 
είχε φανταστεί. Πληγωμένη, πικραμένη και προ-
δομένη από τη μεγάλη αγάπη της ζωής και των 
ονείρων της… Οι μέρες του εγκλεισμού όμως 
έφεραν στην επιφάνεια τα κάποια απωθημένα! 
Παίρνοντας το μήνυμα της τρομοκρατήθηκα η 
αλήθεια να λέγεται! Άρχισα να ψάχνω και να δια-
βάζω πολλά άρθρα και μελέτες γύρω από αυτό 
που είχα την ατυχία ή τύχη να ζήσω. Γι΄αυτό κι 
εγώ θα σας μιλήσω σήμερα γι΄αυτά που πονάνε 
και φέρνουν τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τις γυναί-
κες που είναι πιο ευαίσθητες πάνω στα θέματα 
αγάπης και έρωτα σε στιγμές σαν αυτή της φίλης 
από το Νότιο Λονδίνο…  
Θα μιλήσουμε όμως σήμερα γι΄αυτά που πονάνε 
και πώς μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω μας. 
Φυσικά είναι πολύ εύκολο στη θεωρία να το κά-
νουμε, αλλά δυστυχώς άλλο η θεωρία κι άλλο η 
πράξη. Όμως όπως τελικά κατάλαβα, είναι εφικτό! 
Κι αυτό είναι που θέλουμε να πετύχουμε. Να αφή-
σουμε τον πόνο από το παρελθόν από καταστά-
σεις, από πρόσωπα , από πράγματα να μείνει 
εκεί που ήτανε δηλαδή στο παρελθόν και να μην 
το κουβαλάμε στο παρόν μας.  Γιατί όσο κουβα-
λάμε τον πόνο του παρελθόντος στο παρόν,  ξέ-
ρετε τι παθαίνουμε;  Δεν μπορούμε να ζήσουμε 
το παρόν μας. Δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας 
να ζήσει την ωραία στιγμή του παρόντος, να πε-
ράσουμε καλά, να ηρεμήσουμε την ψυχή μας  και 
το μυαλό  μας, την κοινωνική και την αισθηματική 
μας ζωή με ανθρώπους, πρόσωπα και πράγματα 
που εμείς επιλέγουμε. Δεν υπάρχει χώρος στο 
μυαλό μας γιατί το μυαλό μας είναι γεμάτο με όλα 
τα αρνητικά και τον πόνο του παρελθόντος.  
 Μετά από την παρουσίαση αυτή ας δούμε κά-
ποιους πρακτικούς τρόπους. Το πρώτο που θα 
έλεγα είναι ότι όταν κουβαλάμε πληγές από το 
παρελθόν μας όπως στενοχώριες που μας έδωσε 
ένας γονιός, μια μικρή τραυματική εμπειρία, 
στρες, άγχος, ένας χωρισμός, μια σχέση που δεν 
τέλειωσε καλά, μια εγκατάλειψη, μια προδοσία, 
μια στενοχώρια που έχει να κάνει με την απώλεια 
εργασίας, τσακωμός με ένα συγγενή, μια φίλη 
κλπ. Η πληγή είναι μια σειρά από αρνητικές σκέ-
ψεις που κουβαλάμε μέσα μας και καθώς τις κου-
βαλάμε  δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα.  
Και αυτά τα αρνητικά συναισθήματα έρχονται και 
επικάθονται μέσα μας, στο σώμα μας και μάς κά-
νουν διαρκώς να ζούμε στο παρελθόν και όχι στο 
παρόν. Θα ήταν καλά λοιπόν να βρούμε μια 
φράση κλειδί. Όχι απαραιτήτως θετική: « Όλα εί-
ναι μια χαρά», «πετάω από τη χαρά μου!» αλλά 
κάτι πιο απαλό όπως για παράδειγμα: «Δόξα τω 
Θεώ είμαι καλά» , «κάθε μέρα είμαι πιο κοντά 
στα όνειρά μου», ή κάτι πιο απλό «Ηρεμία και 
γαλήνη», «Γαλήνη και αισιοδοξία» ή ο,τιδήποτε 
άλλο σημαίνει κάτι για εμάς.  Γιατί, όταν είμαστε 

στις μαύρες μας και πούμε  αυτή τη φράση κλειδί,  
ξεκολλάμε λίγο τον εγκέφαλό μας από την αρνη-
τική  σκέψη που έχει να κάνει με το παρελθόν 
μας. Έτσι με αυτό μπορούμε να κινητοποιηθούμε 
και να κάνουμε κάτι άλλο και να του αφήσουμε 
λίγο χώρο…  
Κάτι άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να δημι-
ουργήσουμε φυσική απόσταση από το άτομο ή 
την κατάσταση που μας προκάλεσε ψυχικό πόνο. 
Αν και όλοι οι πληγωμένοι από τέτοιες πληγές 
θα ήθελαν μια απάντηση από το άτομο που τους 
πλήγωσε στο «πώς τόλμησε να το κάνει αυτό σε 
εμάς;», επειδή αυτό δεν πρόκειται να γίνει  ποτέ, 
καλύτερα είναι να το  ξεχάσουμε και οικειοθελώς 
να αποτραβηχτούμε. Εσύ πρέπει να πεις αντίο 
σε αυτόν που έφυγε κι αυτός είναι ο τρόπος  να 
βοηθήσεις τον εαυτό σου κρατώντας φυσική από-
σταση από τον άνθρωπο που σε πλήγωσε ή από 
την κατάσταση που εμπλέκει άλλα άτομα. Μια 
άλλη πρακτική  είναι η διαδικασία της επίγνωσης. 
Mindfulness στα αγγλικά. Αυτή η πρακτική έχει 
πολλά ευεργετικά στοιχεία γιατί μας γειώνει, να 
μας φέρνει εδώ, σε αυτήν τη στιγμή. Και όταν εί-
μαστε εδώ στο παρόν μας και δεν είμαστε ούτε 
στο χθες για να στενοχωριόμαστε ούτε στο αύριο 
για να αγχωνόμαστε και να ανησυχούμε, είμαστε 
καλά γιατί δημιουργούμε ένα τόσο δα ας το πούμε 
μικρούτσικο χωρόχρονο, ένα διάστημα για τον 
εαυτό μας, που επικεντρωνόμαστε στη στιγμή 
και όταν αυτή η στιγμή είναι καλή και το συνειδη-
τοποιούμε και τη ζούμε , και όταν λέω καλή στιγμή 
δεν εννοώ έχουμε γλέντια τρελά, ή καλή διάθεση, 
επικεντρωνόμαστε στην αναπνοή μας, ξεκουρά-
ζουμε το μυαλό μας, δεν το αφήνουμε να έχει αρ-
νητικές σκέψεις. Έτσι με το ένα, δύο, τρία χαλα-
ρώνουμε, ηρεμούμε! Κι αυτή λοιπόν η επίγνωση, 
η επικέντρωση του εδώ και τώρα είναι το καλύ-
τερο ηρεμιστικό για να μπορέσουμε να  ξεκουρά-
σουμε τη ψυχή μας που πονάει.  
Λέγοντας αυτό, δεν θα απαρνηθούμε την εμπειρία 
και τα αρνητικά συναισθήματα. Δεν πρέπει να τα 
θάβουμε και να τα κρύβουμε πίσω από την στε-
ρεότυπη φράση «είμαι καλά». Πρέπει να το πα-
ραδεχθούμε, δεν είναι αδυναμία να πούμε ότι 
«πονάω. Στεναχωριέμαι, έπαθα κατάθλιψη, αγ-
χώθηκα, έπαθα κρίση πανικού, είμαι θυμωμένος. 
Λέμε το συναίσθημα, το λέμε  για να το εκφρά-
σουμε και να το βγάλουμε από το σύστημα κι όχι 
για να το κολλήσουμε πάνω μας και να το κά-
νουμε ταμπέλα και σημαία μας και να ζήσουμε 
όλη τη ζωή μας με το αρνητικό συναίσθημα. Το 
εκφράζουμε και το αποχαιρετάμε για να το αφή-
σουμε σταδιακά για να αφήσουμε χώρο σε θετικά 
συναισθήματα. Εκφράζουμε λοιπόν το αρνητικό, 
το παραδεχόμαστε και παραδεχόμαστε μαζί την 
κατάσταση και δεν λέμε: Γιατί  μου συνέβη, ή να 
εταιροφθαλμούμε και να λέμε: Δεν μπορεί να συ-

νέβη σε μένα αυτό, αποκλείεται να μου συνέβη… 
να δεις που… και κάνουμε σενάρια επιστημονικής 
φαντασία για το τι έγινε και με την ελπίδα ότι δεν 
είναι έτσι όπως είναι  και δεν το παραδεχόμαστε. 
Αποδοχή λοιπόν της κατάστασης, αποδοχή ότι 
έτσι είναι  τα πράγματα αυτή τη στιγμή και θέλω 
να τα διαχειριστώ… Σίγουρα όχι κτυπώντας το 
κεφάλι μου στον τοίχο… Αλλά παραδέχομαι το 
συναίσθημά μου και προχωράω. Πώς προχω-
ράω; Απλά επιλέγω στηρίγματα… επιλέγω θετι-
κότητα. Λέω: «Ποιοι είναι οι φίλοι μου  να πω δυο 
κουβέντες, ποιοι είναι οι άνθρωποι που μπορώ 
να κάνω μια καλή κουβέντα, όχι σίγουρα για το 
πρόβλημά μου, αλλά να πούμε δυο πράγματα, 
για τον καιρό, για τον κινηματογράφο, για το φα-
γητό… πράγματα ανάλαφρα». Μπορούμε να κά-
νουμε ραντεβού για περπάτημα… Ένα γρήγορο 
τηλέφωνο, φυσική παρουσία  και βάζω τους αν-
θρώπους αυτούς στη ζωή μου. Γιατί να κολλάω 
στο αρνητικό συναίσθημα, την αρνητική εμπειρία, 
το αρνητικό πρόσωπο και την πληγή και να μην 
κάνω αυτά που μου αρέσουν; Αν κάνω αυτά που 
μου αρέσουν δεν σημαίνει ξεγράφω το τι έγινε 
ούτε ότι το βάζω στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.  
Και πιστέψτε με, όσο κάνουμε τέτοια πράγματα 
και είμαστε ευχαριστημένοι και πατάμε καλά στα 
πόδια μας  γίνεται ένα άλλο μαγικό πράμα! Αρχί-
ζουν και συμβαίνουν πολλά καλά στη ζωή μας. 
Και αρχίζουμε και τα αναγνωρίζουμε. Και μπορεί 
να υπάρχει ο πόνος στην καρδιά μας , μπορεί να 
υπάρχει ανάμνηση αυτού που μας πλήγωσε 
όμως δεν είναι το στοιχείο στην ζωή μας, είναι 
ένα κομμάτι στη ζωή μας, είναι ένα παζλ, δεν 
είναι όλο το παζλ. Κι αυτό θέλουμε να πετύχουμε! 
Να υπάρχει μια ισορροπία, να υπάρχει δυνατό-
τητα μέσα μας να  δούμε μαζί με το άσχημο και 
το αρνητικό, το καλό και το θετικό. Να μην είναι 
μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Να υπάρχει χώρος 
για όλα. Το αρνητικό να το βάζουμε στην άκρη 
και να μπορούμε να αφήσουμε παραπάνω χώρο 
στο θετικό, να μπορούμε να ευχαριστηθούμε και 
να απολαύσουμε τη ζωή μας. Γιατί η ζωή μας σή-
μερα, στην περίοδο του κορωνοϊού είναι δώρο. 
Γιατί μετά αν αφήσουμε τα χρόνια να περάσουν 
ζώντας τις πληγές μας θα λέμε: Τι χαζοί που ήμα-
σταν κι αφήσαμε τα χρόνια να περάσουν , κι 
έκανα αυτήν ή την άλλη ενέργεια, ή έκλαψα τόσο 
πολύ για αυτήν την εμπειρία, γι΄αυτόν τον άν-
θρωπο που δεν άξιζε… Και το τελευταίο, για να 
νοιώσετε καλά δώστε συγχώρεση! Αυτή την συγ-
χώρεση όμως να την δώσετε στον εαυτό σας και 
να πείτε συγχωρώ τον εαυτό μου που ξεγελά-
στηκα, που έπεσα στην παγίδα, που δεν το κα-
τάλαβα… που, που …. 
Συγχωρώ δεν θα πει ξεχνώ. Συγχωρώ θα πει 
αγαπώ και επιτρέπω στον εαυτό μου να συγχω-
ρήσει και να συνεχίσει. Να πάει πάρα κάτω… Αν 
θα συγχωρήσουμε τον άλλο είναι θέμα του καθε-
νός. Δεν θα τον πάρουμε τηλέφωνο για να του 
πούμε ότι τον συγχωράμε αλλά θα πούμε στον 
εαυτό μας: Τόσα ήξερε, τόσα έκανε ή  ότι αυτός 
ήταν ένα ανθρωπάκι είχε τις αδυναμίες, τις δυ-
σκολίες του  και να τον αφήσουμε πίσω μας. Και 
να σταματήσουμε να ρωτάμε: «Μα γιατί μου το 
έκανε;» Η απάντηση είναι ότι δεν σου το έκανε! 
Στο εαυτό του το έκανε. Πληγώνοντάς σε αυτός 
ο άνθρωπος έκανε κακό στον εαυτό του. Ξέρετε 
πώς; Μη επιτρέποντας στον εαυτό του  να είναι 
ευτυχισμένος , μη επιτρέποντας στον εαυτό του 
να έχει ωραία επικοινωνία. Να κρατήσει κάτι θε-
τικό στη ζωή του, αυτό που του πρόσφερες με 
τον οποιονδήποτε τρόπο ήτανε. Συγχωρούμε λοι-
πόν τον εαυτόν μας για τις επιλογές μας και  τα 
λάθη μας. Κι αναρωτιόμαστε! Τι θέλει να μου δι-
δάξει αυτή η κατάσταση; Ποιο είναι το μήνυμα, 
το μάθημα  για να απελευθερωθώ και να προ-
χωρήσω στη ζωή μου; Γιατί με το κλάμα, γκρίνια 
και τη μιζέρια ξέρετε τι κερδίζουμε; Κλάμα, γκρίνια, 
μιζέρια και ψυχικό πόνο. Όταν μπορούμε να 
βγούμε από αυτή την κατάσταση με αγάπη προς 
τον εαυτό μας, συγχωρώντας τον εαυτό μας, εν-
θαρρύνομε τον εαυτό μας ότι μου αξίζει το καλύ-
τερο. Όταν μπούμε σε αυτήν την κατάσταση μπο-
ρούμε να ατενίσουμε το μέλλον μας με ένα πιο 
αισιόδοξο, γλυκό τρόπο και αρχίζουμε να πι-
στεύουμε ότι η αυριανή μέρα θα είναι  καλύτερη 
από την χθεσινή! Γιατί αυτό είναι εφικτό αλλά 
πρέπει εμείς να το επιτρέψουμε στον εαυτό μας 
κατ΄αρχή για να μπορέσει και το μέλλον μας να 
διαγραφεί πιο θετικό πιο αισιόδοξο και πιο 
όμορφο! 
Αυτά είπα στη φίλη μου και πιστεύω ότι έπιασαν 
τόπο στην συγκεκριμένη μέρα και στιγμή.
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ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΧΘΡΟΠΡΑΞΙΕΣ ΤΟΥ 1963, Η ‘‘ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ’’ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 2ο 
Με την υποβολή των 13 προτάσεων  
για αναθεώρηση του Συντάγματος ο  
Μακάριος κατηγορήθηκε από πολ-
λούς γιατί υπέγραψε τις Συμφωνίες 
της Ζυρίχης αφού ήδη γνώριζε το πε-
ριεχόμενο τους και γιατί κάλεσε στο 

Λονδίνο ένα σωρό συμβούλους από την Κύπρο πριν 
από την υπογραφή των Συμφωνιών; Για να τον συμ-
βουλέψουν σε τι; Ο Μακμίλαν είχε αναφέρει στο Λά-
γκαστερ Χάουζ ότι μαζεύτηκαν εκεί (τον Φεβρουάριο 
1959) απλά για να υπογράψουν τις Συμφωνίες της 
Ζυρίχης και όχι για να συζητήσουν το περιεχόμενο 
τους το οποίο είχε ήδη συμφωνηθεί από την Ελληνική 
και την Τουρκική Κυβέρνηση καθώς και από τον ίδιο 
το Μακάριο.  
Φυσικά η ίδια η κατηγορία ισχύει και για τον Έλληνα 
Υπουργό Εξωτερικών τον Ευάγγελο Αβέρωφ που και 
αυτός ήταν  όχι μόνο γνώστης του περιεχομένου αλλά 
και ένας από τους συντελεστές των Συμφωνιών, που 
με τα διάφορα βέτο, τις ξεχωριστές πλειοψηφίες, του 
ξεχωριστούς δήμους, το 70:30 στη Δημόσια Υπηρεσία 
κ.α., έβαζαν το νεοσύστατο κράτος σε νέες χειροπέδες 
και που οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια στη μελ-
λοντική διχοτόμηση του νησιού. Ο ίδιος ο Αβέρωφ 
παραδεχόταν μερικά χρόνια αργότερα πόσο ανεφάρ-
μοστες ήταν οι πρόνοιες των Συμφωνιών! 
Ο Γεώργιος Παπανδρέου στην εξουσία  1963 
Στις εκλογές που έγιναν στην Ελλάδα το 1963, εκλέ-
γηκε Πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου. Οι 
Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, Ελλάδας και 
Τουρκίας, συναντήθηκαν στο Παρίσι στις  20 Δεκεμ-
βρίου 1963 για να προσπαθήσουν  να επιλύσουν το 
αδιέξοδο. Ενώ   οι διαπραγματεύσεις   συνεχίζονταν 
στο Παρίσι, ξέσπασαν  διακοινοτικές εχθροπραξίες 
στη Λευκωσία.  
Οι πρώτες εχθροπραξίες 21 Δεκεμβρίου 1963 
Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου 1963,  
ένα αυτοκίνητο  της αστυνομίας που περιπολούσε  
κατά μήκος  της οδού Ερμού  στην παλαιά Λευκωσία,  
σταμάτησαν ένα όχημα για έλεγχο  ρουτίνας  αλλά   
ρίχτηκαν πυροβολισμοί   και ένας  από τους αστυνο-
μικούς  τραυματίστηκε.  Οι αστυνομικοί επέστρεψαν  
τα πυρά και ένας νεαρός  τούρκος  σκοτώθηκε και μια  
τουρκάλα   τραυματίστηκε  και πέθανε καθ’όδόν στο 
νοσοκομείο.  Σύντομα η βία εξαπλώθηκε στην περιοχή 
της Ομορφίτας, στο δρόμο Λευκωσίας- Κερύνειας και  

ένας τούρκος πυροβολήθηκε  καθώς  περνούσε από 
το χωριό  Δευτερά.  
Ο Μακάριος  και ο Κουτσούκ  έκαναν έκκληση στο 
κοινό  για ηρεμία. Τόσο  η ελληνική κυβέρνηση  
όσο και η  τουρκική  κυβέρνηση  παρότρυναν  τον 
Μακάριο  και τον Κουτσούκ αντίστοιχα  να ασκή-
σουν   την επιρροή  τους για να σταματήσουν  τη 
βία. Στις 23 Δεκεμβρίου   τούρκοι  εξτρεμιστές   
ανάγκασαν τους κατοίκους  της αρμενικής  συνοι-
κίας  στη Λευκωσία να εγκαταλείψουν τα σπίτια 
τους. Οι ελληνοκύπριοι  εξτρεμιστές καθοδηγού-
μενοι από το Νίκο Σαμψών προέβησαν σε αντί-
ποινα  κατά των τουρκοκυπρίων στην Ομορφίτα.        
Η χάραξη της Πράσινης Γραμμής 
Στις 27 Δεκεμβρίου  1963 ο Άγγλος ταγματάρχης Πή-
τερ Γιανγκ  και  οι  διοικητές  των ελληνικών και τουρ-
κικών αποσπασμάτων που ήταν εγκατεστημένα στην 
Κύπρο, συμφώνησαν  να  ιδρύσουν  μια κοινή  ειρη-
νευτική  δύναμη. Στις 28 Δεκεμβρίου  ο Άγγλος Υπουρ-
γός Αποικιών Ντάνκαν Σάντς, έφτασε στην Κύπρο  
και  πρότεινε  να συγκληθεί  μια Διάσκεψη στο Λονδίνο 
στις 15 Ιανουαρίου 1964 για να συζητηθεί  η μελλο-
ντική  κυβέρνηση της Κύπρου.  
Στις 30 Δεκεμβρίου  1963 ο ταγματάρχης Πήτερ Γιανκ 
χάραξε  με πράσινο μολύβι μια γραμμή στο χάρτη της 
Λευκωσίας όπου χώριζε   την ελληνική συνοικία από 
την τουρκική. Αυτή η διαχωριστική γραμμή που χα-
ράχτηκε με πράσινο μολύβι έμεινε από τότε γνωστή 
σαν η  Πράσινη Γραμμή  η οποία φυλασσόταν  από 
βρετανικά στρατεύματα. Είχε χαραχτεί  σε ευθεία  κατά 
μήκος των προαστίων της Ομορφίτας και της Νεάπο-
λης. Οι ελληνικές περιοχές  Κέρμια, Άγιος Κασιανός 
και Άγιος Ιάκωβος  έμειναν πίσω  από  τις τουρκικές  
γραμμές.     
Η Διάσκεψη του Λονδίνου 15 Ιανουαρίου 1964   
Η Διάσκεψη του Λονδίνου  συνήλθε  στο Marlborough 
House  στις 15 Ιανουαρίου 1964 και οι συνομιλίες  
συνεχίστηκαν  ως τις  πρώτες μέρες  του Φεβρουα-
ρίου. Σε αυτή  συμμετείχαν   οι Υπουργοί Εξωτερικών  
Ελλάδας και Τουρκίας (Παλαμάς  και Ερκίν), οι Κληρί-
δης και Ντενκτάς και  πρόεδρος ήταν ο Ντάνκαν Σάντς,  
ο Βρετανός Υπουργός Αποικιών. Η Διάσκεψη δεν 
μπορούσε  να  προτείνει  λύση. Ο Ντάνκαν Σάντς  
δήλωσε ότι  οι εγγυήτριες δυνάμεις δεν μπορούσαν  
να παίζουν  πάντα τον αστυνομικό ρόλο  και πρότεινε 
το Σύνταγμα να παραμείνει ως έχει με τους υφιστάμε-
νους όρους αναφοράς  σχετικά  με τις εγγυήσεις, να  
διατηρηθεί η Πράσινη Γραμμή  και να  φέρουν  στο 

νησί, για  προσωρινή  περίοδο, μια ειρηνευτική δύναμη  
από το ΝΑΤΟ (την Ατλαντική Συμμαχία).  Αυτή η ιδέα 
απορρίφθηκε  από τον Μακάριο και τον  Χρουστσόφ. 
Ο Σοβιετικός ηγέτης, απέστειλε επιστολή διαμαρ-
τυρίας στις 7 Φεβρουαρίου 1964, στις κυβερνή-
σεις της Βρετανίας, ΗΠΑ, Γαλλίας και Τουρκίας, 
αντιτιθέμενος σε αποστολή Νατοϊκής δύναμης 
στο νησί επειδή  την περιέγραφε  σαν ‘‘μια  ωμή 
καταπάτηση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας 
και ελευθερίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. ‘’ 
Το Τουρκικό Μυστικό Σχέδιο 
Κατά τη διάρκεια της διακοινοτικής σύγκρουσης που 
ξέσπασε το Δεκέμβριο 1963, οι αστυνομικές δυνάμεις 
εισέβαλαν στο γραφείο του Αντιπροέδρου Δρα Φαζίλ 
Κουτσούκ και στο χρηματοκιβώτιο του βρήκαν  ένα 
σημαντικό έγγραφο – αξιολόγηση των πρώτων τριών 
χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δίνουμε μερικά 
αποσπάσματα: 
«Δυστυχώς από τις πρώτες μέρες οι Έλληνες άρ-
χισαν να επιτίθενται από τον τύπο και τα άλλα 
μέσα στις συμφωνίες Ζυρίχης. Ακόμα και ο Μα-
κάριος που υπέγραψε τις συμφωνίες Ζυρίχης, 
δεν απέφυγε να ομολογήσει επ’ ευκαιρία της επε-
τείου της ΕΟΚΑ το 1960 ότι οι συμφωνίες ήσαν 
εφαλτήριο για μελλοντικές νίκες..... 
Οι Έλληνες ίσως καταγγείλουν ή προσπαθήσουν να 
καταργήσουν τις συμφωνίες του Λονδίνου και της Ζυ-
ρίχης και το σύνταγμα.  Ίσως προχωρήσουν με την 
«αναπροσαρμογή τακτικής» - μια πολιτική που ακο-
λουθούν τα τελευταία χρόνια ώστε να μην μπορεί να 
εφαρμοσθεί το σύνταγμα και οι Τούρκοι στην πράξη 
να βρεθούν σε μειονεκτική θέση. 
Σε περίπτωση που οι Έλληνες καταγγείλουν επίσημα 
το σύνταγμα ή προσπαθήσουν να το αναθεωρήσουν, 
πράγμα που για μας είναι το ίδιο, η τουρκική κοινότητα 
θα πάρει τη μοίρα της στα χέρια της και θα εγκαθι-
δρύσει μια Κυπριακή Δημοκρατία εκτός των συμφω-
νιών της Ζυρίχης........Χωρίς αμφιβολία, ο σημαντικό-
τερος από τους εξωτερικούς παράγοντες θα είναι η 
υλική και η ηθική βοήθεια της μητέρας πατρίδας.... 
Η Τουρκική κοινότητα πρέπει να προχωρήσει στην 
εγκαθίδρυση μιας Τουρκικής Δημοκρατίας.... Ο Τούρ-
κος αντιπρόεδρος θα γίνει αποδεκτός ως πρόεδρος 
της Δημοκρατίας..... Η μητέρα πατρίδα θα αναγνωρίσει 
αμέσως την κυβέρνηση που θα σχηματισθεί..... 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κίνηση της τουρκικής 
κοινότητας θα συναντήσει την αντίδραση των Ελλή-
νων, οι οποίοι θα αντιδράσουν έμπρακτα εναντίον 

των Τούρκων.... Όταν αρχίσει η σύγκρουση, η 
διασκορπισμένη σ’ όλο το νησί τουρκική κοινότητα 
πρέπει να συγκεντρωθεί δια της βίας σε μια πε-
ριοχή και να υποχρεωθεί να την υπερασπίσει. Η 
επιλογή της περιοχής εξαρτάται από το στρατη-
γικό σχέδιο που θα ετοιμάσουν ειδικοί.....» 
Το έγγραφο αυτό είχε συνταχθεί από μια οργάνωση 
τουρκοκυπρίων και ανέφερε ότι οι συμφωνίες της Ζυ-
ρίχης – Λονδίνου έγιναν αποδεκτές σαν προσωρινό 
μέτρο με σκοπό να γίνουν γνωστά τα δικαιώματα της 
Τουρκίας στην Κύπρο, και να κερδίσουν διεθνή ανα-
γνώριση. Ανέφερε επίσης ότι οι συμφωνίες θα εξα-
σφάλιζαν χρόνο για τους τουρκοκυπρίους για να 
προετοιμαστούν καλύτερα και να επωφεληθούν 
από τις γκάφες των ελληνοκυπρίων, οι οποίοι θα 
αποφάσιζαν να καταργήσουν τις συμφωνίες. Το 
Τουρκικό Σχέδιο, είχε ημερομηνία 14 Σεπτεμβρίου 
1963, και έφερε την υπογραφή  του Δρα Κουτσούκ 
ως Αντιπροέδρου και του Ραούφ Ντενκτάς ως Προ-
έδρου του Τουρκικού Κοινοτικού Συμβουλίου.  
Το Σχέδιο  «Ακρίτας» 
Ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, ο Υπουργός Εσωτερικών, 
βρισκόταν πίσω από την ελληνοκυπριακή στρατιωτική 
οργάνωση η οποία ετοίμασε το Σχέδιο Ακρίτας, το 
οποίο πήρε το όνομά του από το κωδικό όνομα που 
είχε στην ΕΟΚΑ. Ο Μακάριος γνώριζε γι’αυτή την ορ-
γάνωση και για τη δύναμή της, τον οπλισμό και την 
εκπαίδευσή της. Από τις συνομιλίες που είχε ο Κληρί-
δης με τον Μακάριο, ο τελευταίος  σχεδιάζε να καταρ-
γήσει βαθμιαία τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου και 
τα υπερβολικά δικαιώματα που δόθηκαν στην τουρ-
κοκυπριακή κοινότητα.  
Πίστευε ότι τα προτεινόμενα 13 σημεία για την τρο-
ποποίηση του συντάγματος ήταν μόνον το πρώτο 
βήμα. Είχε επίσης φανερώσει στον Κληρίδη ότι αν η 
τουρκική κοινότητα κατέφευγε σε βία για την αποτροπή 
μονομερών τροποποιήσεων, τότε οι δυνάμεις ασφα-
λείας θα επέβαλαν τον νόμο και την τάξη, και αν αυτές 
οι δυνάμεις αποδεικνύονταν ανεπαρκείς για τη συ-
γκεκριμένη αποστολή, τότε θα επενέβαινε η παρα-
στρατιωτική οργάνωση Ακρίτας, που είχε στελεχώσει 
ο Γιωρκάτζης για να τις βοηθήσει. (Βλ. Γ. Κληρίδη: Η 
Κατάθεσή μου, τόμος Α’, σελ. 209 – 210). 
Από την αρχή της Ανεξαρτησίας, υπήρχε κλίμα καχυ-
ποψίας και δυσπιστίας στις ηγεσίες των δύο κοινοτή-
των, το οποίο οδήγησε στην ίδρυση παραστρατιωτι-
κών οργανώσεων και στη συγκέντρωση οπλισμού.
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 Σαν Σήμερα

11 Ιουνίου   
1922- Γέννηση Μιχάλη Κα-
κογιάννη, κύπριος σκηνοθέ-
της. («Στέλλα», «Κυριακά-

τικο Ξύπνημα»,«Ζορμπάς», 
«Το κορίτσι με τα Μαύρα) 

΄ 
12 Ιουνίου  

1996- Η φέτα, το κασέρι, 
πολλά είδη γραβιέρας και 

ορισμένα λάδια, αναγνωρί-
ζονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση ως προϊόντα με 
Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης (ΠΟΠ). 
 

1929-  Γέννηση 
Άννα Φρανκ, Νεαρή  

Γερμανοεβραία, ένα από τα 
πιο γνωστά και  

πολυσυζητημένα θύματα 
του Ολοκαυτώματος. Το 
ημερολόγιό της είναι ένα 

από τα πιο πολυδιαβασμένα 
βιβλία παγκοσμίως. 

 
1798-  Θάνατος 

 Ρήγας Φεραίου, πρόδρο-
μος και πρωτεργάτης του 

Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
 

13 Ιουνίου 
1381- Ο Γουότ Τάιλερ ηγεί-
ται της Εξέγερσης των Χω-
ρικών στην Αγγλία, απαιτώ-

ντας λιγότερους φόρους 
από τον βασιλιά Ριχάρδο Β’. 

Πρόκειται για την πρώτη 
λαϊκή εξέγερση που έχει κατα-
γραφεί στην αγγλική ιστορία. 

 
14 Ιουνίου 

1946- Γέννηση Ντόναλντ 
Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠ 

 
1991- Το ΚΚΕ αποχωρεί 
από τον Συνασπισμό της 

Αριστεράς και της Προόδου. 
 

15 Ιουνίου 

1994-  θάνατος 
Μάνου Χατζιδάκι, έλληνας 

συνθέτης.  
 

1878- Βρετανικά στρατεύ-
ματα αποβιβάζονται στην 

Κύπρο και καταλαμβάνουν 
το νησί, μετά τη συμφωνία 
με τους Οθωμανούς που 

την κατείχαν από το 1530.

Ερνέστο Τσε Γκεβάρα - Φωτεινό  
σύμβολο για τους επαναστάτες όπου Γης 

N
α κρατήσετε μέσα σας την ικανό-
τητα να αισθάνεστε βαθιά κάθε 
αδικία που διαπράττεται εναντίον 

οποιουδήποτε., είπε κάποτε ένας άνθρω-
πος που είδε την ζωή και τον κόσμο με 
διαφορετικό μάτι. O λόγος για τον επα-
ναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα του 
οποίου το όνομα ταξιδεύει παντού φωτί-
ζοντας τους επαναστάτες όπου Γης. Εί-
ναι ανάμεσα μας, στις διαδηλώσεις, στις 
απεργίες, στο δωμάτιο του κάθε νέου, 
στο σπίτι κάθε εργάτη, ένα αγνό σύμ-
βολο αγώνα, ένας ζωντανός θρύλος. Ζει 
και εμπνέει τον κάθε άνθρωπο που θέλει 
να ονειρεύεται και να παλεύει για ένα κα-
λύτερο κόσμο.  
Ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα γεννήθηκε στο 
Ροζάριο της Αργεντινής στις 14 του Ιούνη 
το 1928 και μεγάλωσε σε μια οικογένεια 
μορφωμένη και με προοδευτικές αντιλή-
ψεις. Από μικρός αγαπούσε τα γράμματα 
και διάβαζε ότι έπεφτε στα χέρια του και 
ιδιαίτερα έργα με προοδευτικό περιεχό-
μενο. Παρά το γεγονός ότι υπέφερε από 
άσθμα, ήταν από μικρός πολύ δραστή-
ριος. Σπούδασε ιατρική και εξάσκησε την 
πρακτική του σε διάφορα μέρη της Λατι-
νικής Αμερικής γνωρίζοντας τους λαούς 
της και τα προβλήματα τους. Αντιλαμβα-
νόταν την ιατρική ως το μέσο για να προ-
σφέρει τις υπηρεσίες του στον απλό άν-
θρωπο. 
Σε νεαρή ηλικία, δέχτηκε προοδευτικές 
επιδράσεις από το περιβάλλον του στην 
Αργεντινή και στη συνέχεια για να ικα-
νοποιήσει την ανάγκη του να γνωρίσει 
καλύτερα την πατρίδα του, την Λατινική 
Αμερική, ξεκίνησε το 1951 στην ηλικία 
των 23 ετών ένα ταξίδι με τον αδελφικό 
του φίλο Αλπέρτο Γκρανάδο. Αφετηρία 
του ταξιδιού ήταν η πόλη Κόρντοβα και 
προορισμός η Νότια και Κεντρική Αμε-
ρική. Το ταξίδι αυτό συνέβαλε καθορι-
στικά στην συνείδηση του αφού ο Τσέ 
διαπίστωσε ότι οι χώρες τις Λατινικής 
Αμερικής είχαν πολλά κοινά στοιχεία 
που τις ενώνουν.  
Σε όλες τις χώρες ανεξαιρέτως υπήρχαν 
τα στοιχεία της φτώχειας, της εξαθλίω-
σης, της εκμετάλλευσης, της αδικίας και 
της καταπίεσης των λαών. Η καταστά-
σεις που παρατήρησε στη διάρκεια των 
ταξιδιών του, τον οδήγησαν σε πιο 
έντονη μελέτη της μαρξιστικής ιδεολο-
γίας. 
Μετά την αποφοίτηση του από την Ια-
τρική σχολή το 1953, ταξίδεψε στην 
Γουατεμάλα. Έζησε από κοντά τα δρα-
ματικά γεγονότα της χώρας αυτής και 
τις εγκληματικές ενέργειες του αμερικα-
νοκίνητου δικτατορικού καθεστώτος, 
που έπνιξε στο αίμα την αντίδραση του 
λαού της Γουατεμάλας.  
Στη συνέχεια πορεύθηκε προς την Βό-
ρεια Αμερική και το Μεξικό αφήνοντας 
το στίγμα του στην Βολιβία, το Περού, 
τον Ισημερινό, την Κολομβία, τον Πα-
ναμά, την Κόστα Ρίκα και το Σαλβαδόρ. 

Στο Μεξικό έγινε η πρώτη του συνά-
ντηση με τον Φιντέλ Κάστρο.  
Προς τα τέλη του 1956 ο Ερνέστο ήταν 
ένας από τους 82 επιβάτες του θρυλικού 
πλοιαρίου  «Γκράνμα» που βρέθηκαν 
στην Κούβα για να προετοιμάσουν τον 
ένοπλο αγώνα για την ανατροπή του δι-
κτάτορα Μπατίστα. Με την δράση του 
και τον δυναμισμό του κέρδισε την εμπι-
στοσύνη των υπόλοιπων ανταρτών κα-
θώς και του κουβανικού λαού. Η ελπίδα 
του λαού για ανατροπή της δικτατορίας 
του Μπατίστα αναγεννιέται. Η κατάργηση 
της καταπίεσης βρίσκεται στο προσκήνιο 
και αποτελεί λαϊκή απαίτηση. 
Μετά από τρία χρόνια αντάρτικου, το 
1959, ο Τσέ Γκεβάρα και ο Φιντέλ υλο-
ποίησαν τον πρωταρχικό τους στόχο και 
απελευθέρωσαν την Κούβα από τον δι-
κτάτορα Μπατίστα. Στην συνέχεια ο Τσε 
παίρνει με προεδρικό διάταγμα την κου-
βανέζικη υπηκοότητα και στην συνέχεια 
συμμετέχει στην Επαναστατική Κυβέρ-
νηση την οποία θα υπηρετήσει από διά-
φορα υπουργεία και τμήματα. Μέσα από 
την ακούραστη δουλειά, αναδείχθηκε ως 
πρωτοπόρος εργάτης του σοσιαλισμού 
δίνοντας την μάχη εντός και εκτός της 
χώρας. 
Στις 14 Μάρτη του 1965 είναι η τελευταία 
δημόσια εμφάνισή του στην Αβάνα και 
την 1 Απρίλη γράφει τα αποχαιρετιστήρια 
γράμματα, στους γονείς, στα παιδιά του 
και στον Φιντέλ Κάστρο σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά πως «τώρα χρειάζεται η 
σεμνή μου βοήθεια σε άλλες χώρες της 
υδρογείου». Έπειτα φεύγει για το Κονγκό 
και την Βολιβία για να οργανώσει και εκεί 
αντάρτικο κίνημα. Στη Βολιβία μετά από 
μάχη συνελήφθηκε από συνεργάτες της 
CIA και δολοφονήθηκε στις 9 του Οκτώ-
βρη του 1967.  
Ο Τσε, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα 
της Κύπρου, σε ομιλία που απηύθυνε 
στα Ηνωμένα Έθνη, εκφράζοντας αλλη-
λεγγύη και συμπαράσταση στο λαό του 
νησιού, για τις δύσκολες στιγμές που 
περνούσε την περίοδο που αγωνιζόταν 
για την διασφάλιση της ανεξαρτησίας 
του, ενάντια στον Ιμπεριαλισμό και τον 
σοβινισμό.  
Το μεγαλείο του Άνθρωπου αγωνιστή κα 
επαναστάτη αποτυπώνεται μέσα από το 
τελευταίο γράμμα που άφησε στα παιδιά 
του: «...σαν έρθει η μέρα, που θα διαβά-
σετε αυτό το γράμμα, θα πει πως ο πα-
τέρας σας έχει φύγει από κοντά σας. Ο 
πατέρας σας είναι ένας άνθρωπος, που 
ενεργεί όπως σκέφτεται. Και που σί-
γουρα έμεινε πιστός στις πεποιθήσεις 
του. Προπάντων να κρατήσετε μέσα σας 
την ικανότητα να αισθάνεστε βαθιά κάθε 
αδικία που διαπράττεται εναντίον οποι-
ουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο και 
αν είναι του κόσμου. Αυτή είναι η πιο 
ωραία αρετή ενός επαναστάτη…»   
Εφημερίδα «Νεολαία»

                         τoυ Zαννέτου Τοφαλλή 

Σ
τις 11 Ιουνίου, η Κυπριακή Εκκλη-
σία γιορτάζει τη μνήμη του ιδρυτή  
και πολιούχου της, του Αποστόλου 

Βαρνάβα. Το μοναστήρι του Αγίου βρί-
σκεται κοντά στην Αμμόχωστο, ανάμεσα 
στα χωριά Έγκωμη, Άγιος Σέργιος, Λι-
μνιά και Στύλλοι, περίπου μισό μίλι από 
την ιστορική Σαλαμίνα και την προϊστο-
ρική Αλάσια. Εδώ και 46 χρόνια, το ιστο-
ρικό αυτό μοναστήρι βρίσκεται υπό τουρ-
κική κατοχή και λειτουργεί ως μουσείο 
εικόνων. Το επισκέπτονται πολλοί, δικοί 
μας και ξένοι. 
Είχαμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στην 
Κύπρο. Το ευχάριστο είναι ότι το μονα-
στήρι αυτό διατηρείται σε αρκετά καλή 
κατάσταση σε σύγκριση με τις δεκάδες 
κατεστραμμένες εκκλησίες και μοναστή-
ρια μας. Ελπίζουμε κι ευχόμαστε όπως 
οι ιστορικοί χώροι – Αλάσια, Σαλαμίνα, 
Απόστολος Βαρνάβας όπως θεωρηθούν 
σεβαστοί χώροι και επιστραφούν στους 
νόμιμους κατοίκους της Κύπρου. Απο-
τελεί χρέος προς τον πολιτισμό και την 
ιστορία!  
Τα γειτονικά χωριά – Έγκωμη, Άγιος Σέρ-
γιος, Λιμνιά και Στύλλοι (το χωρίο μου)  
– καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλία 
δράσης για την επαναφορά της δικαιο-
σύνης στους ιστορικούς τόπους μας. 
Αυτό το σύντομο σημείωμα για το «γεί-
τονά» μου, τον συχωριανό μου θα έλεγα 
καλύτερα, τον Απόστολο Βαρνάβα, ας 
θεωρηθεί ένας μικρός φόρος τιμής στο 
μεγάλο αυτό ιεραπόστολο της Αγάπης, 
ένα ταπεινό μνημόσυνο στους τρεις τε-
λευταίους γέροντες μοναχούς της μονής, 
τους αδελφούς Βαρνάβα, Χαρίτωνα και 
Χρύσανθο, σπουδαίους αγιογράφους και 
μουσικούς από την Τρεμετουσιά. Αυτοί 
αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή για την πί-
στη τους. Και μια ζωντανή θύμηση ότι 
δεν θα ξεχάσουμε τις ρίζες του τόπου 
μας και ότι σύντομα θα λειτουργεί νόμιμα 
και μόνιμα ο Απόστολος Βαρνάβας, 
όπως και όλες οι σκλαβωμένες εκκλησίες 
και τα μοναστήρια της πατρίδας μας.  
Ποιος ήταν, λοιπόν, ο Ιδρυτής της Εκ-
κλησίας της Κύπρου; Ο Απόστολος και 
Ευαγγελιστής Βαρνάβας γεννήθηκε στην 
Κύπρο τον 1ο μ.Χ. αιώνα. `Ήταν Εβραϊ-
κής καταγωγής και το πραγματικό του 
όνομα ήταν Ιωσής ή Ιωσήφ. Μετονομά-
στηκε σε Βαρνάβα, που πάει να πει 
«γιος της χαράς και της παρηγορίας». 
Όταν ακολούθησε το Χριστό και έγινε 
ένας από τους μαθητές του. Ο Βαρνάβας 
θεωρείται ίσος των 12 και πρώτος μεταξύ 
των 70 Αποστόλων. 
Μετά το διωγμό του Στέφανου του Πρω-
τομάρτυρα, ο Βαρνάβας στάλθηκε από 
τους Αποστόλους στην Αντιόχεια της Συ-
ρίας για να κηρύξει το λόγο του Θεού. 
Εκεί άρχισε και το αποστολικό του έργο. 
Στη συνέχεια, ταξιδεύει μαζί με τον Από-
στολο Παύλο και τον ανιψιό του Μάρκο 
στη Μικρά Ασία και την Κύπρο όπου και 
κηρύσσουν το Ευαγγέλιο. Παίρνει μέρος 
στην αποστολική σύνοδο. Στη συνέχεια, 
επιστρέφει στην Κύπρο με τον Ευαγγε-
λιστή Μάρκο. 
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Βαρνάβας 

βασανίστηκε και λιθοβολήθηκε μέχρι θα-
νάτου από τους Εβραίους στη Σαλαμίνα. 
Οι μαθητές του και ο Μάρκος τον έθαψαν 
κρυφά σε ένα ρωμαϊκό τάφο και έφυγαν 
από το νησί κυνηγημένοι. Μαζί με το λεί-
ψανο του Αποστόλου Βαρνάβα, έθαψαν 
και το χειρόγραφο ευαγγέλιο του Ματ-
θαίου, ενός από τους τέσσερις Ευαγγε-
λιστές. 
Ο Απόστολος Βαρνάβας θεωρείται ο 
ιδρυτής και θεμελιωτής της Εκκλησίας 
της Κύπρου. Σε αυτόν επίσης χρωστά η 
Εκκλησία της Κύπρου το αυτοκέφαλο 
της. Όταν το 488 μ.Χ., το Πατριαρχείο 
Αντιοχείας προσπαθούσε να υποτάξει 
την Εκκλησία της Κύπρου, ο Απόστολος 
Βαρνάβας, εμφανίστηκε στο όνειρο του 
τότε Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ανθέμιου 
και του υπέδειξε τον τόπο που ήταν θαμ-
μένος. Ο Ανθέμιος αναζήτησε και βρήκε 
τον τάφο και το λείψανο του Αποστόλου 
κάτω από μια χαρουπιά κοντά στη Σα-
λαμίνα. Πάνω στο στήθος του Βαρνάβα 
βρήκε το ιδιόγραφο Ιερό Ευαγγέλιο του 
Ευαγγελιστή Ματθαίου. Ο Ανθέμιος δεν 
έχασε καιρό. Πήρε το Ευαγγέλιο και πήγε 
στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε δε-
κτός από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα 
Ζήνωνα, από τον οποίο ζήτησε προστα-
σία και επικύρωση του αυτοκέφαλου της 
Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αυτοκράτορας 
έδωσε τότε εντολή για σύγκληση έκτα-
κτης οικουμενικής συνόδου στην Κων-
σταντινούπολη, το 488 μ.Χ., στην οποία 
κλήθηκαν και επίτροποι του Πατριαρχείου 
Αντιοχείας. Η Σύνοδος έθεσε οριστικά 
τέρμα στην αμφισβήτηση του αυτοκέφα-
λου της Εκκλησίας της Κύπρου, επικυ-
ρώνοντας την αποστολικότητα και το αυ-
τοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας. 
Ο Ανθέμιος, θέλοντας να δείξει την ευ-
γνωμοσύνη του προς τον αυτοκράτορα, 
του χάρισε το ιδιόχειρα γραμμένο Ευαγ-
γέλιο του Ματθαίου. Με τη σειρά του, ο 
Ζήνωνας χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου και τους διαδόχους του, τα ακό-
λουθα αυτοκρατορικά προνόμια: α) να 
φορεί κόκκινο μανδύα στις επίσημες τε-
λετές, β) να κρατεί αυτοκρατορικό σκή-
πτρο αντί για τη συνηθισμένη ποιμαντο-
ρική ράβδο και γ) να υπογράφει με 
κόκκινο μελάνι. Κάτι που γίνεται μέχρι 
τις μέρες μας. Στο μέρος, όπου βρέθηκε 
το λείψανο του Αποστόλου Βαρνάβα, κο-
ντά στη Σαλαμίνα, κτίστηκε μοναστήρι 
αφιερωμένο στον Απόστολο και ιδρυτή 
της Εκκλησίας της Κύπρου.  
Σήμερα το Μοναστήρι του Αποστόλου 
Βαρνάβα, όπως και το 37% της Κύπρου 
είναι σκλαβωμένα στους Τούρκους. Τα 
τελευταία χρόνια το ιστορικό Μοναστήρι 
λειτουργεί την ημέρα του Αγίου στις 11 
Ιουνίου. Χιλιάδες πιστοί από τα γύρω 
χωριά κι απ΄όλη την Κύπρο, συρρέουν 
στη λειτουργία με δακρυσμένα μάτια, να 
τιμήσουν τον Κύπριο Απόστολο ονειρο-
πολώντας ότι καλύτερες μέρες θα ανα-
τείλουν για τον τόπο μας. Ας ευχηθούμε 
ώστε οι νόμιμοι κάτοικοι της Κύπρου να 
γιορτάσουν σύντομα, ελεύθεροι, στη 
μονή του Αγίου και ότι αυτός ο χρόνος 
είναι ο τελευταίος χρόνος της δοκιμασίας 
μας. Στώμεν καλώς!

Απόστολος Βαρνάβας - Ο Ιδρυτής 
της Εκκλησίας της Κύπρου 
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Η χρέωση συμφόρησης (con-
gestion charge) του Λονδίνου θα 
αυξηθεί κατά 30% από τις 22 
Ιουνίου και θα επιβληθεί για 
επτά ημέρες την εβδομάδα, κα-
θώς ο δήμαρχος του Λονδίνου 
αγωνίζεται να πληρώσει για το 
σύστημα μεταφορών. 
Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε τη 
διάσωση 1,6 δισεκατομμυρίων 
λιρών της Transport for London 
(TfL) αφού τα εισιτήρια μει-
ώθηκαν κατά 90% τους τελευ-
ταίους δύο μήνες. 
Ο δήμαρχος Sadiq Khan κατη-
γόρησε το Υπουργείο Μεταφο-
ρών (DfT) ότι «αναγκάζουν τον 
κόσμο να πληρώσει το κόστος 
για να κάνουν το σωστό για τον 

COVID-19». 
Το Δημαρχείο δήλωσε ότι η χρέ-
ωση συμφόρησης θα αυξηθεί 
από 11,50 £ την ημέρα σε 15 £ 
από τις 22 Ιουνίου. Οι ώρες λει-
τουργίας επεκτείνονται επίσης 
στις 7 π.μ. έως τις 10 μ.μ., επτά 
ημέρες την εβδομάδα, αντί μόνο 
τις καθημερινές. 
Η χρέωση μειώθηκε κατά το 
lockdown όταν η πλειοψηφία 
των ανθρώπων που ζούσαν στο 
Λονδίνο και στα προάστιά του, 
εργάζονταν από το σπίτι και με-
τακηνούνταν μόνο για βασικούς 
λόγους. Ωστόσο, η χρέωση 
11,50 £ επαναφέρθηκε τη Δευ-
τέρα 18 Μαΐου, μαζί με τη ζώνη 
εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών 

(ULEZ) που κοστίζει £12,50 για 
τα περισσότερα οχήματα και 
100 £ για βαρέα φορτηγά ή 
πούλμαν. 
Το γραφείο μέσων ενημέρωσης 
του δημάρχου δήλωσε ότι η αύ-
ξηση του Ιουνίου «θα ενθαρρύ-
νει τους Λονδρέζους να μην κά-
νουν περιττές διαδρομές με 
αυτοκίνητο και αναμένεται να 
μειώσει τα ταξίδια εντός της ζώ-
νης φόρτισης συμφόρησης κατά 
ένα τρίτο». 
Η TfL θα επεκτείνει προσωρινά 
το πρόγραμμα επιστροφής εξό-
δων συμφόρησης για το NHS 
και τους εργαζόμενους στο 
σπίτι. Ωστόσο, έχει εισαγάγει 
άλλα προσωρινά μέτρα, όπως 
η διακοπή δωρεάν μεταφορών 
για παιδιά και η παροχή άδειας 
σε άτομα άνω των 60 ετών ή με 
αναπηρία να ταξιδεύουν δω-
ρεάν εκτός ωρών αιχμής. 
Οι ναύλοι στα λεωφορεία - κα-
ταργήθηκαν για να προστατεύ-
σουν τους οδηγούς από το 
COVID-19 - όμως θα επανα-
φερθούν. 
Το Υπουργείο Μεταφορών δή-
λωσε ότι η διάσωση σημαίνει 
ότι η TfL θα είναι σε θέση να 
αυξήσει τα επίπεδα εξυπηρέτη-
σης λεωφορείων και μετρό "το 
συντομότερο δυνατό για να δια-
σφαλίσει ότι οι άνθρωποι μπο-
ρούν να ακολουθήσουν τις οδη-
γίες κοινωνικής απόστασης». Ο 
κ. Khan είπε: "Ο COVID-19 
αποτελεί τη μεγαλύτερη πρό-
κληση για το δίκτυο δημόσιων 
μεταφορών του Λονδίνου στην 
ιστορία της TfL. Θα χρειαστεί 
μια τεράστια προσπάθεια από 

όλους τους κατοίκους του Λoν-

δίνου για να διατηρήσουν την 

ασφαλή κοινωνική απόσταση 

στις δημόσιες συγκοινωνίες κα-

θώς οι περιορισμοί lockdown 

σταδιακά μειώνονται. 

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δια-

τηρήσουμε τον αριθμό των ατό-

μων που χρησιμοποιούν τις δη-

μόσιες συγκοινωνίες όσο το 

δυνατόν χαμηλότερα. Και δεν 

μπορούμε να δούμε τα ταξίδια 

που προηγουμένως έγιναν με 

τις δημόσιες συγκοινωνίες να 

αντικατασταθούν με τη χρήση 

αυτοκινήτου, διότι οι δρόμοι μας 

θα μπλοκαριστούν αμέσως και 

η τοξική ατμοσφαιρική ρύπανση 

θα αυξηθεί. 

«Ζητώ από τον κόσμο να μην 

χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς, εκτός εάν είναι απο-

λύτως αναπόφευκτο - πρέπει να 

είναι η τελευταία λύση. Εάν 

μπορείτε να εργαστείτε από το 

σπίτι, θα πρέπει να συνεχίσετε 

να το κάνετε ...» 

«Θα χρειαστεί, πολλοί να περ-

πατήσουν και να π’ανε με πο-

δήλατο για να εξυπηρετίσουν 

κάποιες μεταφορές τους. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο αυτά 

τα σχέδια θα μεταμορφώσουν 

τμήματα του κεντρικού Λονδί-

νου, για να δημιουργήσουν μία 

από τις μεγαλύτερες περιοχές 

χωρίς αυτοκίνητα σε οποι-

αδήποτε πρωτεύουσα του κό-

σμου».

Tο congestion charge αυξάνεται κατά 30% 

Εκκλησίες και άλλοι χώροι λατρείας θα επιτρέπεται να ανοίγουν 

για ιδιωτική, ατομική προσευχή σύμφωνα με κυβερνητικά σχέδια 

που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. 

Αυτά δεν αναμένεται να περιλαμβάνουν γάμους οποιουδή-

ποτε μεγέθους ή άλλες πλήρης υπηρεσίες. 

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πρόκειται να σκιαγραφή-

σει μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ στην Αγγλία στις 15 Ιουνίου.  

Η Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι οι αλλαγές θα γίνουν μόνο εάν 

πληρούνται οι πέντε δοκιμές της κυβέρνησης για χαλάρωση 

του lockdown. 

Οι υπουργοί συνεργάστηκαν με υπευθύνους των εκκλησιαστι-

κών χώρων, για καθοδήγηση για το πώς οι χώροι λατρείας 

μπορούν να ανοίξουν ξανά με ασφάλεια με μέτρα κοινωνικής 

απόστασης. 

Μεμονωμένες εκκλησίες, τζαμιά, συναγωγές και ναοί θα πρέπει 

να διαχειρίζονται τον αριθμό των προσκυνητών που παρευρί-

σκονται την ίδια ώρα. 

Τα μέρη λατρείας εμπίπτουν στο τρίτο βήμα του χάρτη πορείας 

της κυβέρνησης για την άρση των περιορισμών και δεν πρόκει-

ται να ανοίξουν ξανά πλήρως έως τις 4 Ιουλίου.

Εκκλησίες πρόκειται να  

ανοίξουν για ιδιωτική προσευχή
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Ο επικεφαλής του Γραφείου Κυπριακού του ΑΚΕΛ Tουμάζος Τσιελεπής σε συνέντευξη στον «Π» και στην Κατερίνα Ηλιάδη

Να ετοιμαζόμαστε για συνομιλίες, λέει ο Τουμάζος Τσιελεπής

E
πιστρέφοντας σιγά-σιγά στην κανονικό-

τητά μας μετά από δύο-δυόμισι μήνες πα-

ράλυσης σχεδόν των πάντων, λόγω αυ-

στηρών περιοριστικών μέτρων για προστασία 

από τον νέο κορωνοϊό, αναζωπυρώνεται και η 

συζήτηση για το Κυπριακό, ενόψει και των τ/κ 

«εκλογών» στα κατεχόμενα, που μετατέθηκαν 

από τον περασμένο Απρίλιο για τον ερχόμενο 

Οκτώβριο. «Με την πανδημία τα πράγματα στο 

Κυπριακό έγιναν ακόμα πιο δύσκολα, και για να 

κινηθεί κάτι πρέπει και να το θέλεις και να το προ-

καλέσεις. Είναι φανερό ότι με την ανάδειξη νέου 

Τ/Κ ηγέτη θα καταβληθεί μια νέα προσπάθεια, 

τουλάχιστον εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών, 

και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι», αναφέρει ο 

επικεφαλής του Γραφείου Κυπριακού του ΑΚΕΛ 

Τουμάζος Τσιελεπής μιλώντας στον «Π». 

 

Ο κ. Τσιελεπής, που επί σειρά ετών συμμετείχε 

στις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού από 

διάφορα πόστα, σημειώνει επίσης ότι «τρία ολό-

κληρα χρόνια δεν υπάρχει διαπραγμάτευση και 

πλέον είμαστε αναγκασμένοι να περιμένουμε και 

να εξαρτιόμαστε σε ένα μεγάλο βαθμό από το 

ποιος θα είναι ο ηγέτης της τ/κ κοινότητας από 

τον Οκτώβριο και μετά». Ανεξαρτήτως τούτου, 

όμως, «πρέπει να προετοιμαζόμαστε για ουσια-

στικές συνομιλίες», τονίζει. «Ακόμα και στην 

απευκταία περίπτωση που κερδίσει ένας από 

τους υποψηφίους που τάσσεται υπέρ της διχοτό-

μησης, μάλλον θα είναι κι αυτός αναγκασμένος 

να μπει σε μια διαπραγματευτική διαδικασία, η 

οποία -όπως καταλαβαίνετε- θα έχει πολύ ζοφε-

ρές προοπτικές. 

 

Εάν όμως κερδίσει ένας από τους υποψήφιους 

που τάσσονται υπέρ της λύσης της διζωνικής δι-

κοινοτικής ομοσπονδία (ΔΔΟ), τότε υπάρχει σο-

βαρή πιθανότητα τα πράγματα να προχωρήσουν. 

Και γι’ αυτό, και στη μια και στην άλλη περίπτωση, 

εμείς πρέπει να είμαστε απολύτως έτοιμοι. Στην 

πρώτη περίπτωση, που κερδίσει ένας Τ/Κ ηγέτης 

που είναι υπέρ της οριστικής διχοτόμησης, του-

λάχιστον θα φύγει η ρετσινιά από πάνω μας, θα 

φύγει η δαμόκλειος σπάθη ότι είμαστε το λιγότερο 

συνυπεύθυνοι για το γεγονός ότι δεν προχωρεί 

το Κυπριακό. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, θα 

υπάρχει μια ρεαλιστική προοπτική επιτυχούς κα-

τάληξης, εφόσον βέβαια -και αυτό είναι πάρα 

πολύ σημαντικό- συνεχίσουμε απ’ εκεί που είχαμε 

μείνει στο Κραν Μοντανά», προσθέτει ο Τουμάζος 

Τσιελεπής. 

 

Λ
έτε «να είμαστε απολύτως έτοιμοι». Δη-

λαδή; 

 

Πρέπει να αξιοποιηθεί το χρονικό περιθώριο μέ-

χρι τον Οκτώβριο ώστε η ε/κ πλευρά να είναι πα-

νέτοιμη για ουσιαστικές συνομιλίες – να ξέρει τι 

θέλει και τι επιδιώκει. Αν συμπεριφερθούμε σο-

βαρά, σε καμία περίπτωση δεν θα βγούμε χαμέ-

νοι. Διότι, εάν η Τουρκία συνεχίσει την πολιτική 

που διακηρύττει από το Κραν Μοντανά και μετά, 

τότε δεν θα μπορεί ο γενικός γραμματέας των 

Ηνωμένων Εθνών σε έκθεσή του να καταγράφει 

ότι η Άγκυρα δεν ευθύνεται για τη μη επίλυση του 

Κυπριακού. Υπάρχει και μια άποψη του στυλ “και 

τι έγινε;”. Ωστόσο, το τις πταίει έχει άμεση σχέση 

με το τι θα επακολουθήσει. 

 

Δ
ημιουργία κλίματος.  

Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αξιοποι-

ήσουμε την περίοδο μέχρι τον Οκτώ-

βριο που θα διεξαχθούν οι τ/κ «εκλογές»; 

Αυτή τη μικρή περίοδο των επόμενων μηνών 

μπορούμε να την αξιοποιήσουμε προς δύο κα-

τευθύνσεις: Πρώτον, πρέπει να γίνονται κινήσεις 

που να δημιουργούν ένα ευνοϊκό κλίμα για ου-

σιαστική διαπραγμάτευση. Δηλαδή, πρέπει να ει-

σακουστεί επιτέλους η επαναλαμβανόμενη έκ-

κληση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών ότι οι δύο 

ηγέτες πρέπει να απευθυνθούν στους πολίτες και 

να επεξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και το περιε-

χόμενο της λύσης, και όχι να πράττουν το αντί-

θετο. Όσο για το δεύτερο το οποίο πρέπει να κά-

νουμε, το έχω ήδη πει. Πρέπει να 

προετοιμαζόμαστε για ουσιαστική διαπραγμά-

τευση. Είμαι πεπεισμένος ότι με μια ευέλικτη και 

έξυπνη τακτική σε μια διαπραγματευτική διαδι-

κασία έχουμε να κερδίσουμε και όχι να χάσουμε. 

 

Να μην θεωρηθεί, όμως, παρέμβαση στα εσω-

τερικά των Τ/Κ, διότι βρίσκονται σε προεκλο-

γική περίοδο. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 

είπε ότι η εμπλοκή στα της τ/κ κοινότητας εί-

ναι η καλύτερη συνταγή για να χάσει τις 

«εκλογές» ο κ. Ακιντζί. 

 

Ναι, σίγουρα δεν μπορούμε και δεν πρέπει να 

παρεμβαίνουμε, διότι όντως μπορεί να προκαλέ-

σουμε και ζημιά. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη 

του νομίσματος. Μήπως οι ενέργειές μας τα τε-

λευταία τρία χρόνια ευνοούσαν στα κατεχόμενα 

τις δυνάμεις που θέλουν διχοτόμηση; Ας θέσουμε 

με ειλικρίνεια στον εαυτό μας και αυτό το ερώ-

τημα. Διότι είναι ένα πράγμα να λέμε δεν θα 

βγούμε να στηρίξουμε τον Ακιντζί διότι θα τον ζη-

μιώσουμε και είναι κάτι διαφορετικό -άθελά μας 

ίσως- να ευνοούνται με τη στάση μας κάποιες 

άλλες δυνάμεις… 

 

Λόγια – πράξεις 

 

A
πό πού θα επαναρχίσουν οι διαπρα-

γματεύσεις μετά την «εκλογή» του νέου 

ηγέτη της τ/κ κοινότητας; Απ’ εκεί που 

έμειναν στο Κραν Μοντανά; 

 

Αυτή είναι τουλάχιστον η θέση των Ηνωμένων 

Εθνών και αυτή είναι η θέση που μέσα από αντι-

φάσεις και παλινδρομήσεις εκφράζει και η δική 

μας πλευρά. Το ζητούμενο, όμως, είναι αυτό να 

γίνει στην πράξη. Δεν μπορείς από τη μια να λες 

ότι είσαι έτοιμος να συνεχίσεις τη διαπραγμά-

τευση απ’ εκεί που είχε μείνει και από την άλλη 

να υποβάλλεις ιδέες εκτός του πλαισίου του γ.γ., 

οι οποίες μάλιστα να μην έχουν και καμία ρεαλι-

στική πιθανότητα να γίνουν αποδεκτές από την 

άλλη πλευρά. Πρέπει τα λόγια να συμβαδίζουν 

με τις πράξεις. 

 

Ω
στόσο, από τότε η Τουρκία έχει κάνει 

πολλές παράνομες ενέργειες στην κυ-

πριακή ΑΟΖ – και συνεχίζει να κάνει. 

Αυτές οι εξελίξεις δεν αλλάζουν τις συζητήσεις 

του Κραν Μοντανά; 

 

Βεβαίως αλλάζουν τα δεδομένα και, ναι, θα συ-

νεχίσουν οι Τούρκοι να κάνουν αυτές τις ενέργειες 

επωφελούμενοι από το παρατεταμένο διαπρα-

γματευτικό κενό, σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι ο γ.γ. στην έκθεση που υπέβαλε μετά το ναυά-

γιο του Κραν Μοντανά κατέγραψε ότι η κατοχική 

δύναμη είχε συνεργαστεί για λύση. Για να μπο-

ρέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατά-

σταση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να επαναρχί-

σουμε ουσιαστική διαπραγμάτευση. Εκεί είναι 

που πραγματικά θα δοκιμαστεί η Τουρκία. Διότι, 

ό,τι και να κάνει και να λέει τώρα, η ώρα της αλή-

θειας θα έλθει μόνο στο τραπέζι της διαπραγμά-

τευσης και όχι μέσα από προκλητικές δηλώσεις 

και ενέργειες εκτός διαπραγματευτικής διαδικα-

σίας 

 

Μήνυμα από Τσαβούσογλου; 

 

Τ
ι ήθελε να πει ο Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ 

Τσαβούσογλου με την πρόσφατη δή-

λωσή του πως στην περίπτωση που 

υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ε/Κ και Τ/Κ για το 

φυσικό αέριο η Άγκυρα θα επαναθεωρήσει τη 

συμφωνία αδειοδότησης με το ψευδοκράτος; 

Επιπλέον είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις 

γεωτρήσεις της νοτιοδυτικά της Κύπρου. 

 

Εκείνο που εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει από 

τη δήλωση Τσαβούσογλου είναι ότι αυτή έχει δύο 

σκέλη. Αρχικά λέει ότι οι δύο κοινότητες στην Κύ-

προ πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους και τότε η 

Τουρκία θα σταματήσει τις πειρατικές της ενέρ-

γειες εντός του κομματιού της ΑΟΖ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, το οποίο η ίδια θεωρεί ΑΟΖ του 

ψευδοκράτους. Είναι μία τεράστια θαλάσσια πε-

ριοχή που δεν περιορίζεται μόνο στην ΑΟΖ των 

κατεχόμενων εδαφών, αλλά περνάει νότια και 

φθάνει μέχρι τις παρυφές της επαρχίας Πάφου. 

Πολύ προκλητική στάση. Ως γνωστόν, η Τουρκία 

έχει δύο ειδών διεκδικήσεις. Διεκδικεί για λογα-

ριασμό της και διεκδικεί τάχα και για λογαριασμό 

των Τ/Κ. Αλλά όλες αυτές οι διεκδικήσεις αναφο-

ρικά με τη δήθεν ΑΟΖ του ψευδοκράτους, αυτό 

έχει πει στην πραγματικότητα και ο κ. Τσαβούσο-

γλου, θα τερματιστούν αν τα βρουν οι δυο κοινό-

τητες. Βεβαίως, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος, 

ο Τούρκος ΥΠΕΞ έχει πει ότι εκεί θα συνεχίσουν 

τις ενέργειές τους. Όμως, και η Τουρκία θα έχει 

πρόβλημα. Εάν τα βρούμε οι δυο κοινότητες, θα 

’ρθει και η σειρά της. Θα πρέπει να ακολουθηθούν 

οι διαδικασίες που προνοεί το Δίκαιο της Θάλασ-

σας, όχι μόνον το συμβατικό το οποίο δεν έχει 

υπογράψει η Τουρκία, αλλά και το εθιμικό. Δη-

λαδή, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να 

τα βρούμε, και αν δεν τα καταφέρουμε μέσα σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, όπως προνοεί η Σύμ-

βαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της 

Θάλασσας, θα πρέπει από κοινού να απευθυν-

θούμε σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο. 

 

«Ομοσπονδιακή λύση ή διχοτόμηση» 

 

Ερωτηθείς τι έπεται εάν τελικά δεν προκύψει νέα 

πρωτοβουλία στο Κυπριακό μετά τις τ/κ «εκλο-

γές» ή εάν προκύψει αλλά καταλήξει σε ένα νέο 

αδιέξοδο, ο Τουμάζος Τσιελεπής απάντησε ότι 

σήμερα «είμαστε στο διά ταύτα», προσθέτοντας 

παράλληλα ότι «τα Ηνωμένα Έθνη και γενικότερα 

η διεθνής κοινότητα έχουν μπουχτίσει πλέον τόσα 

χρόνια να ασχολούνται με το Κυπριακό χωρίς 

αποτέλεσμα». Έχουμε φθάσει πολλές φορές κο-

ντά στην πηγή, αλλά νερό δεν ήπιαμε, συμπλή-

ρωσε χαρακτηριστικά. «Όλοι διαμηνύουν ότι το 

status quo (η υπάρχουσα κατάσταση των πρα-

γμάτων) δεν είναι αποδεκτό και πρέπει να αλλά-

ξει. Εάν, λοιπόν, η διεθνής κοινότητα καταλήξει 

στο συμπέρασμα -και δεν είμαστε και πολύ μα-

κριά από αυτό- ότι το status quo δεν μπορεί να 

αλλάξει προς την κατεύθυνση του συμφωνημένου 

πλαισίου μιας ΔΔΟ, τότε είναι πιθανόν να αλλάξει 

προς μία άλλη κατεύθυνση, που σε εμάς τουλά-

χιστον δεν θα αρέσει καθόλου. 

 

Είναι εδώ που πρέπει όλοι να αναλογιστούμε το 

εξής: Υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που διαχρο-

νικά υποστήριζαν λύση άλλη από τη ΔΔΟ, θεω-

ρώντας ίσως ότι είναι εφικτή η λύση του ενιαίου 

κράτους. Κάποιοι μάλιστα προχωρούν και λένε 

ότι πρέπει να πάμε πίσω στην Κυπριακή Δημο-

κρατία, όχι του 1960 αλλά του 1964, δηλαδή να 

είμαστε εμείς οι απόλυτοι αφέντες στο νησί και οι 

Τ/Κ ας είναι εδώ ως μειονότητα. Πλέον, όμως, 

έχει αποδειχθεί αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια οι 

δυνάμεις που υποστηρίζουμε τη ΔΔΟ. Ότι η εναλ-

λακτική της ομοσπονδιακής λύσης είναι η διχο-

τόμηση. 

 

Σήμερα, αυτό δεν είναι απλώς μία άποψη, επιβε-

βαιώνεται στην πράξη», σημείωσε. Τώρα, συνέ-

χισε, που έχουν αρχίσει να γίνονται συζητήσεις 

και για άλλη λύση εκτός από εκείνην της ΔΔΟ, 

ακόμα και σε ψηλά δώματα, κανείς δεν μιλά για 

ενιαίο κράτος. «Όλοι μιλούν για μία μορφή διχο-

τόμησης. Είτε αυτό ονομάζεται συνομοσπονδία 

είτε δύο χωριστά κράτη είτε δεν ξέρω κι εγώ τι. 

Εδώ είναι, λοιπόν, που καλούμαστε όλοι να 

πούμε τι επιλέγουμε τελικά. Ομοσπονδιακή λύση 

ή διχοτόμηση;» κατέληξε ο κ. Τσιελεπής.
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Τα κυπριακά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου έχουν διακοπεί 

οριστικά και οι ομάδες της Α΄ και Β΄ και Γ΄ Κατηγορίας 

είναι ήδη εν μέσω σχεδιασμού για τη νέα σεζόν, διαμορ-

φώνοντας ανάλογα το ρόστερ τους. 

Εξάλλου, από σήμερα, 9 Ιουνίου, αρχίζει η καλοκαιρινή 

μεταγραφική περίοδος, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 

Αυγούστου 2020. Βάσει των κανονισμών, μπορούν σε 

αυτή την περίοδο να διενεργηθούν οι ακόλουθες μετα-

γραφές: 

Α. Μεταγραφές επαγγελματιών Κυπρίων ποδοσφαιρι-

στών, 

Β. Μεταγραφές επαγγελματιών κοινοτικών ποδοσφαιρι-

στών, 

Γ. Μεταγραφές επαγγελματιών ξένων ποδοσφαιριστών, 

Δ. Μεταγραφές ποδοσφαιριστών κάτω των 18 ετών, 

Ε. Μεταγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών οι οποίοι 

ταυτόχρονα με την μεταγραφή αποκτούν την επαγγελμα-

τική ιδιότητα, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο των παρόντων κανονισμών. 

ΣΤ. Εγγραφές Μη Κυπρίων Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών 

που είναι εγγεγραμμένοι σε αλλοδαπή Ομοσπονδία. 

Επίσης, από σήμερα και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 

μπορούν να πραγματοποιηθούν υποσχετικές μεταγραφές. 

Τα Σωματεία που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Α` Κατη-

γορίας μπορούν να έχουν στη δύναμη τους, Κύπριους 

ποδοσφαιριστές ερασιτέχνες και επαγγελματίες, Κοινοτι-

κούς ποδοσφαιριστές ερασιτέχνες και επαγγελματίες και 

μέχρι 5 ξένους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. 

Τα σωματεία που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Α` κατη-

γορίας μπορούν να έχουν στη δύναμη τους μέχρι και 25 

επαγγελματίες  ποδοσφαιριστές ηλικίας πέραν των 22 

ετών κατά την 1η Ιανουαρίου που αμέσως προηγείται της 

έναρξης του  Πρωταθλήματος. Μεταξύ αυτών θα πρέπει 

απαραίτητα να περιλαμβάνονται 10 ποδοσφαιριστές οι 

οποίοι κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα, 

να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο 

ποδοσφαιριστών την ΚΟΠ. 

Τα Σωματεία που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Β` Κατη-

γορίας μπορούν να έχουν στη δύναμη τους, Κύπριους και 

Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές, είτε ερασιτέχνες, είτε επαγ-

γελματίες και 2 ξένους ποδοσφαιριστές. 

Τα σωματεία που αγωνίζονται στο Πρωτάθλημα Β` Κατη-

γορίας μπορούν να έχουν στη δύναμη τους μέχρι και 16 

επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ηλικίας πέραν των 22 ετών 

κατά την 1η Ιανουαρίου που αμέσως προηγείται της έναρ-

ξης του πρωταθλήματος και μεταξύ αυτών θα πρέπει απα-

ραίτητα να περιλαμβάνονται 10 ποδοσφαιριστές οι οποίοι 

κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα, ήταν 

εγγεγραμμένοι σε σωματείο στην Κύπρο. 

Τα Σωματεία που αγωνίζονται στο πρωτάθλημα Γ΄ Κατη-

γορίας μπορούν να έχουν στην δύναμη τους, Κύπριους 

και Κοινοτικούς Ποδοσφαιριστές, είτε ερασιτέχνες, είτε 

επαγγελματίες. Τα σωματεία που αγωνίζονται στο πρω-

τάθλημα Γ κατηγορίας μπορούν να έχουν στη δύναμη 

τους μέχρι και 8 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ηλικίας 

πέραν των 22 ετών και μεταξύ αυτών θα πρέπει απαραί-

τητα να περιλαμβάνονται 6 ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατά 

το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα, ήταν εγγε-

γραμμένοι σε σωματείο στην Κύπρο. 

Η ΚΟΠ σημειώνει πως για την Α` και τη Β` Κατηγορία, 

σύμφωνα με τροποποίηση των κανονισμών Εγγραφών 

Μεταγραφών που αποφασίστηκε πρόσφατα από το Διοι-

κητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ξένοι ποδοσφαιριστές 

που απέκτησαν Κυπριακό διαβατήριο και αγωνίστηκαν 

σε επίσημο αγώνα της Εθνικής Ανδρών Κύπρου, μπορούν 

να περιλαμβάνονται στα 10 συμβόλαια ποδοσφαιριστών 

οι οποίοι κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα 

ήταν γραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδο-

σφαιριστών της ΚΟΠ.  Οι ποδοσφαιριστές αυτοί όμως για 

αγωνιστικούς σκοπούς δεν θα θεωρούνται ως ποδοσφαι-

ριστές που ήταν πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προ-

ηγούμενα εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο 

ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ.

Αρχίζει από σήμερα η μεταγραφική  
περίοδος στο ποδόσφαιρο  

Στην Λισαβόνα και μετά από ένα Final-8 θα προκύψει η 
ομάδα που θα κατακτήσει το φετινό Champions League, 
σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild».  
Όπως γράφει το δημοσίευμα της εφημερίδας αρμόδια επι-
τροπή της UEFA, αποφάσισε να «πάρει» τον τελικό της 
κορυφαίας διοργάνωσης από την Κωνσταντινούπολη και 
να μεταφέρει την τελική φάση στην πορτογαλική πρω-
τεύουσα. 
Η Λισαβόνα, προστίθεται, θα φιλοξενήσει μέσα στον Αύ-
γουστο, τους προημιτελικούς, τους ημιτελικούς και τον τε-
λικό αυτού του Final-8, που προκρίθηκε ως τρόπος συνέ-
χισης της διοργάνωσης, που διεκόπη λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού. 
Σύμφωνα πάντα, με την γερμανική εφημερίδα, η Λισαβόνα 
«επικράτησε» της Φρανκφούρτης και της Μόσχας, ενώ οι 
επίσημες ανακοινώσεις από την UEFA, αναμένονται στις 
17 Ιουνίου.

Στη Λισαβόνα η τελική φάση του  
Champions League, σύμφωνα με δημοσίευμα  

Η ΚΟΠ προχωρά στη σύσταση  
Ιατρικής Επιτροπής για τις  
διοργανώσεις του ποδοσφαίρου  

Τη σύσταση Ιατρικής  Επιτροπής που θα επιλαμβάνεται ιατρικών ζητημάτων για 
τη διεξαγωγή των διοργανώσεων της ΚΟΠ και το ποδόσφαιρο γενικότερα, ανα-
κοινώνει η ΚΟΠ. Η Επιτροπή θα ετοιμάσει το πρωτόκολλο υγείας, που θα περι-
λαμβάνει οδηγίες διεξαγωγής φιλικών και επίσημων αγώνων ενόψει της νέας 
χρονιάς. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικεφαλής της Ιατρικής Επιτροπής αναλαμβάνει 
ο Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου και σε αυτήν συμμετέχουν οι Δρ. Γεώργιος Μιλτιάδους, 
Δρ. Χάρης Αρμεύτης, Δρ. Λοϊζος Αντωνιάδης και Δρ. Γεώργιος Πάνος. Η Επιτροπή 
θα λειτουργεί συμβουλευτικά προς την Ομοσπονδία.  
Την Επιτροπή, θα πλαισιώνουν επίσης διεθνώς καταξιωμένοι καθηγητές εγνω-
σμένους κύρους και επιστημονικής αξίας, με κύριο συντονιστή της Διεθνούς Επι-
στημονικής ομάδας, τον Καθηγητή Γρηγόριο Γεροτζιάφα του Πανεπιστημίου της 
Σορβόνης και εργαστηρίου Παστέρ Γαλλίας.  Η Επιστημονική ομάδα συμπερι-
λαμβάνει διεθνούς εμβέλειας επιδημιολόγους, στατιστικολόγους και λοιμωξιολό-
γους. 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η Ιατρική Επιτροπή θα αναλάβει να ετοιμάσει 
Πρωτόκολλο το οποίο θα περιλαμβάνει πρόνοιες διεξαγωγής των φιλικών αλλά 
και των επίσημων αγώνων των ομάδων ενόψει της επόμενης αγωνιστικής πε-
ριόδου καθώς και τι θα ισχύει όταν ομάδες μας επιστρέφουν από το εξωτερικό, 
είτε από προετοιμασία, είτε από αγώνες σε διοργανώσεις της UEFA. 
Στο πρωτόκολλο θα περιλαμβάνεται πρόνοια για παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κυβερνητικά, περιοριστικά μέτρα. 
Η Ιατρική Επιτροπή σε συνεργασία με την ΚΟΠ θα θέσει λίαν συντόμως το υπό 
διαμόρφωση πρωτόκολλο  ενώπιον των ιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας.

«Δεν επιτρέπεται καμία διαδήλωση, πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική προπα-

γάνδα σε Ολυμπιακούς χώρους», ξεκαθαρίζει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 

(ΔΟΕ). 

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες αθλητών σε όλο τον κόσμο για τον θάνατο του Αφρο-

αμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομική βία και τις εκδηλώσεις κατά του ρα-

τσισμού, η ΔΟΕ διαμήνυσε πως οι αθλητές απαγορεύονται να διαμαρτύρονται 

στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Οι αθλητές που παραβιάζουν τον κανόνα υπόκεινται σε πειθαρχικά παραπτώματα. 

Εκπρόσωποι της ΔΟΕ επεσήμαναν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές εξακολουθούν 

να ισχύουν.  

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως οι διαμαρτυρίες αθλητών στους Ολυμπιακούς 

Αγώνες είναι σπάνιες όμως υπήρξαν σε κάποιους από αυτούς. Στους Αγώνες 

του Μεξικού το 1968 οι μαύροι σπρίντερ των ΗΠΑ Τόμι Σμιθ και Τζον Κάρλος 

έσκυψαν τα κεφάλια τους και έθεσαν μαύρες γροθιές στο βάθρο για να διαμαρ-

τυρηθούν για τη φυλετική ανισότητα. 

Στο Ρίο 2016, ο δρομέας της Αιθιοπίας Φεγίσα Λιλέσα σήκωσε τα χέρια του και 

σταύρωσε τους καρπούς του όταν διέσχισε τη γραμμή τερματισμού για να στηρίξει 

τις διαμαρτυρίες της φυλής του Ορόμο για κυβερνητικά σχέδια για ανακατανομή 

αγροτεμαχίων.

Μήνυμα ΔΟΕ για διαμαρτυρίες αθλητών στους  
Ολυμπιακούς Αγώνες για τον θάνατο του Φλόιντ  
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ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:00  
Λίστα Γάμου (2006). Κωμωδία με 
τους Γιώργο Κιμούλη, Δημήτρη 
Πιατά, Δημήτρη Τζουμάκη, Χρήστο 
Στέργιογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Θεμι-
στοκλή Πάνου. Μια παρέα φίλων 
που αρνείται να εγκλωβιστεί στις κοι-
νωνικές συμβάσεις, έχει ως καταφύ-
γιο της το σπίτι του μοναδικού ερ-
γένη της παρέας. Επειδή όμως η 
διακόσμησή του, τους "χαλάει" κα-
ταστρώνουν ένα σχέδιο να το ανα-
μορφώσουν χωρίς να ξοδευτούν. Τι καλύτερο, λοι-
πόν, από ένα γάμο…  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30  
Ο Μικρός Δραπέτης (1969). Τρυφερή δραματική 
περιπέτεια με τους Άγγελο Αντωνόπουλο, Άινα Μά-
ουερ, Μαρία Φωκά, Θεανώ Ιωαννίδου, Βασίλη Αν-
δρονίδη, Σπύρο Κωνσταντόπουλο, Νάσο Κεδράκα.  
Ένας μικρούλης, ο Αλέξης, δραπετεύει από το ανα-
μορφωτήριο, στο οποίο τον έχει στείλει μια κακή 
συγγενής του, κρυμμένος σε ένα φορτηγό. Φτάνει 
σε ένα παραλιακό συνοικισμό και καταφεύγει  στο 
σπίτι της οκτάχρονης Μαρίας. Εκεί βρίσκει άσυλο, 
στοργή και αγάπη, ενώ οι αρχές τον καταζητούν.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 23:00  
Ο Νταβατζής με τα Ριγέ Σώβρακα (1985). Κωμω-
δία με τους Νίκο Τσούκα, Κώστα Τσάκωνα, Ισμήνη 
Καλέση, Χρήστο Βαλαβανίδη, Έλενα Στρατή, Πανα-
γιώτη Σουπιάδη, Χριστίνα Βαρζοπούλου. Ο Μηνάς 
Χατζηπαπάρας,  ένας σεμνός και ήσυχος επαρχιώ-
της, χρειάζεται χρήματα για να φτιάξει μια εταιρία λι-
πασμάτων. Ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τον 
βοηθήσει είναι η γιαγιά του, η οποία τον εκβιάζει ότι 
θα τον αποκληρώσει εάν δεν γίνει νταβατζής.  Έτσι 
αποφασίζει να κατεβεί στην Αθήνα και να γίνει ο 
πρώτος νταβατζής της Αττικής.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:30  
Ταξίδι στην Μπανγκόκ (1987). Αισθηματική περι-
πέτεια με τους Γιάννη Βόγλη, Τόνια Καζιάνη, Γιώργο 
Σίσκο, Χριστίνα Θεοδωροπούλου, Παύλο Χαϊκάλη, 
Στέλλα Κωνσταντινίδου. Ο Παύλος, ένας δραστήριος 
πενηντάρης δικηγόρος, βλέπει τη ζωή του μέσα στον 
αφοσιωμένο του γάμο, να περνά… Η κρίση της ηλι-
κίας γίνεται εντονότερη, όταν ενώ σχεδιάζει ένα ταξίδι 
στην Μπανγκόκ, βρίσκεται στο δρόμο του μια νέα, 

δροσερή κοπέλα.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:05  
Η Πεθερά Άνδρας (2004). Αστυνομική κωμωδία με 
τους Τάσο Χαλκιά, Δωροθέα Μερκούρη, Ρένο Χα-
ραλαμπίδη, Βίκυ Σταυροπούλου, Μάντυ Λάμπου, 
Θάνο Κωντογιώργη, Κώστα Πανουργιά, Χρήστο 
Ντούζα, Δήμητρα Σερεμέτη. Ο Θάνος είναι ένας μι-
κροαπατεώνας που μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Μα-
θαίνοντας ότι ο Αλέξης Γκάντζος, μοναδικός απόγο-
νος της μεγαλύτερης εφοπλιστικής οικογένειας στον 
κόσμο παντρεύεται, συλλαμβάνει την ιδέα να πάρει 
τη θέση της μητέρας του Αλέξη, της Αμαλίας, η οποία 
25 χρόνια πριν είχε εξαφανιστεί στην Αφρική χωρίς 
να βρεθεί ποτέ το πτώμα της. Ο Θάνος συγκεντρώνει 
πληροφορίες για την Αμαλία Γκάντζου και προχωρά 
στο σχέδιό του να ματαιώσει τον γάμο του Αλέξη με 
την Έφη, με τη βοήθεια του φίλου του Τόλη.  
KYΡIAKH 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00  
Η Καρδιά του Κτήνους (2005). 
Κοινωνική περιπέτεια με τους Ρένο 
Χαραλαμπίδη, Μάνο Βακούδη, 
Τζίνα Θλιβέρη, Μάρα Δαμουσλή, 
Δημήτρη Σταρόβα, Μαρίνα Ταβου-
λάρη, Θεοδώρα Βουτσά. Ο Στέφα-
νος, άρτι απολυθείς από το στρατό, 
κληρονομεί τα χρέη της μακαρίτισ-
σας μητέρας του, γι' αυτό και βλέπει 
με ενδιαφέρον την πρόταση του 
Τσακίρη, ενός παλιού συμμαθητή, 
να ληστέψουν μια τράπεζα, με τη συνεργία του Άρη, 
ενός άλλου συμμαθητή τους, ο οποίος δουλεύει εκεί 
ως ταμίας.  
KYΡIAKH 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:20  
Πάλι Τρέλα Πουλάς  (1980). Κωμωδία με τους Βα-
σίλη Τζιβιλίκα, Νίκο Παπαναστασίου, Γιούλη Στα-
μουλάκη, Σπεράντζα Βρανά, Καίτη Λαμπροπούλου. 
Σε ένα κοσμικό ξενοδοχείο της Αθήνας βρίσκονται 
διάφοροι σταρ που γυρίζουν ένα μουσικοχορευτικό 
σόου για την τηλεόραση. Στο ίδιο ξενοδοχείο κατα-
φθάνουν ο αρχιμαφιόζος Ρικάρντο, που κυνηγά να 
βρει την πρωταγωνίστρια του σόου Ντολόρες και η 
πολυμελής οικογένεια Σκόρδα που ο γιος τους ο 
Τζώρτζης είναι όμοιος με τον Ρικάρντο. Με την άφιξη 
όμως και μιας ανεκδιήγητης ερωτιάρας κοσμικογρά-
φου τα πράγματα μπλέκονται πιο πολύ.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:45  
 Η Τραπεζίτισσα της Black Bank (1987). Κωμωδία 
με την Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Βασίλη Μπουγι-
ουκλάκη, Ηλία Κωνσταντίνου, Τζώρτζια Θεοδώρου, 
Φίλιππο Γκιώνη, Αλέκο Μαυρίδη, Σπύρο Καλογήρου. 
Η ιδιοκτήτρια της τράπεζας Black Bank ταξιδεύει συ-
νέχεια στο εξωτερικό και διασκεδάζει. Έχει αναθέσει 
την διαχείριση της τράπεζας σε άλλους και έτσι η 
τράπεζα της κατάντησε τράπεζα σκανδάλων. Μια 
μέρα αποφασίζει να κάνει έλεγχο και τότε οι υπάλ-
ληλοι της κάνουν ένα τραγικό λάθος.  
ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:45  
Ο Σύντροφος και ο Μπάτσος (1989). Αστυνομική 
περιπέτεια με τους Κώστα Καρρά, Βάσια Παναγο-
πούλου, Γιώργο Βασιλείου, Ιλιάδα Λαμπρίδου, Έφη 
Μουρίκη, Μάκη Ρευματά, Σπύρο Παπαγιαννόπουλο, 
Χρήστο Μάντακα, Άγγελο Προβελέγγιο. Η μυστική 
οργάνωση "Ένοπλη Φρουρά" έχει αναπτύξει τρο-
μοκρατική δράση. Η αστυνομία οργανώνει μια ανε-
ξάρτητη ομάδα κρούσης από ειδικά επιλεγμένους 
σκοπευτές, επικεφαλής των οποίων μπαίνει ο αρχι-
φύλακας Στέργιος Μπαλατσούκας, ένας σκληροτρά-
χηλος βετεράνος με μουχλιασμένες ιδέες. Ο Στέρ-
γιος, που έχει χάσει τη γυναίκα του εδώ και πολλά 
χρόνια, εξακολουθεί να "ζει" μαζί της μέσα σε πα-
ραισθήσεις, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα στο 
σπίτι με το γιο του και την κόρη του, που έχουν με-
γαλώσει πια και τολμούν να του σηκώσουν κεφάλι.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:35  
Υπόγεια Διαδρομή́  (1983). Πολιτικό θρίλερ με τους 
Γιάννη Φέρτη, Μπέττυ Λιβανού, Γιώργο Μοσχίδη, 
Παύλο Κοντογιαννίδη, Βασίλη Κολοβό, Πέτρο Ζαρ-
κάδη. Κάπου στο κοντινό μέλλον, ο Υπουργός Βιο-
μηχανικής Ανάπτυξης αντιμετωπίζει δύο προβλή-
ματα. Από τη μια, η γυναίκα του, μετά την α ποτ υ -
χημένη απόπειρα αυτοκτονίας της, στρέφε-ται ενα-
ντίον του, συμμαχώντας με τους παλιούς του 
συντρόφους, οι οποίοι 
αντιτίθενται στην κυβέρ-
νηση και αντιμετωπίζο-
νται ως τρομοκράτες. 
Από την άλλη, μια οικο-
λογική καταστροφή απει-
λεί να βάλει τέλος στην 
πολιτική του καριέρα.
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ΠΕΜΠΤΗ 11/6 
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 12/6 
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 13/6 
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 14/6 
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 15/6  
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 16/6 
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 17/6 
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.

ΠΕΜΠΤΗ  11 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: Λίμνη 
Παμβωτίδα στα Ιωάννινα: Παρου-
σίαση Μουσείου 
22:00 Ελληνική Ταινία: Λίστα Γάμου  
23:00 Μάρκος Σεφερλής SHOW  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 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: Ο Μικρός 
Δραπέτης  
23:00 Ελληνική Ταινία: Ο 
Νταβατζής με τα Ριγέ Σώβρακα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 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 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Wine Festival 2019: Νεαροί 
Καλλιτέχνες από την Ομογένεια  
20:30 Ελληνική Ταινία: Ταξίδι στην 
Μπανγκόκ  
22:05 Ελληνική Ταινία: Η Πεθερά 
Άνδρας (2004). 
23:15 Χάρη Κλύνν Παράσταση 
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 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 
20:15 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυ-
πτος Επ. 5 
21:00 Ελληνική Ταινία: Η Καρδιά 
του Κτήνους.  
22:20 Ελληνική Ταινία: Πάλι Τρέλα 
Πουλάς   
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 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: Η 
Τραπεζίτισσα Της Black Bank  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 16 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: Ο 
Σύντροφος και ο Μπάτσος           
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 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: Υπόγεια 
Διαδρομή  
22:25 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Ομιλίες από την εκδήλωση για 
την Παγκόσμια Ημέρα της Ελληνική 
Γλώσσας. 
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Starmer: Government plans 
for schools “lie in tatters”

S
ir Keir Starmer has       

accused prime minister 

Boris Johnson of "flail-

ing around, trying to blame 

others" over the government's 

U-turn on the reopening of 

schools. 

The Labour leader said the 

government plans for schools 

"lie in tatters" after the education 

secretary announced the         

ambition for primary schools       

to fully reopen on Monday had 

been abandoned. 

The plan had been for all       

remaining primary age pupils    

to return to school, for a month 

before the summer holidays, to 

join Reception, Year 1 and Year 

6 pupils, many of whom went 

back on June 1. 

Amid reports the coronavirus 

reproduction rate (R value) had 

tipped over one in the North 

West, many councils had already 

said they would not allow their 

schools to reopen, before the 

government confirmed the plans 

were scrapped. 

Sir Keir said the move to pause 

the reopening of schools would 

mean "inequality will now go up. 

Parents have lost confidence in 

the government’s approach, 

millions of children will miss six 

months’ worth of schooling," he 

said. 

The Labour leader added that 

he wants as many children to 

go back to school as soon as 

possible when it is safe: “I’ve 

been saying that like a broken 

record for weeks on end.” 

Mr Johnson said he could do 

with support from Sir Keir on the 

reopening of schools, from "his 

friends in the left-wing trade 

unions.” 

Sir Keir said the UK is the 

“outlier” compared to other 

countries in returning children 

to school, telling the Commons: 

“It’s no good the Prime Minister 

flailing around trying to blame 

others.” 

Sir Keir further pressed the PM 

to extend the national voucher 

scheme to ensure free meals 

over the summer for vulnerable 

children or risk “further inequality” 

in England. 

Mr Johnson replied: “We don’t 

normally continue with free 

school meals over the summer 

holidays but we’re also aware 

of the particular difficulties faced 

by vulnerable families. 

“That’s why we’re announcing 

a further £63 million of local 

welfare assistance to be used 

by local authorities at their     

discretion to help the most      

vulnerable families.” 

Meanwhile, ministers are 

pressing ahead with plans to 

reopen non-essential retail on 

Monday 15 June. 

Shops must have put meas-

ures in place to allow social   

distancing on premises before 

they can reopen and any       

business which opens without 

following guidelines can be         

issued enforcement notices. 

Chancellor Rishi Sunak said 

"extraordinary steps" had been 

taken to ensure people can "shop 

in confidence, knowing that it’s 

going to be safe". 

Zoos, safari parks and drive-

in cinemas will also open on 15 

June. 

The government is following 

its roadmap which sets out       

the "ambition" to reopen other 

business - such as restaurants, 

pubs, and bars, as well as      

hairdressers, barbers, nail bars 

and related services - by July 4 

at the earliest. 

O
ne of the prosecutors 

investigating the 

prime suspect in the 

Madeleine McCann disap-

pearance has claimed she 

died not long after she was 

abducted. 

Hans Christian Wolters, who 

is leading the probe into a      

43-year-old convicted child sex 

offender named in German 

media as Christian B (above), 
told The Times that the toddler 

was killed after being taken 

from her family’s apartment in 

Praia da Luz, Portugal, in 2007. 

He told the paper: “My         

private opinion is that he         

relatively quickly killed the girl, 

possibly abused her and then 

killed her. 

“We believe our suspect 

committed further crimes, 

especially sexual crimes, in 

Portugal possibly but also 

elsewhere like Germany.” 

The paper goes on to say 

that Christian B discussed the 

kidnap, rape and killing of a 

girl with another paedophile in 

a graphic online conversation. 

It comes as German autho-

rities said they have "some  

evidence" that Madeleine is 

dead. 

Christian B, 43, is reportedly 

serving a seven-year prison 

sentence for the rape of a       

72-year-old American woman 

in 2005 – a conviction he is 

appealing. 

However, he could be          

released from jail if granted 

parole for serving two-thirds of 

a 21-month sentence for deal-

ing drugs, according to Wolters. 

He added to The Times: 

“The sooner we get evidence, 

the better for us to avoid the 

risk of him ever being released.” 

Christian B is known to have 

lived on the Algarve coast and 

his Portuguese mobile phone 

received a half-hour phone 

call in Praia da Luz around an 

hour before Madeleine, then 

three, went missing. 

German authorities have 

previously said they believe 

Madeleine is dead and are      

investigating the suspect on 

suspicion of murder. 

Wolters said on Monday 

that investigators have some 

evidence that Madeleine is 

dead but did not have enough 

for a trial. 

He told Sky News: "The hard 

evidence we don't have, we 

don't have the crucial evidence 

of Madeleine McCann's body. 

"We expect that she is dead, 

but we don't have enough      

evidence that we can get a 

warrant for our suspect in  

Germany for the murder of 

Madeleine McCann. 

"At the moment, we also 

don't have enough proof for a 

trial at court, but we have some 

evidence that the suspect has 

done the deed. 

"That's why we need more 

information from people, 

especially places he has lived, 

so we can target these places 

especially and search there 

for Madeleine.” 

Madeleine vanished shortly 

before her fourth birthday 

while her parents were eating 

dinner with friends at a nearby 

tapas restaurant, and would 

have turned 17 last month.

Madeleine McCann 
‘died shortly after 
she was kidnapped’

Human COVID-19 vaccine trials to start next week
H

uman trials of a            

potential vaccine for 

Covid-19 will begin in 

the UK next week. 

Imperial College London’s 

vaccine team, led by Professor 

Robin Shattock, have developed 

an RNA vaccine, which delivers 

genetic instructions to muscle 

cells to make the “spike” protein 

on the surface of coronavirus. 

The presence of this protein 

provokes an immune response, 

offering protection against 

Covid-19. 

The vaccine is now due to 

enter phase one and two human 

clinical trials on June 15 with 300 

people. 

A further trial involving 6,000 

people is planned for October 

and if these prove successful, 

Imperial hopes the vaccine could 

be distributed in the UK and 

abroad early next year. 

A separate vaccine from        

experts at Oxford University is 

currently undergoing human 

clinical trials. 

Imperial College London has 

also formed a new social enter-

prise called VacEquity Global 

Health to develop its vaccine. 

Imperial and VGH will waive 

royalties for the UK and low-   

income countries “and charge 

only modest cost-plus prices to 

sustain the enterprise’s work, 

accelerate global distribution 

and support new research”, the 

College said in a statement. 

“The social enterprise’s mission 

is to rapidly develop vaccines to 

prevent SARS-CoV-2 (Covid-19) 

infection and distribute them as 

widely as possible in the UK and 

overseas, including to low and 

middle-income countries,” it said.



A
 statue of a slave owner 

has been removed by a 

local authority in London 

after Labour councils pledged     

to begin reviewing such monu-

ments in their areas amid          

anti-racism protests across the 

country. 

The figure of Robert Milligan 

was taken down from its plinth 

at West India Quay in the       

Docklands on Tuesday evening, 

two days after campaigners tore 

down a statue of a slave trader 

in Bristol. 

The removal of the Milligan 

statue paves the way for a “wider 

conversation about confronting 

this part of our history and the 

symbols that represent it”, the 

Tower Hamlets mayor said. 

Earlier on Tuesday the Local 

Government Association’s (LGA) 

Labour group said that after 

consulting with all Labour council 

leaders there was “overwhelming 

agreement” to listen to and work 

with local communities “to review 

the appropriateness of local 

monuments and statues on public 

land and council property.” 

It followed a similar decision 

by the mayor of London, Sadiq 

Khan, after his office announced 

that the newly formed Commis-

sion for Diversity in the Public 

Realm will review landmarks in 

the capital, including murals, 

street art, street names, statues 

and other memorials. 

Tweeting a video of the moment 

the Milligan statue was taken 

down, Mr Khan said: “It’s a sad 

truth that much of our wealth 

was derived from the slave 

trade – but this does not have 

to be celebrated in our public 

spaces.” 

The removal came after the 

Canal and River Trust charity, 

which owns the land where the 

statue was located, said it would 

organise its “safe removal”        

following a petition launched       

by local Labour councillor      

Ehtasham Haque. 

The borough’s mayor John 

Biggs said: “I know the strength 

of feeling about this following 

the removal of a similar statue 

in Bristol, and we’ve acted quickly 

to both ensure public safety and 

respond to the concerns of our 

residents, which I share. 

“The East End has a proud 

history of fighting intolerance. We 

now need a wider conversation 

about confronting this part of 

our history and the symbols that 

represent it.” 

The statue of the noted West 

Indian merchant, slaveholder 

and founder of London’s global 

trade hub, West India Docks, 

had stood outside the Museum 

of London Docklands. 

He owned 526 enslaved          

Africans who were forced to 

work on his family’s plantation 

in Jamaica, according to the 

museum, before his death in 

1809. 

With the growing surge in 

support for the Black Lives 

Matter movement, which has 

sparked global protests following 

the death of George Floyd at 

the hands of Minneapolis police, 

a number of petitions have 

emerged demanding controver-

sial monuments in the UK are 

taken down. 

One is calling on Manchester 

City Council to remove a statue 

of two-time British prime minister 

Sir Robert Peel in Piccadilly 

Gardens. The petition organiser          

Sami Pinarbasi described the 

statesman, who founded the 

Metropolitan Police Service,        

as an “icon of hate and racism.” 

Similar petitions with the 

hashtag #RepealPeel have 

been launched to remove 

statues in Leeds and Bradford. 

The petitions have drawn        

inspiration from an anti-racism 

demonstration in Bristol on   

Sunday, which saw protesters 

topple the statue of slave trader 

Edward Colston before throwing 

it into the harbour.
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Another statue comes down after slave 
trader’s monument toppled in Bristol

Face coverings on 

public transport 

W
earing a face covering 

on public transport       

in England will be 

compulsory from 15 June. 

Transport Secretary Grant 

Shapps said people can be        

refused travel if they do not 

comply and could be fined. 

People with disabilities and 

breathing difficulties will be       

exempt, as will young children. 

Shapps said "we need to      

ensure every precaution is 

taken" on buses, trains, aircraft 

and ferries as the COVID-19 

lockdown is relaxed further and 

passenger numbers increase. 

A face covering can be a 

scarf, piece of cloth or a mask. 

Shapps said changes would 

be made to the conditions of 

travel for trains and buses, 

which "will mean that you can 

be refused travel if you don't 

comply and you could be fined." 

The government says face 

coverings are "marginally   

beneficial as a precautionary 

measure." 

Evidence suggests they do 

not protect the wearer, but may 

protect other people if he or she 

is infected with COVID-19. 

London mayor Sadiq Khan, 

said the government has "finally 

seen sense."  

Shadow transport secretary 

Jim McMahon said: "Two months 

ago, Labour immediately backed 

the Mayor of London's call for 

face coverings on public trans-

port to be compulsory. Yet only 

now Tory ministers are  acting."

S
hadow Minister for        

Europe Catherine West 

has sent the following 

message to our community on 

the occasion of St Barnabas 

Day which is celebrated on 11th 

June: 

As Shadow Minister for          

Europe, I’d like to wish a very 

Happy St Barnabas Day to those 

celebrating in the UK Cypriot 

community. Unfortunately we 

cannot hold the annual service 

at St Barnabas Greek Orthodox 

Church in my constituency, due 

to the ongoing COVID-19       

pandemic. I look forward to       

resuming this wonderful tradition 

next year and celebrating with 

the community in person, as I 

have done in previous years.  

As the Patron Saint of Cyprus 

and the Founder of the Cypriot 

Orthodox Church, I know that the 

community holds St Barnabas 

close to their hearts. Moreover, 

St Barnabas was also revered 

as a peacemaker, making his 

patronage of the island very  

relevant, as we continue to do 

our utmost to support a free and 

reunified Cyprus.  

Catherine West’s wishes 
for St Barnabas Day

Cyprus’ beaches have the 
best water quality in the EU
C

yprus had the highest 

proportion of bathing 

sites with excellent water 

quality in the European Union 

with 99.1.%, according to a report 

by the European Commission 

and the European Environment 

Agency (EEA) published on 

Monday. 

The survey covered 113    

bathing sites in Cyprus of which 

112 were found to be of excellent 

quality. 

According to the report, in  

five countries 95% or more of 

bathing sites were found to 

have excellent water quality: 

Cyprus (99.1% of all sites),    

Austria (98.5%), Malta (97.7%), 

Greece (95.7%) and Croatia 

(95.6%), it said. 

The EU said that overall the 

quality of Europe’s bathing 

water remains high, according 

to this year’s European bathing 

water quality assessment. Just 

under 85% of swimming sites 

across Europe monitored in 

2019 met the European Union’s 

highest and most stringent       

‘excellent’ quality standards. 

The results published by the 

European Environment Agency 

(EEA) and the European Com-

mission give a good indication 

where swimmers can find the 

best quality bathing waters. 

However, due to the corona-

virus outbreak and restrictive 

measures put in place across 

Europe, members of the public 

are advised to seek updated       

information from local and         

national authorities and beach 

operators about safety measures 

at bathing sites.
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Alicia Karaolou, 9, raises over £1300 for MSF 

to help Covid-19 patients around the world

N
ine-year-old UK Cypriot 

Alicia Karaolou has         

always wanted to do 

something important in her 

childhood and she’s done just 

that.  

She has cycled 26 laps over 

26 days around a local car      

park to raise funds for Medecins 

Sans Frontieres / Doctors       

Without Borders (MSF) and 

support their medical teams on 

the ground as they respond to 

the coronavirus crisis. 

Alicia told Parikiaki: “I want 

people to be cared for who have 

Covid-19. A lot of people are         

in danger that I know and don’t 

know. I completed this challenge 

to help MSF save people from 

Coronavirus in over 70 coun-

tries.” 

MSF's emergency teams       

are experts at fighting disease 

outbreaks. Right now, MSF is 

providing urgently needed     

medical care and support in 

more than 70 countries to 

counter the coronavirus disease.  

MSF's medical teams are 

also gearing up to confront        

potential outbreaks in the        

hundreds of areas they were       

already working before the      

pandemic struck.  

They are deploying medics, 

sending supplies and applying 

nearly 50 years of experience 

fighting epidemics to protect      

the most vulnerable and save 

lives. 

Alicia has raised over £1,300 

so far, but it’s not too late to       

donate. Head over to her         

JustGiving page and donate all 

you can: https://www.justgiving. 

com/fundraising/Alicia-k 

£16 can pay for a surgical 

tunic, trousers and a pair of     

sterile reusable gloves; £28      

can pay for protective plastic         

goggles for four doctors; £58 

can pay for sterile gloves for       

30 medics; and £110 can pay 

for five protective suits to keep 

staff safe.  

Alicia would like to thank           

all those who have donated – 

with your support and sponsor-

ship, she totally smashed the 

initial £500 target! Well done   

Alicia!

B
lakeway North has been 

commissioned to make a 

10-part Nikki Lilly Bakes 

series for CBBC. 

When lockdown was               

announced, the production 

company was finishing a third 

series of Nikki Lilly Meets for 

the channel. The final episode, 

which features Joe Wicks, was 

shot via Skype and went live 

end of May. 

“Lockdown presented us with 

a perfect opportunity,” Blakeway 

North said. “With no school, 

Nikki suddenly had time on her 

hands, and luckily loved our 

commissioner Kez Margrie’s 

idea of a quick turnaround series 

of baking shorts. 

“The challenge was, within all 

the rules of self-isolation, could 

we pull them off with no physical 

access to Nikki? With some trial 

and error, we worked out how 

to film the bakes with Nikki’s mum 

and dad Tanya and George      

behind the cameras – directed 

remotely by producer Launa 

Kennett. 

“Each episode will focus on 

one simple bake that contains 

practical and educational infor-

mation about how to replicate 

the bake at home. 

Sarah Murch, Blakeway North 

MD and Executive Producer, 

added: “With most British TV 

production on pause, it has been 

lovely to think creatively about 

how to make content differently. 

“We’ve certainly torn up the rule 

book but the bakes look really 

fantastic and Nikki and her 

family have done a brilliant job.” 

At the age of six, UK Cypriot 

Nikki Lilly Christou was diagnosed 

with arteriovenous malformation 

(AVM), a rare medical condition 

that has required treatment with 

numerous operations, and which 

has visibly changed her physical 

appearance.  

She first became known for 

her YouTube videos, which she 

started making at the age of 

eight, to share her experiences 

of living with a chronic illness. 

Nikki was awarded the             

International Emmy Kids Award 

in 2019, for her episode of the 

CBBC series My Life, and is the 

youngest ever recipient of the 

BAFTA Special Award.  

In 2016, she received the 

Child of Courage award at the 

Pride of Britain Awards.  

Nikki has been the subject of 

two episodes of the CBBC       

documentary series My Life: 
Born to Vlog, and I Will Survive. 

In 2016, the teenage vlogger 

won the fourth series of the   

Junior Bake Off competition, 

and in 2018 she started present-

ing the CBBC show Nikki Lilly 
Meets..., in which she interviews 

politicians and celebrities.  

Nikki has also just published 

her first book titled Nikki Lilly’s 
Come on Life: Highs, Lows and 
How to Live Your Best Teen 
Life. From baking to beauty,       

social media and friendships, to 

simply how to handle a bad day, 

Nikki shares her thoughtful          

insights into navigating the 

highs and lows of teen life.

10-part Nikki Lilly Bakes series coming to CBBC

C
hurches and other 

places of worship will      

be allowed to open for 

private, individual prayer under 

government plans to be            

announced next week. 

These are not expected to       

include weddings of any size, 

or full services – which will 

come at a later date. 

Prime Minister Boris Johnson 

is set to outline measures which 

will come into effect in England 

on 15 June. Downing Street 

said the changes would only be 

made if the government's five 

tests for easing lockdown are 

met. 

Ministers have been working 

with faith leaders on guidance 

for how places of worship can 

re-open safely with social          

distancing measures in place. 

Individual churches, mosques, 

synagogues and temples will 

have to manage the number of 

worshippers attending. 

Places of worship come under 

step three of the government's 

roadmap to lift restrictions, and 

are not due to fully reopen until 

at least 4 July.

Churches set to reopen for private prayer

C
elebrity chef Loulla Astin 

was born in Avgorou, 

Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 

she owns Kosmos Taverna.  

Loulla appeared regularly on 

ITV, Carlton and Sky and was a 

Resident Chef on Granada TV’s 

The Afternoon Show. She even 

recorded her own 52-part TV 

series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 

recipe for Koubes / Κούπες  

(encased minced meat in bulgur 

wheat shells).... 

Koubes are usually served as 

an appetizer, party food or snack. 

They are very fiddly to make, 

time consuming but practice 

makes perfect! Recipe makes 

22/24 koubes. 

 

For the shells: 

450g (1lb) fine white bulgur / 

pourgouri  

850ml very hot water from the 

kettle  

3 tbsp olive oil 

1 medium onion, grated 

1 tsp ground cinnamon 

1 tsp ground cumin (optional) 

2 tsp salt 

1 tsp ground pepper 

75g (3oz) plain flour 

2 tsp baking powder 

1 large potato, peeled, boiled 

and mashed, or 200g pre-cooked 

mashed potato or 1 large egg 

 

Filling: 

2 tbsp olive oil 

2 medium shallots, finely chopped 

300g (11oz) minced pork or 

lamb, or mix 

1 small bunch spring onions, 

finely chopped, including the 

green tops 

50g (2oz) toasted, pine nuts 

(optional) 

1 tsp ground cinnamon 

1 tsp ground cumin (optional) 

Salt and pepper to taste 

1 large bunch of flat leafed 

parsley, finely chopped 

Vegetable oil for deep frying 

Lemon wedges for serving 

 

Method: 

Place the bulgur wheat in a 

large mixing bowl, add the olive 

oil and spices, a little salt and 

pepper, and pour in the boiling 

water. Mix really well, cover the 

bowl with a towel and let it          

absorb the water and cool for 

about 2-3 hours. 

After a few hours, mix in the 

grated onion, flour, baking flour 

and potato or egg. Taste and 

season if needed and knead for 

5 -10 minutes. Test it by breaking 

off a small piece and squeezing 

it firmly in your hand, if it cracks 

it is not right, it must be pliable. 

It can be rectified by kneading 

it more and adding a little more 

warm water and flour. 

 

To make the filling:  

Heat olive oil and fry the shallot 

and spring onions until soft, mix 

in the minced meat and stir fry 

adding the cumin, cinnamon and 

salt and pepper until golden. Add 

a couple of tablespoons of water 

and pine nuts and cook for 5-10 

minutes. Remove from the heat 

and mix in to chopped parsley, 

taste and adjust seasoning and 

cool. 

 

To assemble the koupes: 

Have a bowl near you with 

water to wet your hand and the 

shells. Break off large egg sized 

or golf ball pieces, and with      

wet hands, mould into an oval, 

cylinder shape. Hold the pour-

gouri mixture in one hand and 

hollow out the centre using your 

forefinger, leaving the outside 

as thin as possible without 

breaking the shell. Fill the hollow 

with 2-3 teaspoons of the meat 

filling, pushing the filling all the 

way down to the bottom with 

the handle of a teaspoon. Gently 

close the end with moist hands, 

reshaping until smooth. 

Place the finished koupes on 

a tray lined with baking paper 

and continue in this way until you 

have used up both mixtures. 

Chill the koupes for at least 1 

hour to firm them up and to  

prevent them from falling apart 

during frying. (They can be 

frozen at this stage). 

To fry the koupes after they 

have been in the fridge, heat the 

oil and deep-fry a few at a time 

over a medium - high heat (180c) 

for a few minutes on each side 

until golden brown. Drain on 

kitchen paper and serve hot or 

cold with lots of lemon wedges. 

If you fry them from frozen, 

they need to be cooked for 

longer at a low temperature 

(160c). If you are using a       

machine to make the shell of 

the koupes, you will need more 

filling because the shells are 

much thinner.

Cooking with Loulla Astin 
Koubes / Κούπες   
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EUREKA! 

T
he short, spectacular life of Alexander the 

Great has always been Hollywood material. 

By the time of his death aged just 32 in 323 

BC, the Macedonia - born Alexander had conquered 

the ancient world, extending his empire across one 

million square miles from Greece to India. 

In his last big screen incarnation, Alexander, 

played by Colin Farrell in the eponymous Oliver Stone 

- directed epic, is portrayed as the greatest warrior 

in history. But many business experts believe            

the lessons of Alexander's career have as much             

relevance for boardroom as battlefield strategists. 

According to Partha Bose, author of "Alexander 

the Great's Art of Strategy", modern executives can 

learn from Alexander's campaigns in three key areas: 

“it is where you want to compete, when and how you 

want to enter or exit that market and how do you 

want to go about competing when you are in that 

market," says Bose. 

"Strategy is only as good as the organization's 

ability to execute it. Here again, there are lessons 

from ancient times." 

One modern manager who has drawn inspiration 

from Alexander's campaigns is Federal Express 

founder and CEO Fred Smith: "Primary was his        

organizational skills. He organised his army in a way 

that had never been done. That organisation allowed 

him to play to his strengths, minimize his weaknesses 

and prevail over opponents who were much larger." 

In Stone's cinematic portrait, Alexander's greatest 

achievement comes at the Battle of Gaugamela where 

his 50,000-strong Macedonian army defeats the 

forces of the Persian King Darius, five times its size. 

Stone believes Alexander's tactical flexibility and 

willingness to delegate authority gave him a decisive 

military advantage: "He had great instincts in battle. 

He was very fluid, always changing as the battle        

developed. He was quick to react. Alexander was a 

great believer in teamwork and he delegated            

authority beautifully. 

"The Persians could not move without central       

approval. It was all governed by Darius in the centre. 

Alexander went for the head. He knew that if he 

killed Darius he would kill the snake." 

Bose agrees that delegation and instinct were 

central to Alexander's thinking: "We see him trusting 

a nine-year-old shepherd boy, and getting this     

shepherd boy to lead the entire army over the Uxion 

Mountains in Persia," he says. 

"There are many other situations where he would 

put his trust just like that in whoever it was he             

encountered. But a sign of great leadership is that 

great leaders know whom to trust and do put their 

faith in lots and lots of people. But for all Alexander's 

improvisational abilities on the battlefield, his achieve-

ments were also a consequence of careful prepara-

tion and forward thinking. 

"We know that there was significant rehearsal    

and planning," says Stone. "They even had markers, 

they drew marbles of the enemy, they drew carved 

statues and they made battle plans like they do at 

West Point today." 

In war, Alexander could be a brutal and cunning 

opponent. Yet his empire was founded on a respect 

for local cultures and a belief that peace and internal 

stability could only exist through prosperity. 

"All throughout his life you see Alexander going 

out of his way to embrace other cultures, and the 

cultures that he did invade saw that he wasn't trying 

to impose on them his way of doing things," says 

Bose. 

"What was happening was that the local culture 

and the Greek culture would melt together in ways 

that even the people who were conquered found 

quite interesting and innovative. 

"The Nestles, the Unilevers or the Procter and 

Gambles of the world have been able to succeed 

across the globe because none of them imposed a 

system on the nations they were going into that 

came from their origins.  

“They all worked out something that was in line 

with the local cultures and local tastes, and that is 

what globalization is all about." 

 

CNN's Robyn Curnow 
edition.cnn.com 

 

Greek Hero as Consultant  

 

With Partha Bose's new study of Alexander the 

Great, subtitled 'Lessons from the Great Empire 

Builder', he has written a book for the age of         

American empire: a manual for the military, political 

and commercial elite of an America coming to terms 

with its imperial destiny. 

Bose is not alone in his enthusiasm for Alexander. 

For the life of Alexander the Great contains all the 

elements of a blockbuster. 

Born in 356 BC the son of King Phillip II, Aristotle 

tutored him and although the Greek philosopher 

passed on much wisdom, he didn't instill in                   

Alexander the virtues of the contemplative life.        

After his father's assassination, he assumed power 

and rapidly grew his empire from Macedonia to        

encompass Greece, Persia, Afghanistan and          

northern India. He won a string of military victories, 

performed acts of great personal bravery and 

showed himself a master of wartime tactics - most 

spectacularly at the battle of Issus, where he led the 

Greeks to victory against their Persian foe despite 

being outnumbered eight to one. And he kept up his 

truly heroic capacity for sustained alcohol abuse. 

The global reach of Alexander's ambitions, his 

ability to march his army to the edge of the known 

world, appeals to Bose. He adeptly guides us through 

Alexander's imperial ventures in Afghanistan and 

modern Iraq. 

The book's thesis is that much modern management 

technique can be drawn from Alexander's mastery 

of strategy and leadership. Bose credits Alexander 

as the first general to focus on tactical positioning 

rather than brute force; on prioritising the terrain of 

conflict; on selecting careful exit strategies; and 

being able successfully to adapt his leadership style 

to suit the moment. 

Alexander's achievements were the product of an 

incredible leadership force that inspired even old 

men to return to military service under him. 

His character drove his conquests. Unfortunately, 

Bose gives us too little sense of Alexander the man 

and too much of arcane management theory. He 

would do his audience a service by revealing that it 

was Alexander's personality and delusional mega-

lomania that in the end killed his dream of empire. 

 

Lessons from the Great Empire Builder 

 

Leadership according to Alexander the Great: If 

you think you rule the world, maybe you do. 

Partha Bose agrees that “Alexander the Great’s 

Art of Strategy” book cannot be a part of strictly one 

genre. It is an intriguing book that involves numerous 

of categories as leadership, management, self-        

development, war, history, and philosophy. 

It is a military orientated, extraordinary and exciting 

book, which demonstrates the ability of a great 

leader to avoid rebellions from the conquered people 

against the state with love and kindness. Alexander 

once said: “I am not afraid of an army of lions led by 

a sheep.” This quote shows the importance of real 

leadership.  

 

Alexander the Great’s Art of Strategy Summary 

 

One of Greece’s greatest poets Archilochus once 

said, “the fox is open for new knowledge, but the 

hedgehog sticks to the thing it knows best.”  

356 years before Christ on July 26, one extraordi-

nary boy was born in the capital of ancient Macedonia 

known by the name – Pella. 

The legacy started with a whisper – Alexander the 

Great. He began and ended his education with none 

other than Aristotle, a philosopher who taught him 

(over the years) how to combine fox’s broader 

knowledge with hedgehog’s wisdom. 

 

Who supported Alexander? 

 

Aristotle advocated for universality while                 

discovering the human’s essence. History remembers 

him not only as the teacher to the greatest conqueror 

that ever-existed “Alexander the Great” but also as 

a theorist and philosopher. 

The military impact of Alexander the Macedon 

has its difficulties to be expressed without any           

exaggeration; the same goes for his excellent tutor.  

Alexander’s sharp mind and strategic thinking       

are the embodiment of the influence he had over    

different conquerors and rulers through the ages. 

Many of them, were amazed by Alexander’s unique 

approach in a battle. 

Today’s children, as well as grown-ups, are             

introduced to Aristotle’s wisdom, which shows us a 

great depth even though his work dates 24 centuries 

ago. Army generals of the modern world are still 

using some of his techniques to fight terrorism.          

Indeed, a real leader must be open – knowingly or 

unknowingly – for new knowledge, the same thing 

that was mastered by Alexander. 

 

Alexander the Great (356 - 323 BC) 

 

Alexander III of Macedon, better known as              

Alexander the Great, single-handedly changed the 

nature of the ancient world in little more than a         

decade. 

Alexander was born in Pella, the ancient capital 

of Macedonia in July 356 BC. His parents were Phi-

lip II of Macedon and his wife Olympias. The          

philosopher Aristotle educated Alexander. Philip was 

assassinated in 336 BC and Alexander inherited a 

powerful yet volatile kingdom. He quickly dealt with 

his enemies at home and reasserted Macedonian 

power within Greece. He then set out to conquer the 

massive Persian Empire. 

Against overwhelming odds, he led his army to 

victories across the Persian territories of Asia Minor, 

Syria and Egypt without suffering a single defeat. 

His greatest victory was at the Battle of Gaugamela, 

in what is now northern Iraq, in 331 BC. The young 

king of Macedonia, leader of the Greeks, overlord 

of Asia Minor and pharaoh of Egypt became 'great 

king' of Persia at the age of 25. 

Over the next eight years, in his capacity as king, 

commander, politician, scholar and explorer,      

Alexander led his army a further 11,000 miles, 

founding over 70 cities and creating an empire that 

stretched across three continents and covered 

around two million square miles. The entire area from 

Greece in the west, north to the Danube, south into 

Egypt and as far to the east as the Indian Punjab, 

was linked together in a vast international network 

of trade and commerce. This was united by a common 

Greek language and culture, while the king himself 

adopted foreign customs in order to rule his millions 

of ethnically diverse subjects. 

Alexander was acknowledged as a military genius 

that always led by example, although his belief in 

his own indestructibility meant he was often reckless 

with his own life and those of his soldiers. The fact 

that his army only refused to follow him once in           

13 years of a reign during which there was constant 

fighting, indicates the loyalty he inspired. 

He died of a fever in Babylon in June 323 BC. 

 

Book by Partha Bose. Source:  
Tristram Hunt, www.managementtoday.co.uk, 

blog.12min.com and en.wikipedia.org 

Alexander the Great
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

The King Of 

Staten Island 
 

Comedy writer, producer and 

director Judd Apatow hit the      

jackpot with KNOCKED UP and 

THE 40 YEAR-OLD VIRGIN over 

a decade ago and since then he 

has been delivering highly antici-

pated projects. This is based on 

the life of his protagonist Pete 

Davidson whose firefighter father 

died following the World Trade 

Centre attack on September 11, 

2001. This had a huge impact       

on a young Pete, who plays Scott 

Carlin, a fictional character based 

on him.  

Scott is now in his mid-20’s still 

living with his mother Margie     

(Marisa Tomei), a hard working 

ER nurse struggling to make ends 

meet and his younger sister Claire 

(Maude Apatow), who soon leaves 

home for college studies. Scott 

wastes his life by smoking weed 

and hanging out with his friends 

until his mother begins dating Ray 

(Bill Burr), a firefighter who knew 

Pete’s father…  

A strong screenplay that makes 

great use of its Staten Island         

locations blending comedy with 

drama and with fully fleshed    

characters. The acting is excellent 

- Davidson makes a credible, 

suitably vulnerable hero and is 

well supported by a fantastic cast. 

Best of all is Marisa Topei as the 

long suffering mother who after 

years of a loveless life she finally 

finds comfort in Ray’s arms. 

Worthwhile! (VOD from Universal) 
 

Days Of The  

Bagnold Summer 
 

THE INBETWEENERS actor 

Simon Bird makes an assured   

directorial debut with this charming 

adaptation of Joff Winterhart’s 

graphic novel astutely scripted by 

Lisa Owens.  

15-year old Daniel (Earl Cave) 

is forced to spend the summer 

with his mother, when his plans 

for a trip to Florida get cancelled 

at the last minute. Daniel is a 

quiet and solitary teenager, who 

loves heavy metal music and 

dreams of becoming a frontman 

in a band. He thinks his divorced, 

librarian mother (Monica Dolan) 

is the most boring person on earth 

that’s why his father abandoned 

her for a younger woman and a 

new life in Florida… 

It is a loving portrait of life in         

a small English town which 

eloquently examines a mother 

son relationship. It is sensitively 

directed by Bird with notorious 

scene stealer Dolan delivering a 

superb performance in a much 

deserved leading role and shares 

an effortless chemistry with Cave. 

(iTunes, Amazon, Google Play, 
Sky Store, Virgin, BT, Curzon Home 
Cinema and the BFI Player)  

 

The Australian 

Dream 

I first saw this brilliant documen-

tary about the inspirational story 

of indigenous AFL player Adam 

Goodes back in late January and 

found it utterly compelling and   

essential. Now on a second view-

ing during lockdown surrounded 

by global demonstrations against 

racism and injustice it is even 

more relevant and immediate than 

even before.  

It is inspirational, deeply moving 

and a fine portrait of a true hero, 

who despite prejudices and          

discrimination Goodes manages 

to reach the top and become 

Australian of the Year in 2014. It 

is superbly directed by Daniel 

Gordon and dynamically written by 

indigenous journalist Stan Grant 

“The Australian Dream is rooted 

in racism.” Essential viewing! 

(Digital Download from Dogwoof)  
 

Citizens  

Of The World 

This is a real charmer from        

Gianni Di Gregorio, the director of 

MID AUGUST LUNCH and SALF 

OF LIFE. Gregorio also plays a 

retired professor, who decides to 

move away from Rome with two 

friends searching for a country 

with a better standard of living. 

They spend their time in bars and 

restaurants discussing possibi-

lities and whether they will be able 

to draw their pensions in strange 

lands… 

It is a real joy watching these 

sparkling personalities exquisitely 

performed by veteran actors. 

Smart, funny and hugely enjoy-

able! (Curzon Home Cinema) 
 

Banana Split 

Benjamin Kasulke’s likable 

teenage comedy is co-written by 

Hannah Marks, who also plays 

April, a sensitive young woman 

very much in love with her fellow 

high school classmate Nick (Dylan 

Sprouse). They spend a glorious 

summer but after they suddenly 

break up Nick begins to date Clara 

(Liana Liberatto). April is beside 

herself and has no alternative but 

to befriend Clara… 

It begins like a routine teenage 

love story before it suddenly 

changes gear especially after April 

and Clara become inseparable. It 

is fresh and watchable blessed 

with charming performances by 

its two leading ladies. (VOD from 
Universal)  

 

Distant Journey 

Alfred Radok’s dynamic film 

made in 1948 is urgent filmmaking 

of the highest order. Avant-garde 

Czech theatre director Radok 

combines his powerful storytelling 

of life in the Terezin Jewish ghetto 

with archive material featuring 

Hitler and the Nazis at the peak 

of their evil powers - an intense 

contrast which highlights the      

horrors of the holocaust. At the 

heart of the story is a young      

Jewish doctor and her gentile 

husband forced by circumstances 

to become first hand witnesses.  

A brave, raw film, wonderfully 

theatrical with superb black and 

white cinematography. (Blu-ray 
and DVD from Second Run) 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 

 

GUEST OF HONOUR: I first 

saw Atom Egoyan’s intelligent 

film at last October’s London Film 

Festival and on a second viewing 

I still found David Thewlis’s         

performance as mesmerising as 

ever. He plays a health inspector 

and his story is told by his daugh-

ter Veronica (Laysla De Olivera), 

an equally complicated young 

woman with deep secrets of her 

own…Complex and Intriguing! 

(Curzon Home Cinema) 
YOU DON’T NOMI: Jeffrey 

McHale’s enjoyable documentary 

celebrates Paul Verhoeven’s 

SHOWGIRLS which was made in 

1995 and was panned universally 

by the critics. Since then it has  

received cult status and is now 

compared to the equally trashy 

VALLEY OF THE DOLLS - one 

of my favourite movies. McHale 

examines the phenomenon of its 

cult success with terrific archive 

material and interviews. See it 

and then hire SHOWGIRLS! 

(Curzon Home Cinema, Sky Store, 
Amazon Prime Video, iTunes, 
BFI Player & Rakuten) 

VIRUS TROPICAL: A black   

and white animation from          

Colombia based on Power Paola’s 

autobiographical graphic novel. 

It is a charming film in the style       

of PERSEPOLIS but without         

Marjane Satrapi’s powerful poli-

tical impact. Paola is born in a   

traditional yet eccentric Colombian 

family, who grows up to become 

a fiercely independent woman. 

Beautifully drawn and worth a 

look! (MUBI) 

…L'chaim, l'chaim, to life”. 
(L’chaim also means “to life”). 

Nothing like emphasising the 

joy of being alive and never 

have the words of this song 

from Fiddler on the Roof been 

more welcome, and poignant 

too. Tevye the milkman, a role 

that many associate with Israeli 

actor Topol (the recent Trevor 

Nunn London revival was        

terrific), celebrates life with his 

fellow villagers in the Pale of 

Settlement of Imperial Russia. 

Boisterous, drunken fun for a 

community about to become 

refugees. We don’t have much 

to be happy about right now, 

forty thousand dead – i alithia 
na leyede the actual amount is 

probably somewhere north of 

fifty five – and the easing of the 

lockdown has been greeted 

equally, by a divided country, 

with joy and apprehension. 

How we value life, or not, is 

a hot topic right now. I learned 

a salutary lesson on this matter 

in the Spring of 2003. My       

day job had taken to me to a        

conference in Lisbon where 

major European Trusts and 

Foundations were waxing        

lyrical about all the wonderful 

work they do for the “poor, 

destitute and disadvantaged” 

around the world. It coincided 

with the SARS (Severe acute 

respiratory syndrome) epide-

mic, another  coronavirus. To 

give it the correct medical       

terminology, SARS-CoV-1. 

Most other viral diseases had 

steered clear of the western 

world but this one looked as 

though its spike proteins had it 

in for us.   

I listened to the mostly self 

congratulatory presentations 

while simultaneously bristling 

at their barely suffused arrogant 

proclamations of largesse.          

I was desperate to leave.        

Unfortunately, there was no 

obvious discreet escape route. 

The next speaker was intro-

duced. It was Graça Machel, 

who among other things is       

an international advocate for 

women's and children's rights, 

Mozambican politician and   

humanitarian, and second  

wife of Nelson Mandela. She 

thanked everybody and then, 

I summarise, said that it was 

interesting to see the reaction 

of the West to the SARS        

outbreak. She added, “if we 

truly value life, all lives,          

consider this…by the time I 

have finished speaking to you 

today another five thousand 

African lives will have been 

lost to HIV…so let us collec-

tively consider what value we 

place on those lives along  

with those that may be lost       

to SARS?” A deathly hush 

overcame the benevolent 

ones. A very simple and      

powerful message.  

This past week the most 

prevalent R word is not about 

the infection rate but another 

pandemic. Writing in Saturday’s 

Guardian, African-American 

poet Jericho Brown wrote “to 

win racial justice we need the 

rage that ended slavery”. 

Watching the TV as I write I 

notice a banner at a London 

demonstration which says 

“There is a virus greater than 

Covid-19 and it's called racism." 

This followed the death of 

George Floyd in Minneapolis; 

his neck was pinned under a 

white policeman’s knee for nine 

minutes. The four officers       

involved have all been charged. 

The global response has been 

enormous. Of course this is 

about far more than George 

Floyd. It’s called history. This 

event coincided with the long-

awaited report of Coronavirus 

deaths, which showed BAME 

(Black, Asian and Minority 

Ethnic) groups have been       

disproportionately affected by 

Covid-19. Sad to report that 

includes many of our own.  

To demonstrate their under-

standing, solidarity even, both 

the Health Secretary and Prime 

Minister at consecutive daily 

briefings said “Black lives 

matter”. I squirmed, almost 

contorted, both at how and  

why they said it. The stench      

of ignorant rhetoric was over-

powering. Their advisers 

should be reprimanded or 

worse. Tough call for Boris 

Johnson having declared one 

more indiscretion by DC would 

lead to his dismissal. We await 

the action to follow their words. 

Just don’t hold your breath. 

The fact is, as Graça Machel 

said, “all lives matter” but right 

now the focus is rightly on 

those (black people) who are 

twice as likely to die in police 

custody than any other     

ethnicity in the UK. Across the 

Atlantic Black Americans are 

2.5 times as likely as white 

Americans to be shot and 

killed by police officers.  

Back to more parochial 

matters a moment of much-

needed light hearted relief 

was provided, inadvertently, 

by a rude individual. Arriving  

at the supermarket and seeing 

the queue she huffed and 

puffed. The security guard       

assured her it wouldn’t take 

long. To which she responded 

“but I’m very impatient.” The 

immediate riposte came from 

the lady behind me who 

waved at her while breaking 

out into her own version of the 

Vera Lynn song “I wish you 

luck as I wave you goodbye”. 

To life, to life, l'chaim…

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

To life, to life, 

l’chaim... 
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After some time of being in 

these unfamiliar circum-

stances, I have noticed that 

even the most resilient people I 

know are now most anxious, and 

all this supposedly new normal is 

proving difficult to cope with. It is 

probably the length of time, along 

with all the uncertainty, faith in what 

is actual fact, known and unknown 

of realistic safety precaution meas-

ures for survival in life, with those 

we love. Although these people 

want to see others, they don't      

actually feel safe to do so. In an 

odd way, it makes me feel better 

to know that we are all not alone, 

and that even the people who have 

been through an actual war and 

other serious traumatic events in 

their life, find it is all affecting them 

right now. These are the ones who 

are usually optimistic in life and 

often boost one another at times 

of distress. It shows how difficult 

this crisis has actually been, men-

tally and physically to deal with.  

I have friends and family mem-

bers who have been on their own 

for some time now, but without the 

actual choice of being able to have 

some company at times - it has 

been difficult to say the least. The 

importance of that comforting hug, 

that kiss on the cheek or forehead 

means so much, to and from the 

ones we love. Sharing and being 

in contact with those special people 

we care for means so much more 

and is definitely appreciated more 

than ever.  

Although there are those that 

live with family or friends, and some 

good times can be shared right 

now, there are those now who still 

cannot, or are still not at ease in 

doing so. The mental state of mind 

is of course what leads, and with 

anxiety, it can bring on many    

physical ailments. It is therefore 

most important, until we can all feel 

safe and secure amongst others, 

that we do our best to remain as 

relaxed and as calm as possible. 

This means avoiding all pressure 

from those who are in a hurry to 

get back to normal. It is a time for 

respecting other people's wishes 

without being offended.  

I have my wonderful aunt, who 

I have not seen, not even on 

Mother’s Day or at Easter as      

normal, but still does not feel at 

ease as yet for visitors. My heart 

breaks that I cannot see her as 

yet, but love is unconditional with 

understanding and respect. We 

look forward to days ahead where 

all the uncertainty will eventually 

ease a little, and for everyone it is 

at a different pace and to be         

respected. In the meantime, it is 

essential to still try and retain 

some routine, even if one is at 

home alone. Keeping ones pride 

and dignity with that all important 

hope and faith. If you were one of 

those that always put a little make-

up on and styled your hair, sprayed 

a little perfume before going out, 

or if you are a gent who shaved 

and splashed a little aftershave, 

don't stop doing those things.       

Be a modern day survival hero, 

prepare and get yourself ready 

for the good days ahead.  

Keep calm and relax, indulge in 

some relaxation techniques that 

will help you unwind. Allow beauti-

ful aromas to surround you, what-

ever works for you, to comfort you. 

Play some meditation music that 

you like, whether it is the sound of 

a breeze, birds, the rushing waves 

of the sea, a waterfall, babbling 

brook or sounds of the piano or 

panpipes, you will have some 

soothing sounds that work best 

for you.  

Next try some massage     

techniques; these can be done 

on yourself – ok, it may not be as 

good as going to get a neck and 

back massage done by a profes-

sional, however, you can do your 

own face, hands and feet if you 

are a little flexible. You could also 

order online foot or back massager 

pads or even a foot roller which 

you just roll your feet on, back and 

forth, as it gently works like a mini 

reflexology of pressing into the 

foot. Some good massagers to 

try are Shiatsu neck and shoulder 

massager that also adds heat      

as it kneads at the same time. 

Otherwise it is back to old basics 

of applying a little cream and using 

one hand to massage the other. 

You can also use both your hands 

to massage your face or feet. There 

are a few traditional movements 

that consist of stroking known as 

effleurage, kneading known as 

petrissage and tapping known as 

tapotement. The effleurage is a 

gliding movement done with the 

palm and fingers of the hand. The 

petrisage is like the kneading of 

pastry and is done using knuckles 

and or thumbs in little circles. 

There is tapotement that uses the 

fingertips to gently light tap, usually 

nearer to the end of a massage. A 

massage should start with effleu-

rage, be followed by some petris-

age movement, then repeat with 

effleurage, go back to some petris-

age, return to some effleurage etc 

and add some tapotement towards 

the end. If you are lucky to have 

someone you can work with and 

you can do so, that is even better 

still. Otherwise it is make the best 

of what you can do.  

Having time off doesn't always 

mean you are relaxed so take time 

out in order to switch your mind 

off to a meditation relaxed state. 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x   

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Relax and unwind

Xclusive! Katerina Neocleous

New Music! 
 

Last year's summer smash "Valto Terma" is still a regular favourite on the airwaves for Nikos 

Oikonomopoulos, but that hasn't stopped the singer from making a new bid for glory this sunny 

season! "Skase Ena Fili", composed by Christos Dantis and Nikos Sarris, is a cheeky, feel-good, 

pop, love song with a nod to The Weekend's "Blinding Lights". It's carefree, young-at-heart vibes is 

a dose of happy! 
 

Fellow solo star Stan is similarly on a mission to uplift with his newest musical offering "Den Ftais 

Esi", a co-write with Stelios Lagakis. A funky-pop, full band number - the track premiered online 

on 5th June and has already hit over 700,000 views! 
 

After stepping away from music and moving back to Canada for the last few years, it seems Maro 

Litra is ready to embrace the limelight once again and make her comeback. A surprise demo version 

of a new song entitled "Den Katalavaino" has recently surfaced online. The track is a Konstantinos 

Pantzis creation; rhythmic, sensual and dynamic in nature. Whether this is a one-off venture or 

marks the start of a more permanent return to music for Maro Litra - we'll just have to wait and see! 
 

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

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

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

Saturdays 1-4pm (GMT) live on LGR 103.3FM and online at www.lgr.co.uk 

If you would like your music or event featured or reviewed in Xclusive! contact Katerina 

via email: katsmusiq@gmail.com / or via all social media platforms: @katsmusiq



I’m A Celebrity contestants could 

be quarantined in Oz for two weeks 

I'm A Celebrity is reportedly planning to quarantine this year's 

cast for two weeks. 

The ITV series typically begins in November and plans are 

already being put in place to work around any potential travel 

restrictions. 

It's been claimed that this year's line-up of celebrities will fly 

out to Australia a number of weeks early in order to quarantine. 

ITV boss Kevin Lygo previously said that the channel were 

confident I'm A Celeb was likely to go ahead this year, although 

they were looking for an "alternative" just in case. 

Casting for the show is said to be well underway, with          

producers holding meetings via Zoom. 

Rumoured celebrities include actress Lucy Fallon, best 

known for her role as Bethany Platt on Coronation Street, 
dancer AJ Pritchard, who recently quit Strictly Come Dancing 
and former Liverpool and England star John Barnes. 

Actress Beverley Callard is also rumoured to be in talks, while 

The Chase star Mark Labbett has revealed hopes of competing  

this year. 

More names linked to the line-up are Love Island's Maura 

Higgins and football legend Eric Cantona. 

The show is expected to once again be hosted by Ant McPartlin 

and Declan Donnelly.

 23      | Thursday 11 June 2020

Andrea Georgiou 

Greece enjoys a      

social distancing 

drive-in concert with  

Natasa Theodoridou  
 

Hundreds of people in 

Greece danced and sang from 

their cars at a drive-in music 

concert, the first such event 

since the country banned mass 

gatherings to contain the spread 

of coronavirus.  

Emerging from sunroofs or 

sitting on the hood of vehicles 

parked at designated slots at a 

golf course in the Athens seaside 

suburb of Glyfada last Tuesday 

night, spectators enjoyed a free 

performance by Greek popular 

singer Natasa Theodoridou.  

The evening was made even 

better with a surprise appearance 

from Petros Iakovidis. Together 

they performed Natasa’s new 

song Paradothika Se Sena. 

The 300 car positions were 

raffled off from more than 7,000 

applications in a lottery.  

The event was organised        

by the municipality of Glyfada 

and was aimed at bringing joy 

to residents after weeks in     

lockdown, the mayor said.  

"This is an example to all        
of us that nothing stops, we   
can do everything if we have           
patience and positive thoughts," 
said Theodoridou on stage.  

Greece imposed the lockdown 

in March and started easing       

restrictions on May 4. Live       

concerts, popular during the 

summer season, are expected 

to resume from July 15. But       

for now, it seems drive-in enter-

tainment is being revived amid 

the pandemic!

L
arnaka Tourism has 

launched a new video   

as Cyprus prepares to 

welcome tourists back to its 

shores.  

The video is entitled ‘It's time 
to return’ and is being shared 

across Larnaka Tourism Board’s 

social media platforms.  

The popular island of           

Cyprus is beginning to come 

out of lockdown with the first 

hotels on the island having       

reopened on Friday 5 June as 

flights from abroad began to 

arrive on Tuesday 9 June 

2020.  

This video marks the       

opening of Cyprus to foreign 

countries and uses Larnaka 

Tourism Board’s slogan:       

"They Always Come Back", a 

slogan launched at London’s 

World Travel Market in 2016 

to highlight Larnaka’s high   

percentage of repeat visitors.  

The Great Flamingo was 

chosen for the slogan because 

of the flamingos’ enduring love 

affair with Larnaka as they    

visit annually and can be         

observed at Larnaka Salt Lake 

and Voroklini Lake between 

November to April. Over 60% 

of visitors to Larnaka and its 

region are repeat visitors,        

one of the highest amongst 

seaside regions on the island 

of Cyprus. 

“The high repeat visitors to 

our shores shaped our slogan 

and the message on this       

new video, as we prepare to 

re-open for tourism.  

“We are certain that it is the 

strength of our repeater guests 

which will also result in the    

visitor numbers we receive 

during this challenging year,”           

comments Dinos Lefkaritis, 

Chairman of Larnaka Tourism 

Board. 

The video captures the town 

and the district of Larnaka,       

its competitive advantages       

as well as the special interest 

forms of tourism including 

water sports and gastronomy 

and was made with the          

support of the Deputy Ministry 

of Tourism of Cyprus and       

produced by local company, 

Content Hub.  

Larnaka Tourism Board 

thanks all that contributed         

including: Windsurf City Cyprus, 

Kahuna Surfhouse – Kaveh 

Photography, Larnaka Rural 

Women's Association - Marrena 

Photostory, Alexandros Papan-

dreou, Golden Donkeys FARM, 

Lush Beach Bar. 

The video is on Facebook 

www.facebook.com/Larnaka-

Tourism/videos/28005716004

7162/ and YouTube www.you-

tube.com/watch?v=kRux-

CYoobcA&feature=youtu.be 

For more information on       

the entire region, visit     

www.larnakaregion.com

‘It’s time to return’,  
Larnaka Tourism Board says

Haris Alexiou, who has since 

the 70s been one of the most 

popular singers in Greece,       

announced last Thursday that 

she will no longer sing publicly.  

“I cannot sing as well as I used 
to,” she explained in an interview 

with Greek state radio channel 

ERA.  

“I will not forgive myself to 
continue, if I cannot do it well,” 
she added. 

Alexiou has worked with        

renowned Greek songwriters 

and composers, has performed 

in top musical theatres all over 

the world attracting huge crowds 

of the Greek diaspora, and has 

received several awards. She 

has recorded over thirty albums. 

Alexiou has said that music 

made her love and better          

understand the history and      

culture of her country.

Legendary Greek performer  

Haris Alexiou retires from singing
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Michael Yiakoumi

Premier League Football returns to 

Greece Super League 

The English top-flight campaign 
is set to resume with some 
major differences, affecting fans 
,and players alike top-flight foot-
ball in England is set to return 
on June 17. 
With hopes that the campaign 
can be finished before the end 
of July, clubs and players will 
have to navigate a packed 
schedule with games set to be 
played on all seven days of the 
week. 
In many ways, football will look 
very different, as fans of the 
Bundesliga have already found. 
As things stand, all Premier 
League matches for the re-
mainder of the 2019-20 season 
will be played behind closed 
doors. 
That means no fans will be al-
lowed in stadiums. Supporters 
will also be discouraged from 
congregating outside grounds, 
as doing so would undermine 
social distancing efforts. 
The Independent have reported 
that plans are being put to-
gether to have some fans back 
in stadiums by the autumn of 
2020, though full-capacity 
crowds aren’t expected until 
2021. 
Sky Sports and BT Sport have 
confirmed that team-specific ar-
tificial crowd noise will be an op-
tion for fans watching their live 
games, with fans also able to 

influence which chants are used 
during the game. 
General crowd noise is played 
throughout the match, with spe-
cific chants and reactions to dif-
ferent events added in live by a 
producer. 
Premier League clubs will be 
able to make five substitutions 
per game, rather than three, 
until the end of the 2019-20 
season. 
Substitutes are likely to have to 
sit apart from each other in the 
stadium while not playing, as 
has been observed in the Bun-
desliga. 
It is hoped that the added sub-
stitutions will allow clubs to 
better manage player fitness 
amid concerns that players will 
be more susceptible to injuries 
after three months away. 
However, some have raised 
concerns that the rules will fa-
vour bigger clubs, likely to have 
a higher calibre of player out-
side their starting XI. 
In the UK, Premier League 
matches will be shown live on 
Sky Sports, BT Sport, Amazon 
Prime and the BBC. 
The BBC will televise four 
games – the first time live Pre-
mier League matches have 
been available on the BBC. 
Sky Sports will show 25 of their 
total of 64 live games on free-
to-air. 

League One and League Two 
clubs have voted to end the 
2019/20 season early due to the 
coronavirus pandemic. 
Using an unweighted points per 
game system, Coventry and 
Rotherham are promoted to the 
Championship, while Swindon, 
Crewe and Plymouth go up to 
League One. 
Wycombe, Portsmouth, Oxford 
and Fleetwood will compete in 
the League One play-offs as 
Cheltenham Town, Exeter, Col-
chester and Northampton will 
do the same in the fourth 
tier.Meanwhile, Southend, Bol-

ton and controversially Tran-
mere, who had a game in hand 
on their relegation rivals AFC 
Wimbledon, are relegated to 
League Two. 
Bottom-placed Stevenage will 
be relegated from the fourth tier 
if the National League can give 
assurances their 2020/21 cam-
paign will go ahead. 
EFL matches have been sus-
pended since March 13. 
But the Championship season 
is set to resume on June 20, 
with clubs playing nine games 
in the space of 33 days.With the 
new sason starting September. 

League 1 and 2 clubs vote 
to end 2019/20 season,  
promoted and relegated 
teams confimed 

The restart of the Super League 
with the new-look playoffs, after 
soccer’s three-month freeze, 
saw Olympiakos all but clinch-
ing the title with a 1-0 win at 
champion PAOK on Sunday 
The big game of the weekend 
pitted leader Olympiakos with 
second-placed PAOK in Thes-
saloniki. The match was de-
cided by a 23rd-minute tap-in 
by Youssef El-Arabi after a Ma-
thieu Valbuena cross from the 
right. 
This has placed Olympiakos 17 
points ahead of PAOK with nine 
playoff rounds of games left in 
the round-robin tournament. 
El-Arabi has reached 18 goals 
in the league so far and is ar-
guably he who has made the 
difference between Olympiakos 
and PAOk this season. 
After the game some PAOK 
fans gathered outside the 

Toumba stadium and protested 
against the players and managr 
Abel Ferreira. 
Having completed its regular 
season before the lockdown 
started in March, the Super 
League only had the playoffs 
and the playouts to get over 
with for the season to end. The 
restart of the games, even with-
out any fans at the stands, was 
quite satisfactory, with some 
very competitive games and 
adequate action. After all 
Greece has been more used to 
playing behind closed doors 
than other countries.Later on 
Sunday AEK and Panathinaikos 
shared a 1-1 draw at the Athens 
erby. 
Federico Macheda opened the 
score for Panathinaikos on the 
65th and 10 minutes later 
Marko Livaja equalized for the 
host. 

Bayern Munich edged closer to 
an eighth straight Bundesliga 
title as Hansi Flick’s men came 
from behind to win in style at 
Bayer Leverkusen. 
The perennial German cham-
pions already had one hand on 
the trophy but tightened their 
grip as the season enters the 
closing stages by overcoming 
Peter Bosz’s Champions 
League hopefuls.  
Leverkusen failed to build on 
Lucas Alario’s early opener as 
Bayern put their foot on the gas, 
with Kingsley Coman, Leon Go-
retzka, Serge Gnabry and Rob-
ert Lewandowski netting in a 4-
2 win. 
 Lucien Favre’s Borussia Dort-
mund side won 1-0 against Her-
tha thanks to Emre Can’s sec-
ond-half goal. Jadon Sancho 

showed some dazzling footwork 
throughout but two glaring 
misses almost cost Dortmund 
 A goal in each half by Rouwen 
Hennings gave Fortuna Düssel-
dorf a 2-2 draw at home to 10-
man Hoffenheim but Uwe 
Rösler’s side, who are third from 
bottom, will see it as two points 
dropped rather than one gained. 
Mainz scored once in each half 
to beat Eintracht Frankfurt 2-0 
and move three points above 
the relegation play-off spot with 
four games left. The visitors 
went ahead two minutes before 
half-time thanks to Moussa Ni-
akhate’s header from a corner 
for his first goal of the season. 
Eintracht, who are unlikely now 
to qualify for Europe, rarely 
threatened after an early Filip 
Kostic effort. 

Bundesliga round up

UK Cypriot football  
community mourn loss 

of Andreas Gregoriou

It is with great sadness and 
heartache that we announce 
the passing of Andreas Grego-
riou who sadly left us on the 
12th May 2020 at the age of 36. 
He leaves behind his wife So-
phie and 5 year old son Lys-
andros. Also his father Grego-
rios from Ayios Epiktitos 
Kyrenia, his mother Maria born 
in London, her parents originat-
ing from Lefkara and Rizokar-
paso. His brothers Christopher, 
Georgio and sister Alexia, his 
nieces Anastacia and Gabriella, 
nephew Leonidas and his 

Yiayia Niki Gonis and many 
aunties, uncles, cousins and 
friends. 
Andreas was a big character 
with a big heart. The most lov-
ing, caring and hardworking 
husband and daddy. A wonder-
ful son, brother, uncle and 
friend. A true gentleman, with a 
cheeky smile who was loved 
and respected by all who knew 
him. 
Andreas loved his football and 
played for Pantel, Brotherhood 
and Aradippou teams over the 
years i.  

French Greek Patrick Mourato-
glou, the long-time coach of Se-
rena Williams, Stefanos Tsitsi-
pas and Marcos Baghdatis feels 
tennis needs to reinvent itself 
and hopes his new league will 
make the sport more attractive 
and engaging for a younger 
generation.. 
The Ultimate Tennis Showdown 
(UTS), kicks off in France this 
Saturday, will have three top-10 
players from the men’s ATP 
Tour in Stefanos Tsitsipas, Mat-
teo Berrettini and David Goffin, 

joining seven others to compete 
in a round-robin format over five 
weeks. 
Among the changes from the 
main tour, players will not face 
sanctions for emotional out-
bursts on court while fans will 
be able to question them during 
changeovers as they watch a li-
vestream of matches. 
Mouratoglou teamed up with 
Alex Popyrin, the father of world 
number 103 Alexei, to create 
the league that he says will 
showcase “new tennis”. 

French Greek Patrick 

Mouratoglou,forms  

new tennis league
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Aντρέας Στέλιου 
(από την Γαλάτα, Kύπρος)  

03.08.1935 - 18.05.2020

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και φίλου Αντρέας Στέλιου,  
ο οποίος απεβίωσε την Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 μετά από μακρά μάχη με την άνοια σε ηλικία 84 ετών.  

Ο εκλιπών ήρθε στο Λονδίνο το 1959 για σπουδές και για μία καλύτερη ζωή. Ήταν ένας εργατικός και καλός άνθρωπος αλλά με 
μια ευγενική ψυχή, ο οποίος τελείωσε ασυρματιστής σε εμπορικά πλοία και χειριστής τεχνικός ραδιοφώνου και τηλεόρασης, και 

για τις δύο τελευταίες δεκαετίες πριν την συνταξιοδότηση του, ήταν ιδιοκτήτης εστιατορίου ψαριών (fish & chips).  
Ήταν ένας πραγματικός κύριος με ευγενική και γενναιόδωρη καρδιά που πάντοτε έβαζε τις ανάγκες των άλλων μπροστά από τις δικές του. 
 Ο εκλιπών αφήνει την σύζυγό του Ευρυδίκη, τα παιδιά του Χριστίνα, Στέλλα, Γιαννάκης, τους γαμπρούς του Αβρααμ και Saud, 

νύμφη Κατερίνα, και τα εγγόνια; Λουιζα, Αντρεανα, Zain, Zaki και Ραφαέλλα. 
Η κηδεία θα γίνει την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 στην εκκλησία των 12 Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park AL9 6NG. 

Στις 11πμ και Θα ακολουθήσει η ταφή του στο κοιμητήριο του New Southgate. Δυστυχώς λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 
μόνο οι στενοί συγγενείς της οικογένειας του, θα μπορούν να παρευρεθούν. Η οικογένεια έχει διοργανώσει ζωντανή μετάδοση της 

τελετής για αυτούς που θέλουν να την παρακολουθήσουν. Παρακαλώ επικοινωνήσετε με την οικογένεια για περισσότερες 
 πληροφορίες. Αντί για λουλούδια μπορείτε να κάνετε εισφορές στο όνομα του Ανδρέας Στέλιου ώστε να μαζευτούν χρήματα για το 

Alzheimer Research. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τιμηθεί η μνήμη του και θα εκτιμηθεί πολύ.  
(Πληκτρολογήστε JustGiving.com "In memory of Andreas Steliou")  

Αιωνία ας είναι η μνήμη του και αναπαύσου εν ειρήνη. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Κυριακού (Λούλλα) Κωνσταντίνου 
(από τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

 Kyriacou (Loulla) Constantinou  
(from Ayios Avrosios, Kyrenia) 

21.01.1947 - 21.05.2020

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
wife, mother & grandmother, Kyriacou (Loulla) Constantinou, who fell 

asleep on Thursday 21st May, at the age of 73.  
She was born in Ayios Avrosios,  

Kyrenia Cyprus in 1947 and came to the UK in 1960.  
She leaves behind her husband George, her two daughters Voulla 
and Maria and her son John, who passed in 1995. She also leaves 
her five grandchildren, Jonathan, Georgia, Kali, Costa and Kyri, two 
sons in law Jimmy and Mike, and many loving relatives & friends. 

The funeral will take place on Monday 29th June 10.30am at  
St Demetrios Greek Orthodox church, 2 Logan Road, Edmonton N9 0LP. 

The burial will take place at New Southgate Cemetery,  
Brunswick Park Road, N11 1JJ. 

Due to the current pandemic, the family has arranged a live stream of 
the service so that those who wish to watch from home, inside their 
vehicles or outside the Chapel whilst maintaining social distancing 

can do so. Please get in touch with the family if you would like the details. 
If people would like to send flowers, please send them to Demetriou 

and English, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London  
N22 8 NG, by 8am on the morning of the funeral. 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας  
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Κυριακούς (Λoύλλα) Κωνσταντίνου,  
η οποία απεβίωσε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, σε ηλικία 73 ετών.  

Γεννήθηκε στον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνειας, το 1947 και ήρθε  
στη Βρετανία το 1960.  

Αφήνει το σύζυγο της: Γιώργο, δύο θυγατέρες: Boύλλα και Μαρία, ο γυιός 
της Γιαννάκης, απεβίωσε το 1995. Αφήνει επίσης πέντε εγγόνια: 

Tζόναθαν, Γεωργία, Κάλη, Κώστα και Κυριάκο, 2 γαμπρούς: Δημήτρη και 
Μιχάλη και πολλούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία της θα γίνει την  

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020, στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 2 Logan 
Road, Edmonton N9 0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate,  
Brunswick Park Road, N11 1JJ. Λόγω της πανδημίας η οικογένεια έχει 

διοργανώσει ζωντανή μετάδοση για εκείνους που θέλουν να την  
παρακολουθήσουν από το σπίτι, το αυτοκίνητο ή από την εκκλησία  
κρατώντας απόσταση 2 μέτρων. Παρακαλώ επικοινωνήστε με την  

οικογένεια για περισσότερες πληροφορίες. Για άτομα τα οποία θέλουν να 
στείλουν λουλούδια μπορούν να τα παραδώσουν στο γραφείο κηδειών 
του Demetriou and English, 131-133 Myddleton Road, Wood Green,  

London N22 8NG, μέχρι τις 8πμ την ημέρα της κηδείας.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Mαρία Λοϊζίδη 
(από τον Τράχωνα, Λευκωσία) 

 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Maria Lοizides  
(from Trachonas, Nicosia) 

22.12.1936 - 14.05.2020

We sadly announce the passing of our beloved mother,  
grandmother and great grandmother MARIA LOIZIDES from  
Trachonas. Maria was 83 years old and passed away at the 
Whittington hospital on the 14th of May 2020. She leaves  

behind her 7 children Constantinos, Eleni, Athena, Giorgos,  
Andreas, Kyriakos, Eleftherios, 17 grand children and 4 great 

grand children and 2 brothers.  
Maria was married in  Cyprus in 1957 and came to England in 

1962 with her husband Nicos. Τhey returned to Cyprus in 
1969 only to be made refugees in 1974 and had to return to 

England as refugees with their 7 children. The funeral will take 
place with only close family members due to the current  

restrictions on the 17th of June 2020 at St Anargirous church 
London NW5 and the burial at East Finchley cemetary 

Α wake will be held as soon as the current restrictions ease

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Μαρίας Λοϊζίδη από τον  

Τράχωνα, που απεβίωσε στο νοσοκομείο του Whittington στις 
 14 Μαΐου 2020, σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει 7 παιδιά: Kωνσταντίνο, 

Eλένη, Aθηνά, Γιώργο, Αντρέα, Κυριάκο και Eλευθέριο,  
17 εγγόνια, 4 δισέγγονα και δύο αδέλφια.  

Η Μαρία παντρεύτηκε στην Κύπρο τo 1957 και ήρθε στην Aγγλία 
το 1962 με το σύζυγό της Νίκο, επέστρεψαν στην Κύπρο το 1969, 
όπου έμειναν μέχρι το 1974 που αναγκάστηκαν να επιστρέψουν 

πίσω με τα 7 παιδιά τους λόγω της εισβολής.  
Η κηδεία θα γίνει εν παρουσία μόνο της στενής οικογένεια της 

εκλιπούσας, λόγω των περιορισμών, στις 17 Ιουνίου 2020, στην 
εκκλησία των Αγίων Αναργίρων, ΝW5 και η ταφή στο κοιμητήριο 

του East Finchley. H παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί, 
 μόλις οι συνθήκες το επιτρέπουν.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Georgia Stamatiou 
(from Kato lakatamia, Cyprus) 

 

 It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
wife, mother, grandmother and great-grandmother. 

 Georgia Stamatiou (Nee Menelaou), who passed away on Monday 
1st June 2020 at the age of 83. 

She was born on the 3rd November 1936 in Kato Lakatameia,  
Cyprus. She leaves behind her husband Christoforo, Children, Andy, 

George, Nick and Phrosa. 10 Grandchildren, Sally, Kristina,  
Alexandra, Joseph, Leonidas, Lisa, Anthony, Christopher, Helena 
and Georgia,  one great-grandchild Leonidas. Daughter in laws, 
Panayiota and Jayne and son in law Mario, brothers, sisters and  

extended family. The funeral will take place on Tuesday 30th June.
  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γεωργία Σταματίου 
(από την Κάτω Λακατάμια, Λευκωσία)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, Γεωργίας Σταματίου  

(γένος Mενελάου), η οποία απεβίωσε  
την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 σε ηλικία 83 ετών. 

Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1936, στην Κάτω Λακατάμια/Κύπρο.  
Αφήνει το σύζυγό της Χριστόφορο, παιδιά: Aντρέα, Γιώργο, Νίκο και 

Φρώσα, 10 εγγόνια: Σάλλη, Χριστίνα, Αλεξάνδρα, Ιωσήφ, Λεωνίδας,               
Λίζα, Αντώνη, Χρίστοφερ, Έλενα, Γεωργία, ένα δισέγγονο: Λεωνίδα,  

νύμφες: Παναγιώτα και Τζαίην, γαμπρό Mάριο,  
αδέλφια, συγγενείς και φίλους.  

H κηδεία θα γίνει την Τρίτη 30 Ιoυνίου 2020.03.11.1936 - 01.06.2020

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

H Δέσποινα Πηλαβάκη άφησε την τελευταία της πνοή 
στις 7 Μαΐου 2020 στην Αγγλία, σε ηλικία 89 χρόνων. 
 Η Δέσποινα καταλείπει, παιδιά, εγγόνια, δισέγγονα 

αδελφή και λοιπούς συγγενείς.  
Η σωρός της Δέσποινας θα μεταφερθεί στην Κύπρου 
και η κηδεία της θα τελεστεί, το Σάββατο 13 Ιουνίου 

2020 και ώρα 14:00, από τον ιερό ναό  
Τιμίου Σταυρού στο Φοινί.  

Κατανοούμε πλήρως όλους όσους θα ήθελαν να  
παραστούν στη κηδεία της εκλιπούσας αλλά δεν είναι 

εφικτό να το πράξουν για λόγους δημόσιας υγείας.  
Για τους ίδιους λόγους, δημόσιας υγείας, η οικογένεια 

δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.  
Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων, γίνονται εισφορές 

προς για την Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμένων της 
 κοινότητας (Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας Φοινιού). 

Τα Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας, το Κοινοτικό  
Συμβούλιο και όλα τα οργανωμένα σύνολα της 

 κοινότητας Φοινιού εκφράζουν τα ειλικρινή τους  
συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας. 

Δέσποινας Πηλαβάκη 
 (από το Φoινί, Λεμεσός)

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Stelios Sergiou 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  

Στέλιου Σεργίου που απεβίωσε στις 24 Μαΐου 2020. 

Αφήνει την σύζυγο του Κατερίνα, παιδιά: Mατθαίος 

και σύζυγος Σούλλα, Ελένη και σύζυγο Γιώργο,  

3 εγγόνια, 3 δισέγγονα, αδέλφια: Σωτήρη και Κυριάκο 

και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Ζoύσε στο Great Yarmouth.  

Η κηδεία θα γίνει στις 16.6.2020 στην εκκλησία του 

Αγίου Σπυρίδωνος Great Yarmouth, NR30 3AY στις 

12:00μμ και η ταφή στο κοιμητήριο του Caister, 

 Ormesby Road, Caister, Great Yarmouth,  

NR30 5NL. 

 Λoυλούδια μόνο για την οικογένεια. Όποιος θέλει να 

κάνει εισφορές μπορεί να κάνει στην εκκλησία του 

Αγίου Σπυρίδωνος Great Yarmouth και στο The 

James Paget Hospital, Gorleston, Great Yarmouth. 

Επικοινωνήστε: 01493 331932 Kατερίνα Σεργίου.

 (from Eptakomi, Cyprus)

15.07.1933-24.05.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT

It is with great sadness that we announce the 

death of our beloved Maria "Despina" Yianni 

who passed away on the 28th May at the age 

of 85 in Erimi, Cyprus. 

She leaves behind her Husband Andreas,  

her Son Soteris, daughter in law Linda,  

6 Grandchildren and 4 Great Grandchildren. 

The funeral was held on Saturday 30th May 

in Erimi Cyprus, and was attended by her 

close family and friends.

Maria (Despina) Yianni   
 (from Yialousa, Cyprus)
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Την περασμένη Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020, η 

Παροικία μας αποχαιρέτησε – έστω και με 

την απουσία της λόγω της πανδημίας – ένα 

ξεχωριστό, υπέροχο άνθρωπο, τον Γιατρό, 

Ποιητή και Φιλόσοφο Ζαχαρία Κώστα, που 

μας άφησε για πάντα στις; 8 Μαϊου 2020, 

σε ηλικία 95 ετών. 

Η κηδεία του έγινε σε κλειστό οικογενειακό 

περιβάλλον από το Κοιμητήριο του Χέντον 

του Λονδίνου σε μια σεμνή τελετή. Ο εγγο-

νός του, ο Μιχάλης του έκανε την ακόλουθη 

συγκινητική ομιλία: 

«Οι πρώτες μου μνήμες του παππού μου 

ήταν όταν η οικογένεια μου μετακόμισε από 

την Αθήνα εδώ στο Λονδίνο. Θυμάμαι που 

κάθε πρωί, όταν εγώ ετοιμαζόμουν για το 

νηπιαγωγειο, ερχόταν στην κουζίνα και ξυ-

ριζόταν, μιλώντας συνέχεια για την εφηβεία 

του. «Μου αγόρασαν κουδέλλες» μου 

έλεγε. « Ήθελαν να με κάνουν βοσκό»!  

Τελικά ,δεν κατέληξε βοσκός, αλλά έκανε 

εγγραφή στο δημοτικό σχολείο ένα χρόνο 

νωρίτερα. Πάντα μου έλεγε ότι ως νεαρός, 

λάτρευε τη μελέτη, και ότι μελετούσε αστα-

μάτητα οχι γιατί είχε κάποιο στόχο, αλλά 

απλώς γιατί του άρεσε. Ήταν μόνο όταν με-

γάλωσε που κατάλαβε ότι μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει το ακαδημαϊκό του ταλέντο 

για το καλό, και αποφάσισε να γίνει γιατρός.  

Γι’ αυτό τον λόγο, η εκπαίδευση ήταν πολύ 

σημαντική στη ζωή του. Θυμάμαι που μας 

έλεγε ότι η γνώση είναι ισχυρή. Είχε δυνατή 

θέληση να μάθει για τους διαφορετικούς αν-

θρώπους και για τον κόσμο στον οποίο 

ζούμε, έτσι έγινε καλλιεργημένος αλλά και 

συμπαθητικός σε  

όλο τον κόσμο. Κάθε φορά που τον εβλεπα, 

μου μιλούσε σε διαφορετική γλώσσα, και 

πάντα θα θυμάμαι το υπνοδωμάτιο του και 

όλα τα βιβλία που είχε. Στην δουλειά του, ο 

παππούς μου βοήθησε πολλούς ανθρώ-

πους, καθώς και στην Κύπρο, όπου βοή-

θησε να σταματήσει η εξάπλωση του 

Εχινόκοκκου, εδώ στο Λονδίνο που είχε το 

ιατρείο του,  και ακόμη και στην Νιγηρία, 

όπου πήγε να δουλέψει σε νοσοκομείο 

κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.  

Στην ζωή του, πάντα συζητούσε πώς μπο-

ρούσε να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. 

Στο τέλος της κάθε ιστορίας που μας έλεγε, 

το ηθικό δίδαγμα πάντα ήτανε οτι ο λογος 

που ζουμε σε μια κοινωνία είναι να βοηθάει 

ο ένας τον αλλο. Η καλοσύνη, δηλαδή, ήταν 

η πιο σημαντική του αξία. Όταν βλέπω ό,τι 

συμβαίνει στον κόσμο, ο ρατσισμός παγκό-

σμια, ο κορονοϊός, και οι πολέμοι, είναι 

πολύ εύκολο να απογοητευτώ. Ωστόσο, 

όταν σκέφτομαι για τον παππού μου και για 

την ηθική και τις αξίες που μας έμαθε, μου 

θυμίζει ότι κι εγώ έχω την δυνατότητα να 

αλλάξω τον κόσμο με τις πράξεις μου.  

Στο μέλλον, όταν τον σκέφτομαι, θα τον θυ-

μάμαι για τις ιστορίες του, για την αγάπη 

που είχε για τον κόσμο, για τα καθημερινά 

τηλεφωνήματα που μας έκανε όταν πρώτα 

είχαμε μετακομίσει στην Αγγλία, για το ια-

τρείο του, αλλά περισσότερο από οτιδή-

ποτε, για την καλοσύνη του. Και τώρα, 

αφού πάντα μου μιλούσε στα Ισπανικά, 

ήθελα να του πω «Adios, παππού. Σ’ 

αγαπώ!», κατέληξε ο εγγονός Μιχάλης. 

Ο Ζαχαρίας Κώστα υπήρξε   η πρoσωπo-

πoίηση oλόκληρης της Κυπριακής ιστoρίας 

και oλόκληρoυ τoυ λαoύ μας. Τιμώvτας τov 

άνθρωπο αυτό,  τιμoύμε τoυς πατεράδες, 

τoυς παππoύδες και όλoυς τoυς πρoγό-

voυς μας. Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από 

τoυς αποδήμους. Διακριvόταv για τηv  κα-

λoσύvη και τo αvώτερo ήθoς τoυ. Ήταv 

πάvτα δραστήριoς, χαμoγελαστός, εγκάρ-

διος, γεμάτος σoφία και γνώση, πάvτα δε-

μέvoς με τις αγρoτικές παραδόσεις μέσα 

στις oπoίες γεvvήθηκε, αγωvίστηκε και οvει-

ρoπoλoύσε. 

Ο αείμνηστος Ζαχαρίας διακριvόταv για τα 

ευγεvικά τoυ αισθήματα, τηv φιλoξεvία τoυ 

και τα αγvά πατριωτικά τoυ αισθήματα. Στo 

σπίτι τoυ, με την πολυαγαπημένη, ευγενέ-

στατη και καλοσυνάτη γυναίκα του, την Στα-

σούλλα, ήταv πάvτα γεμάτo από ξέvoυς, 

εγκάρδιo, φιλικό, αvoιχτόκαρδo, πoυ χώ-

ραγε όλo τov κόσμo. Υπήρξε τo πρότυπo 

και τo υπόδειγμα, τo σύμβoλo και η πρo-

σωπoπoίηση της ζεστής αvθρωπιάς και της 

κυπριακής φιλoξεvίας μαζί με όλες τις αρε-

τές τoυ τόπoυ μας – αρετές πoυ τις διoχέ-

τευσε με εvθoυσιασμό, ζήλo και επιτυχία 

στα παιδιά τoυ. 

Αργότερα, τα τελευταία χρόνια νοσηλευό-

ταν σε οίκο ευγηρίας στο Γκόλντερς Γκρην 

του βορείου Λονδίνου. Τον επισκεφτόμα-

σταν μαζί με τον αδελφό μου τον Κύπρο. 

Χαιρόταν τόσο πολύ. Μας έλεγε ότι «Η με-

γαλύτερη τιμωρία είναι να είσαι στην μονα-

ξιά».  

Με αυτά τα λίγα λόγια, σε αποχαιρετούμε 

αγαπητέ μας Γιατρέ, Ποιητή και Φιλόσοφε 

Ζαχαρία.  Η Παροικία σε αποχαιρετά με ευ-

γνωμοσύνη και είναι περήφανη για σένα. 

Το όνομά σου θα μείνει στην Αιωνιότητα. 

Καλό σου ταξίδι!  

ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ 

Το Τελευταίο Χαίρε στον Ζαχαρία Κώστα

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Gregoriou  
(From Lοndon) 

It is with great sadness and heartache that we announce the passing of 
our dearly beloved son Andreas Gregoriou who sadly left us on the 12th 
May 2020 at the age of 36. He leaves behind his wife Sophie and 5 year 

old son Lysandros. Also his father Gregorios from Ayios Epiktitos  
Kyrenia, his mother Maria born in London, her parents originating from 
Lefkara and Rizokarpaso. His brothers Christopher, Georgio and sister 
Alexia, his nieces Anastacia and Gabriella, nephew Leonidas and his 

Yiayia Niki Gonis and many aunties, uncles, cousins and friends. 
Andreas was a big character with a big heart. The most loving, caring 
and hardworking husband and daddy. A wonderful son, brother, uncle 
and friend. A true gentleman, with a cheeky smile who was loved and  

respected by all who knew him. 
Andreas loved his football and played for Pantel, Brotherhood and  

Aradippou teams over the years. His sudden and unexpected passing 
has left a huge pain in our hearts but he will live on in us all forever and 

in his beautiful son Lysandros – his proudest  
achievement. We will never stop missing you our beloved Andreas.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Αντρέας Γρηγορίου 
(από το Λονδίνο) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο τoυ πολυαγαπημένου μας γιου 

Αντρέα Γρηγορίου που απεβίωσε στις 12 Μαΐου 2020 σε ηλικία 36 ετών. 

Αφήνει την σύζυγό του Σοφία και ένα πεντάχρονο αγόρι το Λύσανδρο, το 

πατέρα του Γρηγόριο από τον Άγιο Επίκτητο Κερύνεια, την μητέρα του 

Μαρία από το Λονδίνο (γονείς από Λεύκαρα και Ριζοκάρπασο), Αδέλφια: 

Xρίστοφερ, Γεώργιο, Αλεξία, ανίψια: Aναστασία, Γαβριέλλα και Λεωνίδα, 

γιαγιά Νίκη Γκόνη, θείες, θείους, συγγενείς και φίλους. 

Ο Αντρέας είχε καλό χαρακτήρα με μεγάλη καρδιά, ο πιο αγαπητός,  

στοργικός και εργατικός σύζυγος και πατέρας, που αγαπούσαν και  

σέβονταν όλοι όσοι τον γνώριζαν. Ο Αντρέας αγαπούσε το ποδόσφαιρο και 

έπαιζε ποδόσφαιρο για τις ομάδες της Pantel, Brotherhood και Αραδίππου.  

Ο ξαφνικός και απροσδόκητος χαμός του άφησε ένα τεράστιο πόνο στις 

καρδιές μας, αλλά θα ζει μέσα μας για πάντα και στον όμορφο υιό του  

Λύσανδρο, το πιο μεγάλο και περήφανό του επίτευγμα.  

Θα μας λείψεις πολύ αγαπημένε μας Αντρέα.22.09.1983 – 12.05.2020 22.09.1983 – 12.05.2020
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Σεβαστό Ιερατείο, συγγενείς του αείμνηστου 
Ηρακλή, 
Είναι με μεγάλη θλίψη, που θα εκφωνήσω 
αυτό το στερνό αντίο για ένα φίλο που έφυγε 
πρόωρα από την ζωή σε ηλικία μόλις 58 ετών.     
Ο Ηρακλής γεννήθηκε στην Αγγλία το 1961, 
καταγωγή γονέων από  Μαζωτό και Μονή Λε-
μεσού, και μαζί  με την δίδυμη αδελφή του 
ήταν το δεύτερο και τρίτο παιδί από τα τέσ-
σερα παιδιά του Αντρέα και της Φρόσας, τους 
οποίους ο Ηρακλής αγαπούσε πάρα πολύ, 
όπως και όλη την οικογένεια. 
Όταν μιλούσε για τους γονείς  του, έβλεπες το 
πρόσωπο να λάμπει από χαρά και ευτυχία,  το 
αντίθετο  όταν τους έχασε, ήταν ένα μεγάλο 
πλήγμα για αυτό,  πάντα μας έλεγε πόσο 
καλοί ήταν οι γονείς του και πόσο του έλειπα, 
ο πατέρας μου ήταν υπόδειγμα οικογενειάρχη, 
φρόντιζε να μην μας λείψει τίποτα έλεγε και η 
μάνα μου, και τα μάτια του βούρκωναν , μαγεί-
ρευε τα καλύτερα φαγητά, και ο Νεόφυτος για 
να τον κάνει να γελάσει του έλεγε  , γίνεται γυ-
ναίκα από χωριό της Λεμεσού να μην μαγει-
ρεύει καλά, πες τους το ρε Ηρακλή, 
υπονοώντας εμένα.  
Ο Ηρακλής, Herc η Ηρακλούιν όπως χαϊδευ-
τικά τον αποκαλούσαμε ήταν ένας από τους 
παλαιότερους υπαλλήλους της Παροικιακής , 
εργατικός, τίμιος, καλόψυχος, μέσα μέσα γκρι-
νιάρης αλλά υπεράνω  άνθρωπος, και άτομο 
εμπιστοσύνης, νοιαζόταν για την δουλεία του 

και φυσικά την Παροικιακή. 
Το 1995 εντάχθηκε στις γραμμές του ΑΚΕΛ 
μέσω της ΚΟ ΑΚΕΛ  Palmers Green. 
 Στην γιορτή  του κρασιού από την πρώτη 
διοργάνωση στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 
ήταν παρόν από την αρχή μέχρι το τέλος, μετά 
στο Alexandra Palace, Πέμπτη και Παρασκευή  
προετοιμασία, Σάββατο και Κυριακή  στο σερ-
βίρισμα, μαζί με άλλους δούλευε στο περί-
πτερο της Παροικιακής με τα παναιρκώτικα,  
και την Δευτέρα το μάζεμα , όπως όλοι οι εθε-
λοντές έτσι και Ηρακλής.. 
Στις δραστηριότητες της ΚΟ ΑΚΕΛ Palmers 
Green και του παραρτήματος και αργότερα τις 
ΚΟ ΑΚΕΛ  Enfield όπου ανήκε τα τελευταία 11 
χρόνια δήλωνε πάντοτε παρών.  
Είναι λυπηρό αγαπητέ μας σύντροφε που 
λόγω των συνθηκών είμαστε μόνο λίγοι παρό-
ντες, ενώ υπό κανονικές συνθήκες η εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή θα γέμιζε. 
Έφυγες και άφησες ένα δυσαναπλήρωτο 
κενό,  βύθισες στο πένθος τα αδέλφια σου, τα 
αδελφοτέχνια σου και την δεύτερη σου οικογέ-
νεια , Παροικιακή και Ακελ.  
 Θα μας λείψεις αγαπητέ μας σύντροφε. 
Αιωνία σου η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα 
που θα σε σκεπάσει.  
3 Ιουνίου 2020 
Πάμπος Χαραλάμπους 
Διευθυντής ΠAΡΟΙΚΙΑΚΗΣ εφημερίδας

Αγαπημένε μας σύντροφε Ηρακλή ή όπως 
όλοι μας σε λέγαμε χαιδευτικά Χέρκουλες 
(Hercules), 
Με βαριά καρδιά έχω αποδεκτή την απόφαση 
της Γραμματείας της Κομματικής σου Ομάδας 
του Enfield του Παραρτήματος ΑΚΕΛ για να 
σε αποχαιρετίσω στο τελευταίο ταξίδι της 
ζωής σου. Ταυτόχρονα σε αποχαιρετώ αγαπη-
μένο μας μέλος και από το Διοικητικό Συμβού-
λειο του Συνδέσμου Κυπρίων Enfield που 
είσουν ένα δραστήριο μέλος. 
Φίλοι και Συμπατριώτες  
Είναι πολύ θλιβερό να αποχαιρετάς ένα φίλο 
τόσο νέο και που τόσο αδικα έφυγε από τη 
ζωή. Τα συναισθήματα γίνονται πιο έντονα και 
ο πόνος ενας αβάστακτος κόμπος στο λαιμό, 
όταν αποχαιρετάς ένα πρόσωπο, που δεν 
είναι απλά ένας φίλος, αλλά ταυτόχρονα ειναι 
ένας σύντροφος και συναγωνιστής, ένας συ-
ναθλητής σε ωραίους και δύσκολους αγώνες 
για την κοινωνική του τάξη και τα ιδανικά του, 
για την πατρίδα του και την ιδεολογία του, για 
την κοινότητα του και τους συνανθρώπους 
του. 
Το Σάββατο 11 του Απρίλη ηταν η τελευαταία 
φορα που μιλησαμε 2 λογια όταν τηλεφωνη-
θήκαμε και μετα την Κυριακή 12 του Απρίλη 
μπήκε στο νοσοκομείο του Νορθ Μιντλεσεξ. Η 
Χρυστάλλα με κρατούσε ενήμερα καθημερινα 
μεχρι το Σάββατο 18 του Απρίλη που ηρθε το 
μαύρο και κακό μαντατο για τον σύντροφο 
μου.   
Με αισθήματα θλίψης και οδύνης , σε κη-
δεύουμε σήμερα εσένα που είσαι ένα από τα  
καλύτερα παιδια του Ενφηλτ, ο αξέχαστος σύ-
ντροφος μας ο Ηρακλής. Ένα παιδί που με το 
χαμόγελο και το χιούμορ του πάντα εφερνε 
μια καλή διάθεση στον χώρο και στην παρέα. 
Σε κηδεύουμε σήμερα ετσι πρόωρα στην ηλι-
κία των 58 χρονών μάλιστα και ανεπάντεχα 
διότι σε πήρε  για το μακρινο σου ταξίδι η πα-
ναιμία του Covid-19 βοηθούμενη από τες ελ-
λειψεις και τες αδυναμίες της σημερινής 
κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνή-
σεων απέναντι στο σοβαρό κεφαλαίο της Κοι-
νωνικής Μέριμνας και του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας. 
Ο σύντροφος μας ο Χέρκουλες  γεννήθηκε 
στις 31 του Ιούλη 1961 και ηταν δίδυμος με 
την αδελφή του την Μαρία. Εχει ακόμα ένα 
αδελφό τον Κώστα και την αδελφή του την 
Χρυστάλλα. Η μητέρα του Φρόσα από τη 
Μονή και ο πατέρας του Αντρέας  από Αγγλι-
σίδες εχουν αποθάνει πριν χρόνια. Ο Χέρκου-
λες αντι να μπει στη βιοπάλη στο κρεοπωλείο 
του πατερα του στο Ηστ Στρητ στο Ισλινγκον 
επέλεξε μόλις τέλιωσε το Holloway School να 
παρακολουθήση τυπογραφία. Πήγε στο κολ-
λέγιο του London College of Printing School 
of Media στο Elephant and Castle. Μολις 
αποφοίτησε  ξεκίνησε δουλια σαν τυπογρά-
φος στην Παροικική Χαραυγή όταν ακόμα 
αυτή ηταν στο Artillery Lane, E1. Ο Χερκουλες  
μετακομίζει μετα με την Παροικιακή Χαραυγή 
στο Holloway Road, Ν7 και όταν σταματησε η 
εφημεριδά να τυπώνετε από τον οργανισμό 
της εφημερίδας ο Ηρακλής εμεινε τυπογρά-
φος για ολη την άλλη εμπορική τυπογραφική 
δουλια. Μετα η Παροικιακη μαζι με τον Χερ-
κουλες πάλι, μετακίνησαν στο Fakland Road, 
Ν8. Πριν μερικά χρόνια ο Ηρακλής λόγω ελ-
λειψης της εμπορικής δουλιας αποδεσμεύτηκε 
από τον οργανισμό της εφημερίδας.  
Ο Ηρακλής ή καλύτερα ο Χέρκουλες της Πα-
ροικιακής εγινε συνώνυμος με την εφημερίδα, 
την ιστορία της, τες μετακινήσεις της και τες 
εκδηλώσεις της. Δεν μπορούσες να πείς 
Γιορτή του Κρασιού και να μην ερθει στο νου 
σου ο Ηρακλής. Από το ξεφόρτωμα των προ-
ιόντων, το στήσιμο της γιορτής, την πώληση 
των πορικών και το ξύλωμα της γιορτης ο 
Χερκουλες ηταν ο κύριος συντελεστής. Πέραν 
από 35 χρόνια υπηρέτησε αφείδολα και αφο-
σιωμένα τον λαικό τύπο της κοινότητας μας, 
την Παροικιακή.  
Μέσα σε αυτές τες συνθήκες και σε αυτό το 
περιβάλλον επειδή ρίκτηκε στον αγώνα της 
επιβίωσης από νεαρή ηλικία και την γαλού-
χηση του στις πανανθρώπινες δημοκρατικές 
ιδέες σταδιακά και συνειδητα τα βήματα του 
τον οδήγησαν να οργανωθεί στις γραμμές του 
ΑΚΕΛ όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος της 

ζωής του. Ο σύντροφος Ηρακλής επίλεξε από 
την νεαρή του ηλικία να προσφέρει μέσα από 
την οργανωμένη πάλη για την αλλαγή του άδι-
κου και απάνθρωπου κοινωνικού συστήματος 
που γνώρισε με ένα ανθρωποκεντρικό κοινω-
νικό σύστημα όπως τον Σοσιαλισμό. 
Αγαπητέ μας Χέρκουλη, 
Παρόλο που φεύγεις από τη ζωή στην ηλικία 
των 58 χρονών, αφήνεις πίσω σου μια μεστή 
και αξέχαστη παρουσία, γεμάτη προσφορά 
και θυσίες για το καλό του συνανθρώπου σου, 
της παροικίας σου και της Κύπρου γενικότερα. 
Το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα και ο Σύνδεσμος 
του Ενφηλτ χάνουν ένα ακούραστο μαχητή 
που πρόσφερε τις υπηρεσίες του πρόθυμα, 
αγόγγυστα και πάντα διεκπεραίωνε με ζήλο 
και ευθύνη όλα του τα καθήκοντα.  
Εργαζόταν έντιμα και συνειδητά  και πάντα 
πρόσφερε εθελοντικά τες υπηρεσίες του στον 
Σύνδεσμο του Ενφηλτ  και στο κλαπ των Ηλι-
κιωμένων και Συνταξιούχων και στις εκδηλώ-
σεις τους.  
Ο Χέρκουλης ηταν από τους πρώτους British 
Born Cypriots που έδωσε το παρών του μεσα 
απο τις γραμμές του αγαπημένου του κόμμα-
τος, το ΑΚΕΛ. Παρα τες αντικειμενικές δυσκο-
λίες του να διαβαζη ανετα Ελληνικά  εκανε την 
δική του αυτομόρφωση με αγγλικά θεωρητικά 
βιβλία και μπροσούρες ετσι για να μπορέσει 
να αναπτύξη την ιδεολογική του κατάρτιση 
ώστε να συνεχίσει και να παραμείνη πιστός 
και αφοσιωμένος στον τιτάνιο και δίκαιο 
εθνικό και κοινωνικό- οικονομικό αγώνα  της 
εργατικής τάξης και των εργαζομένων.  
Ο σύντροφος μας Ηρακλής, ηταν άνθρωπος 
φιλήσυχος και συνεργάσιμος μα πάνω από 
όλα ακούραστος και ανιδιοτελής αγωνιστής. 
Εχει να επιδείξη μια πλούσια προσφορά προς 
το κοινωνικό σύνολο γιατί πίστευε ότι πρέπει 
να είναι σε θέση να απολαμβανουν τον πολιτι-
σμό και την κουλτούρα μας οι νεότερες γενιές 
και οι η τριτη ηλικία της κοινότητας μας. Η 
αγάπη του προς τον συνάνθρωπο του όπως 
και ο ακέραιος χαρακτήρας του τον έκαναν να 
ξεχωρίζει και να είναι προσιτός αλλα και αγα-
πητός από όλους.  

Αξέχαστε σύντροφε Ηρακλή, 
Οι ΑΚΕΛιστές και ΑΚΕΛίστριες του Enfield και 
γενικότερα της Βρετανίας και όλοι οι συμπα-
τριώτες μας του Συνδέσμου του Enfield που 
σε γνώρισαν σαν τον φίλο, τον ακούραστο μα-
χητή, τον συνεργάτη,  σήμερα βάση των νέων 
κανονισμών του COVID 19 και αρκετοι άλλοι 
νοερά κάπου αλλού στέκονται με ευλάβεια και 
με αισθήματα βαρύτατου πένθους μπροστά 
στη σωρό σου και σου αποτίουν φόρο τιμής, 
αποχαιρετώντας ένα δικό μας άνθρωπο στο 
δικό του τελευταίο μακρινό ταξίδι. 
Σε αποχαιρετούμε αγαπητέ σύντροφε, ανιδιο-
τελή αγωνιστή  που σε όλη σου τη ζωή παρέ-
μεινες πιστός στις αρχές σου και στην πίστη 
σου για μια δίκαιη και καλύτερη κοινωνία, για 
την ειρήνη και το Σοσιαλισμό. 
Σύντροφε Ηρακλή, 
Με αισθήματα αγάπης, τιμής και περηφάνιας 
σε αποχαιρετά αυτή τη στιγμή και το κόμμα 
σου, το ΑΚΕΛ και η Αριστερά.  Σήμερα κλί-
νουμε ευλαβικά το γόνυ και σου υποσχόμαστε 
ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα που εσύ μαζί 
με τους συντρόφους και συντρόφισσες σου 
αγωνιζόσουν ώστε η νέοι και οι νέες μας να 
ζήσουν σε μια καλύτερη και δικαιότερη κοινω-
νία και η Κύπρος μας να επανενωθεί και να 
γίνει κοινή πατρίδα όλων των παιδιών της. 
Τελειώνοντας θα ήθελα από μέρους της ΚΟ 
Ενφηλτ του ΑΚΕΛ Βρετανίας όπως επίσης και 
από τον Σύνδεσμο Κυπρίων Ενφηλτ να διαβι-
βάσω τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους 
αγαπητούς μας Χρυστάλλα, Μαρία και Κώστα 
όπως και στους υπόλοιπους συγγενείς του 
αγαπητού Ηρακλή.  
Καλό σου ταξίδι σύντροφε μας και ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει την σεπτή 
σωρό σου. 
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 
Φώτος Κουζούπης 
Μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής και 
μέλος της Γραμματείας της ΚΟ Enfield 
ΑΚΕΛ Βρετανίας, Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου Κυπρίων Enfield.

Κηδεύτηκε o Ηρακλής Κωνσταντίνου  
Την Τετάρτη 3 Ioυνίου 2020 στην Eκκλησία Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή στο Wightman Road,  

πραγματοποιήθηκε η κηδεία του Ηρακλή Κωνσταντίνου. 
Επικήδειους εκφώνησαν ο Πάμπος Xαραλάμπους και ο Φώτος Κουζούπης τους οποίους παραθέτουμε.
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