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Πέρασε κιόλας ένας ολόκληρος 
χρόνος από τη μαύρη εκείνη 
μέρα του Ιούνη που ο ακριβός 
μας σύντροφος, ο αγωνιστής, ο 
ιστορικός μας Ηγέτης, ο ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΣ Δημήτρης Χριστόφιας, μας 
άφησε...            
                         Σελ 12

Μνημόσυνο Δημήτρη Χριστόφια
Η Τουρκία αλωνίζει στην Κυ-

πριακή ΑΟΖ και κινείται με απει-
λητικές διαθέσεις ανεβάζοντας 
το πολιτικό θερμόμετρο ενώ την 
ίδια ώρα τα Ηνωμένα Έθνη κα-
λούν τους δυο ηγέτες να αναλά-
βουν πρωτοβουλίες...          

                            Σελ 5

 ΑΟΖ - Τουρκικές προκλήσεις Επανέναρξη της Πρέμιερ Λιγκ  

σελ  8 & 17

Bρετανία: O Ράσφορντ δικαιώθηκε για τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία  (ΣΕΛ 3)

σελ 6 & 7

 Η μεγάλη ώρα της επιστροφής 
στην ποδοσφαιρική δράση στην 
Αγγλία έχει φτάσει και οι ποδο-
σφαιρόφιλοι απόλαυσαν χθές Τε-
τάρτη τη Μάντσεστερ Σίτι με την 
Άρσεναλ  σε εξ αναβολής αγώνα 
της 27ης αγωνιστικής...   
             Σελ 14 & 25

Kύπρος: Στα €150 εκ. το κόστος του νέου πακέτου μέτρων στήριξης της οικονομίας (ΣΕΛ 6)

Eλλάδα: Κατέρρευσε ο κυβερνητικός μύθος (ΣΕΛ 7)
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• It is never too late to learn!  

• Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση! 

Ερμηνεία: 

Τα περιθόρια για προόδο και  

ανάπτυξη, ποτέ δεν εξαντλούνται. 

Αρκεί να θέλουμε!

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Εν μήνυμα στον άνθρωπο
Αδε τζιαιρόν που θκιάλεξεν ο κορωνοιός  

να εισβάλει στην ζωή μας, κρυφός τζι’ επιθετικός 
 

Ίσια τωρά την άνοιξη π’ανθίζουσιν τα κρίνα 
τζιαι μοσκοβολούν οι κάμποι έβαλε μας καραντίνα 

 
Τζι’ εκάμεν τον κόσμον τζι’ έμπην έσσο τζιαι βαώθην 
πέρκι που την μανίαν του μπορέσει τζιαι γλυτώσει 

 
Πόναν αόρατον εχθρόν κρίνεται η ζωή μας  

αβέβαιον το μέλλον μας, σκοτεινή η διαδρομή μας 
 

Μες τη ζωή μας έμπηκε με εχθρικές προθέσεις  
ένας φονιάς μανιακός μ’αγριες διαθέσεις 

 
Τζι’ αναστάτωσεν τον κόσμον σε κανέναν εν χαρίζει 

σπέρνει θάνατον τζιαί ρέσσει τζιαί τους πάντες θερίζει 
 

Στόχος του εν ο άνθρωπος που μίαλον ως μιτσήν 
τζιαί η επιστήμη πολεμά άγρυπνη ν’ αντισταθεί 

 
Με διπλώματα τζιαί τίτλους επιστήμονες σπουδαίοι 

τζι’ εν ήβρασιν ως σήμερα για τον ιόν τι φταίει 
 

Σε πόλεμον πρωτόγνωρο έμπην η επιστήμη 
για να εξαλείψει τον ιόν να μεν μείνει προζύμι 

 
Κανένας εν εμπόρεσεν τη φόρα να του κόψει 

για να το δει κατάμουτρα τζιαί να τον αντικόψει 
 

Εν μήνυμα στον άθρωπο το νόημαν να πάρει  
πώς έννεν παντοδύναμος τζι’ας έφκην στο φεγγάρι 

 
Όσοι τζι’άν επασίσασιν ζάφτιν εν το εκάμαν 

κυκλοφορά ανάμεσά μας με το θάνατον αντάμα 
 

Ο χάρος έκαμε κοντράτο με τον κορωνοϊό  
τζι όσον φαρμάτζιην είχασιν εσμείξαν το τζι οι θκυό 

 
Τζιαί πολεμούσιν τη ζωή σ’όλην την οικουμένη 
τζιαί προπάντος το άχτιν τους εν οι ηλικιωμένοι 

 
Τζι’όπως δείχνουν τα πράματα εν άτρωτος ιός 

τζιαί πρέπει νά’ βρουν το σημείο πάνω του που εν τρωτός 
 

Άς ελπίσουμε πως κάποιος τη φτέρνα του να εντοπίσει 
τότες μπορεί να νικηθεί να οπισθοχωρήσει 

 
Εύχομαι τούτες τες μέρες που αναστήθην ο Χριστός 

να νικηθεί που τη ζωήν τζι’ό κορωνοϊός 
 

Κ.Μαυρομμάτη 

Ενώ οι νεκροί στην Βρετανία αλλά και σε όλο τον κόσμο μει-

ώνονται 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 

αυτή την εβδομάδα έμετρά ακόμη δέο απώλειες.  

Kατόπιν από έρευνα που έκανε η εφημερίδα μας η Παροικιάκη 

μπορεί να επιβεβαιώσει, ότι από την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020, 

αφού έχει έρθει σε επαφή με τοπικά νοσοκομεία, εκκλησίες, τα 

τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης και την κοινότητα, διευθυ-

ντές γραφείων κηδειών και από αγγελείες θανάτου που δημο-

σιεύθηκαν στην εφημερίδα μας, ότι καταγράφηκαν δύο θάνατοι 

που σχετίζονται με το Covid-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κυ-

πριακή κοινότητα θρηνεί ένα άντρα 36 ετών και μια γυναίκα 75 

ετών και οι δύο από το Λονδίνο.  

 Οι συνολικοί θάνατοι περιλαμβάνουν τώρα 181 Ελληνοκύπρι-

ους του Ηνωμένου Βασιλείου, 96 Τουρκοκύπριους του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου και έναν Βρετανό Μαρωνίτη Κύπρο, όλοι από το 

Λονδίνο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο Ελληνοκύπριοι περιλαμβάνο-

νται τρία παντρεμένα ζευγάρια και δύο αδέλφια. Συνολικά 275 

Κύπριοι θάνατοι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καταγραφεί στο 

Λονδίνο. 

Έξω από το Λονδίνο, υπήρχαν εννέα Ελληνοκύπριοι  και ένας 

Τουρκοκύπριος από το Μπέρμιγχαμ, τρεις Ελληνοκύπριοι του 

από το Weston-super-Mare, οι οποίοι ήταν όλοι από την ίδια 

οικογένεια, ένας από το Ντέρμπι, ένας από το Lowestoft, ένας 

από το Cambridge, ένας από Τσέλτενχαμ, τρεις Ελληνοκύπριοι 

του Ηνωμένου Βασιλείου και ένας Βρετανός Μαρωνίτης Κύπρος 

από το Λίβερπουλ, ένας Ελληνοκύπριος Βρετανός από το Λού-

τον, ένας από το Σάουθεντ, ένας από τη Γλασκόβη, ένας από 

το Νιούπορτ, ένας από το Λιντς, ένας από τον Χέμελ Χά-

μπσταντ, ένας από το Μάντσεστερ ένας από το Μίντλσμπορο, 

ένας από το Margate και ένα από το Wakefield. Τέσσερις Τουρ-

κοκύπριοι, ένας από τους Colchester, Maidstone, δύο North-

ampton και Suffolk. 

Φαίνεται ότι οι περισσότεροι θάνατοι ήταν αποτέλεσμα επαφής 

πριν από το lockdown σε εκδηλώσεις που προσελκύουν μεγάλο 

πλήθος - γάμους, κηδείες, θρησκευτικές υπηρεσίες και εθνικές 

εκδηλώσεις όπως ποδοσφαιρικοί αγώνες. 

Έκτοτε ακολούθησε τις κυβερνητικές συμβουλές για την απο-

μόνωση και την κοινωνική αποστασιοποίηση, αυτό οδήγησε 

στη μείωση των θανάτων. 

Οι ημερήσιοι θάνατοι στο Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνουν 

μόνο θανάτους που έχουν επιβεβαιωθεί από θετικό τεστ. 

Ωστόσο, το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών (ONS) διεξάγει ξε-

χωριστές μελέτες που καταγράφουν όλους τους θανάτους στους 

οποίους υπάρχει υποψία ή αναφορά στο COVID-19 στο πιστο-

ποιητικό θανάτου. 

Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε περίπου πάνω από 50.000 για 

την Αγγλία, την Ουαλία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, αν 

και κάθε χώρα αναφέρει τον αριθμό των θανάτων που υπολο-

γίζονται με ελαφρώς διαφορετικές ημερομηνίες - είτε στις 15 

Μαΐου είτε στις 20 Μαΐου. 

Αυτό σημαίνει ότι τα διόδια που σχετίζονται με το COVID-19 

της Βρετανίας είναι τώρα ακόμη υψηλότερα, αν και οι εβδομα-

διαίες τάσεις συνεχίζουν να δείχνουν επιβράδυνση στην εξά-

πλωση του ιού. 

Οι χώρες έχουν αγωνιστεί να μετρήσουν τους νεκρούς τους 

από την ασθένεια. Παγκόσμιοι θάνατοι 435.000. Οι ΗΠΑ έχουν 

περισσότερους από 119.000 θανάτους. 22 άνθρωποι έχουν πε-

θάνει στην Κύπρο και 184 στην Ελλάδα. Στην Ιταλία, 34.405 

έχασαν τη ζωή τους από τον ιό, και στην Ισπανία 27.136 η Κίνα 

κατέγραψε 4.634 θανάτους, τη Γαλλία 29.547 και την Τουρκία 

4.842. 

Η Βρετανία είναι μία από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες που 

ξεκίνησαν να αναδύονται από το κλείδωμα COVID-19. Τα πε-

ρισσότερα καταστήματα είναι τώρα ανοιχτά και τα λίγα εστιατό-

ρια και καφετέριες που είναι ανοιχτά παρέχουν μόνο υπηρεσίες 

μεταφοράς και παράδοσης. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Μπόρις 

Τζόνσον άνοιξε ξανά σχολεία για μικρότερα παιδιά την 1η Ιου-

νίου, μετά τη χαλάρωση των παραγγελιών στο σπίτι τον Μάιο. 

Ο αριθμός των νεκρών στη Βρετανία από τον αριθμό των νε-

κρών COVID-19, δήλωσε πρώην μέλος της επιστημονικής συμ-

βουλευτικής ομάδας της βρετανικής κυβέρνησης την Τετάρτη. 

Η Βρετανία έχει επίσημο αριθμό θανάτων από επιβεβαιωμένα 

κρούσματα COVID-19 άνω των 40.000, αυξάνοντας σε πάνω 

από 50.000 περιπτώσεις όταν περιλαμβάνονται θάνατοι από 

ύποπτες περιπτώσεις. 

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εισήγαγε το κλείδωμα στις 

23 Μαρτίου. 

Ο επιδημιολόγος Neil Ferguson είπε στους νομοθέτες ότι η 

Βρετανία είχε λάβει τα σωστά μέτρα κατά του νέου κοροναϊού, 

αλλά πολύ αργά. 

«Η επιδημία διπλασιάστηκε κάθε τρεις έως τέσσερις ημέρες 

πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων του lockdown. Έτσι, 

εάν είχαμε εισαγάγει μέτρα κλειδώματος μια εβδομάδα νωρί-

τερα, τότε θα είχαμε μειώσει τον τελικό αριθμό θανάτων κατά 

τουλάχιστον μισό », δήλωσε ο Φέργκιουσον. 

«Έτσι, ενώ νομίζω ότι τα μέτρα… ήταν δικαιολογημένα… σί-

γουρα εάν τα είχαν εισαγάγει νωρίτερα, θα είχαμε δει λιγότερους 

θανάτους». 

Ο Ferguson, καθηγητής στο Imperial College του Λονδίνου, 

παρήγαγε ένα επιρροή μοντέλο που επηρέασε την απάντηση 

της Βρετανίας στην πανδημία και έδειξε ότι αν δεν ελεγχθεί, ο 

ιός θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες θανά-

τους. 

Ωστόσο, η μετέπειτα εκτίμησή του, μόλις είχε ξεκινήσει το lock-

down, ότι 20.000 θα μπορούσαν να πεθάνουν, αποδείχθηκε 

ανακριβής επειδή οι ηλικιωμένοι στα κέντρα φροντίδας δεν 

προστατεύθηκαν με επιτυχία από τον ιό, είπε. 

Ο Φέργκιουσον αποχώρησε από την Επιστημονική Συμβου-

λευτική Ομάδα για Έκτακτες Ανάγκες (SAGE), η οποία παίζει 

βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής, τον 

Μάιο, αφού μια εφημερίδα ανέφερε ότι είχε παραβεί τους κανό-

νες του lockdown συναντώντας μια φίλη του. 

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!

Δύο επιπλέον απώλειες μετρά η παροικία 
μας από τον κορωνοϊό
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο Άγγλος φορ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
Mάρκους Ράσφορντ έδωσε μάχη για να μην στα-
ματήσουν τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία και δι-
καιώθηκε. Ο 22χρονος επιθετικός μέσω ανοιχτής 
επιστολής του προς το βρετανικό κοινοβούλιο ζή-
τησε να μην ψηφιστεί η τροπολογία ώστε να κο-
πούν τα δωρεάν γεύματα στους μαθητές. 

“O Ράσφορντ έπαιξε εκπληκτικά” είναι ο πη-
χυαίος τίτλος στην εφημερίδα The Guardian 
(17/06) που επικρίνει τον πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον επειδή “επανειλημμένα έχει δείξει ότι δεν 
τον αγγίζουν ζητήματα που είναι φορτισμένα συ-
ναισθηματικά”.   

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον προσπα-
θούσε, τις προηγούμενες εβδομάδες, με κάθε 
τρόπο να μειώσει την κρατική επιχορήγηση στα 
σχολεία και μια από τις σκέψεις ήταν να σταματή-
σουν τα δωρεάν γεύματα που δίνονταν στα σχο-
λεία.  

Αρχικά, ο ποδοσφαιριστής, έκανε έκκληση μέσω 
ανοιχτής επιστολής προς το βρετανικό κοινοβού-
λιο, να μην ψηφιστεί η συγκεκριμένη τροπολογία. 
Μία ημέρα αργότερα, με ανάρτηση στα social 
media, έστειλε ξανά μήνυμα, ζητώντας να μην μει-
ωθεί η κρατική επιχορήγηση, καθώς κι ο ίδιος ήταν 
κάποτε ανάμεσα στα παιδιά που είχαν ανάγκη από 
σίτιση.  

Ο σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιντεντ  κατά την 
Daily Express (17/06), “πέτυχε μια θεαματική νίκη”.  

H επιτυχία του Ράσφοντ έγινε πρωτοσέλιδο θέμα 

ακόμη και στους Financial Times.  
“Ράσφοντ – Τζόνσον 1-0” , ο τίτλος στις εφημε-

ρίδες Times, Independent και i .  
Νόμιζαν ότι τα δωρεά σχολικά γεύματα είχαν τε-

λειώσει... όχι τώρα όμως... “, σημειώνει η Metro.  
H Daily Star δηλώνει: “Οι Ράσφορντ να γίνουν 

πρωθυπουργοί”. “Αυτό το παιδί θα μπορούσε 
τώρα να τακτοποιήσει τον Covid- 19 και το Brexit”, 
διαβάζουμε.   

Η Daily Mirror συνδυάζει την ιστορία με την 
επιστροφή της Premier League, υπογραμμίζοντας 
ότι και τα δύο γεγονότα “θα αναπτερώσουν το 
ηθικό  του έθνους”. "Επιστροφή στα  δίχτυα!" - 
είναι ο  τίτλος του δημοσιεύματος που αναφέρεται 
στην επανάληψη των ποδοσαφαιρικών αγώνων 
για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής 
κατηγορίας.   

Σύμφωνα με τη Mirror, “ήρθε η ώρα να 
δείξουμε στον κ. 
Τζόνσον την 
κόκκινη κάρτα”.  
To επεισόδιο με 
τον Ράσφορντ 
συνιστά ένα 
δριμύ κατηγορη-
τήριο για έναν 
πρωθυπουργό 
που δεν έχει κα-
μία απολύτως 
επαφή με την 

πραγματικότητα, υποστηρίζει η Daily Mirror.  "Πόσο 
περισσότερο πρέπει να αντέξει η χώρα να βρίσκε-
ται  στη Ντάουνινγκ Στριτ  ένας άνθρωπος που εί-
ναι σαφές ότι δεν έχει βάθος;” – αναρωτιέται η 
εφημερίδα.        

Κατά την άποψη της Sun, θα ήταν “δύσκολο” 
για τον πρωθυπουργό να “καταπιεί την υπερηφά-
νεια του και να κάνει τη στροφή του”, αλλά o Μπό-
ρις Τζόνσον “έπραξε το σωστό”.   

Zωηρή αγοραστική κίνηση εν μέσω φόβων κα-
τάρρευσης της οικονομίας 

Ζωηρή ήταν η κίνηση στα εμπορικά καταστή-
ματα την Δευτέρα (15/06), πρώτη μέρα της επα-
ναλειτουργίας τους μετά από τρεις μήνες lockdown.  

H εικόνα πολλών αγοραστών με μάσκες να πε-
ριμένουν με υπομονή στην 
ουρά έξω από ένα κατά-
στημα Primark στο Milton 

Keynes κυριαρχεί στην πρώτη 
σελίδα της εφημερίδας Metro (16/06).  Ωστόσο, η 
εφημερίδα περιγράφει τις “χαοτικές σκηνές” στο 
West End του Λονδίνου όπου σε πολλές περιπτώ-
σεις οι κανόνες της κοινωνικής απόστασης λόγω 
πανδημίας “ξεχάστηκαν”.   

H ί σημειώνει ότι η επισκεψιμότητα στα κατα-
στήματα λιανικής ήταν αυξημένη κατά 40% σε 
σχέση με την περίοδο πριν από την αυτοαπομό-
νωση και τον εγκλεισμό.  

Από την πλευρά της η Daily Telegraph προ-
βάλλει τις δηλώσεις του πρώην υπουργού των 
Εξωτερικών Ουίλιαμ Χέιγκ σύμφωνα με τις οποίες 
το lockdown θα έχει ως αποτέλεσμα την “οικονο-
μική καταστροφή”.  

Κατά τον κ. Χέιγκ, οι περιορισμοί στην οικονομία 
που επιβλήθηκαν εξαιτίας του κορωνοϊού θα συ-
ντείνουν στην  αύξηση των ανισοτήτων και των 
κοινωνικών εντάσεων ενώ παράλληλα θα οδηγή-
σουν στην επιβάρυνση των νοικοκυριών με χρέη 
που δεν θα είναι σε θέση να τα αποπληρώσουν. 
Ο κ. Χέιγκ συνιστά να ενταθεί η στρατηγική των 
μαζικών ελέγχων για τον τον εντοπισμό των φο-
ρέων της νόσου.  

Η Βρετανική οικονομία θα σημειώσει ύφεση της 
τάξης του 8% για το τρέχον έτος, ενώ θεωρείται 
απίθανη η πλήρης ανάκαμψή της από το πλήγμα 
του κορονοϊού πριν το 2023, σύμφωνα με κορυ-
φαίο οργανισμό οικονομικών προβλέψεων.

O Ράσφορντ δικαιώθηκε για τα δωρεάν γεύματα στα σχολεία   

Ρατσισμός-Φυλετικές ανισότητες ΕΕ-Βρετανία

Δημιουργία επιτροπής κατά του ρατσισμού

 
Ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός Μπόρις Τζόν-
σον ανακοίνωσε  την 
Κυριακή τη δημιουργία 
μιας επιτροπής η 
οποία θα εξετάσει τον 
ρατσισμό και τις ανισό-
τητες που αντιμετωπί-
ζουν οι μειονοτικές 
ομάδες στην παιδεία, 
την υγεία και το δικα-
στικό σύστημα μετά τις 
διαδηλώσεις που 
έχουν ξεσπάσει. 
Ο Τζόνσον επεσήμανε 

ότι δεν μπορεί να 
αγνοήσει τις εκκλήσεις 
δεκάδων χιλιάδων αν-
θρώπων που διαδήλω-
σαν σε πολλές πόλεις 
της Βρετανίας μετά τον 
θάνατο του Αφροαμε-
ρικανού Τζορτζ Φλόιντ 
στη Μινεάπολη των 
ΗΠΑ κατά τη βίαιη 
προσαγωγή του από 
λευκούς αστυνομικούς 
τον προηγούμενο 
μήνα. 
«Αυτό που θέλω πρα-
γματικά να κάνω ως 
πρωθυπουργός είναι 
να αλλάξω τη ρητο-
ρική, ώστε να σταμα-
τήσουμε το αίσθημα 
της θυματοποίησης και 
των διακρίσεων», τό-
νισε ο Βρετανός πρω-
θυπουργός. 
«Σταματάμε τις διακρί-
σεις, εξαλείφουμε τον 
ρατσισμό και αρχί-
ζουμε να αποκτούμε 
μια πραγματική αί-
σθηση προσδοκίας για 
επιτυχία. Αλλά δεν θα 
είναι εύκολο. Πρέπει να 
εξετάσουμε πολύ προ-
σεκτικά τον ρατσισμό 

και τις διακρίσεις που 
αντιμετωπίζουν οι άν-
θρωποι», εκτίμησε ο 
Τζόνσον. 
«Θα πρέπει να επικε-
ντρωθούμε στην ουσία 
του προβλήματος, όχι 
στα σύμβολα. Πρέπει 
να ασχοληθούμε με το 
παρόν, όχι να προ-
σπαθήσουμε να ξανα-
γράψουμε το παρελ-
θόν και αυτό σημαίνει 
ότι δεν μπορούμε και 
δεν θα πρέπει να συρ-
θούμε σε μια ατέρμονη 
συζήτηση για το ποια 
ιστορική προσωπικό-
τητα είναι αρκετά αγνή 
ή πολιτικά ορθή για να 
παραμείνει σε δημόσια 
θέα», έγραψε ο Τζόν-
σον σε ξεχωριστό άρ-
θρο του στην εφημε-
ρίδα The Telegraph. 
Ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός αναφερόταν 
στο άγαλμα του Ουίν-
στον Τσόρτσιλ το οποίο 
βρίσκεται κοντά στο 
κτίριο του κοινοβουλίου 
στο Λονδίνο και βανδα-
λίστηκε στο περιθώριο 
των αντιρατσιστικών 

διαδηλώσεων την προ-
ηγούμενη εβδομάδα. 
Πλέον το άγαλμα έχει 
τοποθετηθεί σε ένα με-
ταλλικό κουτί για να 
προστατευθεί. Χιλιάδες 
διαδηλωτές, έπειτα 
από την προτροπή 
ακροδεξιών οργανώ-
σεων, συγκεντρώθη-
καν το Σάββατο κοντά 
στο κοινοβούλιο για να 
«προστατεύσουν» το 
άγαλμα. Συγκρούσεις 
ξέσπασαν μεταξύ 
ακροδεξιών διαδηλω-
τών και της αστυνο-
μίας, η οποία προχώ-
ρησε σε 113 
συλλήψεις. 
Ο Βρετανός πρωθυ-
πουργός εκτίμησε ότι 
είναι «εντελώς παρά-
λογο ομάδες ακροδε-
ξιών χούλιγκαν και τα-
ραξίες να 
συγκεντρώνονται στο 
Λονδίνο για να προ-
στατεύσουν το άγαλγα 
του Ουίνστον Τσόρ-
τσιλ».

Οι πρώτες συνομιλίες 
σε υψηλό επίπεδο για 
μια εμπορική συμφω-
νία μεταξύ Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και Με-
γάλης Βρετανίας 
διεξήχθησαν σε καλό 
κλίμα. 
Οι δύο πλευρές τόνι-
σαν την ανάγκη να δο-
θεί μια νέα δυναμική 
στις διαπραγματεύσεις. 
Στις πρόσφατες συνο-
μιλίες πάντως, μεταξύ 
των επικεφαλής δια-
πραγματευτών των 

δύο πλευρών σημει-
ώθηκε μικρή πρόοδος. 
Η Βρετανία ανακοί-
νωσε και επισήμως 
πως δεν πρόκειται να 
ζητήσει παράταση της 
μεταβατικής περιόδου. 
Αυτό σημαίνει πως τα 
χρονικά περιθώρια 
στενεύουν με τις δύο 
πλευρές να θέλουν να 
επιτύχουν την καλύ-
τερη δυνατή συμφωνία 
για τους πολίτες τους. 
Ακανθώδη σημεία πα-
ραμένουν η δικαστική 

συνεργασία και η αλι-
εία. 
«Δεν νομίζω πως η πο-
λιτική ατμόσφαιρα είναι 
ακόμη κατάλληλη. Δεν 
νομίζω πως είναι εφι-
κτό ο Μπόρις Τζόνσον 
να πετύχει μια συμφω-
νία αργότερα εφέτος. 
Χρειάζεται να την πα-
ρουσιάσει σαν νίκη επί 
της Ευρώπης και νο-
μίζω πως αυτό μπορεί 
είναι πιθανό αν η Ευ-
ρώπη υποχωρήσει στο 
ζήτημα της αλιείας και 

όχι μόνο για να υπάρ-
ξει συμφωνία. Φυσικά 
όταν δει κανείς τις λε-
πτομέρειες θα συνηδει-
τοποίησει πως για να 
επιτευχθεί συμφωνία η 
Βρετανία πρέπει να 
υποχωρήσει σημαντικά 
από κάποιες θέσεις 
της», επισημαίνει ο 
αναλυτής Σαμ Λόουι. 
Στόχος των δύο πλευ-
ρών πάντως, είναι να 
εντατικοποιηθούν οι 
διαπραγματεύσεις 
εντός του Ιουλίου έτσι 
ώστε να δημιουργη-
θούν οι συνθήκες για 
μια συμφωνία που θα 
επικυρωθεί πριν από 
το τέλος του 2020. 
Αυτό διεμήνυσαν μετά 
το τέλος της τηλεδιά-
σκεψης που είχαν η 
πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα Φον Ντερ 
Λάιεν με τον Βρετανό 
πρωθυπουργό Μπόρις 
Τζόνσον, τον πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου και τον πρό-
εδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

 Στόχος η συμφωνία μέχρι το τέλος του 2020 
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Λονδίνο: Σημαντικό να προχωρήσουν συνομιλίες για το Κυπριακό μετά     
τις τουρκοκυπριακές «εκλογές»  

Κύπρος-Λονδίνο

Κύπρος: AΚΕΛ για νέους εργαζόμενους

Ανάγκη στήριξης νέων εργαζομένων-Ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον 

«Σημαντικό» χαρακτήρισε η Υφυπουρ-

γός Εξωτερικών της Βρετανίας αρμόδια 

για την Ευρωπαϊκή Γειτονιά, Γουέντι 

Μόρτον το να προχωρήσουν περαιτέρω 

συνομιλίες για το Κυπριακό μετά από τις 

τουρκοκυπριακές «εκλογές» τον Οκτώ-

βριο. 

Απαντώντας σε ερώτηση του σκιώδους 

Υφυπουργού Εξωτερικών του Εργατικού 

Κόμματος Φάμπιαν Χάμιλτον για το κατά 

πόσο η βρετανική κυβέρνηση υποστη-

ρίζει την επανέναρξη των συνομιλιών 

του Κραν Μοντανά μετά από την εκλο-

γική διαδικασία στο ψευδοκράτος, η κα 

Μόρτον απάντησε επίσης ότι αν και οι 

συνομιλίες εκείνες έληξαν χωρίς συμφω-

νία, σημείωσαν σημαντική πρόοδο προς 

τη διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων. 

Είπε επίσης ότι το Λονδίνο θα συνεχίσει 

να στηρίζει τα Ηνωμένα Έθνη και τα 

εμπλεκόμενα μέρη στην προσπάθεια για 

λύση. Επανέλαβε δε την πάγια βρετανική 

θέση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι 

ανοιχτό σε οποιαδήποτε διευθέτηση οι 

δύο πλευρές και οι άλλες εγγυήτριες δυ-

νάμεις μπορέσουν να συμφωνήσουν, 

ώστε να πληρούνται οι ανάγκες ασφα-

λείας μιας επανενωμένη Κύπρου». 

Ο κ. Χάμιλτον ζήτησε επίσης να πληρο-

φορηθεί ποιο ρόλο έχει παίξει το Ηνω-

μένο Βασίλειο στις διαπραγματεύσεις 

επανένωσης της Κύπρου και ποια η πο-

λιτική του Λονδίνου για παροχή στήριξης 

στην αντιπρόσωπο του ΓΓ των Ην. 

Εθνών Τζειν Χολ Λουτ στη συνέχιση των 

επαφών της με τα εμπλεκόμενα μέρη. 

Η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών 

απάντησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 

ισχυρός υποστηρικτής μίας συνολικής 

και δίκαιης λύσης του Κυπριακού βασι-

σμένης στο διεθνώς αποδεκτό μοντέλο 

της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.  

Πρόσθεσε ότι υπάρχει τακτική επαφή με 

τα εμπλεκόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα 

και  ότι η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει 

να ενθαρρύνει όλα τα μέρη να εμπλα-

κούν εποικοδομητικά στο διάλογο για μια 

λύση και να επιδείξουν ότι είναι αφοσιω-

μένοι στην επίτευξη προόδου. 

«Υιοθετούμε την άποψη του ΓΓ των Ην. 

Εθνών ότι οι προοπτικές για μια λύση 

παραμένουν ζωντανές», σημείωσε η κα 

Μόρτον, χαιρετίζοντας τη συνεχιζόμενη 

προθυμία του κ. Γκουτέρες να εργαστεί 

με τα εμπλεκόμενα μέρη με τη βρετανική 

ελπίδα να είναι πως θα επιτευχθεί επι-

στροφή σε συνολικές διαπραγματεύσεις. 

Συμπλήρωσε ότι η Βρετανία «στηρίζει 

πλήρως» την ανανέωση εντολής για την 

UNFICYP και τόνισε τη συνδρομή της 

χώρας στη δύναμη με έμψυχο δυναμικό. 

«Εναπόκειται στα δύο μέρη να καταλή-

ξουν στις λεπτομέρειες οποιασδήποτε 

οριστικής συμφωνίας λύσης που θα 

απαιτήσει συμφωνία των δύο ηγετών, 

την υποστήριξη Ελλάδας και Τουρκίας 

και -σημαντικώς- επιτυχή δημοψηφί-

σματα σε κάθε κοινότητα», είπε η κα 

Μόρτον. 

Σε τρίτο ερώτημα του Φάμπιαν Χάμιλτον 

για το αν ο Βρετανός Υπουργός Εξωτε-

ρικών έχει συζητήσει με τον Κύπριο ομό-

λογό του για το άνοιγμα των οδοφρα-

γμάτων, η Γουέντι Μόρτον είπε ότι ο κ. 

Ράαμπ έθιξε το ζήτημα σε συνομιλία στις 

14 Μαΐου. 

Πρόσθεσε ότι η βρετανική διπλωματική 

αποστολή στη Λευκωσία έχει επίσης 

επαφές με αξιωματούχους σε όλο το 

νησί, ενθαρρύνοντας το άνοιγμα των 

οδοφραγμάτων. 

Η κα Μόρτον σχολίασε ότι η πανδημία 

οδήγησε στη λήψη μέτρων και στις δύο 

πλευρές των οδοφραγμάτων, καθώς και 

ότι η κρίση δημόσιας υγείας υπογράμ-

μισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 

των δύο κοινοτήτων, ιδίως μεταξύ των 

διακοινοτικών τεχνικών επιτροπών.  

«Προτρέπουμε και τις δύο πλευρές να 

λάβουν κατάλληλη δράση στα οδοφρά-

γματα ώστε να μπορούν οι Κύπριοι να 

ταξιδεύουν σε όλο το νησί τους δίχως 

περιορισμούς όπως πριν από την κρίση 

της Covid-19. Αυτό είναι ζωτικής σημα-

σίας για τη δικοινοτική αλληλεπίδραση 

σε υποστήριξη μιας λύσης», κατέληξε η 

Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών.

Με την αντιπροσωπεία του Γραφείου 
Νέων Εργαζομένων της ΕΔΟΝ, συνα-
ντήθηκε την Τρίτη ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, 
Άντρος Κυπριανού. 
Όπως ανάφερε, «η σημερινή συνάντηση 
μας έδωσε τη δυνατότητα να συζητή-
σουμε ξανά την ανάγκη στήριξης των 
νέων εργαζομένων, ιδιαίτερα στις νέες 
συνθήκες που διαμορφώνονται μετά και 
την πρόσφατη πανδημία. Είναι δύσκο-
λες, ιδιαίτερες συνθήκες και ασφαλώς 
για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι οι οικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας δεν μπορούν 
να φορτωθούν στις πλάτες της νέας γε-
νιάς». 
Ενώ πρόσθεσε ότι, «οι συνθήκες ανα-
φορικά με την απασχόληση των νέων 
κουβαλούν δυστυχώς ακόμα την κληρο-
νομία της οικονομικής κρίσης των τελευ-
ταίων χρόνων. Οι αρρύθμιστες μορφές 
εργασίας, η υποαπασχόληση, οι αναξιο-
πρεπείς μισθοί, τα ελαστικά ωράρια είναι 

τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη ση-
μερινή πραγματικότητα για την πλει-
οψηφία των νεών. Η αυξημένη ανεργία 
ανάμεσα στη νέα γενιά δημιουργεί ανα-
σφάλεια και αβεβαιότητα για το μέλλον 
της». 
«Για το ΑΚΕΛ η υπεράσπιση και η επέ-
κταση των δικαιωμάτων και των ωφελη-
μάτων των νέων εργαζομένων είναι κε-
ντρικά στοιχεία της δράσης και των 
πολιτικών προτεραιοτήτων μας. Εντάσ-
σεται στην συνολική πολιτική μας για 
τους εργαζόμενους και στον αγώνα για 
σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων, 
για νομοθετική θέσπιση μηχανισμού δια-
μόρφωσης ελάχιστων μισθών και βασι-
κών εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και 
την ανάγκη για επέκταση του κοινωνικού 
κράτους, ιδιαίτερα στο τομέα στήριξης 
των νεών. Με την ευκαιρία θέλω ξανά 
να συγχαρώ το Γραφείο Νέων Εργαζο-
μένων της ΕΔΟΝ αλλά και την οργά-

νωση συνολικότερα για την εκστρατεία 

που διεξάγει και τις πρωτοβουλίες που 

έχει αναλάβει στην προσπάθεια για στή-

ριξη των νέων εργαζομένων». 

«Θέλω επίσης, να συγχαρώ την ΕΔΟΝ 

για ακόμα κάτι. Με ικανοποίηση άκουσα 

ότι έχουν επιτελέσει τα εθελοντικά τους 

καθήκοντα κατά τη διάρκεια της πανδη-

μίας, στην προσπάθεια να βοηθήσουν 

συμπατριώτες μας, οι οποίοι είχαν ανά-

γκη είτε από την αγορά ειδών πρώτης 

ανάγκης είτε των οποιωνδήποτε άλλων 

αναγκών είχαν συμπατριώτες μας οι 

οποίοι δεν μπορούσαν να κινηθούν κατά 

τη διάρκεια της πανδημίας. Η ΕΔΟΝ μαζί 

με άλλα στελέχη του Λαϊκού Κινήματος 

έχουν αναλάβει ένα πρωταγωνιστικό 

ρόλο για να βοηθήσουν αυτό τον κόσμο 

τον οποίο ρόλο τον έχουν φέρει σε πέρας 

πολύ αποτελεσματικά», καταλήγει.

Η Γαλλία επιθυμεί συνομιλίες 
με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ 
με θέμα συζήτησης τον ολοένα 
και πιο «επιθετικό» και «απα-
ράδεκτο» ρόλο της Τουρκίας 
στη Λιβύη, δήλωσε αξιωματού-
χος της γαλλικής προεδρίας, 
σε μια ακόμη ένδειξη των αυ-
ξημένων εντάσεων μεταξύ της 
Άγκυρας και του Παρισιού. 
 
Τα σχόλια γίνονται καθώς η 
Τουρκία, η οποία υποστηρίζει 
τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυ-
βέρνηση Εθνικής Ενότητας 
(ΚΕΕ) στην Τρίπολη, εδραι-
ώνει την παρουσία της στην 
βορειοαφρικανική χώρα βοη-
θώντας την ΚΕΕ να αποκρού-
σει μια επίθεση στην λιβυκή 
πρωτεύουσα από τον Λιβυκό 
Εθνικό Στρατό (LNA) του Χα-
λίφα Χάφταρ. 
 
Το Παρίσι έχει κατηγορηθεί ότι 
υποστηρίζει πολιτικά τον 
ισχυρό άνδρα της ανατολικής 
Λιβύης, αφού του είχε παρά-
σχει στρατιωτική βοήθεια για 
την καταπολέμηση των ισλαμι-
στών μαχητών. Η Γαλλία αρ-
νείται ότι στηρίζει τον Χάφταρ, 
αλλά έχει επανειλημμένα μεμ-
φθεί την Τουρκία, χωρίς πα-
ράλληλα να καταδικάζει τους 
συμμάχους του Λίβου στρα-
τάρχη. 
 
«Η Τουρκία υποτίθεται ότι είναι 
εταίρος του ΝΑΤΟ και αυτό δεν 
μπορεί να συνεχιστεί». 
Όταν ρωτήθηκε τι έχει κατά νου 
το Παρίσι, ο αξιωματούχος είπε 
ότι θα υπάρξουν συνομιλίες τις 
επόμενες ημέρες με την Τουρ-
κία και άλλους εταίρους του 
ΝΑΤΟ για να συζητήσουν την 
κατάσταση. 
 
Οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ 
πραγματοποιούν συνομιλίες 
αργότερα αυτήν την εβδομάδα. 
Οι σχέσεις Άγκυρας - Παρισιού 
είναι ήδη τεταμένες εξαιτίας 
διαφόρων ζητημάτων, από τη 
Συρία έως τις γεωτρήσεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Ο Τούρ-
κος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν νωρίτερα αυτό το 
μήνα δήλωσε ότι η στήριξη της 
Γαλλίας προς το Χάφταρ τον 
έχει «πραγματικά αναστατώ-
σει».

Γαλλία-ΝΑΤΟ  
για τουρκική  

προκλητικότητα
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Tους πρόδωσαν (πάλι) οι φίλοι τους… 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΙΕΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΟΥ ΑΛΩΝΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Θέματα διαφθοράς

Τεράστια ευθύνη φέρει η κυβέρνηση για την εκτό-
ξευση της διαφθοράς στην Κύπρο, γεγονός που 
καταγράφεται στην τελευταία έκθεση του ευρω-
βαρόμετρου.  
Τα ευρήματα του  επιβεβαιώνουν την εμπεδω-
μένη αντίληψη των Κυπρίων για το μέγεθος της 
διαφθοράς στον τόπο μας. Η διαφθορά συνιστά 
μια από τις μεγαλύτερες γάγγραινες που αντιμε-
τωπίζει ο τόπος. Δηλητηριάζει τη δημοκρατία, την 
ισοπολιτεία, την πολιτική ζωή. Στρεβλώνει βαθύ-
τερα τη λειτουργία της οικονομίας προς όφελος 
των ισχυρών και των ημετέρων. Προκαλεί απο-
γοήτευση στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέ-
ους. 
Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η διαφθορά είναι δια-
χρονικό φαινόμενο. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία 
των πολιτών αντιλαμβάνονται πολύ καλά –όπως 

προκύπτει και από το ευρωβαρόμετρο- ότι στα 
χρόνια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-Συνα-
γερμού η διαφθορά έχει εκτοξευτεί. Αυτό άλλωστε 
καταδεικνύουν μια σειρά από εκθέσεις διεθνών 
και ευρωπαϊκών οργανισμών, αλλά και πολλά δη-
μοσιεύματα στο διεθνή Τύπο. Η κυβέρνηση έχει 
τεράστια ευθύνη γιατί η Κύπρος έχει βγάλει κακό 
όνομα και διασύρεται διεθνώς. Αυτή η ντροπια-
στική και ζημιογόνα για τη χώρα μας εικόνα δεν 
είναι άσχετη με το γεγονός ότι η ίδια η κυβέρνηση 
-ακόμα και ο ίδιος ο κ. Αναστασιάδης- φέρονται 
συχνά να πρωταγωνιστούν σε υποθέσεις οι 
οποίες ελέγχονται από νομικής, δεοντολογικής 
και ηθικής σκοπιάς.  
Το ΑΚΕΛ, αναφέρει σε δήλωση του ο Εκπρόσω-
πος Τύπου του κόμματος Στ. Στεφάνου,  δεν προ-
σπερνά ότι στην αντίληψη των πολιτών η δια-

φθορά καταλαμβάνει και τα κόμματα. Η ευθύνη 
για να αλλάξει αυτό ανήκει πρωτίστως στα ίδια 
τα κόμματα, στο ίδιο το πολιτικό σύστημα του τό-
που. Οι πολιτικές δυνάμεις κρίνονται καθημερινά 
από την αποφασιστικότητά τους να στηρίξουν και 
να προωθήσουν δραστικές νομοθετικές και θε-
σμικές τομές που θα ενισχύουν τον έλεγχο, τη 
διαφάνεια και τη λογοδοσία του κράτους, των θε-
σμών, των ιδιωτικών συμφερόντων. Κρινόμαστε 
ακόμα από την κουλτούρα διαφάνειας, το ήθος 
και την εντιμότητα με την οποία λειτουργούμε και 
πολιτευόμαστε.  
Ο Στ. Στεφάνου υπενθυμίζει σχετικά ότι το κόμμα 
έχει εισηγηθεί δέσμη θεσμικών μέτρων για πάταξη 
της διαφθοράς στην Κύπρο και ταυτόχρονα έχει 
πάρει μέτρα για να ενισχύσει τη διαφάνεια και 
στη δική του λειτουργία. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Καθώς, όπως όλα δείχνουν, η Κύπρος επανέρ-
χεται στη λεγόμενη «κανονικότητα» μετά τα πε-
ριοριστικά προληπτικά μέτρα για ανακοπή της 
εξάπλωσης πανδημίας του κορωνοϊού, η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ βρίσκεται ενώπιον 
μιας όχι και τόσο ευχάριστης πραγματικότητας. 
Τα έπραξε, ή καλύτερα δεν έπραξε σε όλο αυτό 
το διάστημα στο διπλωματικό τομέα έχουν σο-
βαρό αντίκτυπο στο Κυπριακό.  
Η Τουρκία αλωνίζει στην Κυπριακή ΑΟΖ και κι-
νείται με απειλητικές διαθέσεις ανεβάζοντας το 
πολιτικό θερμόμετρο ενώ την ίδια ώρα τα Ηνω-
μένα Έθνη καλούν τους δυο ηγέτες να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες για άνοιγμα των οδοφραγμάτων, 
με τον Πρόεδρο  Αναστασιάδη αντί να κτίζει συμ-
μαχίες και φιλίες για την Κύπρο, προκαλεί εχθρό-
τητα με τα Ηνωμένα Έθνη.  
Αυτή το φορά τα έβαλε την  Ειδική Αντιπρόσωπο 
των Ηνωμένων Εθνών κα  Ελίζαμπεθ Σπέχαρ 
γιατί ακολουθεί πολιτική «ίσων αποστάσεων» στο 
θέμα των προσπαθειών (ή όχι) για επανάνοιγμα 
των οδοφραγμάτων τα οποία όλοι γνωρίζουμε 
κάτω από ποιες συνθήκες έκλεισαν στα αρχικά 
ακόμη στάδια της πανδημίας τους κορωνοϊού. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απέστειλε επιστολή 
προς την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ στην οποία κατα-
γράφει γεγονότα και θέσεις αρχής, που καθηκό-
ντως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Ανα-
στασιάδης έπρεπε να εντοπίσει και να υποδείξει 
προς τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος. 
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να 
αποστείλει ο Υπουργός των Εξωτερικών επιστολή 
προς την Ειδική Αντιπρόσωπο των Ηνωμένων 
Εθνών στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, στην 
οποία να αναφέρει συγκεκριμένα γεγονότα, τα 
οποία έχουν λάβει χώρα και να εντοπίζει το γεγο-
νός ότι η τήρηση ίσων αποστάσεων στις περι-
πτώσεις της λειτουργίας των σημείων διέλευσης 
δεν ήταν η λογικά αναμενόμενη από τα Ηνωμένα 
Έθνη», δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο κ. Κούσιος. 
Ταυτόχρονα, συνέχισε, «η επίκληση και προ-
τροπή των Ηνωμένων Εθνών για περαιτέρω συ-
νεργασία των δύο πλευρών θα μπορούσε να ερ-
μηνευθεί ως εξίσωση της νόμιμης Κυβέρνησης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με το μόρφωμα στα 

κατεχόμενα εδάφη μας». 
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, η συ-
ναντίληψη που επικράτησε μεταξύ του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη και του 
Τουρκοκύπριου ηγέτη, Μουσταφά Ακιντζί, αντι-
μετώπισε τις αρνητικές αντιδράσεις του παράνο-
μου κατοχικού καθεστώτος και προφανώς τα 
Ηνωμένα Έθνη θα έπρεπε να εντοπίσουν τη 
στάση αυτή και τουλάχιστον να αντιδράσουν με 
τον ίδιο ή ανάλογο τρόπο που ατυχώς υιοθέτησαν 
στην περίπτωση της προσωρινής αναστολής λει-
τουργίας των τεσσάρων σημείων διέλευσης που 

είχε αποφασίσει η Κυβέρνηση για σκοπούς κα-
λύτερου ελέγχου για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του κορωνοϊού. 
Η επιστολή θα κοινοποιηθεί και προς τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκου-
τέρες, κατέληξε ο κ. Κούσιος. 
• Βεβαίως, σχολιάζουν πολιτικοί παρατηρητές,  αν 
υπάρχει κάποιος με τον οποίο θα έπρεπε να είναι 
θυμωμένος ο Ν. Αναστασιάδης, είναι ο υπουργός 
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης που δεν κάνει 
καλά τη δουλειά του.  
Γιατί αν είχε δίκαιο ο Πρόεδρος και η κα Σπέχαρ 
τον «αδίκησε» σημαίνει κάποιος δεν φρόντισε να 
είναι ενήμερη η εδώ αντιπροσωπεία των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τις «τόσες»… προσπάθειες του 

Προέδρου για ν’ ανοίξουν τα οδοφράγματα που 
πρώτος έκλεισε… Έτσι έχουν όμως τα πράγματα; 
Ή μήπως τελικά ο Ν. Αναστασιάδης θα πρέπει 
να μέμφεται εαυτόν και στο τέλος θα έπρεπε να 
αυτομαστιγωθεί γιατί και στο θέμα αυτό τα έκανε 
μαντάρα; 
Ειδικότερα σε μια περίοδο με την ένταση των 
τουρκικών προκλήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ και 
τις απειλές από το νεοσουλτάνο της Άγκυρας, 
τον Ταγίπ Εντογάν, η Λευκωσία αντί να φροντίζει 
να διατηρεί άριστες σχέσεις με τους ιθύνοντες 
του ΟΗΕ, «καυγαδίζει» με την εδώ αντιπρόσωπο 

του οργανισμού! 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΑΟ 
Την ίδια ώρα, το ΑΚΕΛ εκφράζει την εκτίμηση ότι 
για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση ανέβασε τον 
πήχη πάρα πολύ ψηλά και δυστυχώς διαψεύ-
στηκε και μαζί της βέβαια διαψευστήκαν και οι 
προσδοκίες του κυπριακού λαού, αναφέρει σε 
δήλωση του ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμματος Άντρος 
Κυπριανού σχολιάζοντας το γεγονός ότι τις τε-
λευταίες μέρες η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο 
Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την ανάληψη 
μιας διεθνούς πρωτοβουλίας για άσκηση πιέσεως 
προς την Τουρκία να εγκαταλείψει την τακτική 
των προκλήσεων και των απειλών στην Ανατο-
λική Μεσόγειο.  

Αναφέρει αναλυτικά, στη δήλωση του ο ηγέ-
της του ΑΚΕΛ:  
«Σίγουρα, ως ΑΚΕΛ μας ενδιαφέρει να αναληφθεί 
μια διεθνής πρωτοβουλία η οποία θα στοχεύει 
στην αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Αποκλιμάκωση της έντασης η οποία 
θα επιχειρεί να καθηλώσει την τουρκική επιθετι-
κότητα, την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα 
και η οποία θα στοχεύει στην ειρηνική επίλυση 
των διαφορών προβλημάτων στη γειτονιά μας 
στη βάση του διεθνούς δικαίου.  
Τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο 
Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την ανάληψη 
μιας διεθνούς πρωτοβουλίας. Μάλιστα, είχε ανε-
βάσει τον πήχη τόσο ψηλά που πολλοί προσδο-
κούσαν ότι στο επικείμενο Συμβούλιο των Υπουρ-
γών Εξωτερικών της ΕΕ -στο οποίο θα συμμετείχε 
και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ κ. Πομπέο- 
θα εξαγγελλόταν μια πρωτοβουλία για την απο-
κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή της Ανατο-
λικής Μεσογείου και ότι θα υπάρξει ένα αυστηρό 
διατλαντικό μήνυμα προς την Τουρκία. Τελικά, 
δεν υπήρξε καμιά απολύτως κοινή δήλωση ΗΠΑ-
ΕΕ προς την Τουρκία, αλλά δυστυχώς για μας 
ούτε ο κ. Πομπέο έδειξε το απαιτούμενο ενδια-
φέρον για την τουρκική επιθετικότητα σε βάρος 
της Κύπρου και της Ελλάδας.  
Όπως μας είπε ο κ. Μπορέλ, ο κ. Πομπέο ενδια-
φέρθηκε περισσότερο για την κατάσταση στη Λι-
βύη και για να μην προσκολληθεί η Τουρκία στην 
Ρωσία και Κίνα. Αυτά είναι που ενδιαφέρουν τις 
ΗΠΑ και όχι αυτά τα οποία διατυπώνονται με βα-
ρύγδουπες δηλώσεις από τη δική μας την 
πλευρά.  
Επαναλαμβάνω ότι για ακόμη μια φορά η κυβέρ-
νηση ανέβασε τον πήχη πάρα πολύ ψηλά και δυ-
στυχώς διαψεύστηκε και μαζί της βέβαια διαψευ-
στήκαν και οι προσδοκίες του κυπριακού λαού. 
Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση να μην συνεχίσει 
αυτού του είδους την εξωτερική πολιτική. Να μην 
επιχειρεί με βαρύγδουπες εξαγγελίες να επηρεά-
ζει την κοινή γνώμη στο εσωτερικό και να μην 
καλλιεργεί αυταπάτες για το τι επίκειται να γίνει. 
Χρειάζεται να επικεντρωθούμε  στο πώς θα κα-
ταφέρουμε να αναχαιτίσουμε την τουρκική προ-
κλητικότητα και επιθετικότητα. 

Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη για την εκτόξευση της διαφθοράς 
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Οικονομία: 500.000 οι δικαιούχοι των νέων μέτρων στήριξης

Oικονομία

Στα €150 εκ. το κόστος του νέου πακέτου μέτρων στήριξης της οικονομίας
Παράταση  

υποβολής Δήλωσης 
Εισοδήματος 

Το Τμήμα Φορολογίας ενημε-

ρώνει ότι η ημερομηνία υπο-

βολής της Δήλωσης Εισοδή-

ματος 2019 για: (α) 

μισθωτούς και συνταξιούχους 

(ΤΦ1) και (β) αυτοεργοδοτού-

μενους των οποίων ο κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τις 

€70,000 (ΤΦ1 αυτοεργοδο-

τούμενου), καθώς και η πλη-

ρωμή του οφειλόμενου φό-

ρου, παρατείνεται μέχρι και 

την 30ή Οκτωβρίου 2020 και 

ώρα 23:59 (ΚΔΠ 247/2020). 

 

Επισημαίνεται ότι υποχρέωση 

υποβολής Δήλωσης Εισοδή-

ματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτ.) για 

το έτος 2019, προκύπτει μόνο 

όταν το Μεικτό Ετήσιο Εισό-

δημα υπερβαίνει τις €19,500. 

 

Οι πιο πάνω Δηλώσεις θα εί-

ναι σύντομα διαθέσιμες για 

ηλεκτρονική υποβολή και οι 

χρήστες TAXISnet, θα λά-

βουν σχετική ειδοποίη

Τουρισμός

ΥΠΟΙΚ σε Βουλή και ξεπούλημα του Συνεργατισμού

Στο στόχαστρο βουλευτών της αντιπολί-
τευσης βρέθηκε εκ νέου η συμφωνία του 
κράτους με την Ελληνική Τράπεζα για 
την απόκτηση μέρους των εργασιών της 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζα, με 
αφορμή συγκεκριμένη πρόνοια της συμ-
φωνίας για μεταφορά 23 εκατομμυρίων 
στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων των 
τραπεζών. 
Όπως αναφέρθηκε από το Υπ.Οικονο-
μικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Οικονομικών, πριν από την ανάκληση 
λειτουργίας της Συνεργατικής υπήρχαν 
δύο Ταμεία Εγγύησης καταθέσεων (ΤΕΚ) 
κάτω των 100.000 ευρώ, ένα για τα ΣΠΙ 
και ένα για τα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύ-
ματα. Βάσει της συμφωνίας με την Ελλη-
νική Τράπεζα ποσό 23 εκατομμυρίων 
ευρώ πρέπει να μεταφερθεί μέχρι 24 Ιου-
νίου από το ΤΕΚ για τα ΣΠΙ που είναι 
τώρα ανενεργό στο ΤΕΚ που υπάρχει για 
τις υπόλοιπες τράπεζες. 
Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, αν δεν γίνει αυτό 
εντός της καθορισμένης ημερομηνίας 
τότε η ΚΕΔΙΠΕΣ θα πρέπει να καταβάλει 
23 εκατομμύρια ευρώ στην Ελληνική 
Τράπεζα. Εκ μέρους του ΥΠΟΙΚ ο Διο-
νύσης Διονυσίου ανέφερε ότι αν αυτά τα 
χρήματα κατατεθούν στο ΤΕΚ των τρα-
πεζών τότε θα ευκολυνθούν όλες οι τρά-
πεζες, ενώ αν δεν τηρηθεί η συμφωνία 

τότε θα επωφεληθεί μόνο η Ελληνική. 
Σε περίπτωση, πρόσθεσε, που τα 23 εκ. 
δεν κατατεθούν στο ΤΕΚ των τραπεζών 
τότε θα καταβληθούν έναντι του χρέους 
της Δημοκρατίας, αφού από το 2019 η 
ΚΕΔΙΠΕΣ καταβάλλει ένα ποσό στη Δη-
μοκρατία ανάλογα με τις δυνατότητές της. 
Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος 
Κουλλά, είπε ότι πολύ ορθά η Κυβέρ-
νηση μερίμνησε να φέρει νομοσχέδιο για 
μεταφορά των χρημάτων στο γενικό ΤΕΚ 
των τραπεζών. Αυτό όπως είπε, είναι το 
σωστό και το λογικό αφού οι καταθέσεις 
του Συνεργατισμού μεταφέρθηκαν στο 
τραπεζικό σύστημα και συγκεκριμένα 
στην Ελληνική. Αν δεν γίνει αυτό, όπως 
είπε, η Ελληνική Τράπεζα θα πάρει ως 
δώρο 23 εκ ευρώ. Πρόσθεσε ότι αυτό το 
νομοσχέδιο ήρθε στην προ-κορωνοϊού 
εποχή και τώρα επανέρχεται και βρίσκονται 
ενώπιον ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων. 
Όσον αφορά γενικότερα τη συμφωνία 
Συνεργατισμού – Ελληνικής, είπε ότι 
ήταν και αποδεικνύεται και σήμερα πέ-
ραν πάση λογικής αμφιβολίας, «σωτή-
ρια». 
«Δεν μπορώ να διανοηθώ σε αυτή την 
κρίση που έχουμε σήμερα να έχουμε 
ταυτόχρονα να κουβαλούμε και μια τρα-
πεζική κρίση», είπε.

Μητρώο Αυτοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων

Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου 
ανακοινώνει ότι ο τροποποιητικός Νό-
μος, ο οποίος αναφέρεται ως ο περί της 
Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμά-
των (τροποποιητικός) Νόμος του 2020 
διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη προ-
σθήκη διατάξεων για την δημιουργία μη-
τρώου για την εγγραφή των Αυτοεξυπη-
ρετούμενων Καταλυμάτων/ “Self-Service 
(Sharing Economy) Accommodation Es-
tablishments”. Προς την κατεύθυνση της 
διευκόλυνσης των επιχειρηματιών και άλ-
λων ενδιαφερομένων για εγγραφή στο 
μητρώο, το Υφυπουργείο Τουρισμού δι-
ευκρινίζει τα ακόλουθα:Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Νόμου, τα αυτοεξυπηρε-
τούμενα καταλύματα  διακρίνονται σε 3 
υποκατηγορίες: 
Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις  
Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες  
Διαμερίσματα 
Για σκοπούς εγγραφής των αυτοεξυπη-
ρετούμενων καταλυμάτων στο μητρώο 
του Υφυπουργείου Τουρισμού, θα δημι-
ουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω 
της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν 
την δυνατότητα εγγραφής του καταλύ-
ματος τους και εξασφάλισης του ειδικού 
σήματος λειτουργίας και άδειας εγγρα-

φής. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του 
Υφυπουργείου Τουρισμού, η διαδικασία 
εγγραφής των αυτοεξυπηρετούμενων 
καταλυμάτων αναμένεται να αρχίσει κατά 
τους πρώτους μήνες του 2021 και ολό-
κληρη η διαδικασία της εγγραφής θα γί-
νεται αποκλειστικά μέσω ειδικής διαδι-
κτυακής πλατφόρμας. Σημειώνεται ότι ο 
επιχειρηματίας / αιτητής του αυτοεξυπη-
ρετούμενου καταλύματος, μπορεί να δια-
φημίζει και/ή να ενοικιάζει το αυτοεξυπη-
ρετούμενο κατάλυμα, νοουμένου ότι αυτό 
είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Αυ-
τοεξυπηρετούμενων Καταλυμάτων και 
έχει λάβει ειδικό σήμα και αριθμό μη-
τρώου εγγραφής από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού, που πρέπει να αναγράφονται 
στη διαφήμιση και/ή στην προώθηση του 
καταλύματος, καθώς και σε όλες τις σχε-
τικές συναλλαγές. 
Επίσης, για σκοπούς κάλυψης των βα-
σικών ζητημάτων που συνδέονται με διά-
φορους κινδύνους που μπορεί να προ-
κύψουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας 
ενός αυτοεξυπηρετούμενου καταλύμα-
τος, συστήνεται προς τους επιχειρημα-
τίες η διάθεση βασικού εξοπλισμού και 
πληροφόρησης εντός του καταλύματος.

Εδώ και αρκετό καιρό γιατροί 

ενταγμένοι στο ΓΕΣΥ ασκούν 

και ιδιωτική ιατρική, κάτι που 

απαγορεύεται από τη νομοθε-

σία, δήλωσε στον Άστρα εκ 

μέρους της Ένωσης Ιδιωτών 

Γιατρών ο Χάρης Αρμεύτης. 

 

Κανένας μέλος του ΓΕΣΥ, ση-

μείωσε, δεν μπορεί να χρεώ-

σει ως ιδιώτης οποιαδήποτε 

επίσκεψη ή υπηρεσία οποι-

ονδήποτε ασθενή μέλος του 

ΓΕΣΥ, ούτε την ασφάλεια του 

ασθενούς. 

 

Ο κ. Αρμεύτης είπε ότι θα πρέ-

πει να εφαρμοστεί ο νόμος. 

 

Σχολιάζοντας ο αναπληρωτής 

διευθυντής του ΟΑΥ Ανδρέας 

Παπακωνσταντίνου, συμφώ-

νησε ότι ένας γιατρός του 

ΓΕΣΥ δεν μπορεί να χρεώνει 

ως ιδιώτης υπηρεσίες που 

προσφέρει σε μέλη του ΓΕΣΥ. 

 

Παράλληλα κάλεσε την 

Ένωση Ιδιωτών Γιατρών, να 

καταθέσει στοιχεία και να συ-

νεργαστεί με τον ΟΑΥ για να 

βρεθούν τέτοιοι γιατροί και να 

καταγγελθούν.

 Γιατροί του ΓεΣΥ 
ασκούν και ιδιωτική 

ιατρική

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Στα €150 εκατομμύρια ανέρχεται το κόστος του νέου πακέτου μέτρων στήριξης της 
οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, που 
παρουσίασαν το μεσημέρι σε κοινή συνέντευξη Τύπου οι Υπουργοί Οικονομικών 
και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κωνσταντίνος Πετρίδης και 
Ζέτα Αιμιλιανίδου, αντίστοιχα. 
Συγκεκριμένα, το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας περιλαμβάνει πέντε πιο στο-
χευμένα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
για στήριξη τους επόμενους τέσσερις μήνες εργαζομένων και επιχειρήσεων. Τα νέα 
ειδικά σχέδια που θα καλύπτουν την περίοδο από 13 Ιουνίου μέχρι 12 Οκτωβρίου, 
αφορούν τέσσερα σχέδια για στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων και ένα για 
στήριξη ανέργων. Οι δικαιούχοι των σχεδίων αναμένεται να ανέλθουν στις 50.000. 
Από τα τέσσερα σχέδια, τα δύο αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον τουρισμό ή επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό ή έχουν οικονομικές δρα-
στηριότητες που συνδέονται με επιχειρήσεις που τελούν υπό υποχρεωτική πλήρη 
αναστολή εργασιών. Το τρίτο σχέδιο αφορά επιχειρήσεις ορισμένων οικονομικών 
δραστηριοτήτων και το τέταρτο αφορά επιχειρήσεις με πλήρη αναστολή εργασιών. 
«Με τα πέντε σχέδια συνεχίζεται το δίχτυ προστασίας στους εργαζομένους όπως εί-
χαμε υποσχεθεί», τόνισε η κ. Αιμιλιανίδου. 
Η Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι το μηνιαίο κόστος των πέντε σχεδίων, τα οποία 
περιλαμβάνονται στην τρίτη φάση του Προγράμματος Στήριξης της Οικονομίας, 
ανέρχεται μεταξύ €35 και €40 εκατομμυρίων, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι αυτό εξαρ-
τάται από τη μείωση του κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης που είναι όρος και 
προϋπόθεση για να ενταχθούν σε αυτά τα σχέδια. 
Από την πλευρά του, ο ΥΠΟΙΚ τόνισε ότι «τα νέα σχέδια εδράζονται κυρίως σε μια 
πιο στοχευμένη συνέχιση των μέτρων στήριξης της απασχόλησης σε τομείς δρα-
στηριοτήτων που συνεχίζουν να πλήττονται λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, 
και η εφαρμογή τους θα διέπεται από πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχου, ούτως ώστε να 
αποτραπούν τυχόν καταχρήσεις». 
Επίσης, ο κ. Πετρίδης ανακοίνωσε τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου να εγκρίνει τη συνομολόγηση Συμφωνίας Εγγύησης ύψους €38,11 εκ. προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή της Κύπρου στον μηχανισμό «SURE» 
που αποσκοπεί στην προστασία των θέσεων εργασίας των εργαζομένων που πλήτ-
τονται από την πανδημία. 
Ανέφερε ότι «σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης δράσαμε άμεσα και συντεταγμένα, 
με ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό Πρόγραμμα Στήριξης της Οικονομίας, τριών 
φάσεων» και σημείωσε ότι το συνολικό ύψος του Προγράμματος περιλαμβάνει πα-
ρεμβάσεις δημοσιονομικού περιεχομένου που εκτιμώνται περίπου στο 1,2 δις ευρώ, 
και παρεμβάσεις ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων πέραν του 1,7 δις 
ευρώ. 
Συνολικά, συνέχισε, «μόνο το ύψος επιδότησης των εισοδημάτων στις τρεις φάσεις 
του Προγράμματος Στήριξης αγγίζει τα €500 εκ.».
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Επανεκκίνηση τουρισμού: «Άνοιξαν» 
αερομεταφορές, εποχικά καταλύματα και μουσεία

Τουρισμός

ΣΥΡΙΖΑ: Άνθρακες ο θησαυρός! Κατέρρευσε ο κυβερνητικός μύθος

Αερομεταφορές, εποχικά καταλύματα, αλλά και 

μουσεία «άνοιξαν» από την Δευτέρα και η Ελλάδα 

«δηλώνει» έτοιμη για την επόμενη φάση της άρ-

σης των μέτρων περιορισμού του κορωνοϊού, κα-

λούμενη να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα του του-

ρισμού. 

Με «όπλα» τις εντυπωσιακές επιδόσεις της κατά 

τη διάρκεια της κρίσης, την προετοιμασία της σε 

υγειονομικό επίπεδο για να αντιμετωπίσει με επι-

τυχία τα όποια κρούσματα προκύψουν, τις σπά-

νιες ελληνικές ομορφιές, την πλούσια αρχαι-

ολογική κληρονομιά, αλλά και την περίφημη 

ελληνική φιλοξενία,  για το φετινό - δύσκολο 

ωστόσο κατά γενική ομολογία - καλοκαίρι. 

Πρώτο στοίχημα: Οι αερομεταφορές 

Από την Δευτέρα άνοιξαν τα δύο μεγαλύτερα αε-

ροδρόμια της χώρας για να υποδεχθούν τουρί-

στες από το εξωτερικό, έχοντας ως βασική τους 

προτεραιότητα την υγεία και την ασφάλεια όλων. 

Τόσο ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών όσο και το 

αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι έτοιμα, αφού 

έχουν ήδη ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προ-

στασίας για την Covid 19. 

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο δεν στα-

μάτησε όλους αυτούς τους μήνες να δέχεται διε-

θνείς πτήσεις από συγκεκριμένες χώρες, αυξά-

νονται οι πτήσεις εξωτερικού. Από την Δευτέρα 

και έως τις 30 Ιουνίου αίρονται οι περιορισμοί σε 

ό,τι αφορά τις αφίξεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολ-

λανδία. Για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία 

θα επιτρέπονται πτήσεις μόνο για essential travel 

(δηλαδή ταξίδια που δεν αφορούν τουριστικούς 

σκοπούς), ενώ διατηρείται η απαγόρευση για τη 

Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία, ανεξαρτήτως 

της λίστας ΕΑSA. 

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία», μετά από τρεις μή-

νες μέτρων περιορισμού, υποδέχεται και πάλι 

απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό. Έτσι, μέχρι 

και τις 30 Ιουνίου επιτρέπονται όλες οι διεθνείς 

πτήσεις με εξαίρεση αυτές από Ιταλία, Ισπανία, 

Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία και Βό-

ρεια Μακεδονία. 

Σε όλα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας, οι 

διεθνείς αφίξεις θα ξεκινήσουν την 1η Ιουλίου και 

συνδιαμορφώνεται η πρόταση προς την ΕΕ για 

τη λίστα τρίτων χωρών που εξαιρούνται από την 

απαγόρευση των πτήσεων.

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», μίλησαν 
ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης 
Μηταράκης και ο επικεφαλής συνηγορίας στο 
«Solidarity Now», Λευτέρης Παπαγιαννάκης για 
το ζήτημα του προσφυγικού – μεταναστευτικού, 
καθώς επίσης τη στρατηγική και τους στόχους 
της κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με τον υπουργό, «το μεταναστευτικό 
είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα που αφορά όλη 
την κοινωνία και θέλει στρατηγική και σχέδιο». 
Στρατηγικές επιλογές έχουν γίνει από την κυβέρ-
νηση, με πρώτη τη φύλαξη των συνόρων. «Το 
τελευταίο τρίμηνο έχουμε 90% μείωση των 
ροών», δήλωσε χαρακτηριστικά. 
Δεύτερη στρατηγική είναι η ασφάλεια στις δομές, 
η μετάβαση, δηλαδή, από τις ανοιχτές στις κλει-
στές και ελεγχόμενες δομές. 
Η τρίτη στρατηγική αφορά στην επιτάχυνση του 
διαχωρισμού προσφύγων και μεταναστών και η 
τέταρτη στη λειτουργία όσο το δυνατόν λιγότερων 
δομών. 
Αναφορικά με τις εικόνες στην πλατεία Βικτωρίας 
που δημοσιεύτηκαν την περασμένη Δευτέρα, 

όπου περίπου δέκα οικογένειες προσφύγων με 
μικρά παιδιά βρήκαν καταφύγιο, ο κ. Μηταράκης 
υποστήριξε πως πρόκειται για άτομα που προ-
έρχονται από τη Μυτιλήνη, έχουν πάρει άσυλο 
και θα έπρεπε να έχουν υποβάλει αίτημα στο 
πρόγραμμα «Ήλιος» για να πάρουν την επιδό-
τηση που δικαιούνται. 
Στο σημείο βρέθηκαν ο διοικητής και ο υποδιοι-
κητής της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής, οι οποίοι 
προσέφεραν προσωρινά καταλύματα σε όλους 
τους πρόσφυγες που βρίσκονταν εκεί. Από αυ-
τούς οι μισοί δέχθηκαν να φύγουν και μετέβησαν 
στη δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα. 
Ο υπουργός καταγγέλλει πως στην πλατεία 
υπήρχαν και συλλογικότητες οι οποίες προσπα-
θούσαν να πείσουν τους ανθρώπους να μη φύ-
γουν και υποστήριξε πως «κάποιοι θέλουν να ερ-
γαλειοποιήσουν τον πόνο 20 ανθρώπων για να 
κάνουν πολιτικό θέμα, ενώ έχουμε δώσει τη δυ-
νατότητα από την Δευτέρα να μεταφερθούν στη 
δομή στον Ελαιώνα». 
Από την πλευρά του ο κ. Παπαγιαννάκης σημεί-
ωσε πως οι περισσότεροι από τους συγκεντρω-
μένους πρόσφυγες είναι διστακτικοί, καθώς μόλις 
έφυγαν από το «κολαστήριο» της Μόριας για να 
πάνε σε ένα άλλο καμπ που δεν το γνωρίζουν. 
Ο κ. Μηταράκης εξήγησε τους λόγους για τους 
οποίους αποφασίστηκε η υποχρεωτική έξοδος 
από τις δομές χιλιάδων προσφύγων που δε δι-
καιούνται παραμονή, λέγοντας πως στόχος ήταν 
η αποσυμφόρηση της Μόριας χωρίς όμως να γε-
μίσει η χώρα δομές. «Όταν ανοίξουν τα σύνορα, 
είναι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης να 
απελαθούν όσοι δε δικαιούνται άσυλο», υποστή-
ριξε και πρόσθεσε πως μέχρι τέλος του χρόνου 
θα έχουν απομακρυνθεί περίπου 50.000 άτομα.

Το προσφυγικό και οι στόχοι της κυβέρνησης

Σκληρή κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης 

στην Οικονομία ασκεί το Τμήμα Οικονομίας του 

ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ 

απέχει πολύ από την πραγματική οικονομία, από 

την ελληνική κοινωνία και αδυνατεί να πιάσει το 

σφυγμό της και να καταλάβει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει». 

Μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού κ.Μητσοτάκη 

στη Βουλή (12.6.2020), αλλά και το από 

15.6.2020 δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονο-

μικών,  καταρρέει πλήρως ο μύθος για τις διευ-

κολύνσεις στις φορολογικές υποχρεώσεις των πο-

λιτών. ΚΑΝΕΝΑ πραγματικό μέτρο διευκόλυνσης 

για τους πολίτες!!! Οι υποτιθέμενες διευκολύνσεις 

που ευαγγελίζονταν η κυβέρνηση, δεν περιλαμ-

βάνουν κάποιο ουσιαστικό μέτρο για πληττόμε-

νους επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα. 

Πιο συγκεκριμένα σε σχετική ανακοίνωση ανα-

φέρει: 

- Αντί για 5 δόσεις, ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 6, 

παρέχοντας ένα μήνα μόνο παράταση. Η ρύθμιση 

σε 6 αντι για 5 δόσεις που ισχύει, το μόνο που 

πετυχαίνει αυτή την περίοδο είναι να ρίξει στάχτη 

στα μάτια των υπερχρεωμένων συμπολιτών μας. 

- Οι 12 άτοκες δόσεις για την αποπληρωμή των 

φορολογικών υποχρεώσεων, οι οποίες τελούν σε 

αναστολή, απλά μετατοπίζει φόρους σε βάθος 

ενός χρόνου. Το μέτρο δεν μπορεί να ανταποκρι-

θεί στις ανάγκες των ήδη επιβαρυμένων νομικών 

και φυσικών προσώπων, που εκ των πραγμάτων, 

δεν θα μπορούσαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις 

τους ούτε σήμερα, ούτε πιθανότατα και το επό-

μενο δυσμενές οικονομικά 12μηνο (σύμφωνα με 

όλες τις προβλέψεις). 

- Οι 8 μηνιαίες δόσεις αντί των 3 διμηνιαίων για 

το φόρο εισοδήματος, στην πραγματικότητα προ-

σαυξάνει τις δόσεις μόλις κατά 2 μήνες για φυσικά 

πρόσωπα και επιχειρήσεις. Η παράταση κατά μό-

λις 2 μήνες είναι σήμερα απολύτως ανεπαρκής. 

- Η έκπτωση φόρου κατά 2% σε όσους θα πλη-

ρώνουν εφάπαξ, ναι μεν γενικά ενισχύει την εί-

σπραξη φόρων, ωστόσο, στην τρέχουσα περίοδο 

ενισχύει όσους έχουν παρά τις συνθήκες οικονο-

μική ευχέρεια, όσους έχουν κέρδη από την κρίση, 

αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέτρο 

στήριξης για όσους αγωνιούν και δεν μπορούν 

να τα βγάλουν πέρα. 

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά, ότι η κυβέρ-

νηση της ΝΔ απέχει πολύ από την πραγματική 

οικονομία, από την ελληνική κοινωνία και αδυνα-

τεί να πιάσει το σφυγμό της και να καταλάβει τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει. Παλιές οφειλές, 

παλιές ρυθμισμένες οφειλές, οφειλές από ανα-

στολή, τρέχουσες υποχρεώσεις δεν αντιμετωπί-

ζονται ούτε με μία ή δύο επιπλέον δόσεις, ούτε 

με 12μηνες ρυθμίσεις και σε κάθε περίπτωση δεν 

αντιμετωπίζονται με πολλές παράλληλες δόσεις. 

Τα χρήματα που συναποτέλεσαν το “μαξιλάρι” 

ασφαλείας της χώρας μας, ανήκουν στο ελληνικό 

λαό και δεν συγκεντρώθηκαν με τόσο κόπο για 

να γίνουν βορά των λίγων και εκλεκτών. Πρέπει 

να επιστραφούν σε αυτόν, για να στηριχθούν όλοι 

στις κρίσιμες στιγμές που ζούμε, με διαφάνεια και 

αναδιανεμητική λογική".
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Ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζε-

λες Άλεξ Βιγιανουέβα δεσμεύθηκε χθες 

Δευτέρα ότι θα διενεργηθεί "εντατική" 

έρευνα για τον θάνατο ενός νεαρού μαύ-

ρου που βρέθηκε κρεμασμένος σε δέ-

ντρο, τη δεύτερη υπόθεση αυτής της φύ-

σης μέσα σε μερικές ημέρες. 

"Είναι προς το συμφέρον μας να ερευ-

νήσουμε όλα τα ενδεχόμενα", είπε ο σε-

ρίφης Βιγιανουέβα κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε 

έπειτα από τη διαδήλωση χιλιάδων αν-

θρώπων το Σαββατοκύριακο με αίτημα 

να χυθεί φως στην υπόθεση του θανά-

του του Ρόμπερτ Φούλερ, 24 ετών, στο 

Πάλμντεϊλ (περίπου 80 χιλιόμετρα από 

το Λος `Αντζελες). 

"Η έρευνα για αυτόν τον θάνατο είναι 

προφανώς θέμα που προκαλεί μεγάλη 

ανησυχία, όχι μόνο στο Πάλμντεϊλ αλλά 

σε όλη τη χώρα", είπε ο σερίφης Βιγια-

νουέβα. 

Αρχικά, οι αρχές έκαναν λόγο για αυτο-

κτονία αναφερόμενος στον θάνατο του 

Ρόμπερτ Φούλερ, που βρέθηκε την πε-

ρασμένη εβδομάδα κρεμασμένος με τον 

λαιμό του μέσα σε σχοινί περασμένο σε 

δέντρο. Έκτοτε όμως υπαναχώρησαν, 

τονίζοντας πως έδωσαν εντολή να διε-

νεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. 

Οι αστυνομικοί πλέον λένε ότι θα εξετά-

σουν όλα τα στοιχεία, συμπεριλαμβανο-

μένων όποιων βίντεο μπορούν να 

βρουν, για να εξακριβώσουν εάν ο νεα-

ρός είναι θύμα εγκλήματος. Η οικογένεια 

του Ρόμπερτ Φούλερ διατύπωσε εξαρ-

χής πολλές αμφιβολίες για το σενάριο 

της αυτοχειρίας και ζήτησε να διενεργη-

θεί έρευνα. 

Ο θάνατός του καταγράφηκε την ώρα 

που γίνονται μαζικές κινητοποιήσεις σε 

όλες τις ΗΠΑ εναντίον του ρατσισμού και 

της αστυνομικής βαρβαρότητας μετά τον 

θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου 

μαύρου που υπέστη ασφυξία καθώς 

λευκός αστυνομικός τον πίεζε στον λαιμό 

με το γόνατό του, στη Μινεάπολη την 

25η Μαΐου. 

Οι θάνατοι δύο μαύρων που βρέθηκαν 

να κρέμονται από δέντρα μέσα σε 10 

ημέρες και σε ακτίνα 80 χιλιομέτρων ενέ-

τεινε την οργή για τη σπουδή της αστυ-

νομίας να χαρακτηρίσει και τις δύο υπο-

θέσεις αυτοκτονίες. Τόσο ο Βιγιανουέβα, 

όσο και ο ομόλογός του στην κομητεία 

Σαν Μπερναρντίνο, ο Τζον Μακμάον, 

δεσμεύθηκαν να συνεργαστούν με το 

πολιτειακό Υπουργείο Δικαιοσύνης για 

να εξακριβωθεί τι συνέβη. 

Ο σερίφης Βιγιανουέβα διευκρίνισε πως 

την έρευνα της υπηρεσίας του θα επι-

βλέπει το Ομοσπονδιακό Γραφείο Έρευ-

νας (FBI). Ο Μάλκολμ Χαρς, 37 ετών, 

βρέθηκε κρεμασμένος σε καταυλισμό 

αστέγων στη Βίκτορβιλ, στην Καλιφόρ-

νια, την 31η Μαΐου. Αναμένονται τα ευ-

ρήματα των ιατροδικαστών.

Εμβόλια για COVID-19

Τηλεδιάσκεψη είχαν σήμερα η Καγκελά-
ριος της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ και 
ο Πρόεδρος της Τουρκίας,Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της 
Καγκελαρίας. 
Η ανακοίνωση αναφέρει πως επίκεντρο 
της συνομιλίας ήταν η κατάσταση στην 
Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη. 
Σχετικά με τη Λιβύη, οι δύο ηγέτες συμ-

φώνησαν πως πρέπει να ενισχυθούν οι 
προσπάθειες του ΟΗΕ για την εξεύρεση 
πολιτικής λύσης, ενώ αντάλλαξαν από-
ψεις για την πορεία της πανδημίας στις 
δύο χώρες. 
Να σημειωθεί πως εδώ και ημέρες η 
Άγκυρα πιέζει το Βερολίνο να άρει την 
ταξιδιωτική οδηγία που έχει εκδώσει και 
η οποία εμποδίζει Γερμανούς να μετα-
βούν στην Τουρκία για τουρισμό. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Γερμανού 
Υπουργού Εξωτερικών, Χάικο Μαας, η 
οδηγία αυτή ισχύει για όλες τις χώρες 
εκτός ΕΕ,μέχρι την 31η Αυγούστου, αλλά 
ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες εξαιρέ-
σεις για ορισμένες χώρες, με αυστηρά 
ωστόσο κριτήρια, όπως η εξέλιξη της 
πανδημίας και η κατάσταση του συστή-
ματος υγείας στις αντίστοιχες χώρες. 
Ο Χάικο Μαας, δήλωσε πως το θέμα της 
Τουρκίας θα εξετασθεί εκ νέου την επό-
μενη εβδομάδα, ενώ ο Τούρκος Ομόλο-
γος του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου έχει 
δηλώσει πως ο Πρόεδρος Ερντογάν θα 
επιχειρήσει να μεταπείσει την Καγκελά-
ριο Μέρκελ στο ζήτημα αυτό.

HΠΑ - Καλιφόρνια 
Δεύτερος Αφροαμερικανός βρέθηκε  
κρεμασμένος από δέντρο 

Ένα φτηνό και ευρέως διαθέ-

σιμο φάρμακο μπορεί να βοη-

θήσει να σώσει τις ζωές ασθε-

νών που πάσχουν σοβαρά 

από κορωνοϊό. 

 

Η θεραπεία με στεροειδή χα-

μηλής δόσης δεξαμεθαζόνης 

είναι μια σημαντική ανακά-

λυψη στην καταπολέμηση του 

θανατηφόρου ιού, λένε οι ει-

δικοί του Ηνωμένου Βασι-

λείου. 

 

Το φάρμακο είναι μέρος της 

μεγαλύτερης δοκιμής στον κό-

σμο για τις υπάρχουσες θερα-

πείες για να διαπιστωθεί εάν 

λειτουργούν επίσης για κορο-

ναϊούς. 

 

Μειώνει τον κίνδυνο θανάτου 

κατά ένα τρίτο για ασθενείς με 

αναπνευστήρα. Για όσους 

έχουν οξυγόνο, μείωσε τους 

θανάτους κατά ένα πέμπτο. 

Εάν το φάρμακο είχε χρησι-

μοποιηθεί για τη θεραπεία 

ασθενών στο Ηνωμένο Βασί-

λειο από την αρχή της παν-

δημίας, θα μπορούσαν να εί-

χαν σωθεί έως και 5.000 ζωές, 

λένε οι ερευνητές.

Κορωνοϊός  
Εμβόλιο

Στα 8.257.885 έχουν ανέλθει 

τα κρούσματα κορωνοϊού 

παγκοσμίως, με τους θανά-

τους να ανέρχονται σε 

445,986 (μέχρι χθές Τε-

τάρτη). 

 

Με βάση την καταμέτρηση 

της ιστοσελίδας worldom-

eters, 4,306.749 άνθρωποι 

έχουν αναρρώσει από την 

ασθένεια. Τα ενεργά περιστα-

τικά στο 98% των περιπτώ-

σεων παρουσιάζει ήπια συ-

μπτωματολογία και το 

υπόλοιπο 2% βρίσκεται σε 

σοβαρή η κρίσιμη κατά-

σταση. 

 

Στην πρώτη θέση με βάση 

τον αριθμό των κρουσμάτων 

βρίσκονται οι ΗΠΑ με 

2.208.400 συνολικά κρού-

σματα και 119.132 θανάτους. 

Δεύτερη και πρώτη μεταξύ 

των χωρών της Νότιας Αμε-

ρικής, η Βραζιλία με 928.834 

κρούσματα και 45.456 θανά-

τους. 

 

Η Ρωσία βρίσκεται στην τρίτη 

θέση με τα συνολικά κρού-

σματα να ανέρχονται σε 

545.458 και οι θάνατοι σε 

7.284. 

Στην τέταρτη θέση η Ινδία με 

354.161 συνολικά κρού-

σματα και 11.921 θανάτους. 

Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασί-

λειο με 298.136 συνολικά 

κρούσματα και 41.969 θανά-

τους.

Ο κορωνοϊός  
παγκοσμίως 

Στο επίκεντρο η κατάσταση σε Ανατολική Μεσόγειο και Λιβύη  
Τηλεδιάσκεψη Μέρκελ-Ερντογάν

Μια "ευρωπαϊκή στρατηγική για την επι-

τάχυνση της ανάπτυξης και της παρα-

γωγής εμβολίων κατά του COVID-19", 

ενέκρινε σήμερα το Κολέγιο των Επιτρό-

πων και παρουσίασε η Κομισιόν. 

Η στρατηγική της Κομισιόν προτείνει μια 

κοινή προσέγγιση για την ΕΕ και βασί-

ζεται στην πολιτική εντολή που έδωσαν 

στην Κομισιόν πρόσφατα οι 27 Υπουργοί 

Υγείας. Έχει δε τους ακόλουθους στό-

χους: 

- Διασφάλιση της ποιότητας, της ασφά-

λειας και της αποτελεσματικότητας των 

εμβολίων. 

- Εξασφάλιση γρήγορης πρόσβασης στα 

εμβόλια για τα κράτη μέλη και τους πλη-

θυσμούς τους, ενώ οδηγεί την παγκό-

σμια προσπάθεια αλληλεγγύης. 

- Εξασφάλιση δίκαιης πρόσβασης σε ένα 

προσιτό εμβόλιο το συντομότερο δυνατό. 

Επιπλέον βασίζεται σε δύο πυλώνες: 

- Εξασφάλιση της παραγωγής εμβολίων 

στην ΕΕ και επαρκής προμήθεια για τα 

κράτη μέλη της μέσω συμφωνιών εκ των 

προτέρων αγορών με παραγωγούς εμ-

βολίων μέσω του μέσου υποστήριξης 

έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετη χρημα-

τοδότηση και άλλες μορφές υποστήριξης 

μπορούν να διατεθούν επιπλέον αυτών 

των συμφωνιών. 

- Προσαρμογή του κανονιστικού πλαι-

σίου της ΕΕ στον επείγοντα χαρακτήρα 

και αξιοποίηση της υφιστάμενης κανονι-

στικής ευελιξίας για την επιτάχυνση της 

ανάπτυξης, της έγκρισης και της διαθε-

σιμότητας εμβολίων, διατηρώντας πα-

ράλληλα τα πρότυπα ποιότητας, ασφά-

λειας και αποτελεσματικότητας των εμ-

βολίων. 

Η Κομισιόν ανακοίνωσε  ότι προκειμένου 

να υποστηρίξει τις εταιρείες στην ταχεία 

ανάπτυξη και παραγωγή ενός εμβολίου, 

η Κομισιόν θα συνάψει συμφωνίες με 

μεμονωμένους παραγωγούς εμβολίων 

εξ ονόματος των κρατών μελών. Σε 

αντάλλαγμα για το δικαίωμα αγοράς συ-

γκεκριμένου αριθμού δόσεων εμβολίου 

σε ένα δεδομένο χρονικό πλαίσιο, η Κο-

μισιόν θα χρηματοδοτήσει μέρος των αρ-

χικών δαπανών που αντιμετωπίζουν οι 

παραγωγοί εμβολίων. Αυτό θα έχει τη 

μορφή Συμφωνιών Προκαταβολής. Η 

χρηματοδότηση που παρέχεται θα θεω-

ρηθεί ως προκαταβολή για τα εμβόλια 

που θα αγοράσουν πραγματικά τα κράτη 

μέλη. 

Η σχετική χρηματοδότηση θα προέλθει 

από σημαντικό μέρος του μέσου στήρι-

ξης έκτακτης ανάγκης ύψους 2,7 δισε-

κατομμυρίων ευρώ. Πρόσθετη υποστή-

ριξη θα είναι διαθέσιμη μέσω δανείων 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-

σεων. 

Η Κομισιόν εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο 

θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την 

επιτάχυνση της ανάπτυξης και της δια-

θεσιμότητας ασφαλών και αποτελεσμα-

τικών εμβολίων σε χρονικό διάστημα με-

ταξύ 12 και 18 μηνών, εάν όχι νωρίτερα.

Ευρωπαϊκή στρατηγική για επιτάχυνση 
ανάπτυξης & παραγωγής 

Το Συμβούλιο των Κρατών Μελών της 
ΕΕ ενέκρινε σήμερα συμπεράσματα που 
επαναλαμβάνουν την ακλόνητη δέ-
σμευσή του για προστασία των πολιτών 
της ΕΕ από την τρομοκρατία και τον βί-
αιο εξτρεμισμό σε όλες τις μορφές τους 
και ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. 
Αναλυτικά τα συμπεράσματα επισημαί-
νουν τις απειλές που δημιουργούν οι εξε-
λισσόμενες μορφές τρομοκρατίας και ζη-
τούν την περαιτέρω ενίσχυση της 
εξωτερικής αντιτρομοκρατικής δέσμευ-
σης και δράσης της ΕΕ σε ορισμένες γε-
ωγραφικές και θεματικές περιοχές προ-
τεραιότητας. 

Οι βασικές περιοχές περιλαμβάνουν τα 

Δυτικά Βαλκάνια, τη Βόρεια Αφρική και 

τη Μέση Ανατολή, την περιοχή Σαχέλ και 

το Κέρας της Αφρικής. 

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου υπο-

γραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο που δια-

δραματίζουν οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας  

και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αυ-

τού του δικτύου, καθώς και τη σημασία 

των αντιτρομοκρατικών διαλόγων της ΕΕ 

με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανι-

σμούς, ως βασικά εργαλεία για την εξω-

τερική δράση της ΕΕ για την καταπολέ-

μηση της τρομοκρατίας. 

Τα συμπεράσματα επιπλέον τονίζουν τις 

βασικές αρχές της προσέγγισης της ΕΕ 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 

συμπεριλαμβανομένης της σημασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του 

κράτους δικαίου και εστίαση στην πρό-

ληψη της ριζοσπαστικοποίησης που 

οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό και τρομο-

κρατία.

Συμβούλιο των Κρατών Μελών της ΕΕ 
Προστασία των πολιτών της ΕΕ από την τρομοκρατία 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
Ο «μαγικός» κόσμος του facebook! 

Η σχέση του Αϊνστάιν 
με το σοσιαλισμό 

Ο
 κορυ-
φαίος  
Γερ-

μανοεβραίος 
φυσικός επι-
στήμονας, 
Άλμπερτ Αϊν-
στάιν υπο-
στήριζε ότι ο 
σοσιαλισμός 

είναι το μέλλον της ανθρωπό-
τητας.  
Στο γραμμένο με ταπεινοφρο-
σύνη άρθρο του "Γιατί σοσια-
λισμός", που δημοσιεύτηκε στο 
αμερικανικό περιοδικό "Μηνι-
αία Επιθεώρηση" το 1949, ο 
Αϊνστάιν διατυπώνει με απλό, 
κατανοητό τρόπο την άποψή 
του για τον καπιταλισμό και την 
αναγκαιότητα αντικατάστασής 
του από τον σοσιαλισμό, που 
να στηρίζεται στη σχεδιασμένη 
οικονομία, συνοδευόμενη από 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
προσανατολισμένο σε κοινω-
νικούς σκοπούς.  
Ο καπιταλισμός,το κοινωνικό 
και πολιτικό καθεστώς που δια-
δέχθηκε τη φεουδαρχία, έχει 
ως βάση την ατομική ιδιοκτη-
σία στα μέσα παραγωγής, την 
εκμετάλλευση των εργατών, 
που δεν έχουν μέσα παραγω-
γής και άλλους πόρους ζωής 
και είναι υποχρεωμένοι να που-
λάνε συνεχώς την εργατική 
τους δύναμη στους καπιταλι-
στές.  
Η κινητήρια δύναμη της καπι-
ταλιστικής παραγωγής και το 
βασικό χαρακτηριστικό της εί-
ναι το κέρδος, που προέρχεται 
από την ιδιοποίηση της υπερα-
ξίας την οποία δημιουργούν οι 
εργάτες.  
Η βασική αντίφαση του εξελι-
γμένου καπιταλισμού είναι η 
αντίθεση ανάμεσα στον κοινω-
νικό χαρακτήρα της παραγω-
γής και στην ατομική, στην κα-
πιταλιστική μορφή ιδιοποίησης 
των προϊόντων της παραγω-
γής.  
Η καπιταλιστική οικονομία έχει 
ως βασικό γνώρισμα την αναρ-
χία της παραγωγής, γιατί είναι 
υποταγμένη στους αυθόρμη-
τους νόμους της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης.  
Από εδώ πηγάζουν οι περιοδι-
κές οικονομικές κρίσεις,που εί-
ναι αναπόφευκτες υπό τον κα-
πιταλισμό. Οι κρίσεις της 

υπερπαραγωγής, που χαρα-
κτηρίζονται από το γεγονός ότι 
προσφέρονται περισσότερα 
αγαθά από αυτά που μπορεί ν' 
απορροφήσει η αγορά.  
Η απορρόφηση καθορίζεται 
από την αγοραστική δύναμη 
των εργαζομένων. 
Κατά τον Αϊνστάιν μόνον ένας 
τρόπος υπάρχει για να εξαλει-
φθούν τα κακά του καπιταλι-
σμού: η εγκαθίδρυση μιας  
σοσιαλιστικής οικονομίας, 
όπου τα μέσα παραγωγής ανή-
κουν στην κοινωνία και αξιο-
ποιούνται με σχεδιασμένο, 
προγραμματισμένο τρόπο, 
μιας σοσιαλιστικής οικονομίας 
που ρυθμίζει την παραγωγή 
για τις ανάγκες της κοινότητας, 
κατανέμει την εργασία ανάμεσα 
σ' όσους είναι ικανοί να εργα-
στούν και εξασφαλίζει τα προς 
το ζην για κάθε άντρα, γυναίκα 
και παιδί.  
Η μόρφωση του ατόμου, 
εκτός από την προώθηση των 
έμφυτων ικανοτήτων του, επι-
χειρεί ν' αναπτύξει μέσα του 
μια αίσθηση ευθύνης απένα-
ντι στον συνάνθρωπό του,στη 
θέση της εξύμνησης της εξου-
σίας και της επιτυχίας. 
Ωστόσο, κατά τον Αϊνστάιν,δεν 
πρέπει να  ξεχνάμε ότι η σχε-
διασμένη οικονομία δεν είναι, 
παρά ταύτα, σοσιαλισμός.  
Η πραγματοποίηση του σοσια-
λισμού προϋποθέτει την επί-
λυση κάποιων πολύ δύσκολων 
κοινωνικό-πολιτικών προβλη-
μάτων: πώς είναι δυνατόν, 
λαμβανομένης υπόψη της 
υπερσυγκέντρωσης πολιτικής 
και οικονομικής εξουσίας, να 
εμποδιστεί η γραφειοκρατία 
από το να γίνει πανίσχυρη και 
υπεροπτική; 
Πώς μπορούν να προστατευ-
τούν τα δικαιώματα του ατόμου 
και με αυτό να εξασφαλίζεται 
ένα δημοκρατικό αντίβαρο 
στην εξουσίας της γραφειοκρα-
τίας; 
Προφητικές προειδοποιήσεις 
του Αϊνστάιν.  
Η σχεδιασμένη οικονομία είναι 
εκ των ουκ άνευ, αλλά ο αυ-
ριανός σοσιαλισμός δεν θα έχει 
μέλλον χωρίς την ουσιαστική 
συμμετοχή του λαού σ' όλα τα 
επίπεδα της εξουσίας.

του 
Βασίλη Κωστή 

      Της Έλισσας 
Ξενοφώντος-  
Φιλόλογος 

Ο
 κορω-
νοϊός 
σκόρ-

πισε τον θάνατο 
στον κόσμο 

όλο, μοιάζοντας να τιμωρεί τον 
άνθρωπο για την απερίσκεπτη 
απαξίωση του περιβάλλοντος. 
Θρήνος για τους αδικοχαμέ-
νους συμπολίτες μας, που 
έχασαν τη ζωή τους τόσο ξα-
φνικά τους τελευταίους μή-
νες... Και σε τέτοιες στιγμές η 
τάση ίσως του ανθρώπου  για 
αντικατάσταση των ανθρωπί-
νων σχέσεων ή η προσθήκη 
νέων φίλων.  
Εποχή κρίσης, εποχή μονα-
ξιάς… εποχή ανεξήγητη στην 
λογική του παράλογου! Οι αν-
θρώπινες σχέσεις περιτυλιγμέ-
νες με το μανδύα του συμφέρο-
ντος φαντάζουν δύσκολες. Πιο 
παλιά ο σύγχρονος άνθρωπος 
προτιμούσε  τη μοναξιά από την 
καθημερινή σύγκρουση ιδεών, 
κλεινόταν  στο καβούκι του και 
οι πραγματικοί του φίλοι τόσο 
λίγοι που μετριούνταν στα δά-
χτυλα του ενός χεριού. Και, 
όμως, αν ρωτήσεις κάποιον 
«πόσους φίλους έχεις» θα σου 
πει 1500, 2000, 3500, ίσως και 
πιο πολλούς. Και αναρωτιέσαι 
πώς είναι δυνατόν να έχει κά-
ποιος τόσους πολλούς φίλους. 
Ή έχουμε ξεχάσει την πραγμα-
τική έννοια της λέξης «φιλία»  
και θυσιάσαμε, στο βωμό της 
ανάγκης μας για φίλους, τον 
ορισμό της λέξης «φιλία». 
Πού βρίσκονται όλοι αυτοί οι αό-
ρατοι,  ίσως, φίλοι; Διαδικτυακά 
μιλάμε μαζί τους, περνάμε πολ-
λές ώρες συζητώντας, τους 
λέμε τα προβλήματά μας και ό,τι 
μας απασχολεί και εκείνοι είναι 
πάντα διαθέσιμοι να μας ακού-
σουν, να μας συμβουλέψουν, 
να μας στηρίξουν κάθε ώρα και 
κάθε στιγμή. Και, όμως, δεν 
τους γνωρίζουμε… δεν τους 
έχουμε δει ποτέ από κοντά και 
ούτε πρόκειται. Ζουν μακριά 
μας. Μπορεί ακόμα να είναι και 
ανύπαρκτοι, να μην υπάρχουν 
καν αλλά να παρουσιάζονται με 
ψευδή στοιχεία στον αόρατο κό-
σμο του διαδικτύου. 
Οι ανάγκες των ατόμων δημι-

ουργούν δεσμούς. Η ανάγκη 
του ατόμου για άμεση επικοι-
νωνία εδώ και τώρα, τις μέρες 
αυτές του Lockdown σε συν-
δυασμό με την υπερβολική ανία 
που ίσως νοιώθουμε, δεν αφή-
νει ίσως περιθώρια για πραγμα-
τικούς φίλους. Δημιουργήσαμε 
λοιπόν εικονικούς, ψεύτικους φί-
λους -αρκεί που πληρούν ό,τι 
ζητάμε… Η διαδικασία απλή, 
ένα αίτημα φιλίας και προσθέ-
τουμε άτομα στη ζωή μας. Τα 
βάζουμε στη ζωή μας, στην κα-
θημερινότητά μας και μοιραζό-
μαστε μαζί τους ώρες της ζωής 
μας, καθώς και τα μυστικά μας. 
Δεν ξέρω αν αυτά που λέω τα 
ζείτε αλλά νομίζω ότι πραγμα-
τικά συμβαίνει σε όλους αυτές 
τις δύσκολες μέρες.  
Μετράμε την αγάπη τους με τα 
likes που κάνουν στις αναρτή-
σεις μας. Όσο πιο πολλά τα 
likes  σημαίνει ότι μας αγαπάνε 
και μας εκτιμάνε. Τους τοποθε-
τούμε στη ζωή μας και μάς γί-
νονται ανάγκη και εξάρτηση. Δε 
ζούμε χωρίς αυτή την αόρατη 
παρουσία τους, τους αναζη-
τάμε, ανησυχούμε αν δεν εμφα-
νιστούν στα καθιερωμένα δια-
δικτυακά ραντεβού. Είναι οι 
φίλοι μας, οι κολλητοί μας, κά-
ποιους μάλιστα τους δηλώ-
νουμε και ως μέλη της οικογέ-
νειάς μας. Νομίζουμε ότι τους 
ξέρουμε χρόνια αφού στον 
τοίχο του fb έχουν καταγράψει 
όλη τους τη ζωή με πληροφο-
ρίες και φωτογραφίες. Την ηλι-
κία τους, την οικογενειακή τους 
κατάσταση, τα ενδιαφέροντα, 
την εργασία και ότι εκείνοι θεω-
ρούν ότι πρέπει να βγάλουν 
προς τα έξω. Η σελίδα τους  στο 
facebook  είναι η ηλεκτρονική 
βιογραφία τους, το ηλεκτρονικό 
τους φακέλωμα. 
Φτάσαμε σε μια εποχή όπου η 
πραγματικότητα ταυτίζεται με 
αυτό που στην ουσία δεν υπάρ-
χει. Ζούμε με ψευδαισθήσεις ότι 
περιτριγυριζόμαστε από φίλους, 
ενώ η πραγματικότητα είναι 
άλλη! Δεν είναι δυνατόν να 
έχουμε χιλιάδες φίλους. Οι αό-
ρατοι φίλοι του facebook είναι 
το υποκατάστατο μιας πραγμα-
τικής ανάγκης που δεν ικανο-
ποιείται. Το facebook είναι η μι-
κρογραφία της πλαστής 
κοινωνίας, κοινωνίας που φτιά-
χνουμε για να κερδίσουμε 
χρόνο, για να διατηρήσουμε 

όσο μπορούμε αναλλοίωτες τις 
κοινωνικές επαφές. 
Και το καλύτερο, αν ο φίλος ή η 
φίλη δεν μας αρέσει, πλέον, τον 
διαγράφουμε με ένα πάτημα 
κουμπιού… όλα έγιναν τόσο εύ-
κολα και γρήγορα στην άπλη-
στη κοινωνία, στην κοινωνία  
της αφθονίας. Τον διαγράφουμε 
λοιπόν… τον εξαφανίζουμε αυ-
τόματα και μαγικά, εξάλλου 
υπάρχουν τόσοι άλλοι φίλοι δια-
θέσιμοι. Έτοιμοι να μας χαρί-
σουν απλόχερα τη φιλία τους.  
Σε  μια εποχή όπου οι αξίες και 
τα ιδανικά, όπως η φιλία και η  
οικογένεια (γιατί παρατηρείται 
και το φαινόμενο οι γονείς με τα 
παιδιά που βρίσκονται στον ίδιο 
χώρο, στο ίδιο σπίτι και να επι-
κοινωνούν μέσου διαδικτύου 
επειδή είναι φίλοι στο facebook) 
είναι τόσο εύκολη υπόθεση δε 
θα πρέπει να αναρωτιόμαστε 
γιατί γκρεμίζονται τόσο εύκολα. 
Ίσως γιατί δε χτίστηκαν  όπως 
θα έπρεπε, ίσως γιατί δε μοχθή-
σαμε καν γι αυτά, ίσως γιατί το 
τοποθετήσαμε σε ευάλωτες και 
τόσο εύθραυστες βάσεις που 
στο πρώτο φύσημα εμποδίων 
κατέρρευσαν. 
Πίσω από την ευκολία των δια-
συνδέσεων όσον αφορά τις αν-
θρώπινες σχέσεις κρύβεται η 
δυσκολία να δούμε την αλήθεια. 
Η αλήθεια είναι ότι χωρίς μόχθο 
δε στεριώνουν οι ανθρώπινες 
σχέσεις. Η Τεχνολογία είναι 
απαραίτητη να καλλιεργήσουμε 
τις επαφές μας και όχι για να 
σπείρουμε φιλίες και αόρατες 
επαφές. Το facebook  είναι μια 
ευκολία στη ζωή μας, ένα παι-
χνίδι ίσως για να γεμίσουμε το 
χρόνο μας και να χαλαρώ-
σουμε. Δεν αποτελεί, όμως, σε 
καμία περίπτωση την κανονική 
ζωή μας. Πίσω από τις οθόνες 
υπολογιστών κρύβονται άνθρω-
ποι που είναι ορατοί, αλλά τόσο 
αόρατοι συνάμα, και αυτό γιατί 
ποτέ δεν πρόκειται να καλύ-
ψουν τα κενά που δημιουργεί η 
ανάγκη για πραγματική επαφή 
και αμεσότητα. 
Τα σύμβολα με τα χαρούμενα 
προσωπάκια του facebook δεν 
πρόκειται ποτέ να αντικαταστή-
σουν την πραγματική χαρά μας 
και πολύ περισσότερο τη λύπη 
μας. Τα συναισθήματα δεν απο-
κωδικοποιούνται σε σύμβολα 
του facebook. Τα συναισθήματα 
εκφράζονται πρόσωπο με πρό-

σωπο και όχι από απόσταση.  
Πέρα από την εικόνα που βλέ-
πεις στην οθόνη σου, πέρα από 
τις ωραίες και καλλιτεχνικές 
ίσως φωτογραφίες  των φίλων 
σου… ο αληθινός κόσμος είναι 
αλλιώς… Το πραγματικό πρό-
σωπο ενός φίλου δε  μπορεί να 
σου κρύψει τι νιώθει και η 
γλώσσα του σώματος του επί-
σης θα δείξει τι αισθάνεται, τα 
δε μάτια του θα δείξουν αν σε 
συμπονούν… το χέρι που θα 
σου χτυπήσει με αγάπη τον 
ώμο και θα εκφράσει  έτσι την 
συμπαράσταση…   Ένα χάδι , 
ένα νεύμα , μια τρυφερή ματιά 
και ένα καλό λόγο που θα βγαί-
νει από ορατά χείλη και όχι ως 
ήχος από το μικρόφωνο ενός  
άψυχου κουτιού, του υπολογι-
στή  ή του κινητού.  
Μην ψάχνεις τα ορατά στα αό-
ρατα, μην ψάχνεις να βρεις τα 
λογικά στα παράλογα, μην χά-
νεσαι σε έναν εικονικό κόσμο 
και επαναπαύεσαι. Μη χάνεσαι 
στα δρομάκια του διαδικτύου 
ακολούθησε το δρόμο της ζωής 
κάπου εκεί έξω… Από τότε που 
οι στέγες των ανθρώπων ήρθαν 
τόσο κοντά οι καρδιές τους απο-
μακρύνθηκαν… (Σαμαράκης). 
Μάλιστα απομακρύνθηκαν 
τόσο πολύ που ψάχνουν την 
αγάπη και τη φιλία μέσα από 
ένα κουτί! 
Βγάλε τις παρωπίδες σου, μην 
παραμυθιάζεσαι, ο αόρατος συ-
νάνθρωπός μας θα γίνει ορατός 
μόνο αν του δώσουμε αξία και 
προσοχή, μόνο αν τον προσεγ-
γίσουμε ανθρώπινα και ζεστά 
και  όχι κάνοντας του add (πρό-
σθεση) μέσω μιας σελίδας 
Facebook. 
Και όμως τις μέρες αυτές όλοι 
έχουν ανάγκη από ένα χαρού-
μενο προσωπάκι με την πρώτη 
καλημέρα. Όλοι έχουν ανάγκη 
να ακούσουν πίνοντας τον καφέ 
τους σαν πρωινό ξεκίνημα ένα 
όμορφο τραγούδι της επιλεγμέ-
νης προτίμησης των φίλων 
τους! Αυτούς που το έψαξαν και 
σου το έστειλαν. Κανένα δεν εί-
ναι τυχαίο. Όταν θα στείλεις 
κάτι, ξέρεις σε ποιους θα το 
στείλει. Δεν είναι στα «κουτου-
ρού»!   
Μπορεί άραγε όλα αυτά τα αρ-
νητικά που έχω γράψει να μην 
είναι ακριβώς έτσι; Κάπου πίσω 
από κάποια ονόματα ή επίθετα 
να βρίσκονται κάποιοι άλλοι με 
τα ίδια χαρίσματα όπως τα δικά 
σου; Να έχουν τις ίδιες ανησυ-
χίες και προβληματισμούς; Ναι 
μπορεί να υπάρχουν! Κάπου 
υπάρχουν άνθρωποι που δεν 
θα ερχόσουν σε επαφή αν όλα 
αυτά δεν είχαν συμβεί. Φίλοι και 
συμμαθητές από τα πρώτα χρό-
νια της ζωής μας, καινούριοι φί-
λοι με ακριβώς τα ίδια ενδιαφέ-
ροντα και προσδοκίες για μια 
ζωή μακριά από τοξικά και 
άλλα. Πολλές φορές συμβαί-
νουν μαγικά πράγματα… 
Προσεκτικά λοιπόν στις αποδο-
χές μας. Ιδιαίτερα για τους νέ-
ους που δεν σκέφτονται όπως 
εμάς τους μεγαλύτερους. Υπάρ-
χουν πάντα κίνδυνοι αλλά και 
πολλές ευχάριστες εκπλήξεις! 
Ας κρατήσουμε όμως το θετικό 
και να πούμε ότι: «Κάτι καλό τε-
λικά βγήκε από τη δύσκολη 
αυτή περίοδο του εγκλεισμού 
που περνάμε! Μπορεί το face-
book να αντικατέστησε τις φυ-
σικές παρουσίες όμως όχι την 
επικοινωνία που όλοι έχουμε 
τόσο πολύ ανάγκη, ιδιαίτερα τις 
δύσκολες αυτές μέρες που 
ζούμε».
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Συνέντευξη στην αρχηγό του Δηματχείου Εnfield Nesil Caliskan από τον Counselor του Εnfild Γιώργο Σάββα

 Αποκλειστική Συνέντευξη της Αρχηγού του Δημαρχείου Enfield 
Παραθέτουμε ποιο κάτω την αποκλειστική συνέ-
ντευξη που έδωσε τις προάλλες στον Γιώργο Α 
Σάββα, η αρχηγός τoυ Δημαρχείου Enfield Cllr. 
Nesil  Caliskan.  
Η Nesil υπηρετεί ως αρχηγός για τα τελευταία 3 

χρόνιά  και είναι μία ενεργητική και δυναμική αρ-

χηγός που έχει να δείξει μόνο πολύ καλά αποτε-

λέσματα για τους κατοίκους  και επιχειρήσεις  της 

δημαρχίας, στο σημείο που και το Δημαρχείο En-

field έχει αναδειχθεί ως beacon Council και πα-

ράδειγμα προς μίμηση, μας μίλησε για τα μέτρα 

που έλαβε μέχρι σήμερα να βοηθήσει όλους και 

όσες επιχειρήσεις ζητούν βοήθεια και δικαιούνται 

βοήθεια, μας μίλησε για τα επόμενα βήματα και 

σχέδια που εισηγείται το δημαρχείο να λάβει.  Αξί-

ζει τον κόπο να τα διαβάσει κανείς. 

 

Πού γεννηθήκατε και από που προέρχονται 

οι παππούδες σας; 

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Εnfield. Οι παπ-

πούδες μου κατάγονται από την Κύπρο, ένα χω-

ριό που ονομάζεται Λεύκαρα. Μετακόμισαν στο 

East End στο Λονδίνο το 1972 με τη μητέρα μου 

που ήταν 3 χρονών τότε. (εδώ να σημειωθεί ότι 

η μητέρα της  υπηρετεί  ως  Δημοτική Σύμβουλος 

στο Enfield είνι  η Alev Czmoglou) 

 

Πώς αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Enfield με 

το COVID-19 όσον αφορά την ενημέρωση των 

κατοίκων; 

Α Το Συμβούλιο Enfield και μέλη του υπουργικού 

συμβουλίου της έχουν τακτική επαφή με πολλούς 

από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις. Είμαστε  

ήδη σε διάλογο με τους κατοίκους και τις τοπικές 

επιχειρήσεις σχετικά με τα ζητήματα που αντιμε-

τωπίζουν με τις ανησυχίες για το πώς η τοπική 

οικονομία πρόκειται να πάρει πίσω στα πόδια 

της. Οι συνάδελφοί μου και εγώ είχαμε την ευ-

καιρία να καθησυχάσουμε τόσο τους ψηφοφό-

ρους μας όσο και να θέσουμε άμεσα τα σημαντικά 

ερωτήματά τους με την κεντρική κυβέρνηση – 

πότε θα φτάσουν τα αναγκαία PPE σε όλα τα κέ-

ντρα φροντίδας μας; πότε θα υπάρξουν γνήσιες, 

εκτεταμένες δοκιμές του πληθυσμού; πότε θα 

παράσχει η κυβέρνηση ακριβή και ανεξάρτητα 

στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια της επαναλει-

τουργίας των σχολείων; 

Επιπλέον, μας έχουν επισκεφθεί αρκετοί περι-

φερειακοί και εθνικοί οργανισμοί ειδήσεων, καθώς 

ο Enfield έχει μια σημαντική ιστορία να πει. Η 

εθελοντική προσπάθεια, που συντονίστηκε από 

το Συμβούλιο Enfield μέσω της εκστρατείας En-

field Stands Together, ήταν εκπληκτική και χαί-

ρομαι που είχαμε την ευκαιρία να δείξουμε τι μπο-

ρεί να επιτευχθεί με αποτελεσματικές 

προσπάθειες από μια τοπική αρχή. 

Έχω επίσης στείλει τακτικά ηλεκτρονικά ενημε-

ρωτικά δελτία που υπογραμμίζουν όπου οι άν-

θρωποι και οι επιχειρήσεις μπορούν να πάρουν 

τις συμβουλές και τη βοήθεια που χρειάζονται. 

Έχουν στείλει   επιστολές σε κάθε νοικοκυριό στο 

Δήμο μας, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους για 

τη σημασία της κοινωνικής αποστασιοποίησης 

και άλλων μέτρων υγείας. 

Είμαι στην ευχάριστη θέση να απαντήσω στις 

ερωτήσεις και απορίες  των κατοίκων. Είμαι δια-

θέσιμη στο Cllr.Nesil.Caliskan@enfield.gov.uk 

και μπορώ επίσης να φτάσω στα κοινωνικά μέσα  

επικοινωνίας. Θα ήθελα να παροτρύνω θερμά 

τους αναγνώστες σας να εγγραφούν στα ενημε-

ρωτικά δελτία μας, ώστε να μπορούν να λαμβά-

νουν τακτικές ενημερώσεις από το Συμβούλιο. 

Πηγαίνετε στο www.enfield.gov.uk/enewsletters  
 

Ποια βοήθεια δίνεται στους ηλικιωμένους, τα 

άτομα με ειδικές ανάγκες, τους ανθρώπους 

που ζουν μόνοι τους και πόσα χρήματα έχει 

διαθέσει το Συμβούλιο Enfield για να αγορά-

σει βασικά στοιχεία; Πόσα σπίτια έχει καλύψει 

το Συμβούλιο Enfield για να παρέχει είδη δια-

τροφής και άλλα βασικά πράγματα; 

Όπως αναφέρθηκε, είχαμε μια εξαιρετικά επιτυ-

χημένη απάντηση στην πανδημία COVID-19 με 

την έναρξη της εκστρατείας Enfield Stands To-

gether. Σε περίπου δέκα εβδομάδες, έχουμε προ-

μηθεύσει 25.082 πακέτα τροφίμων με 23.877 που 

παραδίδονται απευθείας στα νοικοκυριά και 1.205 

μέσω του κοινοτικού μας ντουλαπιού – μια υπη-

ρεσία που δίνει τρόφιμα και συστατικά σε ομάδες 

και φιλανθρωπικές οργανώσεις που τροφοδοτούν 

τους ντόπιους. 

Με μερικούς γρήγορους υπολογισμούς που ανέρ-

χονται σε περίπου 358 τόνους τροφίμων και 1,5 

εκατομμύρια γεύματα! 

Θα ήθελα να επωφεληθώ αυτής της ευκαιρίας 

για να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές, τις 

κοινοτικές ομάδες, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις 

και τους αξιωματικούς του Συμβουλίου που ερ-

γάστηκαν απίστευτα σκληρά για να βεβαιωθούν 

ότι μερικοί από τους πιο ευάλωτους και απομο-

νωμένους ανθρώπους στην κοινότητά μας είχαν 

αρκετό φαγητό για φαγητό, είχαν πάρει τις ιατρι-

κές συνταγές τους γι ' αυτούς και έλαβαν ανθρώ-

πινη επαφή μέσω φιλικών τηλεφωνικών κλήσεων 

από εθελοντές κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ 

δύσκολης περιόδου. 

Τι βοήθεια δίνεται στις τοπικές επιχειρήσεις; 

Το Συμβούλιο Enfield έχει καταφέρει ένα ολοκλη-

ρωμένο πακέτο για τις τοπικές επιχειρήσεις και 

να βοηθήσει το έναυσμα για την ανάκαμψη της 

τοπικής οικονομίας. 

Αναμφισβήτητα, η κρίση του κορωνοϊού έχει χτυ-

πήσει σκληρά τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Αυ-

τός είναι ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο έχει 

κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ό, τι μπορεί για 

να βοηθήσει στην προστασία των μέσων διαβίω-

σής τους και να διασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις 

μπορούν να επιβιώσουν. 

Έχουμε γράψει σε όλες τις επιχειρήσεις στο En-

field για να περιγράψουμε τη διαθέσιμη υποστή-

ριξη. Μέχρι τον Απρίλιο είχαμε εφαρμόσει £45 

εκατομμύρια από την ανακούφιση των επιχειρη-

ματικών επιτοκίων, διανεμίσαμε £37.9 εκατομμύ-

ρια από επιχορηγήσεις επιχειρηματικών επιχο-

ρηγήσεων και εξασφαλίσαμε δωρεάν εγγραφή 

και μειωμένη συμμετοχή στην Ομοσπονδία μι-

κρών επιχειρήσεων. Υπάρχουν πολλά ακόμα να 

έρθουν που θα γίνουν. 

Έχουμε ξεκινήσει μια ηλεκτρονική αγορά που 

ονομάζεται ShopAppy, η οποία θα υποστηρίξει 

τις επιχειρήσεις Enfield να πωλούν τα προϊόντα 

τους ευρέως σε ολόκληρο τον Δήμο. Επιπλέον, 

θα διανείμουμε πρόσθετη χρηματοδότηση σε μι-

κρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν ήταν 

επιλέξιμες για το Ταμείο επιχορηγήσεων μικρών 

επιχειρήσεων ή το Ταμείο λιανικής πωλήσεως, 

τα κέντρα αναψυχής και Φιλοξενίας. Το δοχείο 

χρηματοδότησης είναι μόλις πάνω από £2.2 εκα-

τομμύρια θα διανεμηθεί από το Συμβούλιο En-

field, ωστόσο θα συνεχίσουμε να ασκούμε πιέσεις 

για περισσότερη κυβερνητική υποστήριξη στις 

τοπικές επιχειρήσεις. 

Εν τω μεταξύ, και καθώς τα μέτρα κλειδώματος 

χαλαρώνουν, ετοιμάζουμε τις προσπάθειές μας 

να καταστήσουμε τα κέντρα των πόλεων και τους 

μεγάλους δρόμους ασφαλή και προσβάσιμα, 

ώστε η τοπική οικονομία μας να αρχίσει να ευ-

δοκιμεί και πάλι. 

 

Θα υπάρχουν δυσκολίες  που το Συμβούλιο 

Enfield είναι πιθανό να αντιμετωπίσει μετά το 

COVID-19; 

Υπάρχουν φυσικά σημαντικές προκλήσεις. Το χά-

σμα χρηματοδότησης είναι το πιο δύσκολο. Πρέ-

πει επίσης να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα 

μείνει πίσω καθώς μπαίνουμε σε μια πιο ομαλο-

ποιημένη περίοδο. Πρέπει ακόμα να διασφαλί-

σουμε ότι οι εργαζόμενοι φροντίδας CARERS 

υποστηρίζονται, είναι ασφαλείς και δεν πρέπει 

ποτέ ξανά να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση 

όπου η ζωή τους τίθεται σε κίνδυνο λόγω αποτυ-

χιών για να τους παράσχουν τον κατάλληλο, βα-

σικό εξοπλισμό για να κάνουν τη δουλειά τους. 

Πρέπει επίσης να προσεγγίσουμε τις μαύρες, 

ασιατικές μειονότητες (BAME). Οι αρχικές μας 

εκτιμήσεις έδειξαν ότι ο ιός είχε μεγαλύτερη επί-

δραση στις κοινότητες BAME (Black And  Minority 

Ethnic groups toy  Δήμου. Πρέπει να εργαστούμε 

στο πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε έτσι 

ώστε να μην συμβεί  ξανά αυτό. 

Επιπλέον, η οικονομική ανάκαμψη θα είναι αργή 

και μπορεί να επιδεινώσει τις ανισότητες, τα προ-

βλήματα ψυχικής υγείας και να τονίσει την έλ-

λειψη κοινωνικής συνοχής σε ορισμένους τομείς. 

Το Συμβούλιο Enfield είναι σε θέση να ασχοληθεί 

με ορισμένα από αυτά τα θέματα. Χτίζουμε ήδη 

σπίτια για όσους τα χρειάζονται περισσότερο σε 

περιοχές όπου οι άνθρωποι μπορούν να ευδοκι-

μήσουν και οι κοινότητες μπορούν να ευημερή-

σουν. Έχουμε σημαντικά σχέδια για την αναγέν-

νηση των υψηλών δρόμων μας, για να τα 

καταστήσουμε πιο ευχάριστα, ασφαλέστερα και 

δυναμικά. 

Έχουμε λόγους αισιοδοξίας, αλλά πρέπει να το-

νίσω ότι τα σχέδιά μας εξαρτώνται από τη δικαιό-

τερη χρηματοδότηση του Enfield και θα συνεχίσω 

να ζητώ από την κυβέρνηση να στηρίξει το μέλλον 

αυτού του Δήμου. 

Έχει ανταποκριθεί η κυβέρνηση στις απαιτή-

σεις των Συμβουλίων, είτε πρόκειται για οι-

κονομικά, είτε για PPE και άλλα. 

Οι προσπάθειές μας να βοηθήσουμε τους ευά-

λωτους, τους απομονωμένους, εργαζόμενους και 

το προσωπικό έρχονται με μεγάλο κόστος. 

Τα οικονομικά μας ήταν ισχυρά, σταθερά και βιώ-

σιμα, αλλά ως αποτέλεσμα της γρήγορης και εκτε-

ταμένης ανταπόκρισής μας στον κορωνοϊό, αντι-

μετωπίζουμε τώρα ένα οικονομικό έλλειμμα 

ύψους £68 εκατομμυρίων μόνο φέτος. Το Enfield 

έχει λάβει συνολικά μέχρι σήμερα £17.9 εκατομ-

μύρια από την κεντρική κυβέρνηση και πρό-

σφατα, £2.4 εκατομμύρια ειδικά για να περάσει 

σε σπίτια φροντίδας για να εισαγάγει μέτρα ελέγ-

χου των λοιμώξεων. Όπως μπορείτε να δείτε, 

αυτό είναι ένα σημαντικό έλλειμμα από την τρέ-

χουσα εκτιμώμενη θέση δαπανών ύψους £68 

εκατ.ν το εισόδημα δεν αποζημιωθεί πλήρως, 

αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις υπηρεσίες 

που παρέχει το Συμβούλιο. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο θα συνεχίσω να ασκώ πιέσεις στην 

κυβέρνηση πρώτον για περαιτέρω βοήθεια για 

να μας δει μέσα από την τρέχουσα κρίση για τις 

επιχειρήσεις, τα σπίτια φροντίδας και τους ευά-

λωτους και δεύτερον για δικαιότερη χρηματοδό-

τηση για το Συμβούλιο Enfield μεσοπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα. 

 

Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση ενήργησε εγκαί-

ρως να λάβει τα μέτρα της και για να προ-

ειδοποιήσει τους ανθρώπους  σχετικά με τον 

κίνδυνο του COVID-19; 

Όχι, νομίζω ότι η κυβέρνηση ήταν πολύ αργή για 

να απαντήσει στο Covid-19  από την αρχή. Ήταν 

πολύ αργή με την κλειδαριά κάτω και ήταν απρο-
ετοίμαστοι για τα σπίτια φροντίδας μας  Care 

Homes. 

 

Τι μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στην Κοινό-

τητα; 

Πρώτον, πρέπει να ευχαριστήσω όλους για την 

καλοσύνη και την υποστήριξή τους. Ήταν υπέ-

ροχο να βλέπουμε τις κοινότητές μας να ενώνο-

νται  και εθελοντές  να βοηθούν εκείνους που 

είναι λιγότερο ικανοί. Χαίρομαι που βλέπω την 

πλειοψηφία των ανθρώπων να συμμορφώνονται 

με τις συμβουλές για τη δημόσια υγεία και να 

προσαρμόζονται. Ωστόσο, καθώς τα μέτρα απο-

κλεισμού χαλαρώνουν, πρέπει να είμαστε σε επα-

γρύπνηση και πρέπει ακόμα να αναλάβουμε 

δράση για να αποφύγουμε ξανά την εξάπλωση 

του κορωνοϊού. Διαφορετικά, θα μπορούσαμε να 

δούμε ένα δεύτερο κύμα μόλυνσης. Παρακαλώ 

συνεχίστε να:  

- Πλύνετε συχνά τα χέρια σας (για τουλάχιστον 
20 δευτερόλεπτα), ειδικά αφού βγείτε έξω. Αυτό 
είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση 
της εξάπλωσης της λοίμωξης. 
- Διατηρήστε την κοινωνική αποστασιοποίηση-
μείνετε δύο μέτρα από τους ανθρώπους που δεν 
είναι στο νοικοκυριό σας 
- Σταματήστε το κάπνισμα, ακόμη και κατά τη διάρ-
κεια του αποκλεισμού υπάρχει μεγάλη υποστήριξη 
διαθέσιμη. Πηγαίνετε στο www.stopsmokinglon-
don.com 
- Επωφεληθείτε από τα πάρκα και τους χώρους 
πρασίνου του Enfield για καθημερινή άσκηση. 
Παρακαλούμε να σεβαστείτε τους ανοιχτούς χώ-
ρους μας και να τους μεταχειριστείτε καλά 
- Εάν οποιοσδήποτε στο νοικοκυριό σας παρου-
σιάζει κάποιο από τα κύρια συμπτώματα του κο-
ρωνοϊού (COVID-19) - υψηλή θερμοκρασία, νέο 
συνεχή βήχα, απώλεια ή αλλαγή στην αίσθηση 
της όσφρησης ή της γεύσης - θα πρέπει να απο-
μονώσετε στο σπίτι και να ζητήσετε βοήθεια 
www.111.nhs.uk ή καλέστε 111. 
Μαζί, μπορούμε να νικήσουμε αυτόν τον ιό. Μπο-

ρούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε μια 

επιτυχημένη ανάκαμψη που θα σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις μας μπορούν να αναπτυχθούν, τα 

κέντρα των πόλεων θα είναι μέρη που θέλουμε 

να επισκεφθούμε, τα σχολεία μπορούν να ξανα-

νοίξουν με ασφάλεια και μπορούμε να συναντή-

σουμε ξανά τις οικογένειες και τους φίλους μας.
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Το ΑΚΕΛ τίμησε την επέ-

τειο της 16ης του Ιούνη του 

1943 που αποτελεί μια 

από τις κορυφαίες στιγμές 

στην Ιστορία του Κόμματος 

και του κυπριακού λαού. 

Με την απόφαση της 16ης 

Ιούνη 1943, η Κεντρική 

Επιτροπή του ΑΚΕΛ κά-

λεσε τα στελέχη και τα 

μέλη του Κόμματος να κα-

ταταγούν εθελοντικά στο 

συμμαχικό στρατό για να 

πολεμήσουν τον χιτλερο-

φασισμό στα πεδία του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου. 

Εκατοντάδες ΑΚΕΛιστές, 

συμπεριλαμβανομένων 

έντεκα από τα δεκαεπτά 

μέλη της Κ.Ε., ανταποκρί-

θηκαν στην έκκληση του 

Κόμματος η οποία αποτέ-

λεσε την πιο μαζική οργα-

νωμένη κατάταξη Κυ-

πρίων.  

Είναι χιλιάδες, βέβαια, οι 

Κύπριοι που ντύθηκαν στο 

χακί στο Β΄ Παγκόσμιο Πό-

λεμο.  Το ΑΚΕΛ τιμά με σε-

βασμό και ευγνωμοσύνη 

όλους τους Κύπριους που 

ενώθηκαν με τους λαούς 

της γης στην κοσμοϊστο-

ρική αναμέτρηση της αν-

θρωπότητας με το φασι-

σμό. Οι Ελληνοκύπριοι και 

Τουρκοκύπριοι που είναι 

θαμμένοι σε κοιμητήρια σε 

όλη την Ευρώπη είναι 

αδιάψευστοι μάρτυρες της 

συμβολής της πατρίδας 

μας στη μεγάλη νίκη των 

Λαών. Υπενθυμίζεται ότι 

πρόσφατα η Βουλή κάλεσε 

την Πολιτεία να αναδείξει 

περαιτέρω αυτή τη λαμπρή 

σελίδα της κυπριακής Ιστο-

ρίας, ιδιαίτερα μέσα από το 

εκπαιδευτικό σύστημα του 

τόπου. 

Η ιστορική απόφαση της 

16ης του Ιούνη 1943 απο-

τέλεσε έκφραση του διεθνι-

σμού και του πατριωτισμού 

του ΑΚΕΛ. Με την από-

φαση οι Κύπριοι καλού-

νταν να μπουν στον αγώνα 

για την απελευθέρωση της 

Ελλάδας από τη χιτλερική 

τυραννία, την απελευθέ-

ρωση των υπόδουλων χω-

ρών και την εξασφάλιση 

του εθνικού, πολιτικού και 

κοινωνικού μέλλοντος του 

τόπου. Με το τέλος του πο-

λέμου, οι ΑΚΕΛιστές εθε-

λοντές αποτέλεσαν τη μα-

γιά της αντιαποικιακής 

πάλης, αρχίζοντας με τον 

αγώνα για την αποστρά-

τευσή τους, αποτρέποντας 

τη χρησιμοποίηση τους 

από τους Βρετανούς αποι-

κιοκράτες για να καταπνί-

ξουν τον αντιαποικιακό 

εθνικοαπελευθερωτικό 

αγώνα των λαών των άλ-

λων αποικιών. 

Η 16η του Ιούνη 1943 απο-

τελεί συνέχεια της σελίδας 

που έγραψαν οι Κύπριοι 

κομμουνιστές εθελοντές 

στον Ισπανικό Εμφύλιο 

αγωνιζόμενοι ενάντια στο 

φράνκικο φασισμό. αποτε-

λεί πρόδρομο της συμμε-

τοχής του ΑΚΕΛ στη δημο-

κρατική αντίσταση στον 

ΕΟΚΑβήτικο φασισμό και 

το πραξικόπημα του Ιούλη 

του 1974 στην Κύπρο. Συ-

νεχίζεται με τον σημερινό 

αγώνα ενάντια στην νεκρα-

νάσταση του φασισμού η 

οποία συντελείται στον 

τόπο μας, αλλά και σε όλο 

τον κόσμο, με την καλλιέρ-

γεια του ξενοφοβικού μί-

σους ενάντια σε πρόσφυ-

γες και μετανάστες, με το 

ρατσιστικό δηλητήριο του 

Τραμπ στις ΗΠΑ, με την 

άνοδο της ακροδεξιάς ανά 

τον κόσμο. 

Η 16η του Ιούνη είναι φά-

ρος συνείδησης και αγώνα 

για κάθε Κύπριο που στέ-

κεται απέναντι στον φασι-

σμό, που οραματίζεται και 

αγωνίζεται για ένα κόσμο 

ειρήνης, ελευθερίας και 

ισότητας. 

Η 16η του Ιούνη είναι φάρος συνείδησης και αγώνα για 
κάθε Κύπριο που στέκεται απέναντι στον φασισμό 

  Άγγελος Σικελιανός - 19 Ioυνίου  
69 χρόνια από τον θάνατο του 

Ο Άγγελος Σικελιανός γεννήθηκε στις 15 
Μαρτίου 1884 στη Λευκάδα. Ήταν το τε-
λευταίο από τα πέντε παιδιά του Ιωάννη 
Σικελιανού, καθηγητή της ιταλικής και 
γαλλικής γλώσσας στο τοπικό γυμνάσιο 
και Χαρίκλειας Σικελιανού, καλλιεργημέ-
νης και αρχοντικής γυναίκας. 
Το 1900 ήλθε στην Αθήνα για να σπου-
δάσει νομικά, αλλά τα εγκατέλειψε πολύ 
νωρίς για να αφιερωθεί ολόψυχα στην 
ποιητική δημιουργία, ύστερα από ένα μι-
κρό πέρασμα στο θεατρικό σανίδι ως 
ηθοποιός. Τον Αύγουστο του 1906 θα 
γνωρίσει την εύπορη αμερικανίδα Εύα 
Πάλμερ (1874-1952), την οποία θα νυμ-
φευτεί τον επόμενο χρόνο. 
Το 1907 ταξιδεύει στην Αίγυπτο, όπου 
εργαζόταν ο μεγαλύτερος του αδελφός 
και σε μία εκδρομή του στη Λιβυκή 
Έρημο θα γράψει την ποιητική σύνθεση 
«Αλαφροϊσκιωτος», η κυκλοφορία του 
οποίου το 1909 θα αποτελέσει εκδοτικό 
γεγονός. Το πρώτο του αυτό έργο είναι 
ένας αληθινός ύμνος προς την ελληνική 
φύση, γραμμένος με θαυμαστή δύναμη 
και με αδρούς πρωτότυπους στίχους. 

Κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέ-
μων (1912-1913), στους οποίους πήρε 
μέρος, έγραψε πατριωτικά ποιήματα, 
που δημοσιεύθηκαν σ’ εφημερίδες, πε-
ριοδικά και στη ποιητική συλλογή «Στί-
χοι» (1921). Έγραψε επίσης και δημοσί-
ευσε από το 1915 έως το 1918 τον 
«Πρόλογο στη ζωή», αποσπάσματα από 
το «Πάσχα των Ελλήνων», το «Δελφικό 
Λόγο» και μελέτες. Είχε άφθονα οικονο-
μικά μέσα και βρήκε τη ευκαιρία να με-
λετά διαρκώς, να γράφει απερίσπαστα 
και να ταξιδεύει. 
Η ποιητική έμπνευση του Σικελιανού 
αυτή την εποχή και αρκετά χρόνια αργό-
τερα αντλεί τα θέματά της από τον αρ-
χαίο ελληνικό κόσμο, από τη μυθολογία 
και το μυστικισμό (ορφισμός κλπ.), από 
τη θρησκεία και την ιστορία. Τέτοιες είναι 
οι τραγωδίες του: «Διθύραμβος του Ρό-
δου» (1933) και «Ο Δαίδαλος στην 
Κρήτη», καθώς και πολλά ποιήματα. 
Ιδιαίτερη αξία έχει η ποιητική δημιουργία 
του Σικελιανού, από την εποχή που στον 
ορίζοντα άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα 
σημάδια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Τότε η ποίησή του πήρε κοινωνικό πε-
ριεχόμενο, μέσα από τις τραγωδίες «Η 
Σίβυλλα» (1940), «Ο Χριστός στη Ρώμη» 
(1946), «Ο θάνατος τον Διγενή» (1948) 
και «Ο Ασκληπιός». 
Ο αποκαρδιωμένος Σικελιανός έχει να 
παλαίψει τώρα με τα σοβαρά προβλή-
ματα της υγείας του και με τη φτώχεια. 
Στις 4 Ιουνίου 1951 από λάθος της οι-
κιακής βοηθού του αντί για το φάρμακό 
του λαμβάνει απολυμαντικό, με αποτέ-
λεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα 
στα αναπνευστικά του όργανα. Στις 19 
Ιουνίου 1951 θα αφήσει την τελευταία 
του πνοή στην Αθήνα.
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 Σαν Σήμερα

18 Iουνίου 
1815- Η Μάχη του Βα-

τερλό. Οι ενωμένες δυνά-
μεις Βρετανών και Πρώ-

σων, υπό τους 
στρατηγούς Ουέλινγκτον 
και Μπλίχερ αντίστοιχα, 
συντρίβουν τις γαλλικές 

δυνάμεις. 
 

19 Ιουνίου 

1843- Ο Καρλ Μαρξ έρχε-
ται εις γάμου κοινωνία με 
την αριστοκρατικής κατα-
γωγής Τζένι φον Βεστπά-
λεν. Ο γερμανός φιλόσο-
φος είναι 25 ετών και η 

σύζυγός του 29. 
 

1963- Η Βαλεντίνα Τερέ-
σκοβα, η πρώτη γυναίκα 
κοσμοναύτης, επιστρέφει 
στη Γη μετά το παρθενικό 
ταξίδι της στο διάστημα. 

 
1951-  Άγγελος Σικελια-
νός, από τους μείζονες 

έλληνες ποιητές. Το έργο 
του διακρίνεται από 

έντονο λυρισμό και ιδιαί-
τερο γλωσσικό πλούτο 

 
20 Ιoυνίου 

1944- Ιδρύεται η αμερικα-
νική Κεντρική Υπηρεσία 

Πληροφοριών (CIA) 
 

21 Ιουνίου  
1976-  Οι ευρωκομουνι-

στές του Ενρίκο Μπερλίν-
γκουερ κερδίζουν τις 
εκλογές στην Ιταλία. 

 
1950- Γέννηση Βασίλη  

Παπακωνσταντίνου, έλλη-
νας τραγουδιστής.  

22 Ιoυνίου  

1941- Επιχείρηση Μπαρ-
μπαρόσα. Γερμανία, Ιτα-
λία και Ρουμανία κηρύσ-

σουν τον πόλεμο στη 
Σοβιετική Ένωση, κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου. (Επιχεί-
ρηση Μπαρμπαρόσα) 

 
23 Ιoυνίου 

1964-  Ο πρωθυπουργός 
Γεώργιος Παπανδρέου 
συναντάται στο Λευκό 
Οίκο με τον αμερικανό 

πρόεδρο Λίντον Τζόνσον 
και ανθίσταται σθεναρά 
στις πιέσεις του τελευ-

ταίου να δεχτεί υποχωρή-
σεις στο Κυπριακό.

Ένας χρόνος χωρίς τον Δημήτρη Χριστόφια

Π
έρασε κιόλας ένας ολόκληρος χρόνος 
από τη μαύρη εκείνη μέρα του Ιούνη που 
ο ακριβός μας σύντροφος, ο αγωνιστής, 

ο ιστορικός μας Ηγέτης, ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ Δημή-
τρης Χριστόφιας, μας άφησε. 
Ο Δημήτρης της καρδιάς και της ταξικής μας συ-
νείδησης, αυτός ο «χειρώνακτας ανθρωπιάς και 
αχθοφόρος του χρέους» που έβγαλε πραγματικά 
από τα στήθη του και έδωσε την καρδιά του στην 
Αθάνατη Εργατιά, έμελλε να καταγραφεί στην 
ιστορία ως ο Άνθρωπος που στάθηκε στην πρώτη 
γραμμή του αγώνα της κυπριακής αριστεράς, 
πρώτος μεταξύ ίσων και ίσος μεταξύ πρώτων. 
Ο σύντροφος Δημήτρης Χριστόφιας, υπήρξε 
πρωτοπόρο στέλεχος του κόμματός μας, του 
ΑΚΕΛ, που με τη ζωή και τη στάση του τίμησε τα 
κόκκινα λάβαρα του Λαϊκού Κινήματος, ανύψωσε 
τη σημαία της Κύπρου μας ψηλά και άφησε 
έντονη και άσβεστη τη σφραγίδα του στη σύγ-
χρονη ιστορία του νησιού μας. Υπηρετώντας την 
αγαπημένη του πατρίδα από τα πιο ψηλά αξιώ-
ματα, αυτά του Προέδρου της Βουλής και του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, παρέμενε πάντα και 
πάνω από όλα Άνθρωπος, ο δικός μας προσφι-
λής σύντροφος, ο Δημήτρης μας! 
Ο Δημήτρης Χριστόφιας αγωνίστηκε, πάλεψε, μό-
χθησε και αφιέρωσε όλη του την ψυχή και ύπαρξη 
στην υπεράσπιση του εργάτη, του απλού καθη-
μερινού ανθρώπου του μόχθου και της βιοπάλης 
και των αδικημένων γενικότερα. Πάλεψε για να 
πραγματώσει το όνειρό του να δει μια κοινωνία 
πιο ανθρώπινη και δίκαιη, χωρίς την εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο, οραματιζόμενος 
‘μια Κύπρο επανενωμένη, πατρίδα όλων των παι-
διών της’, όπως συνήθιζε να λέει. 
Με καταγωγή από μια φτωχή εργατική οικογένεια, 
ρίχτηκε από νωρίς στη σκληρή βιοπάλη αλλά και 
στον ταξικό αγώνα, αντιλαμβανόμενος πως μο-
νάχα μέσα από την οργανωμένη πάλη θα μπο-
ρούσαν να κατακτηθούν τα δίκαια της εργατικής 
τάξης. Στα δεκατέσσερα του χρόνια έγινε μέλος 
της ΠΕΟΜ ενώ ταυτόχρονα ξεχώρισε μέσω της 
δράσης του στο τοπικό Λαϊκό Κίνημα, του χωριού 
του, Δικώμου. 
Το κόμμα, διακρίνοντας το πάθος του αλλά και τη 
χαρισματική του φυσιογνωμία, τον επέλεξε για 
να σπουδάσει στη Σοβιετική Ένωση, με παραί-
νεση μάλιστα του τότε Γενικού Γραμματέα, Εζεκία 
Παπαϊωάννου, που τον ξεχώρισε από την πρώτη 
τους γνωριμία. Με την επιστροφή του από τις 
σπουδές, το 1974 μπαίνει στον επαγγελματικό 
μηχανισμό της οργάνωσης και αναλαμβάνει 
πρώτα τη θέση του Οργανωτικού Γραμματέα και 
έπειτα αυτή του Γενικού Γραμματέα. 
Το πραξικόπημα και η εισβολή δημιούργησαν 
νέες, ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες για την 
ΕΔΟΝ την οποία ο Δημήτρης Χριστόφιας υπηρέ-
τησε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα και που 
μαζί με τους συναγωνιστές του την κατέστησαν 
ισχυρή και πρωτοπόρα στην πάλη ενάντια στον 
φασισμό, με σκοπό την επανένωση της μοιρα-
σμένης μας πατρίδας. 
Η ΕΔΟΝ υπό την αστείρευτη αγάπη του Δημήτρη 
Χριστόφια για την πολυαγαπημένη του πατρίδα 
αλλά και υπό τη σοφή του καθοδήγηση, έθεσε 
ως κορυφαία προτεραιότητα την επαναπροσέγ-
γιση με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. 
Τρανή απόδειξη της αγάπης του ιστορικού μας 

ηγέτη για την πατρίδα μας, η εφεύρεση και διά-

δοση του συνθήματος: «Οι Τούρκοι της Κύπρου 

δεν είναι εχθροί μας, οι Τούρκοι της Κύπρου είναι 

αδερφοί μας», τρία μόλις χρόνια μετά την εισβολή. 

Ένα σύνθημα στο οποίο ο ίδιος πίστευε βαθιά 

και το οποίο οι ΕΔΟΝίτισσες και οι ΕΔΟΝίτες βρο-

ντοφωνάζουν μέχρι και σήμερα, συνεχίζοντας να 

αγωνίζονται για τον ίδιο σκοπό και τα ίδια ιδανικά 

με τα οποία μας γαλούχησε ο δικός μας Δημήτρης 

και οι ακριβοί μας σύντροφοι. 

Το 1982, ο σύντροφος Δημήτρης Χριστόφιας έγινε 

μέλος της Κ.Ε του ΑΚΕΛ και το 1986 μέλος του 

πολιτικού γραφείου του κόμματος, ενώ το 1988 

εξελέγη στη θέση του Γ.Γ του κόμματος. Όλα αυτά 

τα χρόνια συνέχιζε να αναφέρεται στην ΕΔΟΝ 

ως το «χρυσό απόθεμα» και φρόντιζε το κόμμα 

να δίνει πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση σε όσα αφο-

ρούσαν τη νεολαία, τους μαθητές, τους φοιτητές 

και τους εργαζόμενους φυσικά, αποδεικνύοντάς 

το έμπρακτα και από την θέση του Προέδρου της 

Δημοκρατίας. 

Ο Δημήτρης Χριστόφιας αποτελούσε υπόδειγμα 

στελέχους και κομμουνιστή, ενώ όλη του η ιδεο-

λογία περιστρεφόταν γύρω από τον στόχο τόσο 

του ιδίου όσο και του κόμματός μας, του ΑΚΕΛ, 

αλλά και της ΕΔΟΝ, να απαλλάξουμε την κοινω-

νία από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-

θρωπο, για έναν πιο δίκαιο κόσμο και για μια πα-

τρίδα που να μην ξεχωρίζει τα ίδια της τα παιδιά. 

Εφαρμόζοντας στην πράξη τον Μαρξισμό – Λενι-

νισμό, ο Δημήτρης Χριστόφιας έθετε πάντοτε στις 

προτεραιότητες του κόμματος την διεθνιστική 

δράση, επαναλαμβάνοντας ότι η εργατική τάξη 

είναι ενιαία και ως τέτοια πρέπει να αγωνίζεται. 

Δε θα μπορούσε ποτέ να λείπει από τους αγώνες 

του, ο απλός καθημερινός άνθρωπος, ο απλός 

εργάτης, τον οποίο έθετε πάντοτε στο επίκεντρο 

της δράσης του, με έναν τρόπο ευαίσθητο και ου-

σιαστικό. Άλλωστε, γι’ αυτόν αφιέρωσε όλο του 

το είναι. Για μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο γεν-

ναιόδωρη για την ‘Αθάνατη Εργατιά’, άξιο τέκνο 

της οποίας αποτελούσε κι ο ίδιος φυσικά. 

Η ισότητα και η ισοτιμία των φύλων, η απαλλαγή 

της κοινωνίας μας από κάθε είδους διάκριση και 

εκμετάλλευση, αλλά και η ιδιαίτερη αγάπη του 

για τις τέχνες και τον πολιτισμό ήταν επίσης 

έντονα χαρακτηριστικά του, τα οποία μέσα από 

τη δική του στάση μεταφέρθηκαν και στις επόμε-

νες γενιές στελεχών. 

Ο Δημήτρης Χριστόφιας ανέλαβε την ηγεσία του 

κόμματος μας την στιγμή των ανατροπών και της 

διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης, καλούμενος να 

διαχειριστεί κρίσιμες στιγμές για το ΑΚΕΛ. Κα-

τορθώνοντας να οδηγήσει το κόμμα μας με 

ασφαλή ρότα μακριά από την κρίση, διαφύλαξε 

την κομμουνιστική ιδεολογία του και τον ταξικό-

αντιιμπεριαλιστικό του χαρακτήρα, όχι μόνο αφή-

νοντας αλώβητα αυτά του τα θεμελιώδη συστα-

τικά στοιχεία, αλλά κατορθώνοντας μέσα σε αυτές 

τις απαιτητικές και δύσκολες συνθήκες να ενισχύ-

σει περαιτέρω το κόμμα μας. 

Στα κατοπινά χρόνια το ΑΚΕΛ ευτύχησε να ενδυ-

ναμωθεί, έχοντας στο πηδάλιό του έναν άξιο 

ηγέτη που συνέχιζε στα βήματα και τις παρακα-

ταθήκες των προκατόχων του, κατακτώντας τα 

μεγαλύτερα ποσοστά σε βουλευτικές εκλογές. 

Ενώ ποτέ δεν σταμάτησε να αγωνίζεται με πεί-

σμα, αφοσίωση και πίστη για τα δίκαια της εργα-

τικής τάξης και όλων των εργαζομένων. 

Ο μονάκριβός μας σύντροφος έφυγε, αλλά μας 

αφήνει πλούσια παρακαταθήκη τον πατριωτισμό, 

τη γνησιότητα, την αυθεντικότητα, την ειλικρίνεια, 

τους αμέτρητους αγώνες του για τη δικαιοσύνη 

και το δίκιο της Αθάνατης Εργατιάς, την ανιδιοτελή 

προσφορά του στον απλό εργάτη, τον μεροκα-

ματιάρη άνθρωπο. Γιατί, αυτός ήταν ο Δημήτρης 

Χριστόφιας. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ο οραματιστής, ο 

επαναπροσεγγιστής, ο γνήσιος ΗΓΕΤΗΣ. 

Ο ακριβός μας σύντροφός έφυγε, έφυγε όμως 

όπως ακριβώς ήρθε, ΕΝΤΙΜΟΣ και ειλικρινής. 

Και έτσι θα τον θυμόμαστε με περηφάνια, ως τον 

δικό μας ΑΝΘΡΩΠΟ, ως τον δικό μας Δημήτρη, 

μέλος της δικιάς μας μεγάλης οικογένειας, αυτής 

του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ! 

Σε ευχαριστούμε για όλα δικέ μας Comandante! 

•Δημήτρης Χαραλάμπους 
Μέλος Συντακτικής Επιτροπής «Ν».

T
ο 1958 αποτέλεσε ίσως, 
για την Αριστερά της Κύ-
πρου ένα έτος όπου οι 

ακροδεξιές δυνάμεις του τό-
που, τόσο αυτές στην ελληνο-
κυπριακή πλευρά, όσο και αυ-
τές στην τουρκοκυπριακή 
πλευρά, την πολέμησαν λυσ-
σαλέα με δολοφονίες, κακοποι-
ήσεις, απειλές και βασανι-
σμούς, με στόχο τη 
συρρίκνωσή της. Κι αυτό που 
έχουν ήδη καταγράψει τα ιστο-
ρικά γεγονότα του τότε, είναι 
πως ο Μάιος του 1958 «βά-
φτηκε» με το αίμα ανθρώπων 
του λαού και της Αριστεράς, 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων. 
Στα τέλη του 1957, φαινόταν πια 
πολύ πιο καθαρά πως η δράση 
της ΕΟΚΑ έφτανε στο τέλος της 
και πως αντί για Ένωση με την 
Ελλάδα, ο δρόμος προς την 
λύση της Ανεξαρτησίας θα γινό-
ταν πραγματικότητα. Ο Γρίβας, 
ορκισμένος αντικομουνιστής με 
«σκοτεινό» παρελθόν κατά την 
περίοδο της Κατοχής και Αντί-
στασης στην Ελλάδα, δεν είχε 
κρύψει καθόλου τις προθέσεις 
του για την εξόντωση της Αρι-
στεράς και του ΑΚΕΛ.  
Μέχρι τις 29 Μάϊου του 1958, 
είχαν ήδη δολοφονηθεί από 
τους μασκοφόρους του Γρίβα 
μέλη του ΑΚΕΛ και της Αριστε-
ράς με τη φθηνή και ψεύτικη δι-
καιολογία της ρετσινιάς του 
«προδότη». Μια «δικαιολογία» 
που μέχρι σήμερα ουδείς απέ-
δειξε, ενώ κάθε φορά που το 
ΑΚΕΛ, συγγενείς των δολοφο-
νηθέντων και άλλοι καλούν τον 
Σύνδεσμο Αγωνιστών ΕΟΚΑ να 
αποδείξει και να καταδείξει τη 
δήθεν προδοσία που διέπραξαν 
οι άνθρωποι αυτοί, οι απαντή-
σεις δεν είναι ποτέ ξεκάθαρες ή 
συγκεκριμένες. Μάλιστα, αργό-
τερα, σε πολλές των περιπτώ-
σεων δήλωσαν πως είχαν «λά-
θος πληροφορίες», ή «υπήρξε 
σύγχυση» και άλλες φαιδρές και 
ψευδείς αναφορές. Στις 29 
Μαΐου 1958, οι φασίστες μασκο-
φόροι του Γρίβα δολοφόνησαν 
στην Αχερίτου τον Παναγιώτη 
Στυλιανού (Αρκοπάναο), ενώ 
την ίδια μέρα, οι φασίστες της 
ΤΜΤ δολοφόνησαν τον Αχμέτ 
Γιαχγιά, μέλος του Προοδευτι-
κού Συλλόγου Τ/κ Νεολαίας στη 
Λευκωσία. 
Ο Αχμέτ Γιαγχιά, Τουρκοκύ-
πριος συνδικαλιστής,μόλις 26 
χρόνων. Ήταν μέλος της επι-
τροπής του προοδευτικού αθλη-
τικο-μορφωτικού συλλόγου, 
που είχαν λεηλατήσει και κατα-
στρέψει την Πρωτομαγιά του 
1958 οι φασίστες της ΤΜΤ. Τον 
δολοφόνησαν πυροβολώντας 
τον μέσα στο σπίτι του καθώς 
κοιμόταν στο κρεβάτι του. 
Ο Παναγιώτης Στυλιανού ήταν 
ενεργό μέλος του ΑΚΕΛ. Ήταν 
πατέρας τριών παιδιών και 
ασχολείτο με την κτηνοτροφία. 
Η δολοφονία του Αρκοπάναου, 
ήταν ένα καλά προμελετημένο 

και οργανωμένο έγκλημα, απί-
στευτης αγριότητας. Πιο κάτω 
παρατίθενται αποσπάσματα 
από το βιβλίο του Μ. Που-
μπουρή, όπου καταδεικνύεται η 
αγριότητα του εγκλήματος αυ-
τού: «Τρεις μέρες πριν, παρα-
τηρήθηκε ότι στο χώρο που σύ-
χναζαν δεξιοί, κάποιοι 
κάρφωναν βελόνες στις άκρες 
των ροπάλων, αφήνοντάς τις να 
εξέχουν λίγο από το ξύλο. Ένας 
αριστερός δάσκαλος του χω-
ριού που πρόσεξε τι γινόταν, 
είπε στον υπεύθυνο του ΑΚΕΛ: 
“Φίλε Στυλλή, αυτά τα ρόπαλα 
με τις σπόντες, είναι για την Αρι-
στερά”. Γύρω στις 8.30 το πρωί 
της 29ης Μαΐου, μια μεγάλη 
ομάδα μασκοφόρων που άλλοι 
κρατούσαν τα ρόπαλα και άλλοι 
όπλα, μπήκαν βίαια στην αυλή 
του σπιτιού του Τταντή που βρι-
σκόταν ο Παναγιώτης Στυλιανού 
με τη γυναίκα του Εύα και τον 
κτύπησαν στην κεφαλή. Ζαλί-
στηκε και με τη βοήθεια της γυ-
ναίκας του μπήκε στο δωμάτιο 
και ξάπλωσε στο στρώμα. Η 
Εύα και η κόρη της Πετρού προ-
σπαθούσαν να παρεμποδίσουν 
τους μασκοφόρους να μπουν 
στο δωμάτιο. 
Τότε πέταξαν την Πετρού με τη 
βία στο δρόμο, ξυλοκόπησαν 
άγρια την Έυα σπάζοντάς της 
τα χέρια και τα πλευρά και αφού 
μπήκαν μέσα ολοκλήρωσαν το 
έγκλημά τους. Ξυλοκοπούσαν 
το θύμα μέχρι που έλιωσαν την 
κεφαλή και άλλα μέρη του σώ-
ματός του. Ο Παναγιώτης οδη-
γήθηκε στον τάφο και η σύζυγός 
του στο νοσοκομείο, από όπου 
βγήκε μετά από εννιά μήνες. 
«Όταν βγάλαμε τις ποδίνες του 
νεκρού πατέρα μας στο νοσο-
κομείο έπεφταν απ’ αυτές κομ-
μάτια κρέατα και κόκκαλα. Τον 
είχαν λιώσει με τα ρόπαλα», 
αφηγείται η κόρη του Πετρού.» 
Η 29η Μάϊου 1958 μπορεί δί-
καια να θεωρείται από όσους 
αγωνίζονται για επανένωση και 
ειρήνη, μια μέρα σύμβολο. Μια 
μέρα σύμβολο για το τι εστί εθνι-
κισμός, και πως αυτός ανεξαρ-
τήτως προέλευσης (τουρκικής ή 
ελληνικής), ομιλεί στο τέλος την 
ίδια γλώσσα, επιδίδεται στα ίδια 
πολιτικά εγκλήματα, και καταλή-
γει στις ίδιες συνέπειες, που δεν 
είναι άλλες από το μίσος μεταξύ 
των δύο κοινοτήτων, τη διαί-
ρεση και τέλος την καταστρο-
φική διχοτόμηση του νησιού 
μας. Η 29η Μάϊου 1958 αποδει-
κνύει μέσα από την τραγικότητα 
της, την ειρωνική σύνδεση της 
εκ και της τκ ακροδεξιάς, που 
δεν είναι τίποτα άλλο στο τέλος 
της μέρας από δυο συγκοινω-
νούντα δοχεία. 
•Αφροδίτη Κατσή 
Υπεύθυνη Γραφείου  
Επαναπροσέγγισης ΚΣ ΕΔΟΝ

Παναγιώτης Στυλιανού και Άχμετ Γιαγχιά
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Ο Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ  ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟ 1964 
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 3ο   
Η ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ 
(ΟΥΝΦΙΚΥΠ) 
Η Κυπριακή Κυβέρνηση, αντί να 
δεχτεί δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο 
έδαφός της, προτίμησε να ζητήσει 
τη βοήθεια του Οργανισμού Ηνω-

μένων Εθνών, και στις 4 Μαρτίου 1964 το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας, με την Απόφαση αρ. 186,  σύ-
στησε ομόφωνα την εγκατάσταση ειρηνευτικής 
δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο. Η UNFICYP βρί-
σκεται στην Κύπρο από το 1964 μέχρι σήμερα!   
Στις 27 Μαρτίου 1964, ο U. Thant, Γενικός Γραμ-
ματέας του ΟΗΕ, διόρισε τον Sakari Severi Tuo-
mioja  σαν τον πρώτο Μεσολαβητή. Ο Τουομιόγα 
ανταποκρινόμενος στην εντολή του ΟΗΕ άρχισε 
τις διαβουλεύσεις του στη Λευκωσία, Αθήνα και 
Άγκυρα αναζητώντας τη λύση που θα ήταν απο-
δεκτή από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Η άνοδος του Γεωργίου Παπανδρέου στην 
εξουσία 
Στις 3 Νοεμβρίου 1963, ο Γεώργιος Παπανδρέου, 
αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, κέρδισε τις εκλο-
γές και τερμάτισε την έξουσία του Συντηρητικού 
Κόμματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή – της 
Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (EΡE), που κρά-
τησε για οχτώ χρόνια (1955 - 1963).  
Στις 16 Φεβρουαρίου 1964, ο Παπανδρέου επα-
νεκλέχτηκε με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία. 
Όλοι πίστευαν ότι ο Παπανδρέου θα ακολου-
θούσε μια πιο φιλελεύθερη πολιτική (σε σύγκριση 
με εκείνη του Καραμανλή) και ότι θα συνεργαζό-
ταν πιο στενά με τον Μακάριο.  
Η απόφαση του Μακαρίου να καταγγείλει τις Συμ-
φωνίες  Εγγύησης και με πρώτο βήμα την άρνηση 
του να δεχτεί την αντικατάσταση των ανδρών της 
Τουρκικής Δύναμης Κύπρου (ΤΟΥΡΔΥΚ) είχε εξορ-
γίσει τον Τούρκο πρωθυπουργό Ινονού και έβρισκε 
τον Παπανδρέου αντίθετο γιατί οι μονομερείς πρω-
τοβουλίες  του μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πο-
λεμική σύρραξη με την Τουρκία.  
Η αποστολή της Ελληνικής Μεραρχίας 
Ο Παπανδρέου κάλεσε τον Μακάριο στην Αθήνα τον 
Απρίλιο 1964 και στη συνάντησή τους βρισκόταν και 
ο Γρίβας. Εκεί συμφώνησαν στο «Δεκάλογο του Πα-
πανδρέου» όπου επιβεβαιωνόταν ανάμεσα σ’ άλλα, 

ότι «οι Συνθήκες της Ζυρίχης αποδείχτηκαν εκ των 
πραγμάτων ακατάλληλες, ότι ήταν πρόκληση για μια 
μειοψηφία του 18% να επιβάλλει τις θελήσεις της 
στην πλειοψηφία του 80% και ότι η μόνη λύση είναι 
αυτή που επιτρέπει στον κυπριακόν λαόν να απο-
φασίσει ελεύθερα και κυριαρχικά για το μέλλον». 
Ο Παπανδρέου υποσχέθηκε στον Μακάριο στρατιω-
τική βοήθεια και μέχρι τα μέσα του καλοκαιριού 1964, 
μια Ελληνική Μεραρχία γύρω στις 10,000 Έλληνες 
αξιωματικούς και στρατιώτες είχαν ήδη σταλεί στο 
νησί.  Η «μυστική» αποστολή της Ελληνικής Μεραρ-
χίας ήταν παράνομη και αντισυνταγματική και την ευ-
θύνη την έφεραν ο Παπανδρέου και ο Μακάριος.  
Αυτό που ειπώθηκε ήταν πως η παρουσία των ελ-
ληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είχε σκοπό να απο-
τρέψει πιθανή εισβολή των Τούρκων. Κάποιοι πάλι 
υποστήριξαν ότι ο Παπανδρέου υποπτευόταν τον 
Μακάριο και ήθελε να τον «παρακολουθεί», γιατί είχε 
αρχίσει να "φλερτάρει" με τη Σοβιετική Ένωση και το 
ανατολικό μπλοκ!  
Όποιοι κι αν ήταν οι λόγοι, επρόκειτο για μια πολύ 
απερίσκεπτη απόφαση, γιατί τόσο ο Γεώργιος 
Παπανδρέου όσο και ο Μακάριος αγνόησαν εξο-
λοκλήρου το γεγονός ότι η Κύπρος ήταν μια ανε-
ξάρτητη Δημοκρατία, και κάθε απόφαση για την 
τοποθέτηση τμήματος στρατού (πέραν από αυτό 
που προσδιοριζόταν στις Συμφωνίες του 1959) 
ήταν και παράνομη και αντισυνταγματική.  
Η άφιξη του Γρίβα και η συνάντηση του με 
τον Μακάριο 
Στις 12 Ιουνίου 1964, με τη συναίνεση της Ελληνικής 
Κυβέρνησης, ο Γρίβας έφτασε μυστικά στην Κύπρο. 
Η επίσκεψή του θα παρέμενε μυστική και δε θα διαρ-
κούσε περισσότερο από μία εβδομάδα. Ο Γρίβας 
όμως δε γύρισε στην Αθήνα όπως είχε αρχικά συμ-
φωνηθεί, αλλά παρέμεινε στην Κύπρο και αργότερα 
ανέλαβε την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς.  
Την επόμενη μέρα στις 13 Ιουνίου 1964 συναντήθηκε 
με τον Μακάριο όπου πρότεινε τη δημιουργία Κυ-
πριακού Στρατού, πρόταση την οποία αποδέχτηκε ο 
Μακάριος.  Αυτή ήταν μια ακόμη παραβίαση των 
Συμφωνιών και του Συντάγματος, γιατί πουθενά δεν 
αναφερόταν η ύπαρξη Κυπριακού Στρατού.   
Σε έκθεση που έστειλε ο Γρίβας στην Ελληνική Κυ-
βέρνηση στις 18 Ιουνίου αναφερόταν στις συνομιλίες 
που είχε με τον Μακάριο και ο οποίος αποδεχόταν 
τις προτάσεις του, δηλαδή τη «δημιουργία κυπριακού 

στρατού ικανού να αντιμετωπίσει τουρκικήν εισβολήν  
και που είναι απαραίτητος δια την επίλυσιν του 
Κυπριακού συμφώνως προς τον ταχθέντα σκο-
πόν, ήτοι την δια δημοψηφίσματος έκφρασιν της 
θελήσεως του Κυπριακού λαού, η οποία δεν δύ-
ναται να είναι άλλη παρά η Ένωσις».    
Μιλώντας στο ραδιόφωνο λίγες μέρες μετά την άφιξή 
του, ο Γρίβας δήλωνε ότι ο σκοπός της επίσκεψής 
του αφορούσε τρία πράγματα:  
1. Να κηρύξει την ενότητα και την αδελφοσύνη ανά-
μεσα στους  Ελληνοκυπρίους.  
2. Να ασκήσει την επιρροή του ώστε να επιτευχθεί 
ειρηνική συνύπαρξη με τους Τούρκους.  
3. Να υποστηρίξει και να βοηθήσει τις κυβερνήσεις 
της Ελλάδας και της Τουρκίας έτσι ώστε να βρεθεί 
μια δίκαιη λύση και οι Κύπριοι να μπορούν να 
ασκήσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης.  
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου 
δήλωσε σε συνέντευξή του στις 27 Ιουνίου 1964 ότι 
"η παρουσία του Γρίβα στην Κύπρο είναι εξαιρετικά 
χρήσιμη γιατί συμβάλλει στη σταθερότητα της ειρή-
νης!"  Στην πραγματικότητα, ίσχυε το αντίθετο. Η 
άφιξη και ο ρόλος του Γρίβα έβαζαν πολλούς σε υπο-
ψίες όχι μόνο τους Τουρκοκύπριους και την κυβέρ-
νηση της Άγκυρας, αλλά και όσους Τουρκοκύπριους 
είχαν αποδεχτεί την Ανεξαρτησία σαν την τελική λύση. 
Η άφιξη του Γρίβα χαιρετίστηκε από εκείνους τους 
Ελληνοκύπριους που τον θεωρούσαν ως τον αγωνι-
στή της Ένωσης και που πίστευαν ότι προδόθηκε 
από τις πολιτικές επιλογές του Μακαρίου. Στη συνέ-
χεια, ο Γρίβας τοποθετήθηκε επικεφαλής των ελληνι-
κών δυνάμεων στο νησί. Πολλοί είδαν την άφιξή του 
τον Ιούνιο ως έναν τρόπο για να παρακολουθείται ο 
Μακάριος στις συναλλαγές του με τη Σοβιετική 
Ένωση και τις χώρες του Ανατολικού μπλοκ. 
Ο Γιωρκάτζης θέλει την Μεραρχία υπό τον 
έλεγχο του! 
Σε μια συνάντηση μεταξύ των Παπανδρέου, Μακα-
ρίου, Γρίβα, Πέτρου Γαρουφαλιά (Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας) και Πολύκαρπου Γιωρκάτζη, η οποία πρα-
γματοποιήθηκε στο Καστρί στην Αθήνα (κατοικία του 
Γεωργίου Παπανδρέου), ο Κύπριος Υπουργός Εσω-
τερικών και Άμυνας, Πολύκαρπος Γιωρκάτζης, υπο-
στήριξε ότι θα έπρεπε να είναι επικεφαλής όλων των 
Ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο. Ο ομόλογός του 
Έλληνας Υπουργός, Πέτρος Γαρουφαλιάς, εξοργι-
σμένος αντέδρασε, λέγοντας ότι όσο εκείνος θα είναι 

Υπουργός Άμυνας "όλα τα ελληνικά στρατεύματα θα 
λογοδοτούν σε εκείνον".  
Ο Γαρουφαλιάς υπενθύμισε επίσης στον Κύπριο 
Υπουργό τις Συμφωνίες της Ζυρίχης-Λονδίνου, όπου 
αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τη θέση του Υπουργού 
Άμυνας στην Κύπρο θα πρέπει να κατέχει ένας Τουρ-
κοκύπριος και ότι ο ίδιος (ο Γιωρκάτζης) θα πρέπει 
να θεωρείται απλώς ως Υπουργός Εσωτερικών.  
Εκείνο που ο Έλληνας Υπουργός παραδόξως δεν 
είπε ήταν ότι τόσο η Ελληνική όσο και η Τουρκική κυ-
βέρνηση παραβίαζαν συνεχώς τις Συμφωνίες της Ζυ-
ρίχης-Λονδίνου και το Κυπριακό Σύνταγμα τοποθε-
τώντας παράνομα χιλιάδες στρατιώτες στο έδαφος 
μιας ανεξάρτητης Δημοκρατίας με τη συγκατάθεση 
μάλιστα της νόμιμης κυβέρνησης και της τουρκοκυ-
πριακής ηγεσίας! 
Ελλάδα, Τουρκία και Κυπριακή ηγεσία παρα-
βιάζουν τις Συμφωνίες 
Την ίδια ώρα που η ελληνική κυβέρνηση έστελνε 
στρατιωτική βοήθεια στην κυβέρνηση του Μακα-
ρίου παραβιάζοντας έτσι τόσο το Σύνταγμα όσο 
και τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, το ίδιο έκανε 
και η τουρκική κυβέρνηση ενισχύοντας στρατιω-
τικά τους τουρκοκυπρίους στην περιοχή της Μαν-
σούρας - Κόκκινα.  Η Τ.Μ.Τ. με βάρκες εκφόρτωνε 
στρατιωτικό υλικό τα βράδυα από τουρκικά πλοία 
που αγκυροβολούσαν στα ανοιχτά.  
Εκπρόσωπος των Ενωμένων Εθνών δήλωσε στις 
11 Ιουλίου 1964 στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσων 
ότι τις προηγούμενες μερικές μέρες αποβιβάζονταν 
στην περιοχή της Μανσούρας – Κόκκινα, 500 άντρες 
την ημέρα. Αυτό το επιβεβαίωνε και εκπρόσωπος 
της τουρκικής κυβερνησης στο Ραδιοσταθμό του Λον-
δίνου λέγοντας ότι η αποβίβαση αποτελούσε αντίμε-
τρο για την ελληνική στρατιωτική αποστολή. 
Παρόλο που ο Μακάριος είχε συμφωνήσει για απο-
στολή 2,000 αξιωματικών και οπλιτών, τον Αύγουστο 
του 1964 βρίσκονταν στην Κύπρο 7,328 οπλίτες και 
958 αξιωματικοί.  Με τον τρόπο αυτό, τόσο οι κυβερ-
νήσεις των δύο χώρων, όσο και οι ηγεσίες των ελλη-
νοκυπρίων και τουρκοκυπρίων, όχι μόνο παραβίαζαν 
τις Συνθήκες και την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας που υπέγραψαν, αλλά με τις πράξεις τους 
τορπίλιζαν την συνύπαρξη των κατοίκων και έβαζαν 
λάδι στη φωτιά γιατί μετέτρεπαν την Κύπρο σε ένα 
πολύ επικίνδυνο οπλοστάσιο. 
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Δεύτερη νίκη Τσιτσιπά στο  
τουρνουά του Μουράτογλου  

Ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα τον Άρη με 3-1 
που κατέβηκε για… εκδρομή στον Αθηνά και δεν 
εμφανίστηκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. 
Στο 1ο μόλις λεπτό, ο Βαλμπουενά έβγαλε τη σέ-
ντρα αλλά ο Μασούρας δε βρήκε την μπάλα μέσα 
από την περιοχή και στο 8’ ο Μπα έδιωξε άσχημα 
πάνω στον Γκάμα, που από ιδανική θέση πλα-
σάρε άστοχα. Στο 17΄ο Άρης απείλησε ξανά με 
σουτ του Φετφατζίδη έξω από την περιοχή με 
την μπάλα να περνά λίγο έξω. 
Τελικά στο 26’ ο Δεληζήσης έκανε τραγικό λάθος, 
ο Καμαρά του έκλεψε την μπάλα και έδωσε στον 
Βαλμπουενά που έπεσε στην περιοχή μετά το 
μαρκάρισμα του Δεληζήση, η φάση συνεχίστηκε 
και ο Καμαρά έκανε το 1-0 με σουτ. Μάλιστα με 
τη σέντρα σχεδόν, ο Ελ Αραμπί έκλεψε έδωσε 
στον Καμαρά κι εκείνος έγραψε το 2-0. 
Στο 33’ και στο 35’ ο Ολυμπιακός απείλησε με 
τους Μπουχαλάκη και Ελ Αραμπί και στο 38’ ο 
Καμαρά έκανε το γύρισμα από δεξιά, οι κόντρες 
ευνόησαν τον Μασούρα που πλάσαρε από κοντά 
για το 3-0. 
Στο 45’ ο Μπουχαλάκης έκανε το γύρισμα από 

δεξιά και ο Βαλμπουενά έπιασε το σουτ αλλά ο 
Κουέστα έσωσε. 
Στο 56’ ο Ιντέγε τσίμπησε την μπάλα και πέρασε 
τον Σαμ έδωσε στη συνέχεια για τον Λάρσον που 
καθυστέρησε και τον έκλεισαν οι γηπεδούχο ενώ 
στο 57’ ο Λάρσον σούταρε μέσα από την περιοχή 
και λίγο αριστερά και έστειλε την μπάλα στο δεξί 
δοκάρι του Σα. 
Τελικά στο 64ο λεπτό ο Μαντσίνι σέντραρε, η 
μπάλα έφτασε στον Ιντέγε που μείωσε σε 3-1 
από κοντά. Στο 83ο λεπτό ο Ολυμπιακός κέρδισε 
πέναλτι αλλά ο Κουέστα απέκρουσε την εκτέλεση 
του Φορτούνη. 
Στο 90+4′ ο Μπα έκανε τραγικό λάθος αλλά ο 
Ιντέγε έχασε απίθανη ευκαιρία. 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μάρτινς): Σα, Τσιμίκας, 
Μπα, Σισέ, Ομάρ, Γκιγέρμε, Μπουχαλάκης (52’ 
Καφού), Καμαρά, Βαλμπουενά (52’ Φορτούνης), 
Μασούρας (77’ Λοβέρα), Ελ Αραμπί (52’ Χασάν) 
ΑΡΗΣ (Μίκαελ Ένινγκ): Κουέστα, Ροζ, Δεληζήσης 
(45+2’ Σόουζα), Βέλεθ, Κόρχουτ, Ματίγια, Σάσα, 
Λάρσον (76’ Μπα), Γκάμα (76’ Τόνσο), Φετφατζί-
δης (46’ Μαντσίνι), Ιντέγε.

Ελλάδα: Εύκολη νίκη για Ολυμπιακό

Η μεγάλη ώρα της επιστροφής στην ποδοσφαι-
ρική δράση στην Αγγλία έχει φτάσει και οι ποδο-
σφαιρόφιλοι απόλαυσαν χθές Τετάρτη τη Μάντσε-
στερ Σίτι με την Άρσεναλ σε εξ αναβολής αγώνα 
της 27ης αγωνιστικής, διεξήχθει και ο αγώνας 
ανάμεσα σε Άστον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ. 
Η Πρέμιερ Λιγκ θα συνεχιστεί το τετραήμερο από 
Παρασκευή 19 Ιουνίου μέχρι Δευτέρα 22 του μήνα 
με τους αγώνες της 30ης αγωνιστικής. 
Η Λίβερπουλ είναι ουσιαστικά η φετινή πρωτα-
θλήτρια καθώς έχει 25 βαθμούς διαφορά από την 
2η στη βαθμολογία Μάντσεστερ Σίτι, η οποία αν 
ηττηθεί απόψε από την Άρσεναλ, θα στέψει την 
Λίβερπουλ από απόψε πρωταθλήτρια. 
Το πρόγραμμα από τις 17/6 έως και τις 2/7, το 
οποίο έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνει τους δύο 
αποψινούς εξ αναβολής αγώνες, καθώς και τρεις 
πλήρεις αγωνιστικές ημέρες.  
Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως: 
30η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Παρασκευή 19/6 
18:00 Νόριτς-Σαουθάμπτον 

20:15 Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 
Σάββατο 20/6 
12:30 Γουότφορντ-Λέστερ 
15:00 Μπράιτον-Άρσεναλ 
17:30 Γουέστ Χαμ-Γουλβς 
19:45 Μπόρνμουθ-Κρίσταλ Πάλας 
Κυριακή 21/6 
14:00 Νιούκαστλ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 
16:15 Άστον Βίλα-Τσέλσι 
19:00 Έβερτον-Λίβερπουλ 
Δευτέρα 22/6 
20:00 Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 
31η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
Τρίτη 23/6 
16:00 Λέστερ-Μπράιτον 
18:15 Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 
Τετάρτη 24/6 
18:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 
18:00 Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 
18:00 Νόριτς-Έβερτον 
18:00 Γουλβς-Μπόρνμουθ 
20:15 Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας

Επανέναρξη της Πρέμιερ Λιγκ  

Συνεχίζει ακάθεκτος ο Έλληνας τενίστας Στέφα-
νος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Μουράτογλου 
Ultimate Tennis Showdown. 
Στην 2η αγωνιστική του τουρνουά, ο Τσιτσιπάς 
πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση επικρά-
τησε πολύ δύσκολα του Ρισάρ Γκασέ στον «ξα-
φνικό θάνατο». Σύμφωνα με τους κανονισμούς 
του τουρνουά, οι δύο αντίπαλοι παίζουν σετ 
διάρκειας δέκα λεπτών και νικητής αναδεικνύε-
ται, αυτός που θα κατακτήσει τρία σετ. 
Οι δύο τενίστες μοιράστηκαν τα πρώτα σετ και 
οδηγήθηκαν στο 5ο και τελευταίο. Εκεί σύμφωνα 

με τους ιδιαίτερους κανονισμούς του τουρνουά, 
όποιος κατακτούσε δύο συνεχόμενους πόντους 
θα έπαιρνε τη νίκη. Ο Τσιτσιπάς τελικά ήταν αυ-
τός που χαμογέλασε και διπλασίασε τις επιτυχίες 
του στο τουρνουά. 
Ο Τσιτσιπάς βρίσκεται πλέον στη 3η θέση του 
ομίλου με δύο νίκες και τρία χαμένα δεκάλεπτα, 
πίσω μόνο από τους Μπερετίνι και Ποπούριν 
που έχουν χάσει μόλις δύο δεκάλεπτα. 
Το σύστημα της διοργάνωσης προνοεί πως όλοι 
οι τενίστες θα αγωνιστούν ενάντια σε όλους.
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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:00 
Ταμτάκος ο Ηλεκτρονικός Γύφτος 
(1987). Κωμωδία με τους Μιχάλη 
Μόσιο, Λευτέρη Μελέτη, Βίλμα Τσα-
κίρη, Έφη Θεοχάρη, Δήμητρα Νο-
μικού, Δημήτρη Ιωακειμίδη, Δημή-
τρη Μπάνο. Ο Ταμτάκος αποφασίζει 
να ακολουθήσει το ρεύμα της επο-
χής και ανοίγει μια επιχείρηση με 
κομπιούτερ. Οι δουλειές του όμως 
δεν πηγαίνουν και πολύ καλά και 
επιπλέον είναι καταχρεωμένος. 
Ακόμα έχει να αντιμετωπίσει έναν 
ιπποδρομιάκια γαμπρό, έναν χαζοχαρούμενο 
αδελφό και μια αρραβωνιάρα που ζητάει γάμο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30  
Μαζί σου για Πάντα (1966).  Αισθηματική ταινία με 
την Κάτια Αναλυτή, Ερρίκο Μπριόλα, Μάνο Κατράκη, 
Σάσα Καζέλη, Μάνο Καββαδία.  Ένας εργάτης αρ-
ραβωνιασμένος με την ιδιοκτήτρια του εργοστασίου 
στο οποίο δουλεύει, μετά από παράκληση της μάνας 
του βγαίνει παράλληλα με μια φτωχή κοπέλα, η 
οποία είναι άρρωστη και σύντομα θα πεθάνει.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:35  
Επαναστάτης Χωρίς Αστεία (1988). Πολιτική κω-
μωδία με τους Γιώργο Κωνσταντίνου, Μάρκο Λεζέ, 
Μαίρη Χαλκιά, Άννα Ανδριανού, Κώστα Μακέδο. 
Ένα λαϊκό κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές μοιράζο-
ντας υποσχέσεις στο λαό για αλήθεια και διαφάνεια, 
αλλά όταν τελικά ο λαός το ψηφίζει και παίρνει στα 
χέρια του την εξουσία, όλες οι υποσχέσεις πάνε 
στο... βρόντο..  
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:15  
Παρακαλώ́, Γυναίκες μην Κλαίτε (1992). Κωμωδία 
με τους Δημήτρη Βλάχο, Αργύρη Μπακιρτζή, Δώρα 
Μασκλαβάνου. Δυο αγιογράφοι, αστρολόγοι και 
αγύρτες μαζί, εγκαθίστανται έξω από μια εκκλησία 
της Αρκαδίας και προκαλούν την άφιξη πάρα πολλού 
κόσμου ιδίως γυναικών.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:40  
Ανοικτή́ Επιστολή́ (1968). Δραματική ταινία με τους 
Νικηφόρο Νανέρη, Ελένη Θεοφίλου, Μπέττυ Αρβα-
νίτη, Δήμητρα Ζέζα, Μπέττυ Βαλάση. Ο Δημήτρης 
περιφέρεται σαν ήρωας του Τρυφώ στην Αθήνα της 
δεκαετίας του εξήντα. Μνήμες από την Κατοχή, επι-
σκέψεις σε νυχτερινά μπαρ, ερωτοτροπίες με γυ-
ναίκες βγαλμένες από τα swinging 60s και η συντη-

ρητική οικογένεια του συνθέτουν το πορτρέτο ενός 
άντρα που μετεωρίζεται, ακριβώς όπως και η εποχή 
του, ανάμεσα σε έναν κούφιο εκμοντερνισμό και στο 
μικροαστικό βόλεμα.  
KYΡIAKH 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00  
Ιαγουάρος (1994). Ψυχολογικό δράμα με την Νινή 
Βοσνιάκου, Υβόννη Μαλτέζου, Δημήτρη Καταλειφό, 
Ακύλα Καραζήση, Ταξιάρχη Χάνο, Ηρώ Νικολάου, 
Χριστίνα Πεγίου. Βρισκόμαστε στα μέσα του 1960 
και η Φιλιώ, χήρα του Ανδρέα Καλλιμανόπουλου, 
ενός ήρωα της Αντίστασης, που είχε εκτελεστεί τον 
Δεκέμβριο του 1944, έρχεται από τη Βοστώνη στην 
Αθήνα προκειμένου να διευθετήσει το μερίδιο της 
πατρικής περιουσίας που ανήκει στον γιο της που 
επίσης ζει στις ΗΠΑ. Η αδελφή του Ανδρέα, η Δήμη-
τρα, την υποδέχεται στο αεροδρόμιο και την πηγαί-
νει, σχεδόν με το ζόρι, στο πατρικό της όπου μένει 
με τον άντρα της, τον Ηλία, και τις δυο κόρες τους. 
Οι δύο γυναίκες έχουν να ιδωθούν από το τέλος του 
πολέμου κι έχουν διαφορετικές μνήμες απ’ τα γεγο-
νότα και κάποια στιγμή θα έρθουν σε σύγκρουση.  
KYΡIAKH 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:15 
Η Βασίλισσα της Ρέγγας (1987). Κωμωδία με την 
Ρένα Βλαχοπούλου, Καίτη Πάνου, Κώστα Καρα-
γιώργη, Βανέσα Τζελβέ , Νίκος Βανδώρος. Η Ρένα 
κληρονομεί μια εταιρία που εισάγει ρέγγες. Προσπα-
θεί λοιπόν να μπει στους κύκλους της υψηλής κοι-
νωνίας προσποιούμενη την αριστοκράτισσα. Όμως 
με αυτόν τον τρόπο πέφτει κάθε φορά θύμα υποψή-
φιων γαμπρών που θέλουν να βάλουν χέρι στην 
περιουσία της. Όταν η Ρένα καταλαβαίνει το τι γίνεται 
αρχίζει το πανηγύρι...  
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:45  
Πόκερ Φέις (2012). Κωμωδία με τους Άλκη Κούρ-
κουλο, Έυη Σαουλίδου, Αντώνη Καφετζόπουλο, Δη-
μήτρη Πιατά, Γιώργο Πυρ-
πασόπουλο. Η Νίκη έχει 
χάσει από μικρή το «χάρι-
σμά» της, ένα λούτρινο πα-
παγάλο, και μαζί την τύχη 
της. Όταν καταλαβαίνει πως 
τον έχει ο «Αδιάβροχος», 
ανίκητος πρωταθλητής του 
πόκερ και γυναικάς, αποφα-
σίζει να ενδώσει στο φλερτ 
του για να τον πάρει πίσω. 

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:45  
Ματζουράνα (2013). Δραματική κωμωδία με την 
Ναταλία Δραγούμη, Γιούλικα Σκαφίδα, Σήφη Πολυ-
ζωίδη, Μαρία Ρισκάκη. Η Άννα είναι ένα 11χρονο 
χαρισματικό κορίτσι το οποίο συμμετέχει σε έναν τη-
λεοπτικό διαγωνισμό μαγειρικής. Ξαφνικά όμως αρ-
χίζει να παθαίνει παράξενα ατυχήματα και να ανα-
πτύσσει μια προβληματική συμπεριφορά, την οποία 
προσπαθούν να κατανοήσουν τόσο η απαιτητική, 
υπερπροστατευτική μητέρα της όσο και η παιδοψυ-
χολόγος της εκπομπής. 
ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:15  
Να Ζήσουν τα Φτωχόπαιδα (1959). Κωμωδία με 
τους Μίμη Φωτόπουλο, Κώστα Χατζηχρήστο, Μπε-
άτα Ασημακοπούλου, Ρίκα Διαλυνά. Ένας εύπορος 
άντρας, ο Τώνης είναι ερωτευμένος με μια φτωχή 
κοπέλα και  θέλει να την παντρευτεί παρά τις αντιρ-
ρήσεις του πατέρα του. Ο αδερφός της κοπέλας 
ερωτεύεται την αδερφή του Τώνη και τα πράγματα 
μπλέκονται ακόμα πιο πολύ.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:35  
Ο Χαρτοπαίχτης (1990).  Δρα-
ματική ταινία με τους  Αλέκο Αλε-
ξανδράκη,  Ελένη Ερήμου, 
Γιώργο Σίσκο, Νίκο Βανδώρο, 
Παύλο Χαϊκάλη. Ο Νίκος Βρανάς 
τυχοδιώκτης και γυναικάς, ζει 
χρόνια στη Γαλλία αλητεύοντας 
και χαρτοπαίζοντας από καζίνο σε 
καζίνο. Ένα βράδυ σε ένα τραπέζι 
σεμέν ντε φερ ενός καζίνου του 
Παρισιού, λαμβάνει ένα τηλεγρά-
φημα ότι ο μεγαλύτερος αδερφός 
του που ζει στην Αθήνα αυτοκτό-
νησε ύστερα από μια μεγάλη οικονομική κατα-
στροφή. Ο Νίκος αποφασίζει να γυρίσει πίσω στην 
Ελλάδα και να εκδικηθεί τον μεγαλοβιομή-χ α ν ο 
Μαύρο  που ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κατέστρεψε 
τον αδερφό του.  
Πέμπτη 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:50  
Ο Δεύτερος Μήνας του Μέλητος (1990). Ρομαντική 
κωμωδία με τους Παύλο Ευαγγελόπουλο, Ηρώ Μου-
κίου, Γιώργος Λουκάκης, Άννα Δήμα, Ακτή Δρίνη. Ο 
Άλκης, επίδοξο φωτομοντέλο, αν και νέος, έχει ένα 
θυελλώδες παρελθόν. Σε κάποια στιγμή επιπολαι-
ότητας, παντρεύτηκε την Λιάνα, αλλά ο γάμος τους 
είχε ένα γρήγορο και άδοξο τέλος...
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ΠΕΜΠΤΗ 18 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: Αρ-
χαιολογικός Χώρος της Ευρωπού 
στο Κιλκίς 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ταμτάκος ο 
Ηλεκτρονικός Γύφτος (1987) 
23:25 Μουστάκας: Δημόσιος Υπάλ-
ληλος και η Γκόλφω  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 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: Μαζί σου 
για Πάντα  
22:35 Ελληνική Ταινία: Επαναστά-
της Χωρίς Αστεία 
ΣΑΒΒΑΤΟ 20 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 Συνέντευξη με τον Κ. Γεώρ-
γιο Πίππα. The 811 Mayor of Cam-
bridge & Hon University Fellow, 
Knight of St. George. 
20:15 Ελληνική Ταινία: Παρακαλώ, 
Γυναίκες μην Κλαίτε  
21:40 Ελληνική Ταινία: Ανοικτή́ Επι-
στολή́  
23:15 Ελληνική Ταινία: Καμπαρέ με 
την Αλίκη Βουγιουκλάκη 
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
19:35 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή  
20:15 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ιαγουάρος  
22:15 Ελληνική Ταινία: Η Βασίλισσα 
της Ρέγγας 
23:45 Ο Μουστάκας στην Φυλακή  
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 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: Πόκερ Φέις  
23:20 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 23 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: Ματζουράνα 
22:15 Ελληνική Ταινία: Να Ζήσουν 
τα Φτωχόπαιδα  
23:45 Ο Μουστάκας Πάπας της Ρώμης  
ΤΕΤΑΡΤΗ 24 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: Ο Χαρτοπαί-
χτης  
22:55 Με τον Φακό του Hellenic 
TV:  Wine Festival 2019 Μουσικό 
Πρόγραμμα Πέγκι Ζήνα

ΠΕΜΠΤΗ 18/6 
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 19/6 
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 20/6 
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 21/6 
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 22/6  
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 23/6 
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 24/6 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Σπιτομαγειρέματα  
08.00 Το καφενείο (Ε) 
09.00 Οι Γενιές της Σιωπής  
09.30 Από μέρα σε μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.35 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Μένουμε Σπίτι  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι  
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα από τον LGR. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 
Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 
Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 
LGR. 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι με την Κατερίνα Νεοκλέους 
12:00 Χρυσές Επιτυχίες 14:00 
Party time με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλαλάς 20:00 Ελλη-
νικές Επιτυχίες 21:00 Friday 
Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-
τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
19:00 Σαββατόβραδο στον 
LGR,  22:00 Greek Party με τον 
Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox 07:00 Κα-
λημέρα Κυριακή με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Μια φορά και 
έναν καιρό 10:45 Θεία Λειτουρ-
γία 12:30 Μουσικές Επιλογές 
13:00 Απόγευμα της Κυριακής 
με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Στις 
γειτονιές με την Κατερίνα Μπα-
ροτσάκη 17:00 Ζήτω το Ελλη-
νικό Τραγούδι με τον Μιχάλη 
Γερμανό 19:00 Τα τραγούδια της 
ψυχής με τον Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν τη μια 
το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Μόνο 
Ελληνικές Επιτυχίες 16:00 
Drive Time με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 The Greek Music Mon-
day Mix 22:00 Δευτέρα βράδυ με 
τον Κρις Θεοχάρους ΤΡΙΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Ελληνικές Επιτυ-
χίες με την Κατερίνα Μπαρο-
τσάκη. 14:00 Λαϊκό κομπολόι με 
τον Γιώργο Γρηγορίου 16:00 
Drive Time με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Ελληνικές Επιτυχίες  
20:00 Young and connected 
scandalous με την Κατερίνα Νε-
οκλέους 22:00 Hellenic Show με 
τον DJ Avgoustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Λονδίνο Καλη-
μέρα από τον LGR 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τη Σούλα 
Βιολάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες 
με τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊ-
κές επιτυχίες με την Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
με τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show με την Lucy 
Loizou, ή την εκπομπή Talking 
Property 20:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 22:00 Χαλαρά με Στυλ με 
τον Γιάννη Ιωάννου.
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Boris Johnson: UK has turned 
the tide in COVID-19 fight 

P
rime Minister Boris 

Johnson believes the 

UK has "turned the tide" 

in the fight against coronavirus. 

The British PM made the 

claim during his appearance at 

the COVID-19 news briefing in 

Downing Street on Tuesday. It 

came after he was asked about 

his assertion back in March that 

the UK could "turn the tide" on 

the coronavirus within 12 weeks. 

"I really think we did," he said, 

adding that "we went through 

the peak" and have "flattened 

the sombrero." 

Mr Johnson added that 

"many, many tens of thousands 

of lives at least" have been 

saved through a collective effort 

to control the spread of the 

virus. 

He acknowledged the last few 

months have been a "very, very 

difficult time for our country - 

but we are coming through it." 

He continued: "We are seeing 

the first chink of light and the 

hope that there will be prepara-

tions, treatments - there already 

are - that could make a big       

difference to mortality rates and 

we are making big investments 

in vaccines. None of that negates 

the importance of us continuing 

to follow the rules, control the 

virus and save lives." 

The PM declared: "We've 

turned the tide on it, we haven't 

yet, finally, defeated it." 

Critics of the government's 

handling of the crisis, including 

Labour leader Sir Keir Starmer, 

has said that Mr Johnson was 

too slow in introducing the lock-

down, adding that if he had 

acted sooner, many lives would 

have been saved. 

One of the government's 

former key advisers told MPs 

earlier this month that deaths 

could have been reduced "by at 

least half" if the lockdown had 

been introduced sooner. 

Professor Neil Ferguson, of 

London's Imperial College, told 

the Commons science commit-

tee: "The epidemic was doubling 

every three to four days before 

lockdown interventions were   

introduced. So, had we intro-

duced lockdown measures a 

week earlier, we would have    

reduced the final toll by at least 

a half." 

Critics of the government's 

handling of the outbreak also 

point to the fact that the UK  

has the third highest number of 

recorded COVID-19 deaths in 

the world (41,969). 

But ministers have argued that 

international comparisons are 

not comparing like-for-like due 

to differences in how deaths are 

recorded and data collected. 

Meanwhile, Britain is reviewing 

its two-metre social distancing 

rule ahead of the next stage of 

lockdown easing planned for 

July 4, when bars, restaurants 

and hairdressers could reopen 

in England. 

Mr Johnson said progress       

in tackling the coronavirus      

pandemic had created “room 

for manoeuvre” on the rule, 

which many employers have 

said will make it harder to get 

back up to speed. 

“We’ll work closely with the 

scientists at all times and make 

the right decision on the basis 

of safety, health and stopping 

the disease,” he said. 

Lowering the distance people 

have to maintain from one another 

could provide an immediate 

benefit for badly-hit English pubs. 

Airlines have also warned of 

huge job losses because of      

the quarantine policy Britain      

introduced last week.

A
 cheap and widely-

used steroid called 

dexamethasone has 

become the first drug shown 

to be able to save lives 

among COVID-19 patients 

in what UK scientists said 

is a “major breakthrough” in 

the coronavirus pandemic. 

Trial results announced on 

Tuesday showed dexametha-

sone, which is used to reduce 

inflammation in other diseases 

such as arthritis, reduced death 

rates by around a third among 

the most severely ill of COVID-19 

patients admitted to hospital. 

Professor Peter Horby, a 

University of Oxford academic 

who led the trial, said: "In three 

months, we have enrolled over 

11,500 patients and this makes 

it by far the biggest clinical trial 

in the world." 

He added that the majority 

of patients being treated in 

hospital for COVID-19 were 

likely to benefit from the study, 

after conducting a trial compar-

ing 2,000 people being treated 

with the drug and 4,000 without. 

"It’s the only drug that's so 

far shown to reduce mortality 

- and it reduces it significantly. 

Dexamethasone is inexpen-

sive, on the shelf, and can be 

used immediately to save lives 

worldwide,” said Prof. Horby. 

Prime Minister Boris Johnson 

hailed it as the "biggest break-

through yet" in treating the virus. 

"I am proud of these British 

scientists, backed by UK gov-

ernment funding, who have 

led the first, robust clinical trial 

anywhere in the world to find 

a coronavirus treatment proven 

to reduce the risk of death," 

he said. 

"I'm very grateful to the 

thousands of patients in this 

country who volunteered for 

the trials - thank you." 

The PM said the drug would 

be made available across the 

NHS and "we have taken steps 

to ensure we have enough 

supplies, even in the event of 

a second peak." 

Martin Landray, an Oxford 

University professor who is 

co-leading the trial, said: "This 

is a result that shows that if 

patients who have COVID-19 

and are on ventilators or are on 

oxygen are given dexametha-

sone, it will save lives, and it 

will do so at a remarkably low 

cost. 

"It costs in the order of £5... 

for a complete course of      

treatment in the NHS, and 

substantially less - probably 

less than one dollar - in other 

parts of the world." 

There are currently no      

approved treatments or    

vaccines for COVID-19. 

England's chief medical      

officer Professor Chris Whitty, 

meanwhile, said it was "the 

most important trial result for 

COVID-19 so far.” 

The findings have been 

published from the Recovery 

trial which is assessing a 

number of different possible 

coronavirus treatments. It is 

thought the drug could have 

saved between 4,000 to 5,000 

lives if it had been used earlier 

in the pandemic.

£5 steroid drug 
‘major breakthrough’ 
for COVID-19 patients

Two UK Cypriots die from Coronavirus this week
P

arikiaki can confirm, 

that as of Wednesday 

17th June 2020, after 

having contacted local hospi-

tals, churches, the Turkish 

Cypriot media and community, 

funeral directors and from 

death announcements placed 

in our newspaper, that two 

Covid-19 related deaths were 

recorded within the UK Cypriot 

community; a 36-year-old man 

and a 75-year-old woman, both 

from London.  

To date, we estimate 313 UK 

Cypriots (Greek, Turkish and 

Maronite) in total have died from 

Coronavirus. The figure includes 

277 in London and 36 outside 

London. 

The total fatalities now            

include 181 UK Greek Cypriots, 

96 UK Turkish Cypriots and   

one UK Maronite Cypriot, all 

from London. Included in the UK 

Greek Cypriots are three married 

couples and two brothers. A 

total of 275 UK Cypriot deaths 

have been recorded in London. 

Outside London, there were 

nine UK Greek Cypriots and 

one UK Turkish Cypriot from 

Birmingham, three UK Greek 

Cypriots from Weston-Super-

Mare, who were all from the 

same family, one from Derby, 

one from Lowestoft, one from 

Cambridge, one from Chelten-

ham, three UK Greek Cypriots 

and one UK Maronite Cypriot 

from Liverpool, one UK Greek 

Cypriot from Luton, one from 

Southend, one from Glasgow, 

one from Newport, one from 

Leeds, one from Hemel Hemp-

stead, one from Manchester 

one from Middlesbrough, one 

from Margate and one from 

Wakefield.  

Four UK Turkish Cypriots, 

from Colchester, Maidstone,  

Northampton and Suffolk, also 

passed away, bringing the total 

number of UK Cypriot deaths 

outside London to 36. 

UK daily death tolls only       

include fatalities that have been 

confirmed by a positive test.   

But the Office for National        

Statistics (ONS) conducts sepa-

rate studies tallying all fatalities 

in which COVID-19 is suspected 

or mentioned on the death        

certificate. 

That figure rose to roughly 

over 50,000 for England, Wales, 

Northern Ireland and Scotland. 

This means Britain’s COVID-

19-related toll is now even higher, 

although the weekly trends  

continue to show a slowdown 

in the virus’ spread. 



E
nfield Council has been 

praised for its handling      

of the COVID-19 crisis. 

The borough’s leader, Cllr Nesil       

Caliskan, speaks below about  

the challenges she anticipates 

people and businesses may face 

post pandemic, and how the 

council aims to assist.  

 

Where were you born and 

where do your grandparents 

originate from? 

I was born and grew up in        

Enfield. My grandparents are    

originally from the village of          

Lefkara in Cyprus. They moved to 

East End in London in 1972 with 

my mother who was three years 

old at the time. (Nesil’s mother, Alev 
Cazimoglou, is also a councillor). 

 
How is Enfield Council keeping 

residents updated during these 

unprecedented times?  

Enfield Council, its cabinet 

members and I, have had regular 

contact with many of our residents 

and businesses. We have been in 

dialogue with residents and local 

businesses about the issues faced 

- from food poverty, to concerns 

about how the local economy is 

going to get back on its feet. My 

colleagues and I have had a chance 

to both reassure our constituents 

and to also raise their important 

questions directly with central 

government – when will much 

needed PPE reach all of our care 

homes?; when will there be      

genuine, widespread testing of the 

population?; when will the govern-

ment provide accurate and inde-

pendent evidence pertaining to the 

safety of the reopening of schools? 

In addition, we have been visited 

by several regional and national 

news organisations as Enfield 

has an important story to tell. The 

voluntary effort, coordinated by 

Enfield Council via the Enfield 

Stands Together Campaign has 

been phenomenal and I am glad 

we have had the chance to show 

what can be achieved by effective 

efforts form a local authority.  

I have also been sending out 

regular e-newsletters highlighting 

where people and businesses can 

get the advice and the help they 

need. There have been direct 

letters to every household in the 

borough too, advising people of 

the importance of social distancing 

and other health measures.  

I am happy to answer residents’ 

questions and queries. I am       

available on Cllr.Nesil.Caliskan@ 

enfield.gov.uk and I can also be 

reached on social media. I would 

strongly urge your readers to sign 

up to our newsletters so they can 

receive regular updates. Visit 

www.enfield.gov.uk/enewsletters  

 

What help has been given to 

the elderly and vulnerable? 

We have had an extremely 

successful response to the 

COVID-19 pandemic with the 

launch of the Enfield Stands         

Together campaign. In around ten 

weeks, we have supplied 25,082 

food packages with 23,877 directly 

delivered to households and 1,205 

through our Community Pantry – 

a service that gives food and       

ingredients to groups and charities 

who are feeding local people. 

With some quick calculations that 

amounts to about 358 tonnes of 

food and 1.5 million meals! 

I would like to take this oppor-

tunity to thank all the volunteers, 

community groups, charities and 

Council officers who have worked 

incredibly hard to make sure some 

of the most vulnerable and isolated 

people in our community have 

had enough food to eat, have had 

their medical prescriptions picked 

up for them, and have received 

human contact via friendly phone 

calls from volunteers during this 

very difficult time.  

 

What help has been offered to 

local businesses? 

Enfield Council has managed 

a comprehensive package for local 

businesses and to help kick start 

the recovery of the local economy. 

Undeniably, the coronavirus crisis 

has hit business owners hard. That 

is why the Council has done and 

will continue to do everything it 

can to help protect their livelihoods 

and ensure businesses can survive. 

We have written to all busines-

ses in Enfield to outline the support 

available. By April, we had applied 

£45 million of business rate relief, 

distributed £37.9 million of business 

rate grants and secured free      

registration and discounted mem-

bership to the Federation of Small 

Businesses. There is much more 

to come.  

We are launching an online 

marketplace called ShopAppy 

which will support Enfield busines-

ses to sell their products widely 

across the borough. In addition, we 

will be distributing additional fund-

ing to small and micro businesses 

who were not eligible for the Small 

Business Grant Fund or the Retail, 

Leisure and Hospitality Fund. The 

funding pot of just over £2.2         

million will be distributed by Enfield 

Council, however we will continue 

to lobby for more Government 

support to local businesses.  

In the meantime, and as lock-

down measures ease, we are 

readying our efforts to make town 

centres and high streets safe and 

accessible so our local economy 

can start to thrive again.  

 

Are there any challenges          

Enfield Council is likely to face 

post COVID-19?  

There are of course significant 

challenges. The funding gap is the 

most challenging one. We also 

need to make sure that no-one gets 

left behind as we enter a more 

normalised period. We still need to 

make sure our care workers are 

supported, are safe and never 

again have to face a situation 

where their lives are put at risk due 

to failures to provide them with      

the proper, basic equipment to      

do their jobs.  

We also need to reach out to the 

Black, Asian and minority ethnic 

(BAME) communities. Our initial 

assessments have shown that the 

virus has had a greater effect on 

the borough’s BAME communities. 

We need to work out why, and 

how we can prepare so this is not 

the case again.  

In addition, the economic           

recovery will be slow and may  

exacerbate inequalities, mental 

health problems, and highlight the 

lack of social cohesion in some 

areas. Enfield Council is well placed 

to deal with some of these issues. 

We are already building homes 

for those who need them the most 

in areas where people can thrive, 

and communities can prosper. 

We have significant plans for the 

regeneration of our high streets, 

to make them more pleasant, 

safer and dynamic.  

We do have cause for optimism, 

but I must stress that our plans      

are dependant on fairer funding 

for Enfield and I will continue to 

ask the government to support 

the future of this borough.  

 

Has the Government responded 

to the demands of the councils? 

Our efforts to help the vulnerable, 

the isolated, key workers and staff 

comes at a great cost.  

Our finances were strong, 

stable and sustainable but as a 

result of our quick and far-reach-

ing response to the coronavirus, 

we now face a financial shortfall 

of £68 million this year alone.       

Enfield has received in total to 

date £17.9 million from central 

government and recently, £2.4 

million specifically to pass onto 

care homes to introduce infection 

control measures. As you can see, 

this is a significant shortfall from 

the current estimated expenditure 

position of £68 million.  

If the income is not fully recom-

pensed, this will have a direct      

impact on the services provided 

by the Council. This is why I will 

continue to lobby the government 

firstly for further assistance to see 

us through the current crisis for 

businesses, care homes and the 

vulnerable and secondly for fairer 

funding for Enfield Council in the 

medium and long term.  

Do you think the Government 

acted in time in alerting people? 

No, I think the Government 

were too slow to respond to Covid 

from the very beginning. They 

were too slow with the lockdown 

and they were unprepared for 

with our care homes.  

 

What message would you like 

to give to the community? 

Firstly, I must thank everyone 

for their kindness and support. It 

has been wonderful to see our 

communities come together, to 

volunteer and to help those who 

are less able. I am glad to see the 

majority of people abide by the 

public health advice and to adapt. 

However, as lockdown measures 

are eased, we must still be vigilant, 

and we must still take action to 

avoid the spread of the coronavirus 

again. Otherwise, we could see a 

second wave of infection. Please 

continue to:  

- Wash your hands (for at least 

20 seconds) frequently, especially 

after going out. This is the most 

effective means of reducing the 

spread of infection. 

- Maintain social distancing – 

stay two metres from people who 

are not in your household. 

- Stop Smoking, even during 

lockdown there is lots of support 

available. 

- Take advantage of Enfield’s 

parks and green spaces for daily 

exercise. Please respect our open 

spaces and treat them well 

If you are anyone within your 

household show any of the      

main symptoms of coronavirus 

(COVID-19) - a high temperature, 

a new continuous cough, a loss 

or change to your sense of smell 

or taste - you should isolate at 

home and seek help on 

www.111.nhs.uk or call 111.  

Together, we can beat this virus. 

We can then move to a success-

ful recovery which will mean our 

businesses can grow, town centres 

will be places we want to visit, 

schools can reopen safely and 

we can meet our families and 

friends again.  
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A
radippou-born Stephen 

Alambritis has been at the 

heart of British public life 

since 1985. He is well known for 

his work with the UK Federation 

of Small businesses between 

1990 and 2010. During that time 

he was the voice of micro firms 

in articulating their concerns 

and aspirations in Westminster, 

Whitehall and Brussels.  

Ministers also appointed the 

slick PR spokesman to a series 

of high profile positions. These 

included membership of the 

Cabinet Office Better Regulation 

Task Force and onto the Board 

of the influential Equality and 

Human Rights Commission. 

When Alambritis stepped down 

from the FSB, he soon found 

himself dealing with the problems 

of an outer London municipality.  

The hugely successful public 

affairs professional was by 2010 

an elected representative on the 

council of the London Borough 

of Merton, and not just a lowly 

backbench councillor, but thrust 

by his colleagues into the role of 

council leader, the equivalent of 

Mayors in Cyprus. He quickly got 

to work in his new task in the south 

London borough that comes with 

a population of 210,000 residents 

living in 80,000 houses.  

The council is massive       

compared to municipalities in 

Cyprus. Alambritis is dealing with 

a turnover of £500 million and 

employing 2,000 employees in 

the Town Hall. By 2013, Merton 

under Alambritis, was named the 

Best Achieving Council in the UK. 

Alambritis was finding being a 

council leader an honour and a 

privilege and very satisfying. He 

had introduced new ways of 

working in the borough to raise 

income as central government 

cut funding to councils. He quickly 

set up the councils own property 

company giving it the ability to 

build its own housing. Alambritis 

was now on a good run and had 

other ideas in mind to revolution-

ise how his council worked. That 

was until Coronavirus struck the 

UK and London in particular. 

Official figures for Merton show 

just over 180 deaths to date in 

the borough with just 31 having 

occurred in care homes with  

the vast majority happening in      

hospitals. Taken in the national 

context, the performance of the 

borough’s care homes has been 

exceptional, with much lower 

numbers of care home deaths 

than in many other boroughs.  

Shielding continues to be a 

hugely successful endeavour      

in Merton with the Government 

nominating some 7,000 people 

for the borough to protect. 

Alambritis was adamant that  

his council contact and support 

every one of those people and 

this is now the case for all those 

vulnerable people. 

Schools opening or not is a big 

issue in the UK but the position 

of Merton has not wavered since 

the schools closed - the council 

is working very closely with all the 

individual head teachers and    

will be supporting them in the      

decisions they make about safely 

reopening their own schools.  

Much against his natural        

instincts as a Cypriot, Alambritis 

is introducing a temporary ban 

on barbecues at the 100 parks 

and open spaces in his borough 

simply to ensure they don’t attract 

large gatherings.  

This week, the council has been 

looking closely at businesses 

re-opening in the borough. The 

Government advice is that      

non-essential businesses could 

reopen on 15 June and pubs 

and restaurants from 4 July. The 

council’s Trading Standards team 

is on standby to ensure the right 

businesses re-open, and once 

that happens to ensuring they 

put appropriate safety and social 

distancing measures in place.  

Alambritis has used his small 

business background to notch 

another success story for his 

council during the pandemic. 

Merton is among the top three 

performers out of thirty three 

councils in London for support-

ing local businesses speedily, 

and have now distributed to over 

1,400 small businesses grants 

totalling some £25 million helping 

them to stay afloat. 

Alambritis cares passionately 

about his overstretched staff back 

at the Town Hall. He undertook 

a staff survey to ensure his 

council was providing the right 

support to staff working remotely 

from home. Around 85% of staff 

have told him they are well sup-

ported in working remotely, and 

are confident in doing so on a 

longer term basis, and 86% of 

staff have said they are happy 

with the type and frequency of 

communications they have been 

given them during lockdown.  

Alambritis is now turning his 

attention to recovery plans       

although he believes the govern-

ment is dismantling lockdown 

too soon. He is nevertheless 

leaving all those arguments to 

the national politicians. His main 

focus has now shifted to the       

future wellbeing of his residents. 

“My concern today is of the 

much wider impact on our com-

munities’ mental wellbeing as 

the country emerges from Covid-

19, and the predicted recession 

which will see the economy 

shrink by 15% with potentially 

two million job losses by the end 

of the year,” says Alambritis. 

He added “research clearly 

shows unemployment, income 

decline, and unmanageable debts 

brought by economic downturns 

are significantly associated with 

poor mental wellbeing, increased 

rates of common mental disorders, 

substance-related disorders, and 

suicidal behaviours.”  

Alambritis continued “Covid-19 

has upended life as we know it. 

The mental wellbeing of many 

people has been impacted directly 

by Covid-19, whether through the 

virus itself, the impact on jobs or 

the economy, self-isolation or the 

tragedy of losing a loved one.” 

Alambritis concluded “We also 

know that Covid-19 is having a 

disproportionate impact on our 

Black, Asian and Minority Ethnic 

(BAME) communities including 

UK Cypriots. Only by working 

together with our partners across 

the system will we be able to 

address the significant challenges 

we will be facing over the     

coming months and years.” 
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How a UK Cypriot politician is dealing 
with the pandemic in South London

Panikos Lapithiotis 

sadly passes away

T
he Cypriot government 

will introduce rapid coro-

navirus tests at airports   

to minimise the waiting time for 

passengers arriving in Cyprus, 

Transport Minister Yiannis        

Karousos said on Monday. 

According to the minister, the 

results will be ready in around 

an hour and a half and will be 

intended for those who must take 

the test upon their arrival from 

abroad, mainly Cypriot nationals 

and legal residents who were 

not able to take the test abroad. 

Until now, Cypriots and        

permanent residents arriving 

from countries that are not in 

categories A and B must go to 

a hotel for one day in quarantine 

until the result is announced. 

“What will change, is that they 

will wait at the airport until the 

result is available,” he said. 

He added that the tests will 

also be offered to passengers 

arriving from countries whose 

authorities do not offer such tests, 

but only after the Cypriot authori-

ties make sure that this is the case. 

“This will solve several prob-

lems without overlooking the 

issue of safety and health related 

to the coronavirus,” he said. 

Commenting on the latest 

Covid-19 results in Cyprus all 

of which concern repatriated 

persons, the minister said that 

this changes nothing as regards 

existing plans. “On the contrary, 

everything confirms the fact that 

we have done a very good and 

effective job on the issue of  

preparing for the opening of the 

airports,” he said. 

Karousos recalled that as      

regards countries that do not 

belong to category A and B, 

where all the recent cases come 

from, a specific procedure is 

being followed. He said that it 

is obligatory for non-Cypriots to 

furnish a clean coronavirus test 

not older than 72 hours prior to 

their arrival. Cypriot citizens have 

the right to get tested upon their 

arrival, he said, adding that these 

procedures help control and      

reduce the risk of coronavirus 

spread from countries deemed 

as high-risk. 

He stressed that all passengers 

from countries not in category A 

and B must remain in self-isola-

tion for 14 days: “The issue is to 

have an effective opening of air-

ports, productive for the economy 

without affecting public health.” 

Karousos stressed that Cyprus 

is one of the first countries in the 

world to submit an action plan for 

airports.

W
e announce with deep 

sorrow, the passing 

away of Panikos        

Lapithiotis, a historical and 

leading militant of AKEL and the 

People's Movement of the Left, 

who took part in the democratic 

Resistance against the coup 

d’état, and was active in the 

youth and workers movement. 

Panikos Lapithiotis was born 

in February 1945 in Lapithos 

and joined the ranks of AKEL  

in 1961. He got organised in  

the class-based trade union 

movement of PEO. In the period 

1970-1973, he served as the 

District Secretary of the PEO 

Nicosia-Kyrenia Hotel Workers 

Trade Union.  

He held leadership positions 

in the youth movement of the 

Left serving as Secretary of 

EDON Nicosia-Kyrenia District 

Organisation. He was a member 

of the Central Secretariat of 

EDON Youth Organisation. 

As a member of AKEL and 

EDON, in July 1974 he took 

part in the democratic anti-      

fascist resistance in the working 

class neighborhood of Kaimakli 

in Nicosia and until the very end 

of his life, he defended the     

historical truth and the memory 

of the democratic Resistance 

against the fascist coup d’état 

with his public interventions. He 

was a member of the Executive 

Secretariat of the Pancyprian 

Union of refugees. 

Panikos Lapithiotis connected 

his life with AKEL and its strug-

gles. He served as Secretary of 

the City and Suburbs Committee 

of AKEL Nicosia-Kyrenia. He 

was a member of the Central 

Committee and Political Bureau 

of AKEL. He stood out for his 

devotion to the ideology and 

values of the Left, for his ethos 

and integrity. 

AKEL bids farewell to    

comrade Panikos Lapithiotis 

with respect and immense  

gratitude.  

We express our sincere      

condolences to the family of 

Panikos Lapithiotis. 

His funeral took place on 

Monday 15 June 2020 at the 

church of St. Barbara in Kaimakli. 

Instead of wreaths, contributions 

were made to the Comrades 

Solidarity Fund.

Rapid tests at Cyprus airports will mean 
no overnight quarantine in hotels
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What do you keep  
in your shed?

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  
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is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

N
ow that people are spending more           

time in their gardens and doing home 

maintenance, garden sheds across the 

country are packed with goodies that thieves 

would just love to get their hands on. 

From lawnmowers to garden furniture, a        

typical shed’s contents is, on average, worth  

just over £2,350, figures compiled by insurers          

indicate. 

And many householders keep items in           

outbuildings that add up to even more.   

While the average might be £2,350, almost 

four-in-ten say their sheds contain valuables   

that would cost between £1,000 and £5,000 to 

replace. 

Another one-in-twenty put the figure at a 

whopping £5,000 or more. Yet, despite this, 

many are taking a considerable financial risk        

by not having the sort of home insurance in 

place which covers outbuildings for theft and 

damage. 

More than one-in-ten are certain that their    

policy does not cover the things they store in 

their sheds, while another third simply don’t 

know. 

The items most frequently kept in sheds and 

other outbuildings are attractive to thieves as 

they’re often popular things to own, and easy        

to sell on, as well as potentially being worth 

thousands. 

As you’d perhaps expect, garden tools,        

lawnmowers and power tools top the list of most 

popular items found in sheds. Garden furniture, 

which can cost thousands if it’s high quality,           

is also stored in sheds by nearly one-in-two,    

and BBQ’s by just over one-in-four. 

Motorbikes and bicycles are other popular 

possessions which can also cost thousands and 

that, often by necessity, are also commonly kept 

in outbuildings. 

Some householders store away sports     

equipment, such as golf clubs, and electrical 

items. Again, either can be worth considerable 

sums. 

Toys and things used for hobbies, such as 

train sets and musical instruments, are also 

commonly found in sheds. 

It’s not worth taking the risk, make sure you 

have appropriate cover in place. Call us on       

020 7691 2409 to discuss.

Insurance making sense...
ADVERTISING FEATURE  

The estate agents with honesty at their core 

T
here is increased discus-

sion about what the ‘new 

normal’ will be post the 

pandemic, however there is still 

much debate about what the 

changes to the economy caused 

by the COVID-19 lockdown 

mean for the housing market.  

The restrictions which were 

put in place and the affects on our 

everyday lives unquestionably  

increased the appeal for people 

living in inner cities of a large 

house in the leafy suburbs of 

North London. However, it is still 

unclear how many families will 

proceed to realise this dream in 

2020.  

We do have a clearer picture 

of how the pandemic affected 

the market and how life may be 

returning to ‘normal’. 

During this COVID lockdown, 

market activity dropped sharply 

as HMRC transaction numbers 

highlight. There were 37,640 

completions in April, a 59%       

decline on the same month of 

2019. Many of these transactions 

were sales agreed before the 

country went on lockdown.  

The announcement by the UK 

Government a few weeks ago 

that the market would re-open 

raised spirits and kick started 

activity. The big question is will 

we see a return to the flourishing 

conditions we experienced at 

the beginning of the year.  

In January and February, the 

UK’s price of a property com-

pared to its sold price averaged 

98.9%, slightly higher than in 

the same period of 2019. In May, 

this figure dropped to 97.1% - 

the lowest level recorded in any 

May since 2011. 

But let’s be clear, in May 2009, 

against the background of the 

global financial crisis and at a 

time when asking prices had   

already been adjusted down-

wards, the asking-to-achieved 

ratio was 96.4% - a record low. 

It seems buyers hoping for a 

big discount are now being 

forced to take a reality check. 

Typically, a prime property is 

more likely to sell at a price 

below its asking price. But, now, 

the deepest discounts are being 

seen in the mainstream market. 

This is an indication of the     

affordability pressures facing 

middle and lower-income 

households which are likely to 

prevail for the rest of this year 

and into 2021. 

The average prime property 

achieved 95.9% of its initial 

asking price in May 1.3% below 

the same month of 2019. The 

average mainstream market 

London home sold for 96.0%   

of its asking price. This is       

the lowest value since May 

2009. 

George Sifonios, Managing 

Director at David Astburys Estate 

Agency said, “The big question 
is, will this trend continue? 
Maybe, some households seek-
ing to trade up will be happy to 
take a lower price because they 
can secure a larger reduction 
on the home they wish to buy. 
However, built-up demand could 
support values in the meantime, 
particularly those larger homes 
with gardens that top the summer 
2020 wish-list.” 

But the greatest determinant 

of what happens next will be 

the damage caused by the  

pandemic and the speed of      

the economic recovery. How 

soon will people’s incomes      

return to pre-pandemic levels? 

Will those who have lost jobs 

easily find new employment? 

Sadly, there are no firm answers 

to those questions since we 

have not yet seen the extent of 

the wider COVID-19 fall-out. 

Yianni Aresti, Founder and 

Lettings Director at David     

Astburys Estate Agency said, 

“We have been fortunate at 
David Astburys, we continued 
to work during lockdown and  
be as busy as ever. We are   
getting calls from Greek inves-
tors, big portfolio landlords      
and developers. Today, at a 
time when other local agents 
are downsizing, we are in a       
position where we had to      
expand the team to cope with 
our increased inventory, we       
recently hired a Property       Mana-
ger and Lettings Consultant. 
We stay focused and motivated 
on best servicing our clients 
and our community.” 

George Sifonios 

Servicing all 
of London!

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

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS for an 
Agency in North London

ESTA Awards Winners for Best Customer Service

Join our Referral Scheme today, contact us for 
more information

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

2019 WINNER

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

UK House Prices -  
David Astburys Estate Agency 
tells us what’s next
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D
ue to the COVID-19 

pandemic, the annual 

fundraising dinner in 

memory of Maria Nicolaou  

Adamou, who sadly lost her 

battle with cancer three and a 

half years ago at the age of 46, 

will unfortunately not be taking 

place this year.  

All proceeds from previous 

events have been donated to 

Radiomarathon for people with 

special needs.  

The event organisers, Parikiaki 

newspaper and Cypriot Women's 

League, together with Maria’s 

family, would like to reach out 

to the community and kindly 

ask that these much needed 

donations continue,  despite the 

cancellation of the dinner. Any 

donation, however big or small, 

will be greatly appreciated. 

The aim of Radiomarathon is 

to support people with special 

needs and their families and 

carers, and highlight the issues 

they face, increasing insight and 

awareness. 

You can make a donation        

directly to the charity via the      

following links: www.justgiving. 

com/radio-marathon and 

https://uk.virginmoneygiving.   

com/donation-web/charity? 

charityId=1009906&utm_source

=extbtn&utm_campaign=dona-

tebtn 

Remembering Maria Nicolaou 
Adamou with contributions  
to Radiomarathon

New online platform features award-winning 

documentaries about Greece

G
reece in a Box is a freshly 

built online platform with 

a unique collection of 

award-winning documentaries 

about Greece, available for rent 

or purchase. Greece in a Box was 

created to allow an international 

audience to enjoy and share 

unique Greek stories. 

Special focus is given to projects 

promoting Greek history, identity 

and culture. From Greece’s most 

famous musical clan in Crete, 

to the uplifting story of Greek 

villagers who tackle the world 

market with organic tomatoes, 

and the human experience of 

population exchange between 

Greece and Turkey in 1922, the 

platform offers an amazing       

selection of films that capture 

the people, stories and events 

from Greece’s past. 

Many of the films in the          

selection are accompanied by 

educational kits that offer         

children, families and teachers 

the chance to delve into impor-

tant issues connected to Greece. 

These documentaries are also 

recommended for screenings 

within schools and universities.  

The films are suitable family 

and educational viewing.  

When Tomatoes Met Wagner 

- The 2020 Greek BIFF OSCAR® 

contender is a humorous and 

uplifting story of two ingenuous 

Greek cousins and five village 

women, who tackle the world 

market with their organic tomato 

products. 

Dolphin Man - A film festival 

favourite exploring the extraor-

dinary life-story and legacy of 

Jacques Mayol, the first free-diver 

to reach 100 meters below the 

sea and the inspiration behind 

the cult-movie 'The Big Blue'. 

A Family Affair - This Greek 

Film Academy winner features 

Crete’s most famous clan of 

musicians, the electrifying power 

of their music and the sacred ties 

that hold them together. Meet 

the one and only Xylouris family. 

The Game Must Go On - In 

an overpopulated Greek city, a 

group of children battle with the 

adults for the right to play in 

their own neighbourhood. Both 

a critics and audience favourite, 

the film won Best Documentary 

at the Greek Film Academy and 

the LA Greek Film Festival. 

Citizen Europe - Do you       

believe in Europe? A cinematic 

journey into the heart of the  

continent through the life-chang-

ing experience of young partici-

pants of the Erasmus mobility 

programme. 

Nostos - From the Greek 

communities of Constantinople 

and Alexandria in the early 20th 

century, to the front lines of WW1 

and the changing face of Athens 

in the 1950ʼs, director Sandrine 

Dumas goes back in time to      

retrace the footsteps of Greek 

painter Thaleia Flora-Karavia. 

War & Peace in the Balkans - 

An archive-based film about the 

impact of WW1 in the Balkans, 

through unseen footage and 

historian’s contributions from 

across the region. 

Earthquake - A film about 

one of the most powerful earth-

quakes of the 20th century which 

ravaged the Ionian Islands and 

the wave of immigrants that      

followed, based on archive and 

amateur footage of the 1950's.  

Twice a Stranger - A landmark 

reassessment of the population 

exchange between Greece and 

Turkey in 1922-1924 and the 

experience of being "Twice a 

Stranger”.  

The Call of the Mountain - 

Yannis left the White Mountain 

when he was 17. Now, he returns 

to the steep mountain sides of 

Crete, to face his past. 

Little Land - Life in the island 

of Ikaria, in a land rediscovering 

its own powers in order to survive 

the Greek crisis.  

The Longest Run - The story 

of two refugee boys from Syria 

and Iraq who fled the war and 

ended up in a juvenile prison in 

Greece, wrongly accused of 

smuggling illegal immigrants. 

Visit https://vimeopro.com/ 

user4061064/greekbox to begin 

your trip to Greece.

I
t is not the event that deter-

mines whether something is 

traumatic to someone but, 

the individual's experience of 

the event. 

 

What does Trauma mean? 

Trauma is the Greek word 

(Tραύμα) for to pierce, or to 

wound. It is a severe emotional 

shock caused by an extremely 

upsetting experience that affects 

the physiology of the body and 

the central nervous system. 

 

Why do people get trauma-
tised? 

In order to successfully nego-

tiate a traumatic event, we must 

respond in one of two ways: 

Either resist and overcome the 

threat (‘Fight’), or avoid and get 

away from the threat (‘Flight’). 

Furthermore, if we are unable   

to exercise either of these         

two options; we enter a third 

state, common to all animals, 

we “Freeze”. Unlike our animal 

friends, this frozen state of 

heightened autonomic arousal 

may become chronic over time. 

Animals in the wild literally 

“shake off” the threat, but we 

humans, with our complex brains, 

get stuck in frozen patterns of 

distress.    

In PTSD and Panic Disorder, 

for example, we see automatic 

and persistent symptoms of      

hypervigilance, fatigue, anxiety, 

sleep disturbance, social with-

drawal, addictive behaviour,      

depression, numbing, et cetera, 

that are chronic and unreleased 

over time.  

 

What is Acute Stress Disorder 

(ASD) and Post-traumatic 

Stress Disorder (PTSD)? 

 

Symptoms of Acute Stress 
Disorder (ASD) 

For some trauma survivors, 

acute stress reactions are severe 

enough to meet DSM-IV (Diag-

nostic and Statistical Manual, 

Fourth Edition) criteria for Acute 

Stress Disorder (ASD).    

A growing body of evidence 

suggests that there are specific 

stress symptoms that may occur 

almost immediately following a 

traumatic event that may predict 

the development of PTSD. The 

observation of acute stress reac-

tions in these and other studies 

of natural and human-caused 

disasters led to the formation of 

the Acute Stress Disorder (ASD) 

diagnosis in the Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental  

Disorders. Fourth edition (DSM 

IV Edition).    

Acute Stress Disorder is      

conceptually similar to PTSD   

and shares many of the same        

symptoms. Diagnostic criteria       

include dissociative (emotional 

numbness, feeling "unreal" or 

disconnected from emotions or 

the environment), intrusive, avoid-

ance, and arousal symptoms.    

To meet a diagnosis of ASD, 

symptoms must occur between 

2 days and 4 weeks after a    

traumatic experience. After four 

weeks, a PTSD diagnosis should 

be considered  

 

Post-Traumatic Stress Disorder 
(PTSD) 

In our everyday lives, any of 

us can have an experience that 

is overwhelming, frightening, and 

beyond our control. We could    

find ourselves in a car crash, the 

victim of an assault, or see an 

accident. Police, fire brigade or 

ambulance workers are more 

likely to have such experiences; 

They often have to deal with         

horrifying scenes.    

Soldiers may be shot or     

blown up and see friends killed 

or injured.  

Most people, in time, get over 

experiences like this without 

needing help. In some people, 

though, traumatic experiences 

set off a reaction that can last 

for many months or years. This 

is called Post-Traumatic Stress 

Disorder or PTSD for short.  

What are the symptoms of 
PTSD? 

There are four main types of 

PTSD symptoms. A diagnosis 

of PTSD requires the presence 

of all categories of symptomatic 

responses:  

• re-experiencing the trauma: 

flashbacks, nightmares, intrusive 

memories and exaggerated 

emotional and physical reactions 

to triggers that remind the person 

of the trauma.  

• emotional numbing: feeling 

detached, lack of emotions 

(especially positive ones), loss 

of interest in activities.  

• avoidance: avoiding activities, 

people, or places that remind the 

person of the trauma. 

• increased arousal: difficulty 

sleeping and concentrating,        

irritability, hypervigilance (being 

on guard), and exaggerated 

startle response. 
 

How does PTSD start? 

PTSD can start after any    

traumatic event. A traumatic event 

is one where we can see that we 

are in danger, our life is threat-

ened, or where we see other 

people dying or being injured.   
 

How PTSD is commonly 

treated? 
 
Psychotherapy 

Because PTSD has so strongly 

affected the brain itself, treatment 

often takes longer and progresses 

more slowly than with other types 

of anxiety disorders, and is most 

effective with a specialist in 

trauma recovery.    

It is most important to feel 

comfortable and safe with the 

therapist, so there is no additional 

fear or anxiety about the treatment 

itself. Depending on the extent 

of the symptoms, it may be more 

effective to see the therapist 

several times a week, if possible.  

Psychotherapy may include 

relaxation techniques (deep 

breathing, muscle relaxation, 

positive imagery, meditation, 

prayer, etc). There are documen-

ted instances where relaxation 

was counterproductive triggering 

rather than relieving symptom.  
 

Cognitive-Behavioural       
Therapy (CBT) 

Often including exploring     

personal history as well as history 

of the event, challenging beliefs 

and thoughts that lead to distress. 

Learning to recognise and man-

age "triggering" episodes, and 

exposure or de-sensitisation 

(gradual re-introduction to the 

event that caused the trauma). 

In my experience, the sooner 

trauma therapy begins, the more 

favourable the outcome will be 

however, the longer we leave it, 

the more complex the process 

will be.

What is Trauma and Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)?

by  
 
Dr Vasilios  
Silivistris
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

Joan Of Arc 
 

Jeanne D’Arc, the young French 

shepherdess also known as the 

Maid of Orleans, believes that 

God has chosen her and leads 

the army for the King of France 

against England. Despite her 

loyalty she is tried for heresy 

and is subsequently burnt at the 

stake. Her story inspired many 

writers throughout the centuries 

as well as filmmakers from the 

silent era to the present day.  

Acclaimed French director 

Bruno Dumont began his filmo-

graphy with THE LIFE OF JESUS 

and continued his illustrious  

career with subjects dealing with 

deeply religious themes like 

HADEWIJCH and CAMILLE 

CLAUDEL 1918. The main diffe-

rence to his JEANNE, compared 

to other films on the subject, is 

that he chose his protagonist      

to be played by a ten-year-old, 

and in Lisa Leplat Prudhomme, 

he has found a young performer 

of great intensity and grace. She 

is particularly effective in the court 

scenes and is able to handle 

lots of complicated dialogue with 

ease and persuasion.  

Dumont’s dialogue is adapted 

from Charles Peguy’s play which 

like the George Bernard Shaw 

version it highlights the hypocrisy 

of the church. The scenes with 

the soldiers guarding the young 

Jeanne is prison bring to mind 

Jean Anouilh’s play “Antigone” 

another tragic heroine sentenced 

to death by the state. Intelligent 

and rewarding! (Digital Release 
from New Wave)  

 

Resistance 
 

Jonathan Jakubowicz writes 

and directs a passionate true 

story set during World War II in 

the south of France.  

Marcel Mangel (Jess Eisenber), 

is an aspiring Jewish actor who 

joins the resistance in order to 

save many orphaned children by 

crossing the border to Switzer-

land. Mangel adopts the name 

Marcel Marceau before he       

becomes one of the world’s 

most celebrated mime artists … 

Strong production values, 

eloquently told and watchable 

despite the fact that it occa-

sionally sinks into sentimentality. 

(iTunes and Amazon from Vertigo) 
 

Artemis Fowl 

This fantasy adventure based 

on Eoin Colfer’s novel is ener-  

getically directed by Kenneth     

Branagh. He tells the story of 

Artemis Fowl (Ferdia Shaw), a 

12-year-old criminal mastermind, 

who has inherited his antique 

dealer father’s (Colin Farrell) 

gifts, when it comes to ingenuity 

and resourcefulness. His gifts 

come to fruition when Senior Fowl 

gets kidnapped and apparently 

is abandoned in the South China 

Seas. Artemis now must enter 

the magical world of the fairies 

and find the precious Aculos, 

the most powerful treasure in 

fairyland in order to save his 

father… 

Branagh keeps the action 

going enabled by decent special 

effects and a fun appearance 

by Judi Dench as Commander 

Root of the fairies - “I am going 

to be 803 in May if you must 

know,” she proudly announces 

in one of many action sequences. 

The complicated plot may be 

occasionally too silly to take  

seriously but overall it is suitable 

entertainment for the whole 

family. (Streaming on Disney+)  

The Vanishing 

The original 1988 Dutch thriller 

SPOORLOOS is stunningly      

directed of George Sluizer, 

whose stunning adaptation of 

Tim Krabbe’s novel “The Golend 

Egg” is an exercise in building 

suspense and tension in the best 

Hitchcock tradition. The story 

follows a young Dutch couple 

on a holiday in France, where 

at a service station Saskia       

(Johanna ter Steege) disappears 

without a trace leaving Rex 

(Gene Bervoets) desperate for 

her whereabouts. His search 

continues for three years until 

he begins to receive postcards 

from a mysterious sender…  

It is truly compelling from start 

to finish and one of the best     

examples in how a Hollywood 

remake can change a dark, 

nightmarish tale into a more 

pleasing and milder version for 

American audiences - curiously 

also directed by Sluizer himself. 

(Blu-ray from StudioCanal’s 
Vintage World Cinema Collec-
tion)  

 

The Great 

This 10 part mini-series written 

by Tony McNamara is based on 

his own play and follows the 

story of Catherine (Elle Fanning) 

a young German bride, who      

arrives in Russia in order to marry 

its Emperor Peter (Nicholas 

Hoult). But Peter is not so “Great” 

like his father used to be - on the 

contrary he is a temperamental, 

spoiled brat, who seduces every 

woman in court and kills people 

at a drop of a hat… 

McNamara also penned the 

Oscar winning THE FAVOURITE 

and here he creates another 

eccentric world of a royal house-

hold aided with foul language 

and strong satire. Fanning and 

Hoult work brilliantly together as 

the two exact opposites forced 

to marry by the state despite their 

dislike for each other. “Women 

are for seeding not for reading,” 

he says and later on when 

someone tries to poison him    

he declares in total disbelief.      

“It has to be an accident - I am 

an astonishing emperor.”  

Episode 5 is suitably called 

“War and Vomit” which more or 

less sums up the whole series 

adapted from an occasionally 

true story. It is rude, bawdy and 

fun! Hussar! (Starzplay) 
 

On A  

Magical Night 

I first saw Christopher         

Honore’s imaginative tale at 

last October’s London Film Fes-

tival and on a second viewing I 

still found Chiara Mastroianni’s 

luminous performance utterly 

mesmerising.  

Maria has been married for 

20 years and feels it is time for 

some spice despite the fact that 

she has been often unfaithful  

to her husband. She moves to 

a hotel opposite her home and 

begins to re-examine her life. 

Fun and unpredictable! (Curzon 
Home Cinema)   

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

THE DAY AFTER I’M GONE: 

A remarkable directorial debut 

from Nimrod Eldar, whose 

eloquent screenplay follows the 

story of Yoram, a vet at a safari 

park in Tel Aviv. He is a very 

caring man but seems unable 

to connect with his 17-year-old 

daughter Roni, who in a cry for 

help attempts suicide…It is not 

as grim as it sounds but an      

uplifting story of two people lost 

by circumstances. Worth seeing! 

(MUBI)  
THE ASCENT: This war     

sci-fi horror follows a group of 

mercenaries in Eastern Europe 

and their story unfolds like a 

GROUNDHOG DAY nightmare 

where they have to re-live certain 

events in order to survive…It is 

a promising premise but unfor-

tunately it is difficult to care 

much about these characters’ 

predicament. (iTunes, Amazon, 
Sky Store)  

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk

…just a little bit longer.” 
Stay is a smoochy doo-wop 

song, released by Maurice 

Williams and the Zodiacs in 

1960. Several versions later, 

including being part of the 

Dirty Dancing soundtrack,  

and recordings by The Four 

Seasons and Cyndi Lauper, it 

became a big hit. My favourite 

is the one by cool California 

dude Jackson Browne who 

gave it a West Coast feel with 

some great instrumentals and 

quirky vocals. A song for our 

times. “Please let me hear, 
You say that you will.” 

My latest virtual connections, 

including family, long lost friends 

tracked down to Lichtenstein, 

and ex-colleagues furloughed 

and fed up, also include the 

regular check in with ninety-

year-old grandmother-in-law 

who has reason to be totally fed 

up, now entering week twelve 

of shielding. Having lived 

through “the war” – when I’m 

in an impish mood I cheekily 

ask her which one – her stoicism 

continues to astound me.       

This week she had her first 

venture out into the big wide 

world, accompanied by her 

physically distanced son, her 

chosen “support bubble.” She 

described her jaunt as being 

like “Christmas” but sounded 

disappointed that her son was 

unable to stay longer.” “Stay, 
Just a little bit longer, Please, 
please, please, please, please.” 
My general knowledge quiz 

was a poor substitute. 

I immediately Zoomed a 

friend and his precocious five-

year-old daughter Zoe. Today 

she wanted “Uncle Barney” to 

play a game with her but first   

I had to find some plasticine. 

Fortunately…yes in one of     

the many drawers I’ve been 

clearing out. Next instruction: 

“I want you to build a statue.. 

“A statue?” I reply innocently. 

“Why a statue?” “Because      

me and my friend Marty were 

watching telly together           

(virtually) and they were saying 

silly things about them.” “Oki 

dokey.”  

She chose Peppa Pig and I 

picked Humpty Dumpty. We 

both agreed they would make 

wonderful additions to all the 

other “silly” statues. Twenty 

four seven news does not        

go unnoticed even by five-

year-olds. I wanted to tell       

Zoe about the “silly” adult       

discussions that have been 

raging but decided that on  

this occasion discretion is the 

better part of valour. “Now, 
your daddy don't mind, And 
your mommy don't mind.” 
They probably do but I’m 

keeping out of that one. 

Another interesting week on 

Planet Covid has seen the UK 

remain in the top three for total 

number of deaths and second 

only to Belgium for number       

of deceased per million of       

the population. The chasm   

between the scientists and the 

politicians is fast becoming the 

Coronavirus Grand Canyon. 

Apparently England’s Chief 

Nursing Officer, Ruth May, was 

dropped from one of the daily 

press briefings for daring to 

disagree with the PM about 

“Durhamgate”. Science or  

Politics? You decide. To quote 

Voltaire “Doubt is uncomfort-

able but certainty is absurd.” I 

am a doubting Thomas at the 

best of times and right now am 

certain there is doubt in every-

thing I hear. Elsewhere one of 

our Dragons, Theo Paphitis 

(Touker Suleyman is the other), 

took the opportunity, as a  

panellist on Radio 4’s Any 

Questions, to give a hard time 

to fellow panellist government 

minister Anne-Marie Trevelyan 

over the two-metre role. She 

was rattled. Beware cantanke-

rous Cypriots.  

I proudly perch Humpty 

Dumpty on my plasticine plinth, 

package him in a pretty parcel 

and ponder who should be    

the lucky recipient. My short-

list includes Tommy Robinson 

(born Stephen Christopher 

Yaxley-Lennon), Priti Patel and 

Sadiq Khan. I picture the       

ensuing discussion between 

them about the appropriate-

ness, or not, of Humpty being 

given pride of place in Trafalgar 

Square, replacing Horatio  

Nelson on top of the column. 

I’d throw in historian David 

Olusoga as mediator.  

Not one to sit on the fence - 

I am ambivalent about cast       

or carved figures - I’d like to 

see a change to the way        

history is taught in schools and      

would support the building of 

a museum that takes an      

intelligent and fearless look      

at the legacy of colonialism 

and the great British Empire. 

Now even Victoria would      

approve of that. My phone 

rings. It’s grandma. She sounds 

despondent. That first taste        

of socialisation has left her 

yearning for more. “Oh, won't 
you stay, Just a little bit longer, 
Please let me hear You say 
that you will.” Loneliness and 

isolation are soul destroying.  

The phone rings again. It’s 

one of my siblings in a similar 

frame of mind. The toll on       

the nation’s mental health is 

alarming. “Come on, come on, 
Come on and stay”…

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Oh won’t  

you stay... 
 



U.S Cypriot singer endorsed by 

Queen guitarist Brian May 

U.S based powerhouse vocalist NARCIE just dropped her 
debut Greek single with Walnut Entertainment Greece. Watch 
her break all stereotypes by introducing her raw and unfiltered 
rock energy back into the scene with a smashing rendition of 
Stereotipa. 

Walnut Entertainment discovered NARCIE last year in Cyprus 
during her summer tour with No/Hugs when opening for Vasilis 
Papakonstantinou. The singer’s virtuosic approach to rock caught 
the eye of famous talent scout, Miltos Karatzas, who signed her 
on the spot and welcomed her to the incredibly talented Walnut 
family that also includes legendary Greek performers such as 
Stamatis Gonidis and Christos Dantis in its roster. 

NARCIE is a U.S based vocalist and the lead singer of the 
alternative rock band No/Hugs. Despite her young age, she has 
an arsenal of performances in her portfolio as she was hand-
picked by Kevin Lyman himself to open the last Vans Warped 
Tour’18 at the Xfinity Center in Massachusetts, USA.  

During the Covid-19 lockdown, legendary guitarist Brian May 
of rock band Queen discovered her on Instagram and gave her 
“The Real Deal” endorsement on her corona collaboration with 
him on Hammer To Fall as part of his micro concerts. 
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Andrea Georgiou 

STAN releases 

new single and 

music video... 

Den Ftais Esi  
 

STAN Antipariotis’ new single 
titled Den Ftais Esi premiered 
last Friday. 

The feel-good upbeat track 
became an instant hit with fans 
following its first radio airplay  
on selected stations in Greece  
and Cyprus. It’s reminiscent of      
carefree summer evenings with 
friends, and helps lift our spirits 
during these unprecedented 
times.  

Lyrics and music are by STAN 
himself, in collaboration with 
Stelios Legakis. I’m sure you’ll 
agree that the single is well on     
its way to becoming a summer 

2020 anthem! 
The accompanying music 

video, shot in Athens, features 
singers Anastasios Rammos 
and Christos Zotos, who are 
part of the “band” in the clip.  

Have a listen and subscribe 
to STAN’s YouTube channel at 
http://bit.ly/STAN_YouTube 

Last month, STAN joined       
together with Dionysis Shinas 
to release the duet Ola Tha 
Pane Kala, a single written by 
well-known Cypriot songwriter 
Zenon Zindilis, to give a message 
of hope during the coronavirus 
pandemic and to say thank you 
to all the workers on the front-
line. 

Its release saw the launch of 
a campaign by Cyprus’ number 
one music station, SUPER FM, 
in collaboration with SIGMA TV, 
to support the extraordinary 
work of the Cyprus Red Cross.

“Music is God’s greatest crea-
tion. Better than land, wisdom 
or being father of 1,000 sons”  
- Rajasthani Romany saying  

 
At this time of reflection and 

occasional nostalgia, I was   
exchanging messages about 
music with a couple of school 
friends recently.  

We were at school in the early 
eighties, and we talked about 
the music of that time. I must 
say, I haven’t gone back to that 
era too much, music wise.  

At university I liked The 
Communards and Tracy 
Chapman and Pet Shop Boys, 
and such like. I discovered 
Motown, and I always seem    
to go to that more often now.  
The Temptations, Four Tops, 
Martha Reeves and The Van-
dellas and The Isley Brothers. 
I was late to The Smiths, but 
they did fill the sky for me.  

Classical music I started      
enjoying in the nineties, and 
that has very much stuck       
with me, and grown. A day is 
incomplete without one of 
Rossini, Bach, Haydn, Vivaldi 
or Philip Glass. 

I spent a year on a work 
project in and out of Kuwait, in 
2004. And believe me, there is 
nothing to do in Kuwait. That’s 
where I watched Fashion TV 
and MTV, and discovered Hip 
hop. I liked the vibrant colours 
of their videos, and their swagger 

and style and jewellery. Bikinis 
and Bentleys, what’s not to like? 

That school era music for 
me is like looking back at a 
Commodore 64 computer, or 
a Sinclair Spectrum. It’s a      
curiosity and very much of its 
time. I’ve never played Vienna 
by Ultravox on my Spotify. And 
those lost souls who complain 
that it never made number one 
because of Joe Dolce’s Shaddap 
You Face have it totally wrong. 
That’s a much, much better song.  

John Lennon once said, “I’m 
an artist. Give me a tuba and 
I’ll get you something out of it”. 
And sometimes, good artists 

can perform alchemy with       
forgotten 1980s music. I have 
been playing the song Boom, 
by Snoop Dogg, a lot recently, 
because it samples Yazoo’s 
Situation (1982) to brilliant        
effect. 

So occasionally, I’ll play 
Computer World or Maid of   
Orleans or Bedsitter or Stand 
and Deliver or Roxanne or Love 
Action. But even great hits like 
Tainted Love, I now much prefer 
in the original Northern Soul 
version by Gloria Jones, or the 
Marilyn Manson version. 

I also love early American 
Spirituals, Gospel and Blues - 
Sam Cooke, Billie Holiday, 
Aretha Franklin, Ella Fiitzgerald, 
Nina Simone and Otis Redding. 
And the very early Motown. 
But even Motown lost its way 
in the 70s, and I lose interest 
when it gets into the disco and 
funk era. Nothing good there. 
Stevie Wonder was only good 
until about 1965.  

But there’ll always be a      
spot for The Model and Karma 
Chameleon and Baggy Trousers. 
Once or twice a year. 

 

🎵  

First album bought: Regatta 
de Blanc, The Police, 1980 

First single bought: Power 
To All Our Friends, Cliff Richard, 
1973 

 
James Neophytou

Lost in musical journeys:  
You can forget about the 1980s

Keanu Reeves is auctioning 
off a 15-minute Zoom date to 
raise money for a children's 
cancer charity.  

The Matrix star is giving one 
lucky fan the chance to spend 
15 minutes with him on a virtual 
date over video calling app 
Zoom, providing they are the 
highest bidder in his auction for 
children's cancer charity Camp 
Rainbow Gold.  

Bidders are warned that 
Zoom calls must take place in 
the week  beginning July 6, and 
that Keanu will cancel the call       
if the winner displays “inappro-
priate behaviour.”  

The 55-year-old actor’s prize 
is valued at $10,000 and has 
already exceeded the value! 

Other items on offer include a 
Hugo Boss bag, spa days, and 
a custom design tattoo. 

Keanu Reeves auctioning private 

Zoom date for children’s charity!
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A
ll we seem to hear at the 

moment is why we should 

make sure we get a little 

regular exercise, not to overeat, 

and of course ways to remain 

calm and not get anxious. As I 

always say, the answer is to live 

in the present moment whilst 

behaving with caution, and of 

course being sensible with all. 

Not to be blasé about everything 

- one should do everything at 

their own personal pace and not 

be a people pleaser. I am most 

certainly not saying you should 

become selfish, far from it; what 

I am saying is merely that if you 

don't look after yourself properly, 

you will not be able to look after 

anyone else. So putting yourself 

as a priority is required. Health 

check - are you feeling tired and 

drained because you are so busy 

chasing after everyone else to 

keep them happy? Then you 

need to try and delegate, say no 

when you need to and request 

others to do their part. Those 

that know you are a people 

pleaser will push the boundaries 

even further each time and      

demand more from you. Call 

their bluff when necessary and 

see what will happen, rather than 

them pulling on your heart strings 

in order to fill you with guilt and 

shame, stand up for yourself, 

take charge and re-charge your 

mind and body with some alter-

native therapies for YOU.  

Let's go with some re-charging 

health and body battery boosters. 

Set aside a little ME time and 

try making just one good move; 

by a move I meaning good yoga 

move. I am not into full yoga 

personally, but the odd pose here 

and there will be suitable for 

most of us, according to our own 

flexibility and capability. There 

are so many forms of yoga that 

there seems to be something for 

everyone. If you thought yoga 

was too slow and boring, or you 

have to be super flexible, think 

again. There is a type of yoga 

to suit whatever your body type 

or temperament.  

Yoga can develop your 

strength, balance and flexibility. 

I found that I was doing yoga 

moves without realising, and 

that it was just a part of my dance 

and fitness practise and also to 

unwind in the relax and stretch 

part. I took part when I worked 

with a colleague on a project 

combining dance and meditation, 

so check out the various types 

from Ashtanga yoga to power 

yoga. Find a style that suits  

you personally. Why not visit 

www.infin8space.com, a guru in 

her field of yoga and meditation. 

Colour therapy is another form 

of creating positive vibration in 

thought and actions. Many of 

us do it without even realising, 

simply by the colours we choose 

to wear each day, or even our 

nail polish colour. Colour can 

reveal how you are feeling at 

the time. An example, a shade 

of dusky rose pink suggests one 

may be looking for a little love 

and romance. Choosing orange 

may reflect that one is trying to 

take back some control and get 

back in charge of a situation. 

Choosing khaki green can tell 

us that someone wants to take 

a step back and not be disturbed, 

wanting to fade into the back-

ground for a little, maybe to 

gather their thoughts for some 

inward contemplation. These are 

just a few examples, but what 

you wear can reveal a lot about 

you and your feelings. If you need 

a pick me up, don't pick out a 

dull colour from your wardrobe 

and cosmetic range, wear fun 

and refreshing bold colours to 

revive you, like those you would 

if you were on holiday. Go for 

bright pastel and citrus colours 

to wake you up and give you  

revitalised vigour and energy - 

sky blue, baby pink, lime green, 

yellow, orange - go for it and 

reach for the stars with clear 

positive thoughts and energy.  

Acupressure is a great alter-

native to acupuncture for those 

that don't like the thought of 

needles. It’s not invasive and 

merely requires a little pressure 

using your finger tips on some 

pressure points. You have nothing 

to lose with this and can be done 

wherever you are without any 

tools.  

Acupressure is based on the 

concept of life energy flows 

through meridian in the body. 

Physical pressure is applied to 

points with the aim to clear 

blockages in these meridians. It 

is believed that through these 

channels flows vital energy, a 

life force called ch'i, connecting 

to specific network of organs. 

This network of organs and   

meridians that are connected to 

the brain, can be activated by 

some physical pressure applied.  

Something to try - For stomach 

problems of the large intestine, 

apply pressure between the 

fleshy web between your thumb 

and forefinger. For sinus prob-

lems, apply pressure to the pad 

of the fingertips. Ear problems 

are set to be at the bottom end 

of the index finger, in the crease 

line leading to the palm. These 

are just a few but there are an 

extensive range of points on both 

hands and feet that can be easily 

done by yourself. Everything is 

worth a try. 

Always check with your GP 

before doing any alternative 

therapies at home. 

 

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk

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

Alternative therapies

Date of issue:  

12 February 2020 

 

Water is one of the most   

precious commodities on our 

plant and a major heritage of 

every generation.  

Changes in the frequency of 

rainfall and extreme tempera-

tures are expected to affect the 

availability and quality of water 

resources.  

The rational management, 

the appropriate use and         

qualitative upgrading of water 

is everyone’s responsibility. 

In dry and semi-arid regions 

of our planet, as in Cyprus, water 

supply is a constant problem. 

the construction of water         

reservoirs was necessary in 

order to allow the timeless,      

as well as geographical use of 

water. 

The two largest water           

reservoirs in Cyprus are        

Kouri and Asprokremmos with 

a capacity of 115 and 52,375 

million cubic metres respectively.  

Kouri dam is located 15km 

from Limassol. It overflew for 

the first time in 2004, which 

was 15 years after its operation 

and later on in 2012 after the 

great water drought in 2008. 

Asprokremmos dam is          

located 16km east of Paphos. 

Due to poor rainfall it is a rare 

event that the dam overflows. 

On 27 January 2012, the dam 

did overflow, for the first time 

since 2004. It subsequently 

overflowed again in March 

2019 and again in January 

2020. 

The water of the two              

reservoirs is used for irrigation 

and water supply purposes.  

 

Souce: Cyprus Post 

Andrew Menelaou

Cyprus: 

Water

Philately Cooking with Loulla Astin 
Kalo Prama / Semolina Cake

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 Kalo Prama / Semolina 

cake (no eggs, no butter). 

Shamali, also known as Kalo 

Prama in Cyprus, is a semolina 

cake with yoghurt, steeped in 

syrup. It’s believed that the cake 

originated from Syria, then went 

to Turkey and the refugees from 

Smyrna brought it to Greece. In 

days gone by in Cyprus and 

Greece, street sellers known as 

Samalitzithes would go around 

selling Shamali, just like ice 

cream vans do today. The cake 

is also very popular made with 

eggs and sometimes mixed with 

flour - this is called Ravani. 
 

Ingredients (makes 8 pieces): 
250g plain yoghurt 

150g caster sugar 

Grated zest of ½ orange 

100ml fresh orange juice or water 

100ml vegetable oil 

350g course semolina 

1tsp bicarbonate of soda 

2tsp baking powder 

½ tsp mastic-gum or 1 tsp vanilla 

extract 

For decoration: 
Blanched peeled almonds or 

chopped 

 

For Syrup: 
400g sugar 

400ml water 

1 cinnamon stick 

2 tbsp lemon juice 

 

Method: 
Grease a baking dish 26 ½ x 

21 ½ cm with oil and sprinkle 

with a little semolina. 

In a large bowl whisk together 

the oil, yoghurt, sugar, orange 

zest, orange juice and mastic -

gum or vanilla extract. 

Start adding the semolina, 

baking powder and bicarbonate 

of soda. When all combined, 

pour into the prepared dish and 

leave the cake to rest and        

develop for 30 minutes so the 

semolina will absorb the liquid. 

Preheat the oven to 170c 

325f gas3. 

After 30 minutes, arrange   

the almonds in 4 equal rows or 

just sprinkle chopped almonds. 

Place in the oven and bake for 

40 minutes, check it after 25 

minutes, it may need turning to 

brown all over evenly. Check the 

cake is ready by inserting a fine 

skewer into the centre, if it comes 

out clear it is ready. 

While cake is baking, make the 

syrup by place all the ingredients 

together until sugar dissolves 

and simmer for 8-10 minutes. 

When the cake is ready, spoon 

the warm syrup over the hot cake 

and leave for a few hours to 

soak up the syrup before slicing 

and serving.
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Michael Yiakoumi

Premier League returns

The Premier League has been 
on hold since mid-March due to 
the coronaviruspandemic, with 
each club yet to play nine or 10 
matches – but ow we have a 
start date. 
Premier League  returned yes-
terday Wednesday June 17, 
starting with the two ‘catch-up’ 
matches – Manchester City vs 
Arsenal and Aston Villa vs Shef-
field United. 
In possession of a 25-point lead 
at the top of the table, Liverpool 
are nailed on to be crowned 
champions, but there is plenty 
to play for with European qual-
ification spots up for grabs and 
a host of teams battling to avoid 
relegation. 
What new measures have been 
put in place?All matches behind 
closed doors, with number of 
key people allowed inside the 
stadium limited to 300.Stadiums 
divided into three zones – red 
(includes pitch and technical 
areas), amber (stands) and 
green (stand concourses) – with 
restrictions on who is allowed 
to enter each.Teams able to 
make five substitutions,rather 

than three, in each match and 
able to name nine substitutes 
instead of the usual seven.Stag-
gered entry on to pitch for 
players and staff and no hand-
shakes before kick-off. Deep 
cleaning of corner flags, goal-
posts, substitution boards and 
match balls before and after 
each fixture.Extra disinfection, 
such as of the substitution 
board after it is used, likely dur-
ing matches and at half-
time.Medical protocols stipulate 
how squads and coaching staff 
must travel to and from games, 
observing social 
distancing.Post-match broad-
cast interviews will take place 
pitchside with press confer-
ences conducted virtually.VAR 
will continue to be in opera-
tion.How did we leave things? 
Before the suspension of play 
in the Premier League, Liver-
pool were hurtling towards their 
first top-flight title in 30 years. 
The league will restart with the 
Reds 25 points clear at the top 
and potentially one win away 
from confirming their triumph. 
If Manchester City lose their 

game in hand – against Arsenal 
on Wednesday – Jurgen 
Klopp’s side will seal the title 
with victory in the Merseyside 
derby at Everton on Sunday. 
The race for a top-four spot is 
less of a formality. 
City’s two-year ban from Euro-
pean competition (appeal pend-
ing) means fifth place will be 
enough for a Champions 
League spot. 
Liverpool, Leicester, Chelsea 
and Manchester United are cur-
rently occupying the qualifica-
tion places, but the likes of 
Wolves, Sheffield United, Tot-
tenham and Arsenal will all 
begin again with a place in Eu-
rope’s top competition as their 
aim. 
Down at the bottom, six clubs 
are seemingly battling it out to 
avoid the drop. 
Bottom club Norwich are six 
points adrift on 21 points. Aston 
Villa and Bournemouth are the 
two clubs above them but are 
part of a group of five clubs, 
along with Watford, West Ham 
and Brighton, separated by just 
four points.

Premier League Fixtures 
Friday, June 19 

Norwich v Southampton 6pm Sky Pick FREE TO AIR 

Tottenham v Manchester United – 8.15pm SKY 

Saturday, June 20 

Watford v Leicester 12.30pm BT 

Brighton v Arsenal 3pm BT 

West Ham v Wolves 5.30pm SKY 

Bournemouth v Crystal Palace 7.45pm BBC – FREE TO AIR 

Sunday, June 21 

Newcastle v Sheffield United 2pm Sky Pick FREE TO AIR 

Aston Villa v Chelsea 4.15pm SKY 

Everton v Liverpool 7pm Sky Pick FREE TO AIR 

Monday, June 22 

Manchester City v Burnley 8pm SKY 

Tuesday, June 23 

Leicester v Brighton 6pm SKY 

Tottenham v West Ham 8.15pm SKY 

Wednesday, June 24 

Manchester United v Sheffield United 6pm Sky Pick FREE TO AIR 

Newcastle v Aston Villa 6pm BT 
Wolves v Bournemouth 8.15pm BT 
Norwich v Everton 6pm BBC – FREE TO AIR 

Liverpool v Crystal Palace 8.15pm SKY

Greece Superleague
AEK has moved up to second 
in the Super League as it de-
feated OFI away and PAOK 
drew in Athens with Panathinai-
kos, while Olympiakos edged 
even closer to clinching the title 
mathematically.The Reds 
downed Aris 3-1 in Piraeus and 
need eight more points in as 
many games to be crowned 
championMady Camara scored 
twice within 90 seconds for 
Olympiakos, with Giorgos Ma-
souras adding a third before the 
first half expired. Former Olym-
piakos striker Brown managed 
to pull one pulled one back for 
Aris. 
AEK remained 17 points off the 
pace but is now alone in second 
thanks to is 2-0 win at Iraklio on 
Sunday. Two strikes by Marko 
Livaja and Dani Verde sufficed 
for the Yellows to get on the 
driving seat for Greece’s sec-
ond spot in next season’s 
Champions League. 
With eight games left to play on 

the round-robin playoffs, Olym-
piakos is on 72 points, always 
undefeated, and AEK is on 55. 
PAOK has 53 after sharing a 

goalless draw at the Olympic 
Stadium with host Panathinai-
kos, that lies fourth with 46 
points.

KOPA League have announced that with the current chairman stepping down from 

his post they are now looking for a new chairman . 

Do you have the attributes and ability to become the new chairman. 

The League are also looking for clubs to join and compete for season 2020-21 If so 

for vacancies please request the appropriate application forms from the 

 League secretary .Email secretary@kopaleague.com

KOPA League announcement

UK Cypriot signs for Cypriot 

first division side

UK Cypriot 23 year old Andreas Komodikis has signed for Cyprus first division team 
Doxa Katokopìas. 
Andrea’s has been in Cyprus for a couple of years and played for PAEEK and Asil. 
Andrea’s born in London started his football journey  by playing for Omonia Youth and 
Tottenham Hotspur Academy.followed by QPR. 
Andrea’s has been given the no 7 shirt and we.wish him continued success.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pavlos Christophy 
(From Leonarisso, Cyprus) 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Pavlos Christophy 
that passed away on Saturday 6 June 2020 at the age of 76. 

Pavlos leaves behind his beloved wife Kyriacou, his children Helen, Christos, Katerina 
and Demetris. He also leaves his grandchildren Zoe, Thisbe, Evander, Aristophanes and 
Artemis. Pavlos also leaves Androula Lecatsas,  his cherished sister, Yorkis Savva, his 

cousin and close friend since childhood, and Andreas Kouzaris, his cousin and allotment 
companion.  It is impossible to mention all the relatives and friends that were dear to him 

and vice versa but they know who they are.   
Pavlos settled in the Islington area from the age of 11, leaving only once to complete  

National Service in Cyprus. He was well known and highly regarded in the Cypriot  
community through his years of faithful and committed service at the Islington Cypriot 

Community Centre on Hercules Street.  
He had a lifelong love of nature and growing things, and took great joy from tending his 

allotment. It was his dream to return to Leonarisso one day, to the home that was denied 
him for 46 years. 

He was a dependable and committed husband and father, and a loving and caring 
papou. He was known for his compassion, hospitality, honesty and generosity. He was a 

unique character and will be greatly missed by those he leaves behind.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Παύλος Χριστοφή 
(από το Λεονάρισσο, Κύπρος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Παύλου  
Χριστοφή, ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 6 Ιoυνίου 2020. Αφήνει την αγαπημένη του  

σύζυγο Κυριακού, παιδιά: Eλένη, Χρήστο, Κατερίνα και Δημήτρη, εγγόνια: Zωή, Thisbe, 
Εvander, Αριστοφάνη, Άρετιμης, Παύλο, αδελφή Αντρούλλα Λεκάτσα, ανιψούς και  

καρδιακούς φίλους Γιώργο Σάββα και Αντρέα Κουζάρη.  
Είναι αδύνατον να αναφέρουμε όλους τους συγγενείς και φίλους, αλλά είναι πάρα πολλοί 

στην εκτίμηση του και τους αγαπούσε. 
 O εκλιπόν ζούσε στην περιοχή του Islington, από 11 χρόνια με μόνο διάλλημμα όταν πήγε 
στην Κύπρο για την στρατιωτική του θητεία. Ήταν πολύ γνωστός στην κυπριακή κοινότητα 
από τις υπηρεσίες που παρείχε στην παροικία μέσω του Κυπριακού Κoινοτικού Κέντρου 
Islington στο Hercules Street. Aγαπούσε την φύση και έπαιρνε μεγάλη ικανοποίηση από 

την παραγωγή διαφόρων φρούτων και λαχανικών στο Allotment.  
To όνειρό του ήταν να επιστρέψει και να καλλιεργήσει τα 

χωράφια του στο Λεονάρισσο, όπου του απαγορευόταν από το 1974. Ήταν ένας  
αξιόπιστος και αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και ένας καλός 

 παππούς, που φρόντιζε τα εγγόνια του με αγάπη. Ήταν γνωστός για την  
συμπόνια, τη φιλοξενία, τη σεμνότητα και τη γενναιοδωρία του.  

Θα μας λείψει πολύ.11.01.1944 - 06.06.2020
† DEATH ANNOUNCEMENT 

Sotiris Kyriacou  
(From Ayios Avrosiou, Kyrenia)  

It is with great sadness that we announce the  
passing of our beloved husband, father and  

grandfather Sotiris Kyriacou who fell asleep on 
Thursday 4th June at the age of 78. 

He leaves behind his wife Ellou, his daughter 
Athina, son Andreas and his 3 grandchildren  

Anthony, Ellie and Thegla.  
His body was laid to rest on Saturday 6th June in  
Anglisides, Larnaca and he will now join his son 

Yianni who passed away in 1999.  
He was truly loved and will be deeply missed.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σωτήρης Κυριάκου 
(από τον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  

αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού  

Σωτήρη Κυριάκου που απεβίωσε την  

Πέμπτη 4 Ιoυνίου σε ηλικία 78 ετών.  

Αφήνει τη σύζυγό του Ελλού, θυγατέρα: Aθηνά,  

υιό: Aντρέα, 3 εγγόνια: Aντώνη, Έλλη και Θέκλα. 

Η κηδεία του έγινε το Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 στις  

Αγγλισίδες στη Λάρνακα, όπου ενταφιάστηκε  μαζί με 

το υιό τους Γιάννη που απεβίωσε το 1999.04.07.1941 - 04.06.2020
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Pezounou Sophocli 
(From Ayios Elias, Famagusta) 

It is with great sadness and heartache that we announce the passing of our dearly beloved Mum & 
Grandmother who fell asleep on the 22nd May 2020, at the age of 92.  

She was one of eight children who moved to London in 1961 after marrying Yiannis Sophocli (deceased) 
from Afania. She worked as a machinist creating many beautiful garments and accessories.  

Mum, Yiayia…”We are truly devastated and heartbroken that you are no longer with us, but we take 
comfort in remembering your caring, gentle, sweet and loving nature, with your most beautiful smile and 
laugh. We will forever remember your homemade jam and triandafilo ice lollies. You showed your family 
an abundance of love and we will cherish the special memories that you have left us with. You will never 

be forgotten, and you will forever be in our thoughts and in our hearts."  
Funeral service will take place on 25th June. 

She leaves behind her children Elizabeth, Anthony and Sophoclis, her daughter-in-law Sophie, eight 
granddaughters Margarita, Joanna, Ioanna, Stephanie, Elena, Elaina, Lydia, Monica and Great Grand-
children Chloe, Charlie & Sophia with one more on the way, as well as many other family and friends. 

Due to the current circumstances there are restrictions on the amount of people that will be able to  
attend the funeral, which makes us very sad but we know that your thoughts and love will be with us.  

A Memorial Service will be held when possible, when wider family and friends will be invited to join us for 
a celebration of mums life. We have set up a Just Giving page for Dementia UK should family and 

friends wish to make a donation in memory of our mum.  
To donate please visit www.justgiving.com/fundraising/pezounou-sophocli 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Πεζουνού Σοφοκλή 
(από τον Άγιο Ηλία, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς  
Πεζουνού Σοφοκλή, που απεβίωσε στις 22 Μαΐου, σε ηλικία 92 ετών.  

Η εκλιπούσα ήταν ένα από τα 8 παιδιά της οικογένειας της και ήρθε στο Λονδίνο το 1961 μετά από 
τον γάμο της με τον Γιάννη Σοφοκλή (αποβιώσαντα) από την Αφάνεια. Εργάστηκε για χρόνια  

μηχανικούδα και κατασκευάζοντας πολύ όμορφα ρούχα και αξεσουάρ.  
Μητέρα, Γιαγιά...«Eίμαστε  πραγματικά λυπημένοι που δεν είσαι πλέον μαζί μας αλλά παίρνουμε  

δύναμη από βιώματα που μας άφησες, θυμόμαστε τις σπιτίσιες μαρμελάδες που μας έκανες και το 
τριαντάφυλλο παγωτό. Δείνατε στην οικογένεια σας άφθονη αγάπη και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις  
ιδιαίτερες αναμνήσεις που μας έχεις αφήσει. Δεν θα ξεχαστείτε ποτέ και θα είστε για πάντα στις  

σκέψεις και στις καρδιές μας». Αφήνει τα παιδιά της: Ελισάβετ, Αντώνη και Σοφοκλή, νύμφη: Σοφία, 8 
εγγόνια: Mαργαρίτα, Ιωάννα, Ιωάννα, Στέφανη, Έλενα, Ηλάινα, Λύδια, Mόνικα και 3 δισέγγονα: Xλόη, 

Τσάρλη, Σoφία, συγγενείς και φίλους. Λόγω της τρέχουσας κατάστασης υπάρχει περιορισμός στα 
άτομα που μπορούν αν παρευρεθούν στην κηδεία, γεγονός που μας κάνει πολύ λυπημένου, αλλά 

γνωρίζουμε ότι οι σκέψεις και η αγάπη σας θα είναι μαζί μας. Η οικογένεια θα οργανώσει  
μνημόσυνο όταν αλλάξουν οι συνθήκες, όπου όλοι συγγενείς και φίλοι θα καλεστούν να τιμήσουν την 

μνήμη της εκλιπούσας. Δημιουργήθηκε JustGiving σελίδα για τη Demetia UK όπου οικογένεια και 
φίλοι μπορούν να συνεισφέρουν στην μνήμη της μητέρας μας. 

Για εισφορές επισκεφθείτε τη σελίδα www.justgiving.com/fundraising/pezounou-sophocli25.11.1927 - 22.05.2020
† DEATH ANNOUNCEMENT 

Ioanna (Yiannoula) Constanta 
(from Pano Deftera, Nicosia) 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
wife, mother, grandmother & great-grandmother, Ioanna Constanta. 

Ioanna left us on the 4th May 2020 at the age of 85 in Barry Hospital, 
South Wales following a long battle with illnesses. 

She leaves behind her devoted husband Vassilis (from Lefkoniko), her 
son Michael and his partner Androulla, and her daughter Christalla and 
her husband Lambros. She also leaves her five grandchildren, Vasos,  
  Dimitri, Yiannaki, Vasos and Marianna and two great-grandchildren, 
 Isabella and Dimitri. Ιoanna came to London in 1953. In 1956, she  

married Vassilis and moved to Barry in South Wales, where they lived 
for 63 years. Her home was always open to friends and family, and here 

she built life long friendships. 
 She was at the heart of the establishment of Greek Cypriot community 

in South Wales.   
Her funeral will take place on Tuesday 30th June 2020  at 1.30pm at 
 St Katherine’s Church, Friern Barnet Lane (due to pandemic, only 

 immediate family will attend) and she will be buried at 2.30pm at New 
Southgate Cemetery. A wake will be held, to celebrate her life, once the 
current restrictions have eased. The family would ask that any donations 

should be given to a local charity of your choice. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ιωάννα (Γιαννούλα) Κωνσταντά 
(από την Πάνω Δευτερά, Λευκωσία)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Ιωάννας Κωνσταντά που απεβίωσε την 
Δευτέρα 4 Μαίου 2020, σε ηλικία 85 ετών, στο νοσοκομείο Barry, South 

Wales, μετά από μακροχρόνια ασθένεια. 
Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγο Βασίλη (από Λευκόνικο), υιό της Μιχάλη 

και σύντροφο Αντρούλλα, θυγατέρα: Xρυστάλλα και σύζυγο Λάμπρο,  
5 εγγόνια: Βάσoς, Δημήτρη, Γιαννάκη, Βάσος, Μαριάννα και  

2 δισέγγονα: Iζαμπέλλα και Δημήτρη.  
Η Ιωάννα ήρθε στο Λoνδίνο το 1953 και το 1956 παντρεύετε τον Βασίλη και 

 μετακομίζει στο Barry στην νότια Ουαλλία όπου έζησε για 63 χρόνια.  
Το σπίτι της ήταν πάντοτε ανοιχτό σε συγγενείς και φίλους και έκτισε δια 

βίου φιλίες. Ήταν το επίκεντρο της ελληνοκυπριακής παροικίας της Νότιας  
Ουαλλίας. Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 30 Ιoυνίου η ώρα 1:30μμ στην  

εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane  (λόγω της πανδημίας 
μόνο η στενή οικογένεια θα παρευρεθεί) και η ταφή της θα γίνει στο  

κοιμητήριο του Southgate στις 2:30μμ. Παρηγόρια στην μνήμη της θα  
διοργανωθεί από την οικογένεια όταν οι περιορισμοί θα αλλάξουν.   

Εισφορές μπορούν να δοθούν σε τοπικά φιλανθρωπικά ιδρύματα της  
επιλογής σας.05.04.1935- 04.05.2020 
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Despina Costa 
(From Κοmi Kebir) 

With great sadness we announce the death of our beloved Aunt, Grandmother and  
Great-Grandmother Despina Costa who passed away on  Saturday 16th May 2020, 

 at the age of 94. She was born on 16th April 1926, in Komi Kebir, Cyprus. 
The funeral will take place on Tuesday 23rd June at St Katherines Church, Friern Barnet 

Lane at 10.30am. 
The burial will follow at 11.15am at New Southgate Cemetery Brunswick Park Road N11 

1JJ. Given the current national emergency only immediate family will be permitted to  
attend the church service. 

For those wishing to send flowers, they can be delivered to Demetriou and English, 
131/133 Myddleton Road, Wood Green, London, N22 8NG by 5pm Monday 22nd June. 

“Those we love, 
don’t go away. 

They walk beside us, 
every day. 

Unseen, unheard, 
but always near. 

So loved, so missed, 
So very dear.” 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Δεσποινα Κώστα 
(από την Κώμη Κεπήρ) 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της αγαπημένης μας θείας, γιαγιάς και 

προγιαγιάς Δέσποινας Κώστα, που απεβίωσε το Σάββατo 16 Mαίου σε ηλικία 94 

ετών. Η Δέσποινα Κώστα γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1926 στην Κώμη Κεπήρ.  

Η κηδεία της θα γίνει την Τρίτη 23 Ιουνίου στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,  

Friern Barnet Lane στις 10:30πμ και η ταφή στο κοιμητήριο του New Sοuthgate 

Brunswick Park Road N11 1JJ. Λόγω της πανδημίας, μόνο η στενή οικογένεια  

μπορεί να παρακολουθήσει την κηδεία. Για αυτούς που προτιμούν να στείλουν  

λουλούδια μπορούν να τα παραδώσουν στο γραφείο του Demetriou and English, 

131/133 Myddleton Road, Wood Green, London, N22 8NG, μέχρι της 5:00μμ, 

 Δευτέρα 22 Ιουνίου.16.04.1926 - 16.05.2020

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni (Lenia) Zemenides  
 

(from Nicosia, Cyprus)  

It is with great sadness that the family of Eleni 
Zemenides announces her passing on May 

31st 2020 at the age of 66 years. 

Eleni peacefully departed at her home in 
North London and will lovingly be  

remembered by her daughter Sophia, her son 
Michael along with the families of her sister 

Maria and brother Nearchos. 
 

Eleni took great pride in her role as Head of 
Education and Training at the Fetal Medicine 
Foundation and her open-hearted approach 
to life mean that she has many friends and 

family with whom she enjoyed close  
relationships. 

 
Unfortunately, given that we are in the midst 

of a pandemic a closed funeral  
service will be held. We believe in the current 
circumstances she would have loved for her 

friends to celebrate her life and remember the 
good times they shared together in small 
gatherings.  We would like to suggest this 

takes place on the 40th day of her passing: 
the 9th July 2020.  We invite those wishing to 

send flowers to please make a charitable  
donation in lieu to the Fetal Medicine  

Foundation. https://www.justgiving.com/fund-
raising/Eleni-Zemenides 

 To contact the family call 07831-300-200. 11.10.1953 - 31.05.2020

Αn ode to thee 

As you fly free 

Beloved Mother 

For whom we now gather 

Never forgetting 

Your large sparkling eyes, exquisitely begetting 

Long-lasting friendships with a warm hug of closeness 

And measured astuteness 

Ever present with a veil of calmness 

Flashing your brilliant smile, exuding kindness 

Always going that extra mile 

As you continue to beguile 

Remembering you dancing and merry 

Hosting parties that were visionary 

With an attention to detail and beauty 

Reflective of your sense of diligent duty 

How you revelled in exploring 

Arts, travel, music, faith all alluring 

Playing bridge was your penchant 

As in growing roses you were triumphant 

When you played the piano you would enchant 

Our Graceful mother, who will forever blossom in our hearts. 
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Charalambos Christoforou 
(From Paphos, Cyprus)  

 We sadly announce the passing of our beloved husband, 
Father and grandfather CHARALAMBOS CHRISTOFOROU 
who fell asleep on 12th May 2020 aged 83 he was born in 

Paphos and came to England at the age of 23 in 1959. 
He was a very hard working man who was very much a 

family man, he leaves behind his wife Christina, son Mario 
and wife Maria, son Zak and wife Soulla daughter Androulla 
and husband Father Paul. Grand children Harry, Georgios, 
Kristina, Nicole, Angelica, Johnny, Harry, Mario and Christo. 

His funeral took place on Wednesday 17th June 2020 at  
St John the Baptist church in Wightman road and the burial 
at Edmonton cemetery. Due to the current pandemic only 

 immediate family attended the funeral.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χαράλαμπος Χριστοφόρου 
(από την Πάφο, Κύπρος)  

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο του  

αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού  

Χαράλαμπου Χριστοφόρου ο οποίος απεβίωσε στις 12 Μαίου 

2020 σε ηλικία 83 ετών. Ο Xαράλαμπος γεννήθηκε στην Πάφο 

και σε ηλικία 23 ετών το 1959 ήρθε στην Αγγλία. Ήταν ένας  

δουλευτής και ένας καλός οικογενειάρχης. Αφήνει την σύζυγο 

του Χριστίνα, υιούς: Mάριο και σύζυγο Μαρία, Ζάκ και σύζυγο 

Σούλλα, θυγατέρα: Aντρούλλα και σύζυγο πάτερ Παύλο, 

 εγγόνια: Xάρη,  Γεώργιο, Χριστίνα, Νικόλ, Αγγέλικα, Γιαννάκη, 

Χάρη, Μάριος και Χρίστο.  

Η κηδεία του έγινε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στην  

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή Wightman road και η 
ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton. Λόγω της πανδημίας 

μόνο στενή οικογένεια παρευρέθηκε. 24.09.1936 - 12.05.2020

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ ανα-
κοινώνει με βαθύτατη θλίψη το θάνατο 
του Πανίκου Λαπηθιώτη, ιστορικού και 
ηγετικού στελέχους του ΑΚΕΛ και του 
Λαϊκού Κινήματος, με συμμετοχή στη 
δημοκρατική Αντίσταση κατά του πραξι-
κοπήματος, με δράση στο νεολαιίστικο 
και στο εργατικό κίνημα. 
Ο Πανίκος Λαπηθιώτης γεννήθηκε το 
Φεβρουάριο του 1945 στη Λάπηθο και 
εντάχθηκε στο ΑΚΕΛ το 1961. Οργανώ-
θηκε στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 
της ΠΕΟ και την περίοδο 1970-1973 
διετέλεσε Επαρχιακός Γραμματέας της 
Συντεχνίας Ξενοδοχοϋπαλλήλων της 
ΠΕΟ Λευκωσίας-Κερύνειας. Είχε ηγε-
τική δράση στο κίνημα της νεολαίας της 
Αριστεράς και διετέλεσε Επαρχιακός 

Γραμματέας της ΕΔΟΝ Λευκωσίας-Κε-
ρύνειας και μέλος της Κεντρικής Γραμ-
ματείας της ΕΔΟΝ.  
Ως στέλεχος του ΑΚΕΛ και της ΕΔΟΝ, 
τον Ιούλη του 1974 είχε συμμετοχή στη 
δημοκρατική Αντίσταση στο Καϊμακλί 
και μέχρι το τέλος της ζωής του υπερα-
σπιζόταν με δημόσιες παρεμβάσεις την 
ιστορική αλήθεια και τη μνήμη της δη-
μοκρατικής Αντίστασης κατά του φασι-
στικού πραξικοπήματος. Διετέλεσε 
μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας 
της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων. 
Ο Πανίκος Λαπηθιώτης συνέδεσε τη 
ζωή του με το ΑΚΕΛ και τους αγώνες 
τους. Διετέλεσε Γραμματέας της Επι-
τροπής Πόλης και Προαστίων του 
ΑΚΕΛ Λευκωσίας-Κερύνειας, μέλος της 

Κεντρικής Επιτροπής και μέλος του Πο-

λιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ. Διακρίθηκε 

για την αφοσίωση του στην ιδεολογία 

και τις αξίες της Αριστεράς, για το ήθος 

και την ακεραιότητά του.  

Το ΑΚΕΛ αποχαιρετά το σύντροφο Πα-

νίκο Λαπηθιώτη με σεβασμό και απέ-

ραντη ευγνωμοσύνη. Εκφράζουμε 

ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια 

του Πανίκου Λαπηθιώτη.  

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020 ηώρα 15:00 

στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο 

Καϊμακλί. Η Παροικιακή εκφράζει τα 

δικά της συλλυπητήρια.

Ανακοίνωση της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ για το θάνατο του Πανίκου Λαπηθιώτη

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Εleni Koumis 
(From Patriki, Famagusta) 

It is with great sadness that we announce the  
passing of Eleni Koumis on the 1st of May 2020 at 

the age of 90.  The most gracious, loving woman, the 
jewel in our family. Devoted to her husband, the late 
Andreas Koumis. She was a pillar of quiet strength 
for us all and will remain in our hearts forever. She 

leaves behind her loving siblings Vasiliki and Jason, 
her devoted daughter Floria Panteli, her loving son 
Jack and daughter-in-law Yioda. Her adoring grand-

children Andrea, George-Anthony and Nikos and 
great grandchildren Ariadne, Hector and Phaedra. 
She was laid to rest in eternal peace on the 16th of 

June. We are thankful for the many and blessed 
years we had with her.  

Donations to St Christopher's Hospice via the link 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/Eleni-koumis

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Ελένη Κoυμή 
(από τo Πατρίκι, Αμμόχωστος) 

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της  
Ελένης Κουμή την 1η Μαΐου 2020 στην ηλικία των 90 

ετών. Ήταν η πιο ευγενική και στοργική γυναίκα,  
αφοσιωμένη στον αείμνηστο σύζυγό της Ανδρέα 

Κουμή, και το αληθινό διαμάντι της οικογένειας μας.  
Με την ήπια δύναμη της, ήταν ο βράχος για όλη την  

οικογένεια και θα παραμείνει ζωντανή στις καρδίες μας 
για πάντα. 

Αφήνει πίσω τα αγαπημένα της αδέρφια Βασιλική και 
 Ιάσονα, την αφοσιωμένη της κόρη Φλώρια Παντελή, 
τον αγαπημένο της γιο Τζακ και τη νύφη της Γιώτα, 

καθώς και τα αγαπημένα της εγγόνια Άντρια,  
Γιώργο και Νίκο και τα δισέγγονα της Αριάδνη, Έκτορα 

και Φαίδρα.  
Αναπαύτηκε σε αιώνια ειρήνη στις 16 Ιουνίου 2020.  
Είμαστε ευγνώμονες για τα πολλά και ευλογημένα  

χρόνια που περάσαμε μαζί της. 20.11.1929 - 01.05.2020 20.11.1929 - 01.05.2020



 30      | Πέμπτη 18 Iουνίου 2020



 31      | Πέμπτη 18 Iουνίου 2020



 32      | Πέμπτη 18 Iουνίου 2020


