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  Περισσότερο από 40 δισεκα-
τομμύρια λίρες κόστισαν τα 
τρία προγράμματα δανεισμού 
προς τις επιχειρήσεις που 
επλήγησαν από την πανδημία 
του κορωνοϊού και το lock-
down...                              Σελ 3

Οικονομία Βρετανία
Το Πρόγραμμα του Υπουργείου 
Υγείας της Κυπριακής Δημο-
κρατίας με 10,000 νέες επιδο-
τούμενες μοριακές εξετάσεις 
SARS-COV-2, οι οποίες αφο-
ρούν εργαζόμενους σε επιχει-
ρήσεις... 

                       Σελ 6

Κύπρος: Γ’ φάση άρσης μέτρων Απεβίωσε ο Αντρέας Τσιαλούφας
 Αισθήματα βαθιάς θλίψης και 
συγκίνησης προκάλεσε στο κυ-
πριακό προοδευτικό κίνημα της 
Βρετανίας και σε όλη την πα-
ροικία η είδηση για το θάνατο 
του ευρύτατα γνωστού λαΪκού 
αγωνιστή Ανδρέα Τσιαλούφα... 
               Σελ 20 & 28
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Προσφυγικό 
Τουρκία: Πυρά 

κατά Αυστρίας και 
Ελλάδας    

Προσφυγικό 
Τουρκία: Πυρά 

κατά Αυστρίας και 
Ελλάδας    

Kύπρος: Μάχη για  
άνοιγμα των οδοφραγμάτων

Kύπρος: Μάχη για  
άνοιγμα των οδοφραγμάτων

σελ  4σελ  5

Βρετανία: “Τέλος” στο lockdownΒρετανία: “Τέλος” στο lockdown

Ευρεία χαλάρωση του lockdown από 4 Ιουλίου  
ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον (Σελ 3 & 17)
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• If life hands you lemons, ake lemonade! 

• Όταν η ζωή  σου στέλνει λεμόνια - φτιάχνε 

λεμονάδες! 

Ερμηνεία: H αποδοχή και η προσαρμογή στα 

πρβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής είναι ο 

μόνος τρόπος αμπεμπλοκής και λυτρωμού!

Λόγια Νηστεμένα

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 

Στους θανάτους οι παροικία 
με 0 βαθμίζεται

του Αντώνη Αντωνιάδη

Κανένα θύμα, Κύπριος στο ΗΒ για αυτή την εβδομάδα

Ειρήναρχος Στεφάνου

Η παροικία μας φαίνεται στους θανάτους με ένα μηδενικό 
Ένα μεγάλο Μπράβο της αξίζει δικαιωματικά 

Το πρόγραμμα που χρησιμοποιούσε είναι εξαιρετικό 
της αξίζουν όχι ένα, αλλά μύρια μπράβο και ευχαριστώ 

 
Κρατείστε λεβέντες τον αγώνα μας εκεί ψηλά 

και ενωμένοι δώστε τους στη ράχη και στην κεφαλή 
Γιατί απρόοπτα ήρθανε και μας ζητούσαν αυστηρά 

να τους παραδοθούμε όλοι μεγάλοι και μικροί 
 

Μπρος να κερδίσουμε όλους τους δικούς μας  
Να υποστηρίζουν και να τηρούν όλους τους κανόνες 

και με τους όρους μας ορθούς και λογικούς 
για να έχουμε αποτέλεσμα χωρίς διαφωνίες 

 
Οι ελευθερίες πρέπει να δίνονται χωρίς αποτυχία, 

να μελετώνται προσεκτικά και επιστημονικά  
και να αποφασίζονται συλλογικά εν πάση θυσία 

για να είναι αποδεκτές από όλα τα κινήματα 
 

Οι ελευθερίες να δίδονται με αυξημένους αριθμούς 
όμως να είναι τέτοιες που δεν θα προκαλούν αλλού ζημιές  
πρέπει να είναι όλες τους εντάξει με θετικούς τους θεσμούς 

με θετικά αποτελέσματα και ουσίες αρεστές 
 

Να επαγρυπνούμε να κοντρολάρουμε την πανδημία 
να σώζουμε τις ζωές: είναι η γενική συνθηματολογία 
όλοι στις θέσεις μας να τελειώνουμε με τον κορωνοϊό 

και να φέρουμε ξανά πίσω την υγεία και τη χαρά 
 

Συγχαίρουμε τις χώρες που έχουν άρτια αποτελέσματα 
και που τα παραδίδουν για θέματα γενικής αγρυπνίας 
και όλος ο κόσμος ενώ μόνος παίρνει τα κελεύσματα 

για την πάταξη του κορωνοϊού και της πανδημίας 

Για αυτή την εβδομάδα, η κυ-
πριακή παροικία του Ηνωμένου 
Βασιλείου γιορτάζει ακόμη ένα-
μηδενικό αριθμό θυμάτων από 
τον COVID-19, παρ’όλα αυτά οι 
Βρετανοί ιατροί προειδοποιούν 
να προσέχουμε για τυχόν δεύ-
τερο κύμα κορωνοϊου. 
Η Παροικιάκη μπορεί να επιβε-
βαιώσει, ότι από την Τετάρτη 25 
Ιουνίου 2020, αφού έχει έρθει 
σε επαφή με τοπικά νοσοκο-
μεία, εκκλησίες, τα τουρκοκυ-
πριακά μέσα ενημέρωσης και 
κοινότητα, διευθυντές γραφείων 
κηδειών και από αγγελίες θανά-
του που δημοσιεύθηκαν στην 
εφημερίδα μας, ότι δεν κατα-
γράφηκαν θάνατοι που σχετίζο-
νται με το Covid-19 στο Ηνω-
μένο Βασίλειο από την 
Κυπριακή κοινότητα αυτή την 
εβδομάδα.  
Μέχρι σήμερα, εκτιμάται ότι 313 
Κύπριοι του Ηνωμένου Βασι-
λείου (Έλληνες, Τούρκοι και Μα-
ρωνίτες) έχουν πεθάνει από τον 
Κοραναϊό. Ο αριθμός περιλαμ-
βάνει 277 στο Λονδίνο και 36 
εκτός Λονδίνου. 
Οι συνολικοί θάνατοι περιλαμ-
βάνουν τώρα 181 Ελληνοκύπρι-
ους του Ηνωμένου Βασιλείου, 
96 Τουρκοκύπριους του Ηνω-
μένου Βασιλείου και έναν Βρε-
τανό Μαρωνίτη Κύπρο, όλοι 
από το Λονδίνο. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο συμπεριλαμβάνονται 
Ελληνοκύπριοι τρία παντρεμένα 
ζευγάρια και δύο αδέλφια. Συ-
νολικά 275 Κύπριοι θάνατοι στο 
έχουν καταγραφεί στο Λονδίνο. 
Έξω από το Λονδίνο, υπήρχαν 

εννέα Ελληνοκύπριοι και ένας 
Τουρκοκύπριος από το Μπέρ-
μιγχαμ, τρεις Ελληνοκύπριοι  
από το Weston-super-Mare, οι 
οποίοι ήταν όλοι από την ίδια 
οικογένεια, ένας από το Ντέρ-
μπι, ένας από το Lowestoft, 
ένας από το Cambridge, ένας 
από Τσέλτεναμ, τρεις Ελληνο-
κύπριοι και ένας Βρετανός Μα-
ρωνίτης Κύπρος από το Λίβερ-
πουλ, ένας Ελληνοκύπριος από 
το Λούτον, ένας από το Σάου-
θεντ, ένας από τη Γλασκόβη, 
ένας από το Νιούπορτ, ένας 
από το Λιντς, ένας από τον Χέ-
μελ Χάμπσταντ, ένας από το 
Μάντσεστερ ένας από το Μί-
ντλσμπορο, ένας από τη Mar-
gate και μία από το Wakefield. 
Τέσσερις Τουρκοκύπριοι, ένας 
από τους Colchester, Maid-
stone, δύο Northampton και 
Suffolk, με συνολικό αριθμό των 
θανάτων εκτός Λονδίνου σε 36. 
Φαίνεται ότι οι περισσότεροι θά-
νατοι ήταν αποτέλεσμα επαφής 
πριν από το lockdown σε εκδη-
λώσεις που προσελκύουν με-
γάλο πλήθος - γάμους, κηδείες, 
θρησκευτικές υπηρεσίες και 
εθνικές εκδηλώσεις όπως πο-
δοσφαιρικοί αγώνες. 
Έκτοτε ακολούθησε τις κυβερ-
νητικές συμβουλές για την απο-
μόνωση και την κοινωνική απο-
στασιοποίηση, αυτό οδήγησε 
στη μείωση των θανάτων. 
Οι ημερήσιοι θάνατοι στο Ηνω-
μένο Βασίλειο περιλαμβάνουν 
μόνο θανάτους που έχουν επι-
βεβαιωθεί από θετικό τεστ. 
Ωστόσο, το Γραφείο Εθνικών 

Στατιστικών (ONS) διεξάγει ξε-
χωριστές μελέτες που καταγρά-
φουν όλους τους θανάτους 
στους οποίους υπάρχει υποψία 
ή αναφορά στο COVID-19 στο 
πιστοποιητικό θανάτου. 
Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 
περίπου πάνω από 50.000 για 
την Αγγλία, την Ουαλία, τη Βό-
ρεια Ιρλανδία και τη Σκωτία, αν 
και κάθε χώρα αναφέρει τον 
αριθμό των θανάτων που υπο-
λογίζονται με ελαφρώς διαφο-
ρετικές 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 εβδομαδι-
αίες τάσεις συνεχίζουν να δεί-
χνουν επιβράδυνση στην εξά-
πλωση του ιού. 
Οι χώρες προσπαθούν ακόμη 
να κάνουν απολογισμό των θυ-
μάτων. Παγκόσμιοι θάνατοι 
480.000. Οι ΗΠΑ έχουν περισ-
σότερους από 123.000 θανά-
τους. 22 άνθρωποι έχουν πεθά-
νει στην Κύπρο και 190 στην 
Ελλάδα. Στην Ιταλία, 34.675 
έχασαν τη ζωή τους από τον ιό, 
και στην Ισπανία 28.325 η Κίνα 
κατέγραψε 4.634 θανάτους, η 
Γαλλία 29.720 και η Τουρκία 
5.001. 
Η Βρετανία είναι μία από τις τε-
λευταίες ευρωπαϊκές χώρες που 
ξεκίνησαν να αναδύονται από 
το lockdown του COVID-19. Τα 
περισσότερα καταστήματα είναι 
τώρα ανοιχτά και τα λίγα εστια-
τόρια και καφετέριες που είναι 
ανοιχτά παρέχουν μόνο υπηρε-

σίες μεταφοράς και παράδοσης. 
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον άνοιξε ξανά 
σχολεία για μικρότερα παιδιά 
την 1η Ιουνίου, μετά τη χαλά-
ρωση των παραγγελιών στο 
σπίτι τον Μάιο. 
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. 
Κορυφαίοι γιατροί έχουν προ-
ειδοποιήσει τα βρετανικά πολι-
τικά κόμματα ότι είναι πιθανό να 
εμφανιστούν τοπικές εκρήξεις 
του μυθιστορήματος και ότι ένα 
δεύτερο κύμα αποτελεί πραγμα-
τικό κίνδυνο. 
«Ενώ το μελλοντικό σχήμα της 
πανδημίας στο Ηνωμένο Βασί-
λειο είναι δύσκολο να προβλε-
φθεί, τα διαθέσιμα στοιχεία δεί-
χνουν ότι οι τοπικές εξάρσεις 
είναι όλο και πιο πιθανές και ένα 
δεύτερο κύμα είναι πραγματικός 
κίνδυνος», ανέφεραν οι γιατροί 
σε μια ανοιχτή επιστολή προς 
Βρετανούς πολιτικούς ηγέτες. 
Όσοι υπέγραψαν την ανοιχτή 
επιστολή στο British Medical 
Journal περιελάμβαναν τον 
Derek Alderson, πρόεδρο του 
Royal College of Surgeons, An-
drew Goddard, πρόεδρο του 
Royal College of Physicians και 
Katherine Henderson, πρόεδρο 
του Royal College of Emer-
gency Medicine.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Τρομοκρατία Οικονομία Βrexit

Επίθεση σε πάρκο στο Ρέντινγκ 

Περισσότερο από 40 δισεκατομ-
μύρια λίρες κόστισαν τα τρία προ-
γράμματα δανεισμού προς τις 
επιχειρήσεις (στα οποία εγγυητής 
είναι η κυβέρνηση) που επλήγη-
σαν από την πανδημία του κο-
ρωνοϊού και το lockdown μέχρι 
και τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με 
στοιχεία που ανακοίνωσε το 
υπουργείο Οικονομικών. 
Τα μεγαλύτερα ποσά δόθηκαν 
μέσω του προγράμματος ανά-
καμψης (28,1 δισεκ.) και του προ-
γράμματος διακοπής επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας λόγω του 
κορωνοϊού (10,5 δισεκ.), ενώ για 
δάνεια μέσω του προγράμματος 

διακοπής μεγάλων επιχειρήσεων 

δαπανήθηκαν 2,1 δισεκ. Για τα 

προγράμματα κατατέθηκαν πε-

ρισσότερες από ένα εκατομμύριο 

αιτήσεις. 

Επιπλέον, περισσότερες από 9,2 

εκατομμύρια θέσεις εργασίας κα-

λύφθηκαν από το πρόγραμμα 

αποζημίωσης των εργαζομένων 

που τέθηκαν σε προσωρινή αρ-

γία εξαιτίας της πανδημίας, από 

το οποίο επωφελήθηκαν 1,1 εκα-

τομμύρια επιχειρήσεις, με συνο-

λικό κόστος 22,9 δισεκατομμύρια 

λίρες μέχρι τις 21 Ιουνίου.

Πάνω από 40 δισ. λίρες  
κόστισε ο δανεισμός σε επιχειρήσεις "

Αγγλία: “Τέλος” στο lockdown – “Ζήτω ο Μπόρις”
"Cheers Boris", "Get the beers in" και "Summer's 
back on" ήταν οι τίτλοι των Daily Express, Metro 
και Daily Mail χθες Τετάρτη καθώς και οι τρεις εφη-
μερίδες πανηγύριζαν για την απόφαση του πρω-
θυπουργού Μπόρις Τζόνσον να προχωρήσει στην 
ευρεία χαλάρωση του lockdown στην Αγγλία από 
τις 4 Ιουλίου.  
Η Express (24/06) ελπίζει ότι οι μεγαλύτερες ελευ-
θερίες για τους ανθρώπους από τον επόμενο μήνα 
θα οδηγήσουν "σε μια φωτεινότερη Βρετανία" και 
θα προσφέρουν κάποια "πολύ αναγκαία ευθυμία". 
H Metro επισημαίνει ότι οι αλλαγές θα επιτρέψουν 
στον πρωθυπουργό να κόψει τα μαλλιά του. 
Περισσότερο επιφυλακτική η Daily Mail καθώς θε-
ωρεί ότι η χαλάρωση των περιορισμών είναι  "ένα 
υπολογισμένο στοίχημα για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής καταστροφής". 
Οι εφημερίδες Guardian και Times επέλεξαν να 
τονίσουν τον κίνδυνο για την υγεία που αναλαμβά-
νει η κυβέρνηση μετά την απόφαση η ελάχιστη κοι-
νωνική απόσταση να μειωθεί στο ένα μέτρο από 
τα δύο που ίσχυε μέχρι χθες.  
Ο Guardian επικαλείται τον καθηγητή Τζον 
Έντμοντς,  επιδημιολόγο που συμβουλεύει την Ντά-
ουνινγκ Στριτ,  ο οποίος υποστηρίζει ότι η νέα προ-
σέγγιση "one-metre plus" διατρέχει τον κίνδυνο "να 
επιτρέψει στην επιδημία να ξανακερδίσει έδαφος". 
Οι Times αποκαλύπτουν ότι ο Μπόρις Τζόνσον 
φέρεται να επέλεξε ένα πιο ολοκληρωμένο άνοιγμα 

της οικονομίας - παρά τις ανησυχίες ότι αν κάτι 
πάει στραβά θα είναι πιο δύσκολο να διακρίνουμε 
ποιες αλλαγές ξεκίνησαν ξανά την επιδημία. 
Οι Financial Times αναφέρουν ότι κυβέρνηση  θα 
αρχίοσει τώρα μια εκστρατεία για να πεισθούν οι 
Βρετανοί ότι είναι ασφαλές να βγουν από τα σπίτια 
τους και να κυκλοφορήσουν ξανά. Η εφημερίδα 
επισημαίνει ένα tweet από τον υπουργό των Οικο-
νομικών Ρίσι Σούνακ, ο οποίος σημειώνει ότι ανυ-
πομονούσε πότε θα έρθει η ώρα να  επιστρέψει 
στην παμπ - παρόλο που ο ίδιος δεν πίνει. 
Οι FT αναφέρουν ότι η χαλάρωση του lockdown 
είναι “μια επικίνδυνη αφύπνιση” και ότι η κυβέρνηση 
“περπατάει σε ένα τεντωμένο σχοινί” επειδή αυτές 
οι αλλαγές πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για 
την πρόληψη της επανεμφάνισης της επι-
δημίας. 
Περί “φαρσοκω-
μωδίας” κάνει 
λόγο η Sun για 
την απόφαση 
της κυβέρνησης 
να δοθεί προτε-
ραιότητα σε κομ-
μωτήρια, κινημα-
τογράφους και 
αίθουσες μπίν-
γκο έναντι της 
επαναλειτουρ-

γίας των σχολείων και των κολυμβητηρίων. 
Η Καμίλα Τόμνεϊ της Daily Telegraph γράφει ότι η 
διατήρηση του lockdown για τα νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης, τα γυμναστήρια και τα θαλάσσια 
πάρκα είναι μια ακόμη ένδειξη της σύγχυσης από 
τη μεριά της κυβέρνησης - κάτι που η αρθρογράφος 
θεωρεί ότι χαρακτηρίζει τις ενημερώσεις της Ντά-
ουνινγκ Στριτ για τον κορωνοϊό από τότε που προ-
βλήθηκε  το  μήνυμα "μείνετε σπίτι" . 
Οι παμπ και τα ξενοδοχεία θα μπορούν να μετα-
τρέψουν τους χώρους στάθμευσης  σε προσωρινές 
υπαίθριες μπιραρίες, έγραψε η Daily Telegraph 
(23/06), ενώ αναμένεται περισσότεροι δρόμοι να 
κλείσουν για την κυκλοφορία των οχημάτων ώστε 
να δοθεί η δυνατότητα στα εστιατόρια να επεκτεί-

νουν την χωριτικότητα τους.     

“Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η αύ-
ξηση του φαγητού και του ποτού στο ύπαιθρο  θα 
είναι η σωτηρία για τους εστιάτορες”, σημειώνει η 
Telegraph.         
Σύμφωνα με τους Financial Times, ωστόσο, η 
κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι πρέπει να καταβληθεί 
προσπάθεια για να ενθαρρυνθούν οι επιχειρημα-
τίες να λειτουργήσουν ξανά τις επιχειρήσεις τους .  
"Μερικοί υπουργοί μπορεί να δώσουν το καλό πα-
ράδειγμα και να αναλάβουν την πρωτοβουλία να 
πάνε οι ίδιοι στην παμπ για μια μπίρα...”, διαβά-
ζουμε στους FT.  
Την Τρίτη το πρωί η Sun ανέφερε ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον προετοιμαζόταν να ανακοινώσει ότι θα 
επιτρέπονταν οι επισκέψεις καθώς και οι διανυκτε-
ρεύσεις σε σπίτια φίλων και συγγενών για πρώτη 
φορά μετά την επιβολή του lockdown τον Μάρτιο. 
“To μέτρο όμως της κοινωνικής απόστασης θα δια-
τηρηθεί μέχρι κάποιο βαθμό, γεγονός που σημαίνει 
ότι το αγκάλιασμα και η επαφή με το σώμα θα συνε-
χίσει να είναι υπό απαγόρευση”, σύμφωνα με τη Sun.  
Οι Times μας ενημερώνουν ότι η κυβέρνηση θεω-
ρείται επίσης βέβαιο ότι θα συμφωνήσει με μια λί-
στα  10 χωρών που θεωρούνται ασφαλείς για τους 
Βρετανούς να ταξιδέψουν χωρίς να χρειάζεται να 
μπουν στην καραντίνα των 14 ημερών  όταν επι-
στρέψουν. Η λίστα περιλαμβάνει δημοφιλείς καλο-
καιρινούς προορισμούς όπως είναι  η Γαλλία και η 
Ισπανία, σύμφωνα με τους Times. 

Ο άνδρας που κρατείται με την 
υποψία ότι σκότωσε τρία άτομα 
σε ένα πάρκο στο Ρέντινγκ της 
Νότιας Αγγλίας ήταν γνωστός 
στην εγχώρια υπηρεσία αντικα-
τασκοπείας και ασφαλείας του 
Ηνωμένου Βασιλείου, MI5, ανα-
φέρουν πηγές των υπηρεσιών 
ασφαλείας. 
Ο Khairi Saadallah, 25 ετών, 
συνελήφθη το Σάββατο και η 
αστυνομία λέει ότι δεν αναζητά 
κανέναν άλλο για το τρομοκρα-
τικό συμβάν. 
Πηγές ανέφεραν στο BBC ότι 
κατάγεται από τη Λιβύη και ήρθε 
στην προσοχή της MI5 το 2019 
αφότου, σύμφωνα με τον αντα-
ποκριτή εσωτερικών υποθέ-
σεων του BBC, Ντομινίκ Κα-
σκιάνι, υπήρξαν πληροφορίες 

ότι ο 25χρονος είχε φιλοδοξίες 
να ταξιδέψει στο εξωτερικό - πι-
θανώς για τρομοκρατία. 
Όταν οι πληροφορίες διερευνή-
θηκαν περαιτέρω, προέκυψε ότι 
δεν υπήρχε πραγματική απειλή 
ή άμεσος κίνδυνος, με αποτέ-
λεσμα να μην προχωρήσουν οι 
αρχές σε μεγαλύτερη έρευνα. 
Η Τάνια Μπάσετ, μια εκπρόσω-
πος της Εθνικής Ένωσης Δικα-
στικών Επιμελητών της Βρετα-
νίας, δήλωσε ότι ο δράστης 
είναι πρόσφυγας με βεβαρη-
μένο ποινικό μητρώο για εγκλή-
ματα που δεν συνδέονται με την 
τρομοκρατία. Η ίδια πρόσθεσε 
μάλιστα ότι ο άνθρωπος αυτός 
αντιμετωπίζει σοβαρά διανοη-
τικά προβλήματα.

«Τέσσερα χρόνια μετά, το Brexit 
συνεχίζει να στοιχειώνει τη Βρε-
τανία και τις βρετανικές μετοχές», 
έγραψε χθες το Bloomberg, πρα-
γματοποιώντας έναν μίνι απολο-
γισμό της τετραετίας που πέρασε 
για το βρετανικό χρηματιστήριο. 
Δεν είναι τυχαίο, σύμφωνα πάντα 
με το δημοσίευμα, πως κάθε 
χρόνο από το 2016 μέχρι και σή-
μερα, οι βρετανικές μετοχές υπο-
αποδίδουν έναντι των διεθνών 
μετοχών. Κι ενώ δεν έφτανε η 
πολιτική αστάθεια και η αβεβαι-
ότητα που συνδέεται με το Brexit, 
οι Βρετανοί έχουν τώρα να αντι-
μετωπίσουν και την οικονομική 
«ζημιά» που προκάλεσε η παν-
δημία του κορωνοϊού. «Η Βρετα-
νία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 
χειρότερη ύφεση των τελευταίων 
300 ετών, λόγω κορωνοϊού», 

έγραψε το Bloomberg. 
Τι «βλέπουν» οι αναλυτές 
Μόλις την περασμένη εβδο-
μάδα, η Citigroup υποβάθμισε 
σε underweight τις βρετανικές 
μετοχές, ενώ για τους managers 
και επενδυτές που συμμετείχαν 
στην τελευταία έρευνα της Bank 
of America, η βρετανική χρηματι-
στηριακή αγορά παραμένει η λι-
γότερο προτιμώμενη για τους δια-
χειριστές πλούτου στον πλανήτη. 
Πολλά θα εξαρτηθούν βεβαίως 
και από το ύφος της εμπορικής 
συμφωνίας Λονδίνου-Βρυξέλλες. 
Σύμφωνα με τους οικονομολό-
γους της Goldman Sachs, το 
βασικό σενάριο προβλέπει τη 
σύναψη μιας «ελαφριάς» εμπο-
ρικής συμφωνίας μεταξύ Βρετα-
νίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
μέχρι τα τέλη του 2020.

Xειρότερη ύφεση των τελευταίων  
300 ετών, λόγω κορωνοϊού
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Kύπρος: Μάχη για άνοιγμα των οδοφραγμάτων
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΤΩΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΙΝΤΖΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ

Προσφυγικό-Μεταναστευτικό

Ασήκωτες είναι οι ευθύνες της διακυβέρνησης 
Προέδρου Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ σε ό,τι αφορά τον 
χειρισμό του προσφυγικού και μεταναστευτικού 
ζητήματος στον τόπο τόνισε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού. 
Μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής σε με-
γάλη Αντιρατσιστική Εκδήλωση, στην Πλατεία 
Ελευθερίας, ο Α. Κυπριανού ζήτησε τη διαμόρ-
φωση μιας σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής 
που να βασίζεται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μετανα-
στών Εργατών και των Μελών των Οικογενειών 
τους. Ως Κύπρος πρέπει να την υπογράψουμε, 
να την κυρώσουμε και να την εφαρμόσουμε, είπε. 
«Ασήκωτες είναι οι ευθύνες και της διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ σε ό,τι αφορά τον χειρισμό 
του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος 
στον τόπο μας. Για χρόνια δεν έκανε τίποτε για το 
θέμα. Τώρα υποδαυλίζει την ξενοφοβία για να 
απαλλαγεί από τις ευθύνες της» είπε και διερωτή-

θηκε τι έκανε τόσα χρόνια η Κυβέρνηση για να 
αντιμετωπίσει τα κυκλώματα των ατζέντηδων που 
διακινούν μετανάστες και για να επιταχύνει τη δια-
δικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. 
Ακόμη διερωτήθηκε, αν από το 2015 που έκλεισαν 
όλες οι άλλες δίοδοι για την Ευρώπη δεν μπο-
ρούσε να προβλέψει ότι θα αυξάνονταν οι προ-
σφυγικές ροές στην Κύπρο. «Πού κατανεμήθηκαν 
τα 100 εκατομμύρια ευρώ κονδύλια από την ΕΕ 
για τους πρόσφυγες και φτάσαμε στο σήμερα να 
μην έχουν στα κέντρα υποδοχής σαπούνι για να 
πλυθούν και αντίσκηνα; 
Τι έκαναν οι Υπουργοί και οι ευρωβουλευτές του 
ΔΗΣΥ για να καταργηθεί το Σύστημα του Δουβλί-
νου; Τι έκαναν οι Υπουργοί και οι Ευρωβουλευτές 
του ΔΗΣΥ αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα-
πλην του ΑΚΕΛ- για να καταγγείλουν την συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας με την οποία η Τουρκία πληρώ-
νεται δισεκατομμύρια για να κρατά τους 
πρόσφυγες εκτός Ευρώπης και να τους χρησιμο-

ποιεί εκβιαστικά», διερωτήθηκε. 

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ συνέχισε θέτοντας το ερώτημα «τι 

έκαναν οι Υπουργοί του ΔΗΣΥ για να διεκδικήσουν 

ρύθμιση για το γεγονός ότι η Τουρκία μη αναγνω-

ρίζοντας την Κυπριακή Δημοκρατία δεν δέχεται 

πίσω πρόσφυγες που έφτασαν στην Κύπρο». «Η 

απάντηση είναι απλή. Τίποτε, μέχρι ελάχιστα», 

συνέχισε. 

Ανέφερε ακόμη ότι η Κυβέρνηση έστειλε πρό-

σφατα σχετικά νομοσχέδια στην Επιτροπή Νομι-

κών, «τα οποία στην ουσία τους αντίκεινται στο 

διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Σαν να 

μην έφτανε το κακό όνομα που έχτισε η Κυβέρ-

νηση μας διεθνώς με τα διάφορα σκάνδαλα δια-

φθοράς τώρα θα θέσει την Κύπρο στο στόχαστρο 

για παραβίαση διεθνών συνθηκών για τα ανθρώ-

πινα δικαιώματα».

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
 ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
Ταυτόχρονες κινήσεις και προς την «κυβέρ-
νηση» του ψευδοκράτους αλλά και προς τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη κάνει ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί για να πετύ-
χει άνοιγμα των οδοφραγμάτων για τη διέ-
λευση πολιτών από και προς τα κατεχόμενα. 
Ανασταλτικός παράγοντας θεωρείται η κατά-
ταξη της Τουρκίας  από την «κυβέρνηση» των 
κατεχομένων στην Κατηγορία Α΄, γεγονός 
που αποτελεί πρόσχημα σε Ελληνοκύπριους 
εθνικιστές που εναντιώνονται στο άνοιγμα 
των διόδων. 
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά σε τηλεφω-
νική επικοινωνία του με τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη τάχθηκε υπέρ του σταδιακού ανοίγματος  
όλων των οδοφραγμάτων κάνοντας ειδική ανα-
φορά στο οδόφραγμα της οδού Λήδρας. 
Ο Μ. Ακιντζί εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση 
των κρουσμάτων στην Τουρκία και για το γεγονός 
ότι δεν έχει παρουσιαστεί ακόμα από την Τουρ-
κοκυπριακή πλευρά η επιδημιολογική έκθεση 
στην Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Υγείας.  
Σε ανακοίνωση του γραφείου του κ. Ακιντζί ανα-
φέρεται ότι ο ίδιος είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές 
συνομιλίες με την Ειδική Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ 
στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, τον «αναπλη-
ρωτή πρωθυπουργό» και «υπουργό εξωτερικών» 
Κουντρέτ Οζερσάι και τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
αναφορικά με τα οδοφράγματα. 
Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη, αναφέρεται, ο κ. Ακιντζί ήγειρε το 
θέμα του οδοφράγματος της οδού Λήδρας και 
είπε ότι όλα τα οδοφράγματα θα πρέπει να ανοί-
ξουν σταδιακά λαμβάνοντας όλα τα μέτρα στη 
βάση των συμβουλών των εμπειρογνωμόνων 
υγείας. 
Είπε επίσης ότι το οδόφραγμα Λιμνίτη θα ανοίξει 
μέχρι το Σαββατοκύριακο. 
Ανέφερε ακόμα ότι και οι δύο πλευρές βρίσκονται 
στη διαδικασία χαλάρωσης και ότι γι αυτό τα μέ-
τρα σε αεροδρόμια και λιμάνια θα πρέπει να αυ-
ξηθούν. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση 
του αριθμού των κρουσμάτων στην Τουρκία και 
για το γεγονός ότι η Τουρκοκυπριακή πλευρά δεν 
έχει ακόμα παρουσιάσει την επιδημιολογική της 
έκθεση στην Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή Υγείας. 
Αναφέρεται επίσης ότι ο κ. Ακιντζί θα συνεχίσει 
να συνομιλεί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη τις 
προσεχείς ημέρες για το άνοιγμα των οδοφρα-
γμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. 

ΕΠΙΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ «ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ»  
ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ 
Σε άλλες δηλώσεις του ο Μ. Ακιντζί επέκρινε την 
«κυβέρνηση» για τους χειρισμούς της στο θέμα 
των οδοφραγμάτων υποστηρίζοντας ότι για προ-
εκλογικούς λόγους αφέθηκε ο ίδιος εκτός από 
τον συντονισμό. 
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε στο χάος 
που έχει δημιουργηθεί στην επαναλειτουργία των 
σημείων διέλευσης τονίζοντας ότι  θεωρεί ότι η 
μόνο ενδεδειγμένη λύση τώρα είναι να ανοίξουν 
όλα τα οδοφράγματα με τις απαραίτητες προφυ-

λάξεις και λαμβάνοντας υπόψην τα επιστημονικά 
δεδομένα. 
 Το κάθε βήμα που γίνεται στο θέμα των οδο-
φραγμάτων πρέπει να πραγματοποιείται με αμοι-
βαία λογικές ρυθμίσεις και τον απαραίτητο συ-
ντονισμό που θα εδράζεται σε επιστημονικά 
στοιχεία προς όφελος της κοινότητας και θα δια-
φυλάττει την δημόσια υγεία, σημειώνει στην δή-
λωσή του ο Τ/κ ηγέτης. 

Ο κ. Ακιντζί αναφέρει ότι από την αρχή είχε τονίσει 
πως την πορεία στο θέμα των διελεύσεων πρέπει 
να χαράξει η υγεία και να την ακολουθήσει η πο-
λιτική, οι διελεύσεις να αρχίσουν σταδιακά και 
ελεγχόμενα και πως η «κυβέρνηση» πρέπει να 
αποσαφηνίσει τη στάση της σε αυτό το θέμα με 
βάση την υγεία και την επιστήμη. 
Στο θέμα των διελεύσεων, προσθέτει ο Τ/κ ηγέ-
της, είδαμε όλοι πόσο σημαντικός είναι ο συντο-
νισμός υπό την καθοδήγηση των αρμόδιων επι-
στημονικών ομάδων/συμβουλίων και της 
δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την υγεία, 

«για να μπορέσουν να ληφθούν αμοιβαία λογικά 
μέτρα και να μπορέσει να υπάρξει μια υγιής συ-
νεργασίας και με την ε/κ πλευρά και με τα ΗΕ». 
Εκφράζει μάλιστα λύπη, γιατί ενώ η κατάσταση 
είναι τέτοια, η «κυβέρνηση» συνεχίζει «τα αχρεί-
αστα πολιτικά πείσματα αντί να ενεργεί στη βάση 
της κοινής λογικής και της επιστήμης». 
Επανέλαβε ότι την συμφωνία του με τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη στις 21 Μαίου για σταδιακή και με 
προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ομάδες, επα-
ναλειτουργία των διελεύσεων από τις 8 Ιουνίου, 
την οποία είδε θετικά η Τεχνική Επιτροπή για την 
υγεία, με βάση την επιδημιολογική εικόνα και στις 
δύο πλευρές, η «κυβέρνηση» για δικούς της λό-
γους δεν την εφάρμοσε. Παρ’ ότι, συνεχίζει στην 
γραπτή του δήλωση ο κ. Ακιντζί, παρά το ότι 
ακόμα και το επιστημονικό συμβούλιο του 
«υπουργείου υγείας» ήταν θετικό, η «κυβέρνηση» 
το παρέβλεψε κι αυτό και επιπλέον διαστρέβλωσε 
την άποψη του συμβουλίου. 
Στο τέλος, αναφέρει, η «κυβέρνηση» άλλαξε και 
πάλι την προτέρα απόφασή της και πρώτα είπε 
στους Τ/κ εργαζόμενους στις ελεύθερες περιοχές 
ότι από τις 14 Ιουνίου, μπορούν να περάσουν 
στο «νότο» να πάνε στις δουλειές τους, αλλά αν 
γυρίζουν στο «βορρά» θα πρέπει να μπούνε κα-
ραντίνα 14 μέρες, μετά τους είπε ότι μπορούν να 
επιστρέψουν για την Ημέρα του Πατέρα χωρίς 
καραντίνα και τελικά – όπως σημειώνει ο κ. Ακιντζί 
– η «κυβέρνηση» ανακοίνωσε ότι από τις 22 Ιου-
νίου επιτρέπει τις διελεύσεις στην βάση των αρ-
χών που ο ίδιος είχε συμφωνήσει αρχικά με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη. 
Αναφέρει επίσης ότι η ε/κ πλευρά ανακοίνωσε 
στο μεταξύ ότι από τις 21 Ιουνίου ξεκινούν οι διε-
λεύσεις στα 8 από τα 9 οδοφράγματα υπό κά-
ποιες προϋποθέσεις. Η «κυβέρνηση», προσθέτει, 
ανακοίνωσε ότι οι διελεύσεις για τους πολίτες του 
ψευδοκράτους και τους Ε/κ, αρχίζουν όχι την 1η 
Ιουλίου, όπως αρχικά είχε ανακοινώσει, αλλά στις 
22 Ιουνίου. «Ωστόσο πήραν μια νέα απόφαση 
ότι οι διελεύσεις θα  μπορούν να γίνονται από 5 
οδοφράγματα».

Βαριές οι ευθύνες της κυβέρνησης-ΔΗΣΥ στο χειρισμό προσφυγικού-μεταναστευτικού
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Τουρκία: Πυρά κατά Αυστρίας και Ελλάδας    
Προσφυγικό

«Πυρά» κατά του Σεμπάστιαν Κουρτς, αλλά και κατά της Ελλάδας 

εξαπολύει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τις δη-

λώσεις του καγκελάριου της Αυστρίας για το προσφυγικό. 

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Χαμί Ακσόι, 

χαρακτήρισε «ατυχείς» τις δηλώσεις του Κουρτς. 

Σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, αναφέρονται τα εξής για την 

Αυστρία: «Αυτή η χώρα, η οποία έκλεισε από την αρχή τα σύνορά 

της στους πρόσφυγες και, μάλιστα, πρότεινε να χτιστεί ένα τείχος 

στα σύνορα, συμπεριφέρεται ενάντια στις κοινές αξίες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης και της ανθρωπιάς και κατά παράβαση των θεμε-

λιωδών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της Σύμβασης 

της Γενεύης του 1951». 

«Η FRONTEX, στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη – μέλη της 

Ε.Ε και οι Αυστριακοί, πρέπει να επιβάλει αυτές τις συμφωνίες και 

το δίκαιο της Ε.Ε., να παρέχει προστασία στους αιτούντες άσυλο 

που έρχονται στα σύνορά τους, να μην τους ωθεί πίσω και να μην 

τους μεταχειρίζεται με απάνθρωπο τρόπο», αναφέρει η ανακοί-

νωση, σύμφωνα με την Hurriyet. 

Ο Χαμί Ακσόι παραλληλίζει, μάλιστα, τη στάση της Αυστρίας με 

εκείνη της Ελλάδας, κάνοντας λόγο για ίδια απάνθρωπη μεταχεί-

ριση και των δύο χωρών απέναντι στους πρόσφυγες. 

«Στην πραγματικότητα, η στάση της Αυστρίας απέναντι στους αι-

τούντες άσυλο δεν διαφέρει από εκείνη της Ελλάδας, της οποίας η 

απάνθρωπη μεταχείριση των προσφύγων στα σύνορά μας είναι 

χαραγμένη στη μνήμη», υποστηρίζει, ενώ συμβουλεύει τον Αυ-

στριακό καγκελάριο να διαβάσει προσεκτικά τη δήλωση της Επι-

τρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώ-

πης με ημερομηνία 19 Ιουνίου 2020, παραθέτοντας μάλιστα και τη 

σχετική δήλωση της Ντούνια Μιγιάτοβιτς. «Η προστασία των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των προσφύγων δεν 

είναι επιλογή, αλλά ηθική και νομική υποχρέωση που πρέπει να 

σέβονται τα κράτη μέλη» 

Οι δηλώσεις του Κουρτς που προκάλεσαν την οργή της Τουρκίας 

Το μήνυμα πως η απάντηση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία πρέπει 

να είναι πάντοτε ξεκάθαρη και ενιαία και ότι «δεν πρέπει να επι-

τρέψουμε να μας εκβιάζει», έστειλε, με συνέντευξη στην Καθημε-

ρινή της Κυριακής, ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, 

απαντώντας σε ερώτηση για το πώς θα πρέπει η Ευρώπη να αντι-

μετωπίσει τον τουρκικό αναθεωρητισμό απέναντι τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Ερωτηθείς ποια θα είναι η στάση της Αυστρίας αν υπάρξουν νέες 

προκλήσεις από την Άγκυρα απέναντι στην Ελλάδα το καλοκαίρι, 

ο Αυστριακός καγκελάριος ανέφερε ότι «ελπίζουμε πως θα είναι 

δυνατό να σταματήσουν αντίστοιχες παραβιάσεις κυριαρχικών δι-

καιωμάτων μελών της ΕΕ από την Τουρκία» και επισήμανε πως 

«είναι σημαντικό να είμαστε ξεκάθαροι με τους γείτονές μας σε πε-

ρίπτωση που τέτοια γεγονότα λαμβάνουν χώρα και να δρούμε συ-

ντεταγμένα σε πολιτικό επίπεδο». 

Την ίδια ώρα, σε συνέντευξή του ο υπουργός Μετανάστευσης του 

γερμανικού κρατιδίου εκφράζει την επιθυμία να υποδεχτεί περισ-

σότερα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα από την Ελλάδα, ενώ Σχο-

λιάζοντας την εφιαλτική κατάσταση στους υπερπλήρεις προσφυγι-

κούς καταυλισμούς στα ελληνικά νησιά, η ελβετική εφημερίδα 

«Νeue Zuercher Zeitung» επισημαίνει ότι, η κυβέρνηση της χώρας 

μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. 

Επιστολή Ρώσου ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ  
στον ΓΓ της του ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού 

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργκέι Λα-
βρόφ απέστειλε επιστολή στον Γενικό Γραμματέα της Κ.Ε. του 
ΑΚΕΛ Άντρο Κυπριανού με την οποία εκφράζει την εκτίμηση του 
προς το ΑΚΕΛ για την πρωτοβουλία του να καταθέσει στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων Ψήφισμα «Για τα 75 χρόνια από την Αντιφα-
σιστική Νίκη των λαών». 
Παρατίθεται η επιστολή: 
«Στη Ρωσία εκτιμήσαμε ιδιαίτερα την πρωτοβουλία που είχατε 
εσείς και το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού (ΑΚΕΛ) να 
προωθήσετε την προετοιμασία του ψηφίσματος «Για τα 75 χρόνια 
από την Αντιφασιστική Νίκη των λαών», το οποίο ενέκρινε η 
Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Μαΐου 2020. 
Παραμένει αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι οι Συμμαχικές Δυνάμεις 
ακριβώς, με τους μαχητές της Αντίστασης στις κατεχόμενες χώρες, 
η μια πλάι στην άλλη, κατατρόπωσαν τον ναζισμό.  
Οι απόπειρες να διαστρεβλωθεί το χρονικό του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου είναι απαράδεκτες, βεβηλώνουν τη μνήμη αυτών που 
έδωσαν τις ζωές τους για τη Μεγάλη Νίκη. Χωρίς αυτό το μεγάλο 
τίμημα που πλήρωσε η Σοβιετική Ένωση σ’ αυτόν τον τιτάνιο 
αγώνα, δεν θα ήταν δυνατόν να συντριβεί το χιτλερικό καθεστώς.  
Μόνο ο σεβασμός της ιστορίας, ο οποίος μεταδίδεται από γενιά 
σε γενιά, θα μπορέσει να είναι η ασφαλής εγγύηση εναντίον νέων 
παγκόσμιων διενέξεων, να συμβάλει στην εδραίωση της ειρήνης, 
της αλληλοκατανόησης και της εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών 
και των λαών. 
Επαναβεβαιώνω την αλληλεγγύη μας προς εσάς όσον αφορά 
την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας και σας συγχαίρω για 
την επέτειο της Νίκης.» 
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 Επιτροπος Προστασίας δεδομένων

Οικονομία

10,000 τεστ στα πλαίσια της Β’ και Γ’ φάσης 
για άρση των περιοριστικών μέτρων  

 Τριμερής Κύπρου- 
 Ισραήλ - Ελλάδας

Στην Κύπρο θα πραγματοποι-

ηθεί η επόμενη τριμερής συ-

νάντηση σε επίπεδο Υπουρ-

γών Εξωτερικών Κύπρου - 

Ισραήλ - Ελλάδας, συμφώνη-

σαν την Τρίτη οι Υπουργοί 

Εξωτερικών Κύπρου και Ισ-

ραήλ, Νίκος Χριστοδουλίδης 

και Γκάμπι Ασκενάζι, οι οποίοι 

επαναβεβαίωσαν την κοινή 

προσήλωση των δύο χωρών 

και των κυβερνήσεων τους να 

συνεχίσουν και να εντείνουν 

τις προσπάθειες για περαι-

τέρω διεύρυνση και ενίσχυση 

της διμερούς συνεργασίας και 

των δεσμών, με έμφαση, με-

ταξύ άλλων, στους τομείς του 

πολιτικού διαλόγου, της ασφά-

λειας, της ενέργειας, του του-

ρισμού, της έρευνας και και-

νοτομίας και των επενδύσεων. 

 

Χριστοδουλίδης και Ασκενάζι 

συζήτησαν, μεταξύ άλλων, τις 

τελευταίες εξελίξεις στην ευ-

ρύτερη περιοχή της Ανατολι-

κής Μεσογείου και της Μέσης 

Ανατολής, με έμφαση στις συ-

νεχιζόμενες έκνομες και απο-

σταθεροποιητικές ενέργειες 

της Τουρκίας, το Μεσανατο-

λικό, την ανησυχητική κατά-

σταση στη Λιβύη, τις εξελίξεις 

στη Συρία και άλλα περιφερει-

ακά ζητήματα.

 Γ’ φάση άρσης μέτρων

Δεν απαγόρευσε σε άλλους επαγγελματίες υγείας πρόσβαση σε φακέλους ΓεΣΥ

Η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου αναφέρει ότι 

δεν έχει απαγορεύει σε άλλους επαγγελματίες υγείας 

την πρόσβαση σε φακέλους ασθενών του ΓεΣΥ, προ-

σθέτοντας ότι «είναι η υφιστάμενη δομή του συστήμα-

τος που καθιστά αυτήν την πρόσβαση απαγορευτική». 

Με αφορμή χθεσινό δημοσίευμα σε εφημερίδα, με βάση 

το οποίο η Επίτροπος φέρεται να απαγορεύει την πρό-

σβαση άλλων επαγγελματιών υγείας όπως φυσιοθε-

ραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ. σε φακέλους ασθενών 

του ΓεΣΥ, η κ. Νικολαϊδου διευκρινίζει πως συμφωνεί 

ότι, «για να παράσχουν σωστή θεραπεία, οι άλλοι επαγ-

γελματίες υγείας πρέπει να έχουν κάποιες βασικές πλη-

ροφορίες από τον φάκελο ασθενούς στο ΓεΣΥ». 

«Τη θέση αυτή την έχω ήδη κοινοποιήσει τόσο στον 

Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) όσο και σε επαγ-

γελματικούς συνδέσμους», προσθέτει. 

Αναφέρει, ωστόσο, ότι «το σύστημα του ΓεΣΥ, όπως 

είναι σήμερα κτισμένο, δεν επιτρέπει τη μερική πρό-

σβαση», καθώς «είναι όλα ή τίποτα». 

Δηλαδή, όπως εξηγεί, «ένας άλλος επαγγελματίας 

υγείας, είτε θα έχει πρόσβαση σε όλο τον φάκελο του 

ασθενούς, που δυνατόν να περιλαμβάνει και καταχω-

ρίσεις από ιατρούς που δεν σχετίζονται με την θεραπεία 

που θα παράσχει, είτε δεν θα έχει καμία πρόσβαση». 

Επιπλέον, η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προ-

σωπικού Χαρακτήρα αναφέρει ότι τεχνικές λύσεις υπάρ-

χουν και θα πρέπει να εξεταστούν σοβαρά από τον 

ΟΑΥ, για την ικανοποίηση των αναγκών των επαγγελ-

ματιών υγείας αλλά και για την καλύτερη δυνατή πα-

ροχή υπηρεσιών υγείας, σε δικαιούχους ασθενείς. 

Για παράδειγμα, η Επίτροπος αναφέρει ότι «θα μπο-

ρούσε να αλλαχθεί η αρχιτεκτονική δομή του συστή-

ματος, ώστε να παρέχεται σε άλλους επαγγελματίες 

υγείας, η δυνατότητα μερικής πρόσβασης στον φάκελο 

ασθενούς και σε απαραίτητες πληροφορίες που θα κα-

θορίζει ο παραπέμπων ιατρός». 

«Εναλλακτικά, με την έκδοση του ηλεκτρονικού παρα-

πεμπτικού, θα μπορούσε να επισυνάπτονται σε αυτό 

απαραίτητες πληροφορίες όπως αντίγραφα ακτινών Χ, 

αξονικών, MRI, αναλύσεων κ.λπ.», προσθέτει. 

Ανάφερε επίσης ότι σήμερα Πέμπτη θα συζητηθούν 

στη Βουλή Κανονισμοί που ρυθμίζουν το θέμα αυτό 

και έχω ήδη υποβάλει στον Πρόεδρο της Επιτροπής 

Υγείας σχετικό σημείωμα. 

Τέλος, η κ. Νικολαϊδου ανάφερε ότι, για σκοπούς ορ-

θότερης ενημέρωσης του κοινού, θα ήταν προτιμότερο, 

οι δημοσιογράφοι να ζητούν και τις θέσεις του Γραφείου 

της, πριν τη δημοσίευση θεμάτων που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του.

Τη λειτουργία της νέας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας Genuin η οποία στηρίζει 

τα κυπριακά προϊόντα και παραγω-

γούς και περιλαμβάνεται πλέον στην 

ψηφιακή στρατηγική του κράτους, ανα-

κοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. 

Σε ανακοίνωση της Τρίτης, η Τράπεζα 

Κύπρου αναφέρει ότι η πλατφόρμα 

Genuιn που δημιουργήθηκε με τη στή-

ριξη του Κέντρου Καινοτομίας IDEA 

της Τράπεζας, στοχεύει να στηρίξει 

τους ντόπιους παραγωγούς, μικροβιο-

τέχνες, κατασκευαστές και άλλους καλ-

λιτέχνες που δημιουργούν τις δικές 

τους κατασκευές από το σπίτι, δίνο-

ντας τους ευκαιρία να προωθήσουν τα 

προϊόντα τους μέσω της πλατφόρμας. 

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι καταναλω-

τές μπορούν να εξερευνήσουν τις επι-

λογές αυθεντικών και χειροποίητων κυ-

πριακών προϊόντων και να στηρίξουν 

την εγχώρια αγορά και τους παραγω-

γούς. (www.genuin.com.cy). 

Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, η 

ιδέα της Genuin  άρχισε όταν μια 

ομάδα νεαρών επιχειρηματιών αποτά-

θηκε στο Κέντρο Καινοτομίας IDEA και 

με την επιτυχή τους συμμετοχή πέτυ-

χαν να δημιουργήσουν και να προ-

ωθήσουν μια δραστήρια επιχείρηση. 

Προσθέτει ότι η καινοτόμα αυτή πρω-

τοβουλία αγκαλιάστηκε από το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Περιβάλλοντος και το 

Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας 

και Ψηφιακής Πολιτικής, και παρου-

σιάστηκε ως πρώτη επιλογή διάθε-

σης προϊόντων απευθείας από τον 

Κύπριο παραγωγό στον καταναλωτή 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γε-

ωργίας: http://moa.gov.cy/platformes-

diathesis-agrotikon-proionton/.

Η πλατφόρμα Genuin στηρίζει τα κυπριακά 
προϊόντα και παραγωγούς

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Το Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με 10,000 
νέες επιδοτούμενες μοριακές εξετάσεις 
SARS-COV-2, οι οποίες αφορούν εργα-
ζόμενους σε επιχειρήσεις που επανα-
δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της Β’ 
και Γ’ φάσης της στρατηγικής για στα-
διακή άρση των περιοριστικών μέτρων  
του Covid-19 άρχισε στις 15 Ιουνίου και 
θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου 2020. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση, το εν λόγω 
πρόγραμμα υλοποιείται από την NIPD 
Genetics. 
Στο Πρόγραμμα αυτό εμπίπτουν οι ερ-
γαζόμενοι σε: 
Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, 
Εμπορικά κέντρα, επιχειρήσεις λιανικού 
εμπορίου καθώς και υπηρεσίες εστία-
σης, κινηματογράφους, θέατρα και αί-
θουσες θεαμάτων εξωτερικού χώρου, 
αθλητικές ομάδες, ΚΟΑ, Αθλητικούς και 
πολιτιστικούς ομίλους, σωματεία και συλ-
λόγους. Κλειστούς και ανοιχτούς χώρους 
άθλησης περιλαμβανομένων υπαίθριων 
και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, 

γυμναστηρίων, σχολών χορού και άλλων 
ειδών σχολών, καθώς και άλλων αθλημά-
των (πολεμικές τέχνες κ.λπ) άνευ της χρή-
σης αποδυτηρίων. 
Δημόσια και ιδιωτικά προδημοτικά νη-
πιαγωγεία, βρεφονηπιοκομικοί σταθμοί, 
παιδικές λέσχες, ολοήμερα και θερινά 
σχολεία, σχολεία ειδικής αγωγής και εκ-
παίδευσης. Εστιατόρια, καφετέριες, πι-
τσαρίες, μπυραρίες, σνακ μπαρ και 
μπαρ, καφενεία, κυλικεία ή/και χώρους 
εστίασης σχολείων, αθλητικών και πολι-
τιστικών ομίλων, σωματείων και συλλό-
γων. Θεματικά πάρκα (π.χ. λούνα-παρκ) 
και υδροπάρκα, καζίνο, ακτοπλοϊκά επι-
βατικά σκάφη κ.λπ.  
Για διευκόλυνση της διεκπεραίωσης του 
Προγράμματος, η NIPD Genetics διαθέ-
τει σταθερά σημεία δειγματοληψίας 
(https://www.nipd.com/covid19-test-gr/) 
σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο 
και ελεύθερη Αμμόχωστο και κινητά ση-
μεία δειγματοληψίας για επιχειρήσεις/ξε-
νοδοχειακές μονάδες που εργοδοτούν 
περισσότερα  από 100 άτομα.

Ο προγραμματισμός της νέας 

σχολικής χρονιάς συζητήθηκε 

την περασμένη Παρασκευή σε 

συνάντηση του ΠΑΣΥΠΑΕ 

ΚΙΕ και των συντεχνιών 

ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ 

με τον Κυπριανό Λούη, Διευ-

θυντή Μέσης Εκπαίδευσης και 

τον Λεωνίδα Γαλάζη, νέο προ-

ϊστάμενο της υπηρεσίας των  

ΚΙΕ. 

 

Σε ανακοίνωση του, ΠΑΣΥ-

ΠΑΕ ΚΙΕ αναφέρει ότι «διαπι-

στώσαμε ότι έχουν επιλυθεί ή 

τροχοδρομηθεί προς λύση τα 

προβλήματα που προέκυψαν 

μετά την εμφάνιση του κορω-

νοϊού και είναι σε εξέλιξη οι 

προεργασίες για την ομαλή 

έναρξη της νέας σχολικής χρο-

νιάς. Η συζήτηση ήταν εποι-

κοδομητική και διαφάνηκαν οι 

προθέσεις της υπηρεσίας και 

του ΥΠΠΑΝ να εκσυγχρονι-

στεί ο θεσμός». 

 

Όπως σημειώνεται, οι εγγρα-

φές για τη νέα χρονιά έχουν 

ήδη αρχίσει με στόχο την 

έγκαιρη έναρξη των μαθημά-

των. Επίσης , θα καλυφθούν 

τα χαμένα μαθήματα στα 

ψηλά μαθήματα αρχές Σε-

πτεμβρίου.

Παδεία



 7  | Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

Εκπαίδευση

Γιατρός μαϊμού που εξαπατούσε πολίτες
Υγεία

ΣΥΡΙΖΑ: Πρώτη ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Γάζι για το «Μένουμε Όρθιοι ΙΙ»

Στον ανακριτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο οδηγήθηκε 
για να απολογηθεί ένας 47χρονος ψευτογιατρός. 
Υποδείκνυε στους ασθενείς-θύματά του να υπο-
βληθούν σε εξετάσεις, μαγνητικές-αξονικές τομο-
γραφίες κ.ά σε συγκεκριμένα διαγνωστικά κέντρα, 
εντός των οποίων φαίνεται να είχε μεγάλη άνεση 
κινήσεων. 
Με ένα βαρύ κατηγορητήριο που του αποδίδει 
τους θανάτους τριών ασθενών και άλλα σοβαρά 
αδικήματα οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απο-
λογηθεί ο 47χρονος. Επί σειρά ετών εμφανιζόταν 
ως διακεκριμένος γιατρός σε βαριά νοσούντες 
ασθενείς και τις οικογένειές τους, αποσπώντας 
μεγάλα χρηματικά ποσά για θεραπείες πλήρους 

ίασης. 
Ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι δεν είναι για-
τρός και ότι εξαπάτησε τους συγγενείς των θυμά-
των υποδυόμενος  τον γιατρό, και φέρεται να   ζή-
τησε συγγνώμη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες υποστήριξε πως εκεί-
νος θέλησε να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς 
τους και ότι ουδέποτε τους έπεισε να σταματή-
σουν τη θεραπεία που ακολουθούσαν. Μάλιστα 
όπως υποστήριξε, τα παιδιά είχαν ολοκληρώσει 
τα θεραπευτικά σχήματα που ακολουθούσαν όταν 
τα γνώρισε. 
Κατά τις ίδιες πηγές ομολόγησε ότι πήρε χρήματα, 
από τους συγγενείς των 3 θυμάτων, δεν πήρε 
όμως όπως είπε χρήματα από τους υπόλοιπους 
45 ασθενείς που καταγράφονται στη δικογραφία. 
Αρνήθηκε τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας 
κατά συρροή αλλά και της διακίνησης ναρκωτικών 
ουσιών, υποστηρίζοντας ότι η ποσότητα της κάν-
ναβης είναι μικρότερη από αυτή που θέλει ο νό-
μος για να τυποποιήσει το αδίκημα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να υποστήριξε 
ότι ουδέποτε υποσχέθηκε ότι θα κάνει καλά τους 
ασθενείς. 
Από τα στοιχεία της έρευνας, η οποία συνεχίζεται 
εντατικά προς κάθε κατεύθυνση, φαίνεται να προ-
κύπτει πως ο ψευτογιατρός δρούσε τουλάχιστον 
από το 2016 παρέχοντας έναντι αδρής αμοιβής 
τις «εξειδικευμένες» γνώσεις του σε βαριά νο-
σούντες ασθενείς, με δήθεν θεραπείες διάρκειας 
πέντε μηνών που θα οδηγούσαν, λόγω των προ-
ηγμένων φαρμάκων που υποτίθεται πως θα χο-
ρηγούσε, σε πλήρη ίαση.

 
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, 
έξω από το υπουργείο Παιδείας 
πραγματοποίησαν εκπαιδευτι-
κοί των κλάδων των Καλλιτεχνι-
κών, των Κοινωνικών Επιστη-
μών, της Οικονομίας και των 
Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτε-
κτόνων. 
Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
της ΟΛΜΕ, για να διαμαρτυρη-
θούν ενάντια «στην υποβάθ-
μιση και τον εξοβελισμό των ει-
δικοτήτων ΠΕ08 
(Καλλιτεχνικών), ΠΕ78 (Κοινω-
νικών Επιστημών), ΠΕ80 (Οι-
κονομίας) και ΠΕ81 (Πολιτικών 
Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων) 
από τη Δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση εξαιτίας του νέου ωρο-
λογίου προγράμματος». 
Οι καθηγητές συγκεντρώθηκαν  
έξω από το υπουργείο Παιδείας,  

 
διαμαρτυρόμενοι για την κατάρ-
γηση των μαθημάτων των Καλ-
λιτεχνικών και της Μουσικής 
από το ωρολόγιο πρόγραμμα 
του λυκείου και τη μείωση ωρών 
σε εκείνο του γυμνασίου. Επί-
σης, διαμαρτύρονται για τη με-
γάλη μείωση ωρών των μαθη-
μάτων Κοινωνικών Επιστημών 
και Οικονομίας. Σημειώνεται, ότι 
η μείωση προήλθε από την αύ-
ξηση των ωρών των μαθημά-
των των Αγγλικών, της Πληρο-
φορικής και της Γυμναστικής. 
Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν να συ-
ναντηθούν με την ηγεσία του 
υπουργείου, ωστόσο, το αίτημα 
δεν έγινε δεκτό, καθώς είναι ήδη 
προγραμματισμένη συνάντηση 
της ηγεσίας του υπουργείου 
Παιδείας με την ΟΛΜΕ την ερ-
χόμενη Δευτέρα.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας καθηγητών 

Η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και η 
στήριξη του κόσμου της εργασίας απο-
τελούν τις βάσεις πάνω στις οποίες οι-
κοδομήθηκε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 
«Μένουμε Όρθιοι», για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού. 
Τις σημαντικότερες πτυχές του προγράμ-
ματος και παραμέτρους που οδήγησαν 
στην επικαιροποίησή του, ανέλυσαν σε 
ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο Γάζι η 

βουλευτής και τομεάχης Τουρισμού του 
ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, ο βου-
λευτής και τομεάρχης Υγείας του κόμμα-
τος Ανδρέας Ξανθός, η καθηγήτρια του 
Παντείου Πανεπιστημίου και πρώην διοι-
κήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καραμασίνη και 
ο πρώην βουλευτής Σπύρος Δανέλλης. 
Ειδικά για την ανάγκη ενίσχυση του του-
ριστικού κλάδου, που απασχολεί χιλιάδες 
εργαζόμενους και επαγγελματίες στην 
Κρήτη, μίλησε η κ. Νοτοπούλου. Αναφέρ-

θηκε στον διπλό στόχο των μέτρων που 
προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ με το αναθεωρημένο 
πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι ΙΙ», ώστε 
να στηριχθεί η προσφορά αλλά και να 
τονωθεί η ζήτηση του ελληνικού τουρι-
σμού. Ο πρώτος στόχος, όπως εξήγησε, 
επιτυγχάνεται μέσω εφάπαξ χρηματοδο-
τικής ενίσχυσης των τουριστικών επιχει-
ρήσεων, ανάλογα με τον αριθμό εργαζό-
μενων που διαθέτουν, με ταυτόχρονη 
κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών 
αλλά και του 40% των μισθών, για τους 
ίδιους τους εργαζόμενους. 
Ο δεύτερος στόχος αποσκοπεί στην τό-
νωση της ζήτησης, μέσω της υλοποίησης 
ενός γενναίου προγράμματος κοινωνικού 
τουρισμού που θα απευθύνεται σε 3 εκ. 
Έλληνες πολίτες. 
Για την υγειονομική θωράκιση της χώρας 
απέναντι στον κορωνοϊό και κυρίως για 
τις εγκληματικές παραλήψεις της κυβέρ-
νησης στην ενίσχυση του δημοσίου συ-
στήματος υγείας μίλησε από την πλευρά 
του ο βουλευτής Ρεθύμνου και τομεάρ-
χης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ξανθός. 
«Στην περίοδο της πανδημίας δεν πέσαμε 
στο αντιπολιτευτικό επίπεδο της ΝΔ», είπε 
μεταξύ άλλων ο κ. Ξανθός. 
Ο κ. Ξανθός δεν απέφυγε να σχολιάσει 
τις «αποκαλύψεις» του επιχειρηματία Σά-
μπυ Μιωνή σε βάρος του πρώην υπουρ-
γού και προβεβλημένου στελέχους του 

ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, ότι αν και δεν είχε 
την παραμικρή εμπλοκή στο σκάνδαλο 
Novartis, ωστόσο γνώριζε για τον ρόλο 
του έτερου υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ  
Δ. Παπαγγελόπουλου, που θεωρείται ο 
«εμπνευστής της σκευωρίας». Όπως 
είπε χαρακτηριστικά ο Αν.Ξανθός υπε-
ρασπιζόμενος τον σύντροφό του: «Η Αρι-
στερά δεν είχε ποτέ σχέση ούτε με το 
παρακράτος, ούτε με τη διαπλοκή». 
Την άποψη ότι «τώρα αρχίζουν τα δύ-
σκολα» με την ύφεση και ακριβώς για 
τον λόγο αυτό «τώρα είναι η ώρα της 
πολιτικής για τη στήριξη των εργαζομέ-
νων», εξέφρασε η Μ.Καραμεσίνη. 
Η πρώην διοικήτρια του ΟΑΕΔ και στέ-
λεχος του ΣΥΡΙΖΑ παρέθεσε αναλυτικά 
στοιχεία για να καταδείξει ότι στα μεγάλα 
θύματα της πανδημίας περιλαμβάνονται 
οι εργαζόμενοι και τα εργατικά δικαιώ-
ματα. Το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου, όπως 
είπε 260.000 εργαζόμενοι δεν βρήκαν 
δουλειά, ενώ στην Κρήτη την ίδια πε-
ρίοδο δεν κατόρθωσαν να βρουν δου-
λειά 40.000 εργαζόμενοι. 
Η εκδήλωση άνοιξε με θεατρικό δρώμενο 
(κεντρική φωτογραφία) από την ηθο-
ποιό-σκηνοθέτιδα του θεάτρου Μορφές, 
Γιάννα Κεφάλα, με τη συμμετοχή μελών 
της Οργάνωσης Μαλεβιζίου του ΣΥΡΙΖΑ 
– Προοδευτική Συμμαχία.

Φίλοι, συνάδελφοι και γείτονες 

της Αρλέτας, συγκεντρώθηκαν 

την Δευτέρα στη συμβολή των 

οδών Ιουστινιανού και Καλλι-

δρομίου, για να πάρουν μέρος 

στην μικρή τελετή αποκαλυ-

πτηρίων ενός γλυπτού που οι 

φίλοι τοποθέτησαν στο μικρό 

παρκάκι ακριβώς απέναντι 

από το πατρικό της σπίτι, το 

σπίτι στο οποίο έζησε όλη της 

τη ζωή. 

Λίγο πριν το μεσημέρι της 

Δευτέρας, ένα μικρό πλήθος 

κόσμου συγκεντρώθηκε στα 

Εξάρχεια, ανάμεσα τους ο 

Χρήστος Θηβαίος, ο Λάκης 

Παπαδόπουλος και ο Γιώργης 

Χριστοδούλου που τραγούδη-

σαν τα αξέχαστα τραγούδια 

της. 

Το έργο έχει φιλοτεχνήσει ο 

Κυριάκος Ρόκος, γλύπτης και 

συμφοιτητής στη Σχολή Κα-

λών Τεχνών, ενώ τα έξοδα για 

το μνημείο ανέλαβε η στενή 

της φίλη Άννα Σταματοπού-

λου. Τον χώρο παραχώρησε 

ο Δήμος Αθηναίων.

Γλυπτό για την  
Αρλέτα στα Εξάρχεια

Κρατούμενος των φυλακών 

Κορυδαλλού βγήκε θετικός 

στον κορωνοϊό. 

Όπως αναφέρουν οι πληρο-

φορίες, πρόκειται για κρατού-

μενο με καταγωγή από τη Λι-

βύη, ο οποίος είχε ενοχλήσεις 

στον λαιμό. 

Του έγινε το τεστ για κορωνοϊό, 

το οποίο βγήκε θετικό και με-

ταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο 

νοσοκομείο, όπου και νοση-

λεύεται. 

Ο ασθενής έχει υποβληθεί και 

σε δεύτερο τεστ, για να επιβε-

βαιωθεί πως πράγματι είναι 

θετικός στον νέο ιό. 

Οι κρατούμενοι που μοιράζο-

νται το ίδιο κελί με τον νοση-

λευόμενο έχουν τεθεί σε κα-

ραντίνα για προληπτικούς 

λόγους, ενώ αναμένεται να ξε-

κινήσει και η ιχνηλάτηση των 

επαφών του.

Ο κορωνοϊός 
και στις φυλακές
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Αύξηση ακροδεξιάς τρομοκρατίας στην Ευρώπη

Θέμα: Πρόθεση για μετατροπή 
της Αγίας Σοφίας σε τζαμί 
Η Αγία Σοφία αποτελεί μνημείο 
εξαιρετικής σημασίας για όλη 
την ανθρωπότητα και συμπε-
ριλαμβάνεται στα Μνημεία Πα-
γκόσμιας Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς της UNESCO. 
Το 1934 Ο Μουσταφά Κεμάλ 
μετέτρεψε το μνημείο σε μου-
σείο. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας 
κ. Ερτογάν ενώ μέχρι πρό-
σφατα έλεγε ότι μια τέτοια ενέρ-
γεια ήταν αχρείαστη σήμερα 
πρωτοστατεί σε αυτή την 
προσπάθεια. Στις 2 Ιουλίου το 
τουρκικό Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, θα εξετάσει το αίτημα 
ακύρωσης του προεδρικού δια-
τάγματος που μετέτρεψε την 
Αγία Σοφία σε μουσείο το 1934 

Η Συνθήκη της UNESCO για 

την προστασία μνημείων και 

περιοχών παγκόσμιας κληρο-

νομιάς,  η οποία βρίσκεται σε 

ισχύ από το 1981 και έχει υπο-

γραφεί και από την Τουρκία, 

δεν επιτρέπει τέτοιεςμετατρο-

πές χωρίς την δική της συγκα-

τάθεση.  

Τυχόν προσπάθεια μετατροπής 

της Αγίας Σοφίας από μουσείο 

σε τζαμί, θα δημιουργήσει αλυ-

σιδωτές αντιδράσεις. 

Είναι σίγουρο ότι μια τέτοια 

ενέργεια θα επιφέρει εντάσεις 

και αντιπαραθέσεις στην πε-

ριοχή και θα είναι επιπρόσθε-

τος λόγος αστάθειας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 

ψήφισμα 1 του είχε διατυπώσει 

την αντίθεση του στις όποιες 

προσπάθειες μετατροπής του 

μνημείου σε τζαμί. 

Ερωτάται η Επιτροπή ποιες 

πρωτοβουλίες προτίθεται να 

αναλάβει ώστε να μην υλοποι-

ηθεί αυτή η πρόθεση της Τουρ-

κίας και να διατηρηθεί ως μου-

σείο προστατεύοντας τον 

ιστορικό-θρησκευτικό του 

χαρακτήρα;

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης 
προς την Επιτροπή 
Άρθρο 138 του Κανονισμού 
Niyazi Kizilyürek

Συνολικά, 119 αποτυχημένες, 
αποτυχημένες και ολοκληρωμέ-
νες τρομοκρατικές επιθέσεις σε 
13 κράτη μέλη της ΕΕ, 1.004 
συλλήψεις για τρομοκρατία σε 
19 κράτη μέλη της ΕΕ, με το 
Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, 
την Ισπανία και το Ηνωμένο Βα-
σίλειο να αναφέρουν τους υψη-
λότερους αριθμούς, 10 θανά-
τους και 27 τραυματισμούς, 
καταγράφει η ετήσια έκθεση της 
Ευρωπόλ για την κατάσταση και 

τις τάσεις στην τρομοκρατία 
(TE-SAT) το 2019: 
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, 
σχεδόν όλοι οι θάνατοι και 26 
τραυματισμοί ήταν αποτέλεσμα 
τζιχαντιστικών επιθέσεων, οι 
οποίες ωστόσο μειώνονται, τη 
στιγμή που οι επιθέσες ακρο-
δεξικών και άκροαριστερών 
ομάδων σημείωσαν αύξηση 
κατά τη διάρκεια του 2019. 
Αναλυτικά, μετά από μείωση το 
2018, το 2019 τρία κράτη μέλη 

της ΕΕ ανέφεραν συνολικά έξι 
ακροδεξιές τρομοκρατικές επι-
θέσεις (μία ολοκληρώθηκε, μία 
απέτυχε, τέσσερις αποτυχημέ-
νες), σε σύγκριση με μία μόνο 
το 2018. Επιπλέον, αρκετές επι-
θέσεις που δεν ταξινομήθηκαν 
ως τρομοκρατία (σύμφωνα με 
το εθνικό δίκαιο) διαπράχθηκαν 
από ακροδεξιούς εξτρεμιστές 
στη Γερμανία και κόστισαν τη 
ζωή τριών ανθρώπων. Επι-
πλέον, πέρυσι οι ακροδεξιές 
επιθέσεις στο Christchurch (Νέα 
Ζηλανδία), στο Poway (ΗΠΑ), 
στο Ελ Πάσο (ΗΠΑ), στο 
Bærum (Νορβηγία) και στο 
Halle (Γερμανία) αποτέλεσαν 
ενός κύματος βίαιων περιστατι-
κών παγκοσμίως, οι δράστες 
εμπνεύστηκαν ο ένας από τον 
άλλον. Οι βίαιοι ακροδεξιοί εξ-
τρεμιστές διατηρούν διεθνείς δε-
σμούς, για παράδειγμα μέσω 
της συμμετοχής σε συναυλίες 
και συγκεντρώσεις που σημα-
τοδοτούν ιστορικά γεγονότα σε 
μια ποικιλία κρατών μελών της 
ΕΕ. 
Στην έκθεση σημειώνεται ότι η 
ακροδεξιά εξτρεμιστική ιδεολο-
γία δεν είναι ομοιόμορφη και 
τροφοδοτείται από διαφορετικά 
ρεύματα, αλλά συγκλίνει στην 
απόρριψη της διαφορετικότητας 
και των μειονοτικών δικαιωμά-

των. Ένα στοιχείο της βίαιης δε-
ξιάς ιδεολογίας είναι η πίστη 
στην ανωτερότητα της «λευκής 
φυλής», η οποία θα πρέπει να 
πολεμήσει έναν «φυλετικό πό-
λεμο». Οι δεξιοί εξτρεμιστές θε-
ωρούν αυτήν την αντιπαράθεση 
αναπόφευκτη για να σταματή-
σουν την υποτιθέμενη συνωμο-
σία του «συστήματος» για αντι-
κατάσταση λευκών πληθυσμών 
μέσω μαζικής μετανάστευσης, 
αναφέρει η έκθεση της Ευρο-
πωλ. 
Επιπλέον, καταγράφεται ότι το 
λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος (IS) 
έχασε τον τελευταίο του εδαφικό 
θύλακα στη Συρία, αλλά στρά-
φηκε σε υπόγεια εξέγερση στη 
Συρία και το Ιράκ και διατήρησε 
το παγκόσμιο δίκτυο θυγατρι-
κών. Εκατοντάδες Ευρωπαίοι 
πολίτες με συνδέσμους με το IS 
παρέμειναν στο Ιράκ και τη Συ-
ρία. Η Αλ Κάιντα επέδειξε και 
πάλι την πρόθεσή της και τη φι-
λοδοξία της να επιτύχει δυτι-
κούς στόχους, ενώ οι περιφε-
ρειακές θυγατρικές της 
στοχεύουν στην ολοκλήρωση 
και τον συντονισμό πληθυσμών 
και ένοπλων φατριών σε περιο-
χές συγκρούσεων. Πέρυσι, 
οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ επλή-
γησαν από τρομοκρατικές επι-
θέσεις με τζιχαντιστές.
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Μια του κλέφτη δυό του κλέφτη…

Ό
πως 
λέει 
και η 

Κυπριακή 
παροιμία “Η 
κούζα πηγαί-
νει στην 
βρύση   πολ-
λές φορές μα 

μία μέρα θα σπάσει”. 
Ο ρατσισμός ήταν σαν μία ωρο-
λογιακή βόμβα όχι στο αν θα 
εκραγεί αλλά για το πότε.  Ο κό-
σμος είπε,  φτάνει και στην Αμε-
ρική και στην Αγγλία και σε άλλα 
μέρη του κόσμου.  Ο  λαός λέει 
και θα λέει όσο χρειάζεται ΟΧΙ 
ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ. SAY NO TO 
RACISM. Κανένας μα κανένας 
δεν γεννιέται ρατσιστής.  Πολλοί 
ισχυρίζονται φταίνε τα σχολεία. 
Τα σχολεία δεν διδάσκουν ρατσι-
σμό  ούτε και τα Πανεπιστήμια. 
Μήπως το σπίτι είναι το 
πρώτο σχολείο 
Όταν από μικρή ηλικία τα παιδιά 
ακούνε στο σπίτι είτε τους γο-
νείς είτε τα αδέλφια, τις θείες, 
τους θείους, τους παππούδες 
και τις γιαγιάδες  να εκφράζονται 
με ρατσιστικά αισθήματα, για  
κάτι που είχαν διαβάσει στη 
εφημερίδα ή κάτι που είδαν σε 
τηλεοπτικά κανάλια, αν και τα 
ρατσιστικά αισθήματα εκφράζο-
νται στο σπίτι σε μία καμάρι  
τότε όλοι είναι υπό την ιδέα ότι 
κανένας δεν τους ακούει. 
 Σας ακούει το μέλλον της χώ-
ρας, αυτά τα μικρά βλαστάρια 
που αύριο θα εκφράζονται με 
τον ίδιο τρόπο που ακούν άλ-
λους, που εκφράζονταν στο 
σπίτι, στην κάμαρα, όπου όλη 
η οικογένεια βρισκόταν και που 
αύριο ίσως να δείξει και σε 
πράξη  τα αισθήματα του στην  
γειτονιά στην πόλη, στο σχολείο  
και αλλού και που θα τα επανα-
λάβει στους φίλους του, αυτά 
ακριβώς που άκουσε στην κά-
μαρα του σπιτιού. Η κάμαρα γί-
νετε γειτονιά  και  η γειτονιά με-
τατρέπετε σε κοινότητα και από 
κοινότητα σε όλη την πόλη και 
στον κόσμο. 
Ο 21ος αιώνας δεν έχει θέση 
για ρατσισμό 
 Μερικοί δεν θα διστάσουν 
εφαρμόσουν αυτά τα ρατσιστικά 
αισθήματα στην εργασία, όποια 
εργασία και να είναι. 
Βλέποντας πίσω τα παιδικά μας 
χρόνια που οι γονείς μας μετα-

νάστευσαν και εμείς πηγαίναμε 
στο Αγγλικό σχολείο που αν και 
τα σχολεία δεν δίδασκαν ρατσι-
σμό εν τούτοις μερικοί δάσκαλοι 
το εφάρμοζαν και τιμωρούσαν 
τότε τα Κυπριόπουλλα και άλλες 
φυλές, σπάνια δε τα Αγγλό-
παιδα.  Αθώοι εμείς δεν γνωρί-
ζαμε τότε τι συνέβαινε κάτι που 
φαντάζομαι θα γνώριζαν  τα Αγ-
γλόπαιδα σαν και να το περίμε-
ναν. Πέρασαν όμως χρόνια να 
το καταλάβουμε  στο τι ακριβώς 
γινόταν  τότε  και τον λόγο.  
Σήμερα το βλέπουμε ποιο κα-
θαρά και κάποτε μας αφήνει  
εντελώς ανήμπορους να κά-
νουμε κάτι. Πολλές φορές πα-
ρατηρώ, αστυνομικούς να στέ-
κονται κοντά στα φώτα τροχαίας 
σε κάποιο κύριο δρόμο στο Ed-
monton και σταματούσε μόνο 
μαύρους. 
Ένα βράδυ με είδε να περπατώ  
προς το μέρος του, αφού θα 
πήγαινα σε κάποια συνάντηση 
και μόλις με κατάλαβε ποιος 
ήμουν άφησε τον μαύρο οδηγό 
ελεύθερο. 
Σκοτώστε τον ρατσισμό στην 
ρίζα του όχι τους ανθρώπους  
Ο ρατσισμός  δυστυχώς έχει 
βαθιές  ρίζες  διότι έχει αφεθεί 
ελεύθερος και ανενόχλητος όχι 
μόνο να επεκταθεί  αλλά και να 
εργάζεται και να δρα ανενόχλη-
τος, διότι έχει γίνει κομμάτι του  
κατεστημένου. Έχει γίνει δυστυ-
χώς σαν ένα κομμάτι μίας μη-
χανής. Ας το πούμε διαφορετικά 
σαν ένα built in ράδιο σε αυτο-
κίνητο.  
Πολλές ήταν οι φορές που 
έκανα παράπονα σε τηλεορά-
σεις και ραδιόφωνα στο να μην 
επιτρέπουν ακροδεξιά ρατσι-
στικά κόμματα να εκφράζουν 
την πολιτική τους. Η δικαιολογία  
που μου έχουν δώσει ήταν ότι 
είναι δημοκρατικό κόμμα. Όχι 
δεν είναι δημοκρατικό κόμμα 
αφού αντιπροσωπεύει ένα μέ-
ρος του λαού. 
Δυστυχώς από το καιρό της 
Χούντας και του προδοτικού 
πραξικοπήματος συνεχίζουμε 
με το ίδιο βιολί αφού αυτοί από 
μικρής ηλικίας άκουγαν τι τους  
έλεγαν οι γονείς τους, οι παπ-
πούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι  
και οι θείες,  το ίδιο ρατσιστικό 
βιολί τους και πως τους φανάτι-
ζαν και ακόμη φανατίζουν  με το 
να διδάσκουν μίσος.   

Δώστε τέλος στα ακροδεξιά 
και ρατσιστικά κόμματα  
Ώστε έτσι όποιος δημιουργήσει 
ένα κόμμα με λίγα μέλη έχει το 
δικαίωμα να κυκλοφορά και να 
σκορπίζει το δηλητήριο που 
σκοπό μόνο έχει να μοιράσει 
κοινότητες και λαούς. 
Είναι απαράδεκτο να έχει στα 
σπλάχνα της η Κύπρος ένα 
εντελώς ρατσιστικό κόμμα το 
ΕΛΑΜ και ακόμη τραγικότερο 
όταν ακούμε ποιος η ποιοι  ήταν 
οι υπεύθυνοι της οργάνωσης τέ-
τοιου ρατσιστικού κόμματος.  
Ένα παράδειγμα,  που  όταν  το 
κόμμα αυτό αγόρασε μπουφάν 
για μαθητές σε ένα σχολείο, 
αλλά όχι για τα  παιδιά των προ-
σφύγων. 
Αγάλματα έπεσαν και ακόμη θα 
πέσουν και άλλα σε άλλες χώ-
ρες και περιμένουμε τι θα κάνει 
η σημερινή κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη να σηκώσει μερικά αγάλ-
ματα και μνημεία που μόνο 
προδοσία και ρατσισμό έχουν 
να δείξουν. Καιρός η Κυβέρ-
νηση να αρχίσει να καθαρίζει 
τους βρόμικους στάβλους που 
κατάστρεψαν την Μεγαλόνησο 
και τον λαό της έτσι για να 
δούμε καλύτερες μέρες. Ας προ-
σέξουν λοιπόν οι ποιο μεγάλοι  
τι εκφράζουν στο σπίτι έτσι για 
να μην έχουμε τραγικότερα γε-
γονότα από αυτά που ξετυλίχτη-
καν τις τελευταίες  εβδομάδες  
μπροστά από τα μάτια μας.  
Μα πόσες φορές ακούσαμε ότι 
πέθανε ο τάδε την στιγμή που 
ήταν υπό αστυνομική κράτηση  
είτε εδώ είτε στη Αμερική. 
Μα όλες αυτές οι  φορές ήταν 
τυχαίες;  Οι αρχές τα κάλυπταν  
και συνεχίζουν να τα καλύ-
πτουν. Σκέπαζαν όλα τα λερω-
μένα τους. Μα χάθηκε μία ζωή  
και ούτε που τους νοιάζει. 
Πόσα χρόνια πέρασaν μέχρι να 
δικαιωθεί ο Steven Lawrence 
και η οικογένεια του; 
Μάλιστα “BLACK LIVES 
MATTER”     
Η απάντηση μας έχει δοθεί πριν 
μερικές εβδομάδες διότι η αλή-
θεια δεν πεθαίνει, όσος καιρός 
και αν περάσει. 
Η αλήθεια είναι σαν λάδι στο κα-
ντήλι που πάντοτε καταλήγει  
πάνω από το νερό.  
Για 8 λεπτά και 46 δευτερόλε-
πτα που ο δολοφόνος γονα-
τούσε στο σβέρκο του George 

Floyd μέχρι τον θάνατο του. Η 

Αμερική που την ονομάζουν δή-

θεν την χώρα του πολιτισμού 

που έπρεπε να είναι μία χώρα 

που δίδει καλά παραδείγματα, 

έχει μόνο να δείξει τόσα αρνη-

τικά στοιχεία. Την στιγμή που ο 

πρόεδρος της, το πρώτο πρά-

γμα που σκέφτηκε και έκανε, 

ήταν να  φέρει στρατό εναντίον 

των πολιτών που ζητούσαν το 

δίκαιο και την στιγμή που ο ίδιος 

έπρεπε να ζητήσει συγνώμη. 

Αντιθέτως την ίδια  στιγμή γίνετε 

προκλητικός.   

Χρειάζονται αγώνες και  

περισσότεροι αγώνες  

Πηγαίνοντας πίσω στον Δεκέμ-

βριο του 1955, η Rosa Parks 

αρνήθηκε να δώσει  τη θέση  

της  σε άσπρο άτομο σε ένα λε-

ωφορείο που καθόντουσαν ξε-

χωριστά οι άσπροι και που άρ-

χισε το μποϊκοτάρισμα για 381 

ημέρες από τους Αφροαμερικα-

νούς να μη χρησιμοποιούν τα 

λεωφορεία και προτιμούσαν να 

περπατούν μέχρι και 32 χιλιό-

μετρα. Συνελήφθη κατηγορή-

θηκε γιατί αρνήθηκε να παρα-

θέσει την θέση της σε άσπρο 

επιβάτη, ενώ έπειτα συνελή-

φθη. Το δικαστήριο της επέβαλε 

να πληρώσει 14 δολάρια πρό-

στιμο. Η ίδια η Rosa Parks είπε 

στο βιβλίο της της τα εξής: 

«Όλοι λένε ότι δεν άφησα την 

θέση μου επειδή ήμουν κουρα-

σμένη, αλλά αυτό δεν είναι αλή-

θεια. Δεν ήμουν κουρασμένη 

σωματικά αλλά είχα κουραστεί 

να υποχωρώ». Τον Μάρτιο του 

1955 δηλαδή εννέα μήνες νω-

ρίτερα από την Rosa Parks η 

Claudette Colvin μόλις 15 χρο-

νών είχε κάνει το ίδιο να μην 

δώσει την θέση της. Ο οδηγός 

του λεωφορείου, της είπε να ση-

κωθεί αυτή και του  απάντησε  

«Έχω πληρώσει για την θέση 

μου και έχω το ίδιο δικαίωμα να 

κάθομαι όπως οποιονδήποτε 

άλλος». 

O Martin Luther King άρχισε την 

εκστρατεία για ίσα δικαιώματα 

και σε κάποιο βαθμό έγινε μία 

πρόοδος που δυστυχώς δεν 

συνέχισε διότι τα σκοτεινά όρ-

γανα του κατεστημένου έφεραν 

στο τέλος την ζωή ενός ανθρώ-

που που αγαπούσε τον κόσμο 

και ήθελε να βλέπει πρόοδο και 

ειρήνη. Μα που δυστυχώς ει-

ρήνη και Αμερική δεν ταιριάζουν 

και τόσο καλά.   

Τα αποτελέσματα σήμερα τα 

βλέπουμε όλοι μέσω του Trump 

διότι αυτό όπως φαίνεται προ-

τιμά κόσμος. 

Σκότωσαν ακόμη ένα μαύρο μό-

λις πριν λίγες μέρες. Πότε τελικά 

οι Αστυνομικοί θα παύσουν να 

κατατρέχουν  κάθε Αφροαμερι-

κάνο. 

Η πράξη του μαύρου κατά την 

διάρκεια διαμαρτυρίας στο Λον-

δίνο να πάρει  στους ώμους του 

ένα αντίπαλο του, τον  άσπρο 

διαδηλωτή και να  τον μεταφέρει 

σε ένα ασφαλές μέρος στέλνει 

μήνυμα και ελπίδα για ένα κα-

λύτερο μέλλον. Ας συνεχίσουμε 

να ελπίζουμε λοιπόν, διότι ο 

λαός όπως πάντοτε έχει τον τε-

λευταίο λόγο. Όπως λένε 

PEOPLE POWER  και ας μην 

το ξεχνούν οι «μεγάλοι και τρα-

νοί».

Ο Δημήτρης της καρδιάς μας  
και της ταξικής συνείδησής μας

του  
Γιώργου Σάββα

Δημήτρης Χριστόφιας  
Αθάνατος φωτίζει άπλετα τους αγώνες των εργαζομένων για 
επανένωση της Κύπρου και για κοινωνική δικαιοσύνη  
 

της  δημοσιογράφου  
Μαρίας Παπαλαζάρου Φράγκου  

Κ
άθε ένας από εμάς τους δημοσιο-

γράφους που έζησαν τον Δημήτρη 

Χριστόφια σε μεγάλα και μικρά γε-

γονότα, που τον συνόδευσαν σε αποστο-

λές στην Κύπρο και στο εξωτερικό, που 

κάλυψαν δημοσιογραφικές του διασκέψεις 

ή συναντήσεις με Κύπριους πολιτικούς ή 

ξένους ηγέτες, έχουμε πολλά να θυμόμαστε και πολλά να πούμε 

για τον Άνθρωπο, τον πολιτικό, τον ηγέτη Δημήτρη Χριστόφια. 

Ευτύχισα να καλύψω δημοσιογραφικά δραστηριότητες του, από 

τότε που ήταν ηγέτης του ΑΚΕΛ μέχρι και Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας. Και αλήθεια, τι να πρωτοθυμηθώ από την επαφή αυτή; 

Τον πρωινό καφέ στο πεζοδρόμιο του σπιτιού του, ημέρα βου-

λευτικών εκλογών το 2001, όταν θα κάλυπτα το ρεπορτάζ «μια 

μέρα με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ»; Που σηκωνόταν από την καρέκλα να 

καθίσει ο κάθε νεοεισερχόμενος στην παρέα; Που μας πίεζε για 

τον καφέ ή το μπισκότο;  

Στο αυτοκίνητο μαζί του από τη Λευκωσία στον Απόστολο Ανδρέα, 

παραμονές προεδρικών εκλογών. Να διασχίζουμε το οδόφραγμα, 

να φαίνεται μπροστά μας η κατεχόμενη γη μας και ο Δημήτρης 

Χριστόφιας να δακρύζει για την διαιρεμένη πατρίδα. Να αγκαλιάζει 

τους εγκλωβισμένους μας και να απευθύνεται στους περισσότε-

ρους με το μικρό τους όνομα. «Μα πώς; Πού τους ξέρεις όλους; 

Πώς τους θυμάσαι;»... Μα δεν τους έβλεπε για πρώτη φορά και 

δεν άκουγε για πρώτη φορά τα προβλήματα τους. 

Μαζεύτηκαν οι Δικωμίτες στην ΠΑΣΥΔΥ, παραμονές προεδρικών 

του 2008. Να μιλήσουν για τον δικό τους άνθρωπο που διεκδι-

κούσε το ύπατο αξίωμα. Και είχαν όλοι τόσα πολλά και τόσα καλά 

να πουν για τον Δημήτρη που από μικρό παιδί στα στενά του Δι-

κώμου, μέχρι ηγέτης ενός από τα μεγαλύτερα κόμματα, δεν άλ-

λαξε καθόλου. 

Βρυξέλλες, Μάρτιος 2008. Λίγες μόνο μέρες μετά την εκλογή του 

στην προεδρία της Δημοκρατίας. Και να είναι το πρόσωπο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Να θέλουν όλοι να του μιλήσουν. Και 

η αίθουσα της Κύπρου, στο κτήριο, να είναι μικρή για να δεχθεί 

τόσους δημοσιογράφους, τόσες τηλεοπτικές κάμερες, τόσους 

φωτογράφους. Η ώρα περασμένη, πήγε μία το πρωί και οι ξένοι 

συνάδελφοι εκεί να περιμένουν τον «κομμουνιστή Πρόεδρο». Να 

μπαίνει στην αίθουσα και να χαιρετά έναν-έναν. Και να απευθύ-

νεται στους Κύπριους δημοσιογράφους με τα ονόματα τους και 

να εκπλήττονται οι ξένοι συνάδελφοι μας... 

Πως νιώθετε ανάμεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες; Δεν νιώθετε 

μοναξιά, ως ο μόνος, και ο πρώτος κομμουνιστής Πρόεδρος, τον 

ρωτούν. «Νιώθω ίσος με τους άλλους ηγέτες των κρατών μελών», 

απαντά. 

Δημήτρης Χριστόφιας ο Άνθρωπος, ο οραματιστής, ο ανανεω-

τής.Ο Δημήτρης της καρδιάς μας και της ταξικής συνείδησής μας.
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Η
 σημερινή επιλογή της 

στήλης είναι αφιερω-

μένη  στο μεγάλο Αργε-

ντίνο γιατρό και διεθνιστή επα-

ναστάτη Ερνέστο Γκεβάρα, που 

οι Κουβανοί αποκαλούν χαϊδευ-

τικά Τσε, η σύντομη, αλλά έν-

δοξη ζωή του οποίου υποτά-

χτηκε στα πανανθρώπινα ιδανικά της λευτεριάς, 

της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Στις 14 του Ιούνη  έκλεισαν 92 χρόνια από τη 

γέννησή του και στις 9 του Οκτώβρη θα κλείσουν 

53 χρόνια από τη στυγερή δολοφονία του.  

Ο μεγάλος γιος της Λατινικής Αμερικής, Τσε, 

έπεσε νεκρός, από τα δολοφονικά βόλια της αμε-

ρικανόδουλης βολιβιανής χούντας, στις 9 του 

Οκτώβρη 1967, σε ηλικία μόλις 39 χρόνων, χωρίς 

να θυσιάσει τίποτα από τις ελπίδες των «κολα-

σμένων» της γης για ένα δίκαιο κόσμο. 

Εκτελέστηκε άνανδρα και ύπουλα την επομένη 

του τραυματισμού και της σύλληψής του σε συ-

μπλοκή με το βολιβιανό στρατό στο φαράγγι του 

Γιούρο. 

Δολοφονήθηκε από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό 

για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του ν'ανάψει 

τη φωτιά της Επανάστασης σ' όλη τη Λατινική 

Αμερική.  

Οκτώ χρόνια πριν, η φάλαγγα του Τσε είχε εισέλ-

θει νικηφόρα στην Αβάνα, την πρωτεύουσα της 

Κούβας, ύστερα από την τελική, ιστορική νίκη 

των επαναστατών στη μάχη της Σάντα Κλάρα. 

Στις 15 του Οκτώβρη 1967, έξι δηλαδή μέρες 

μετά τη στυγερή δολοφονία, ο βετεράνος της Κου-

βανικής Επανάστασης, Νικολάς Γκιγιέν, αποχαι-

ρέτησε τον Κομαντάντε Τσε Γκεβάρα, που είχε 

αποκτήσει την κουβανική υπηκοότητα το 1959, 

με ένα συγκινητικό ποίημα, στίχοι του οποίου πα-

ρατίθενται παρακάτω: 

Νεκρός κι αν έπεσες 
Σε τίποτε το φως σου δε λιγόστεψε 
Ένα πύρινο άτι ανακρατάει το παρτιζάνικο όραμά 
σου ψηλά 
στον αέρα ανάμεσα και στα σύννεφα της Σιέρρα 
Κι αν τη φωνή σου έχασες δε σώπασες 
Κι αν σε πυρπόλησαν 
σ’ έθαψαν στο χώμα 
σε καταχώνιασαν σε νεκροταφεία 
σε μαύρους λόγγους και σ’ αγριότοπους ερημι-
κούς 
να σε αφανίσουν δε θα το δυνηθούν 
Κομαντάντε Τσε! 
Σταυραδερφέ! 
 Ο Ερνέστο Γκεβάρα ντε λα Σέρνα, ο επικός Κα-

πετάνιος (Κομαντάντε) Τσε της πανανθρώπινης 

λευτεριάς και του σοσιαλισμού, γεννήθηκε στο 

Ροζάριο της Αργεντινής στις 14 του Ιούνη του 

1928 και ήταν το πρώτο από τέσσερα παιδιά του 

αρχιτέκτονα Ερνέστο Γκεβάρα Λιντς, οι γενεαλο-

γικές ρίζες του οποίου κατέληγαν στην Ιρλανδία, 

και της Σέλια ντε λα Σέρνα. Σε ηλικία 19 χρόνων, 

ο Τσε γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή του Μπουέ-

νος Άιρες (πρωτεύουσα της Αργεντινής). Κατά τη 

διάρκεια των σπουδών του, δούλεψε στο λεπρο-

κομείο του Σαν Φρανσίσκο ντε Σανάρ, στα ορεινά 

της Κόρδοβα και ταξίδεψε σε έξι χώρες της Λατι-

νικής Αμερικής με μοτοσικλέτα και ωτοστόπ, μαζί 

με το φίλο του Αλμπέρτο Γκρανάδο. 

 Το 1953, πήρε το πτυχίο του στην ιατρική και 

ακολούθησε δεύτερο μεγάλο ταξίδι του στη Λατι-

νική Αμερική με κατάληξη τη Γουατεμάλα. Στο 

διάστημα της παραμονής του στη χώρα αυτή, 

απέρριψε πρόταση για ένταξη στο Κόμμα Εργα-

σίας σαν προϋπόθεση για εργασιακή του «τα-

κτοποίηση». Συμμετείχε, ωστόσο, στην ένοπλη 

πολιτοφυλακή της Κομμουνιστικής Νεολαίας 

Γουατεμάλας, που αντιστάθηκε στην εισβολή μι-

σθοφόρων της αμερικανικής ΣΙΑ, οι οποίοι ανέ-

τρεψαν την προοδευτική κυβέρνηση  Αρμπενς. 

 Το 1954, ο Τσε αναγκάστηκε να εγκαταλέψει τη 

Γουατεμάλα και να βρεθεί στην Πόλη του Μεξικού, 

όπου τον επόμενο χρόνο γνωρίστηκε με τον εξό-

ριστο Φιντέλ Κάστρο. Στις 18 Αυγούστου 1955, ο 

Τσε παντρεύτηκε την 30χρονη Περουβιανή Ίλντα 

Γκαντέα Ακόστα και το 1956 γεννήθηκε η κόρη 

τους Ιλντίτα. 

 Στο Μεξικό ξεκίνησαν προετοιμασίες για ανταρ-

τοπόλεμο στην Κούβα, κάτω από την καθοδή-

γηση του Κάστρο. Η θαλαμηγός «Γρκάνμα», που 

μετέφερε 82 μαχητές στην Κούβα, μεταξύ των 

οποίων οι Γκεβάρα και Κάστρο, αποδεκατίστηκε 

από το στρατό του Μπατίστα στις 5 Δεκέμβρη 

1956. 22 επιζήσαντες κατέφυγαν στη Σιέρα Μα-

έστρα και αναδιοργανώθηκαν. 

 Το 1957 σημειώθηκαν οι πρώτες νίκες των 

ανταρτών-μαχητών της Κουβανικής Επανάστα-

σης, η οποία, με την αποφασιστική συμβολή του 

Τσε, στην πορεία έθεσε στόχο ριζοσπαστικότερο 

από τον αρχικό στόχο της ανατροπής του καθε-

στώτος Μπατίστα και της αντικατάστασής του με 

αστικοδημοκρατικό, έθεσε στόχο την κοινωνική 

απελευθέρωση των εργατών και των φτωχότερων 

αγροτών με την εγκαθίδρυση σοσιαλιστικού συ-

στήματος. Στις σκληρές μάχες του 1957 αναγνω-

ρίστηκε ο ηγετικός ρόλος του Τσε, γεγονός που 

οδήγησε στο φυσιολογικό προβιβασμό του σε 

Κομαντάντε. Ο Τσε ανέλαβε τη διοίκηση της δεύ-

τερης επαναστατικής φάλαγγας. 

 Τον Ιούλη του 1958 οι αντάρτες-επαναστάτες πέ-

ρασαν στην επίθεση και η φάλαγγα του Τσε διέ-

σχισε την ανατολική Κούβα και κατέφυγε στα 

βουνά Εσκαμπρέ. Το Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου, 

επιτεύχθηκε η τελική, ιστορική νίκη των επανα-

στατικών δυνάμεων στη μάχη της Σάντα Κλάρα, 

που εξανάγκασε τον ξενοκίνητο δικτάτορα Μπα-

τίστα σε φυγή την 1η Γενάρη 1959. 

Στις 2 Γενάρη 1959, η φάλαγγα του Ερνέστο Τσε 

Γκεβάρα εισέρχεται νικηφόρα στην Αβάνα, την 

πρωτεύουσα της Κούβας. Αμέσως μετά ο Τσε 

αναλαμβάνει διοικητής της Στρατιωτικής Ακαδη-

μίας και οργανώνει τις δίκες των βασανιστών του 

παλιού καθεστώτος. Παρατίθενται παρακάτω, 

υπό μορφή χρονολογικών σημειώσεων, τα κυ-

ριότερα «στιγμιότυπα» της ζωής και της αγωνι-

στικής, επαναστατικής δράσης του Τσε στην ιστο-

ρική διαδρομή που ακολούθησε από εδώ μέχρι 

την άνανδρη δολοφονία του τον Οκτώβρη του 

1967. 

Το 1959, ο Τσε παίρνει διαζύγιο από την Ιλτνα, 

την πρώτη γυναίκα του, και προχωρεί σε δεύτερο 

γάμο, με την Αλέιδα Μαρτς, στέλεχος της Επα-

νάστασης  από την εποχή του αντάρτικου στη 

Σάντα Κλάρα. Την ίδια χρονιά πραγματοποιεί διε-

θνή περιοδεία για τη δημιουργία δεσμών ανάμεσα 

στην Κούβα και το Κίνημα των Αδεσμεύτων, ανα-

λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Αγροτική 

Μεταρρύθμιση και τίθεται επικεφαλής της Εθνικής 

Τράπεζας. 

 Το 1960, τη χρονιά που έρχεται στον κόσμο το 

δεύτερο παιδί του, η Αλέιδα, και εκδίδεται το βι-

βλίο του «Ο Ανταρτοπόλεμος»,  ο Τσε επισκέ-

πτεται σοσιαλιστικές χώρες. Στις 6 Αυγούστου 

1960, η επαναστατική εξουσία εθνικοποιεί τις αμε-

ρικανικές εταιρείες θέτοντας την Κούβα στο στό-

χαστρο του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Ενα 

χρόνο αργότερα η Κούβα, με επικεφαλής τους 

Κάστρο – Τσε, αποκρούει απόβαση μισθοφόρων 

της CIA στον Κόλπο των Χοίρων. Η αντίδραση 

δεν καταθέτει τα όπλα. 

 1962: Εκδίωξη της Κούβας από τον Οργανισμό 

Αμερικανικών Κρατών και επιβολή πλήρους 

εμπορικού αποκλεισμού εις βάρος της από τις 

ΗΠΑ. Γέννηση του Καμίλο, τρίτου παιδιού του 

Τσε. Ο Τσε λίγους μήνες μετά θα υπογράψει Συμ-

φωνία οικονομικής συνεργασίας με τη Σοβιετική 

Ενωση. Ξεσπά η γνωστή κρίση με τους σοβιετι-

κούς πυραύλους που είναι εγκατεστημένοι σε 

κουβανικό έδαφος. Οι πύραυλοι αποσύρονται. 

Τον Απρίλη του 1963 φυλακίζεται, στην Αργεντινή, 

η μητέρα του Τσε ύστερα από επίσκεψή της στην 

Κούβα. Δύο μήνες αργότερα γεννιέται η Σέλια, το 

τέταρτο παιδί του Τσε. Το Σεπτέμβρη του ίδιου 

χρόνου, ο Τσε υποστηρίζει την αναγκαιότητα του 

ένοπλου αγώνα σε παναμερικανική κλίμακα. Ψη-

φίζονται ριζοσπαστικότεροι νόμοι για την αγροτική 

μεταρρύθμιση στην Κούβα. 

Σε ομιλία του στο Σαντιάγο της Κούβας στις 30 

Νοέμβρη 1964, ο Τσε καταγγέλλει την ηττοπάθεια 

αριστερών κομμάτων της Λατινικής Αμερικής και 

στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

στις 11 Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου, τάσσεται ξε-

κάθαρα υπέρ των ένοπλων απλευθερωτικών κι-

νημάτων του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου. Αμέσως 

μετά, ξεκινά τρίμηνη περιοδεία του Τσε στην 

Αφρική και την Κίνα, που θα διαρκέσει μέχρι το 

Μάρτη του 1965. 

Στις 24 Φεβράρη 1965 έρχεται στον κόσμο το πέ-

μπτο και τελευταίο παιδί του Τσε. Μια μέρα μετά, 

ο Τσε, στην τελευταία δημόσια ομιλία του στο Αλ-

γέρι, στο 2ο Οικονομικό Σεμινάριο Αφροασιατικής 

Αλληλεγγύης, καλεί τους λαούς σε ενιαίο αντιι-

μπεριαλιστικό αγώνα σε παγκόσμια κλίμακα. Την 

ίδια χρονιά, ύστερα από την παραίτησή του από 

όλα τα επίσημα αξιώματα, ο Τσε, μαζί με 150 πε-

ρίπου Κουβανούς εθελοντές, συμμετέχει στο επα-

ναστατικό κίνημα του Κονγκό – Ζαΐρ στην Αφρική. 

Ο Τσε και οι σύντροφοί του αποχωρούν από το 

Κονγκό μετά την ήττα των επαναστατικών δυνά-

μεων. 

Το 1966, ύστερα από σύντομη παραμονή στην 

Τσεχοσλοβακία και την Ανατολική Γερμανία, ο Τσε 

φτιάχνει την αντάρτικη βάση του Νακαχουασού 

στη Βολιβία. Η επιλογή της Βολιβίας, ως προνο-

μιακού πεδίου δημιουργίας αντάρτικης εστίας με 

προοπτική τον ανταρτοπόλεμο σε παναμερικα-

νική κλίμακα, γίνεται ύστερα από συνεννόηση και  

με τον  Κάστρο. Στις 11 Μάρτη 1967 ο βολιβιανός 

στρατός ανακαλύπτει την παρουσία των ανταρ-

τών και έξι μέρες μετά καταλαμβάνει τη βάση του 

Νακαχουασού. Ο Εθνικοαπελευθερωτικός Στρα-

τός (ELN) του Τσε εγκαταλείπει τη βάση, όχι όμως 

και τη μάχη. 

Στις 20 Απρίλη 1967 επιβεβαιώνεται και επισή-

μως η παρουσία του Τσε στη Βολιβία. Ο Τσε και 

οι αντάρτες του ELN πολεμούν κάτω από άνισες 

συνθήκες.Οπως προαναφέρθηκε , στις 8 Οκτώ-

βρη 1967, ο Τσε τραυματίζεται και συλλαμβάνεται 

σε συμπλοκή με το βολιβιανό στρατό στο φαράγγι 

του Γιούρο. Εκτελείται άνανδρα και ύπουλα την 

επομένη, 9 Οκτώβρη 1967, με διαταγή της βολι-

βιανής χούντας και τις ευλογίες των αμερικάνων 

ιμπεριαλιστών πατρόνων της. 

Ο Τσε έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, αλλά θα ζει 

αιώνια στις καρδιές όλων των τίμιων ανθρώπων 

του πλανήτη, στην καρδιά του κάθε ελεύθερου 

και δημοκρατικά σκεπτόμενου ανθρώπου που δε 

βολεύεται με το άδικο. 

Ξέρω ότι υπάρχουν επαναστάτες και σίγουρα σ’ 

αυτούς δεν περιλαμβάνονται οι κάθε λογής σο-

σιαλδημοκράτες, ρεφορμιστές και πασιφιστές του 

«σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω», που δε συμφω-

νούν με κάποιες από τις αντιλήψεις του Τσε γύρω 

από τη νέα κοινωνία, τις στρατηγικές, τις τακτικές, 

και τις επιλογές του, ιδιαίτερα σε ζητήματα που 

αφορούν στις μορφές πάλης. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρχει επαναστάτης 

που να μη συμφωνεί με τα πανίσχυρα ιδανικά 

του Τσε, τα οποία εύστοχα διατύπωσε και στο τε-

λευταίο γράμμα του, που έστειλε στα παιδιά του: 

«...Αν έρθει μέρα που θα διαβάσετε αυτό μου το 

γράμμα, θα πει πως ο πατέρας σας έχει φύγει 

από κοντά σας... Ο πατέρας σας είναι ένας άν-

θρωπος, που ενεργεί όπως σκέπτεται. Και που 

σίγουρα έμεινε πάντα πιστός στις πεποιθήσεις 

του... Προπάντων να κρατήσετε μέσα σας την 

ικανότητα να αισθάνεστε πολύ βαθιά κάθε αδικία, 

που διαπράττεται εναντίον οποιουδήποτε, σ’ 

οποιοδήποτε σημείο κι αν είναι του κόσμου... 

Αυτή είναι η πιο ωραία αρετή ενός επανα-

στάτη...». Το χτύπημα λοιπόν της αδικίας, αδιά-

φορο για το πού γίνεται η αδικία, από ποιον και 

για ποιον, ήταν η μόνιμη αγωνία του Τσε, που 

κανόνιζε ,και κανόνισε οριστικά,ως το τέλος, την 

πορεία της ζωής του. 

Ο Τσε μιλούσε ισπανικά και γαλλικά. Απο μικρός 

διάβαζε με πάθος τους μοντέρνους, για την εποχή 

του, ποιητές, Μπωντλέρ, Βερλέν, Γκαίτε, Νερού-

ντα κ.ά. Μελέτησε τα έργα των Σπένγκλερ, 

Φρόυντ, Μαρξ, Λένιν κ.ά. και άφησε πίσω του 

πλούσιο συγγραφικό υλικό, γραμμένο μέσα στη 

φωτιά του αγώνα. Αυτό που ιδιαίτερα συγκινεί 

τον γράφοντα είναι ότι ο Τσε έκανε την ιατρική 

του εξάσκηση και ειδίκευση σε λεπροκομείο.

του 
Βασίλη Κωστή 

Τσε Γκεβάρα-Το αστέρι της Επανάστασης-Δεν έσβησε-Θα λάμπει πάντα 
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ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ - Τα «θέλω» και τα «πρέπει» μου… 

      Της Έλισσας Ξενοφώντος-  

Φιλόλογος 

Μ
έτρησα τα χρόνια μου και 

συνειδητοποίησα, ότι μου 

υπολείπεται λιγότερος 

χρόνος ζωής απ’ ό,τι έχω ζήσει 

έως τώρα… 

Αισθάνομαι όπως αυτό το παιδάκι που κέρδισε 

μια σακούλα καραμέλες: τις πρώτες τις κατα-

βρόχθισε με λαιμαργία αλλά όταν παρατήρησε 

ότι του απέμεναν λίγες, άρχισε να τις γεύεται με 

πιο βαθιά απόλαυση. Άρχισε να τις γλύφει πιο 

αργά, απαλά και να καταπίνει ακόμη με πιο 

αργό ρυθμό το σάλιο του, ξεχωρίζοντας τη 

γεύση της ζάχαρης και του φρούτου που έχει η 

κάθε μία. 

Δεν έχω πια χρόνο για ατέρμονες συγκεντρώ-

σεις όπου συζητούνται, καταστατικά, διαδικα-

σίες και εσωτερικοί κανονισμοί, γνωρίζοντας ότι 

δε θα καταλήξει κανείς πουθενά. Συγκεντρώσεις 

για το θεαθήναι και μόνο. Χωρίς ουσία, απλά να 

γίνονται και να δημοσιεύονται στις εφημερίδες ή 

στα άλλα ΜΜΕ! 

Δεν έχω πια χρόνο για να ανέχομαι παράλο-

γους ανθρώπους που παρά τη χρονολογική 

τους ηλικία, δεν έχουν μεγαλώσει. Και δεν πρό-

κειται να μεγαλώσουν ποτέ… όσα χρόνια και να 

ζήσουν. Όσες ζωές κι αν ξαναζήσουν. 

Δεν έχω πια χρόνο για να λογομαχώ με μετριό-

τητες. Το παιχνίδι εξάλλου είναι άνισο. 

 Οι «ημιμαθείς», η χειρότερη πάστα ανθρώπων.  

Δε θέλω να βρίσκομαι σε συγκεντρώσεις όπου 

παρελαύνουν παραφουσκωμένοι εγωισμοί. 

Δεν ανέχομαι τους χειριστικούς και τους καιρο-

σκόπους. Πολλοί στον αριθμό, στο σπίτι, στη 

δουλειά… παντού. Προσπαθούν με ευκαιρίες 

να πετύχουν και να εξασφαλίσουν πράγματα 

που δεν κατάφεραν οι ίδιοι με τον ιδρώτα τους 

και ανθρωπάκια όπως είναι προσπαθούν να 

«πιάσουν την καλή» με δόλο, εις βάρος κά-

ποιου άλλου! 

Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να 

υποτιμήσουν τους ικανότερους για να οικειοποι-

ηθούν τη θέση τους, το ταλέντο τους και τα επι-

τεύγματα τους. Μισώ το ΕΓΩ κι ΕΓΩ σε κάθε έκ-

φανση του…  

Μισώ να είμαι μάρτυρας των ελαττωμάτων που 

γεννά η μάχη για ένα μεγαλοπρεπές αξίωμα. Οι 

άνθρωποι δεν συζητούν πια για το περιεχό-

μενο… μετά βίας για την επικεφαλίδα. 

Ο χρόνος μου είναι λίγος για να συζητώ για 

τους τίτλους, τις επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, 

η ψυχή μου βιάζεται… Μου μένουν λίγες καρα-

μέλες στη σακούλα… 

Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα με ανθρώ-

πινη υπόσταση. Ανθρώπους αληθινούς και ντό-

μπρους! Όχι κύρους της δεκάρας και της κενό-

τητας. 

Που μπορούν να γελούν με τα λάθη τους. Γιατί 

θέλει μαγκιά να γίνει αυτό. 

Που δεν επαίρονται για το θρίαμβό τους. 

Που δε θεωρούν τον εαυτό τους «εκλεκτό», 

πριν από την ώρα τους. Γιατί πάντα υπάρχει και 

το: «Μηδέν από τους τέλους μακάριζε».  

Όλοι θα κριθούμε από το τέλος που θα έχουμε 

στη ζωή μας. Άρα μη βιάζεσαι να θριαμβολο-

γείς. Περίμενε το τέλος γιατί όλα εδώ πληρώνο-

νται. Όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, καλοί και κακοί 

εδώ είναι που θα αξιολογηθούν και θα δικα-

στούν. Η κόλαση και ο παράδεισος εδώ είναι… 

Βγάζω το καπέλο σε αυτούς που δεν αποφεύ-

γουν τις ευθύνες τους. Στα ίσια και σταράτα εξη-

γούν τις θέσεις και τις πράξεις τους. Λατρεύω 

αυτούς που αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους σε 

ό,τι κάνουν και δεν τις ρίχνουν σε άλλους για να 

διευκολύνεται η θέση τους. Να αραδιάζουν χί-

λιες δικαιολογίες για τα λάθη τους, όπως τα μι-

κρά παιδιά για να γλυτώσουν την τιμωρία. Σιχαί-

νομαι τους δειλούς δύο μέτρα μπόι που 

αντιδρούν σαν «μικρές γυναικούλες» και λένε: 

«Το έκανα αυτό κι εκείνο γιατί… ». Και τι έκανες 

γι΄αυτό… ρε φίλε; Και τι δεν έκανες για εκείνο… 

ρε μάγκα! Δειλία και αποφυγή ευθυνών… 

Αυτούς που υπερασπίζονται την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. 

Και που το μόνο που επιθυμούν είναι να βαδί-

ζουν μαζί με την αλήθεια, την τιμιότητα, το ήθος 

και την ειλικρίνεια. 

Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη 

ζωή. Το ουσιώδες είναι το σημαντικό. Κοιτάω 

την ουσία και όχι την επίκαιρη ευχαρίστηση από 

όπου κι αν προέρχεται!  

Θέλω να περιτριγυρίζομαι από πρόσωπα που 

ξέρουν να αγγίζουν την καρδιά των ανθρώ-

πων… Όχι αυτούς τους κενούς και εγωιστές, 

τους νάρκισσους και τους προβληματικούς που 

δεν έχουν  καρδιά και ποτέ δεν έχουν νοιώσει 

τον άλλο. Που το μόνο που τους ενδιαφέρει εί-

ναι ο εαυτούλης τους και κανείς άλλος. Αγαπώ 

τις σιωπές αυτών που με γνοιάζονται και είναι 

εδώ κοντά μου και απλώνουν την σκέψη τους 

και αγγίζουν την ψυχή μου. Σε αυτούς, που εσύ 

θα ήθελες  να  στείλεις από το μηνυματάκι και 

θα το καταλάμβαναν και θα το κατανοούσαν 

αμέσως, χωρίς καν να  ρωτήσουν διευκρινή-

σεις. Όλους αυτούς που θα ήθελες να τους πεις: 

«Όταν ακόμα και τα χέρια μου δεν μπορούν να 

σας αγγίξουν, πάντα θα σας αγκαλιάζω με τις 

σκέψεις μου». Γιατί για να υπάρχουν πρόσωπα 

που αγγίζουν καρδιές σημαίνει είναι ξεχωριστοί 

για σένα κι έχεις αγγίξει κι εσύ την καρδιά τους. 

Άνθρωποι τους οποίους τα σκληρά χτυπήματα 

της ζωής τους δίδαξαν πως μεγαλώνει κανείς με 

απαλά αγγίγματα στην ψυχή. 

Ναι, βιάζομαι, αλλά μόνο για να ζήσω με την 

ένταση που μόνο η ωριμότητα μπορεί να σου 

χαρίσει. 

Σκοπεύω να μην πάει χαμένη καμιά από τις κα-

ραμέλες που μου απομένουν… Είμαι σίγουρη 

ότι ορισμένες θα είναι πιο νόστιμες απʼόσες έχω 

ήδη φάει. 

Σκοπός μου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανο-

ποιημένη και σε ειρήνη με τη συνείδησή μου και 

τους αγαπημένους μου. Γιατί, το να αγαπάς τον 

εαυτό σου και να νοιώθεις ότι πέτυχες το πιο 

καλό που θα μπορούσες να κάνεις, είναι πολύ 

όμορφο! Να ξυπνάς το πρωί και να νοιώθεις μια 

ηρεμία και ειρήνη, είναι μοναδικό! Τα πας καλά 

με το ΕΙΝΑΙ σου. Τα πας καλά με τη συνείδησή 

σου. Όλους μπορείς αν θέλεις να τους αποφύ-

γεις, τον εαυτό σου όμως; Αυτόν δεν μπορείς!  

Εύχομαι και ο δικός σου σκοπός να είναι ο ίδιος 

γιατί με κάποιον τρόπο θα φτάσεις κι εσύ…» 

Και τώρα «τα πρέπει μου»… αυτά που πήρα 

από ένα πολύ καλό φίλο…και θα ήθελα να 

τα μοιραστώ μαζί σας… να γίνουν και δικά 

σας «πρέπει», γιατί κρύβουν τόση αλήθεια 

για μια σωστή, φιλοσοφημένη πορεία του 

ανθρώπου… Για μια πιο όμορφη ζωή και 

πιο ανθρώπινο κόσμο… 

-Μην εκπαιδεύεις τα παιδιά σου να γίνουν 

πλούσιοι. Εκπαίδευσε τα να είναι χαρούμενοι. 

Έτσι όταν μεγαλώσουν θα ξέρουν τις αξίες που 

δεν έχουν τιμή. 

-Φάε το φαγητό σου σαν να είναι τα φάρμακά 

σου. Διαφορετικά θα παίρνεις τα φάρμακα σαν 

να είναι το φαγητό σου. 

-Αυτοί που αγαπάς δεν θα σε εγκαταλείψουν 

ποτέ, έστω κι αν έχουν εκατό λόγους να το κά-

νουν. Θα βρουν ένα λόγο για να μείνουν στην 

ζωή τους.  

-Σε αγαπάνε όταν γεννηθείς. Θα είσαι αγαπητός 

(;) όταν πεθάνεις;  Στο μεσοδιάστημα πρέπει 

εσύ να αποφασίσεις ποιος θέλεις να είσαι. 

-Αν θες να περπατάς γρήγορα, περπάτα μόνος 

σου. Αλλά αν θες να περπατήσεις μακριά, τότε 

περπάτα με κάποιο μαζί. 

-Οι καλύτεροι έξι γιατροί του κόσμου σε λέξεις: 

Φως του ήλιου, ξεκούραση, άσκηση, δίαιτα, αυ-

τοπεποίθηση και φίλοι. Διατήρησέ τα σε όλα τα 

στάδια της ζωής σου. 

-Αν  ΒΛΕΠΕΙΣ το φεγγάρι… μπορείς να δεις την 

ομορφιά του Θεού. Εάν ΒΛΕΠΕΙΣ τον ΗΛΙΟ… 

βλέπεις την δύναμη του Θεού. Και… αν δεις τον 

καθρέπτη μπορείς να δεις τη δημιουργία του 

Θεού. Γι΄αυτό πίστεψε τον εαυτό σου… 

-Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ Ανθρώπινης 

Ύπαρξης και να είσαι άνθρωπος. Λίγοι το κατα-

λαβαίνουν. 

-Όλοι είμαστε περαστικοί σε αυτή τη ζωή και ο 

Θεός είναι ο ταξιδιωτικός μας πράκτορας που 

έχει ήδη κανονίσει την πορεία μας, τις κρατήσεις 

μας, τον προορισμό μας. Γι΄αυτό εμπιστεύου 

Τον και ευχαριστήσου το ταξίδι  που ονομάζεται 

ζωή.
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ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΗΛΛΥΡΙΑΣ – Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ  ΚΑΙ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
Μέρος 4ο  
Η Τουρκία προμήθευε όπλα στους 
Τουρκοκύπριους από τα βορει-
οδυτικά παράλια του νησιού, τα 
οποία και παραλάμβαναν στα 
οχυρά της Μανσούρας και των 
Κοκκίνων. Η  Εθνική Φρουρά, με 

αρχηγό το Γρίβα, και με τη συγκατάθεση του Μα-
καρίου, αποφάσισε να δώσει τέλος σ' αυτό το κα-
νάλι προμηθειών. Επικρατούσε η ανησυχία  πως, 
αν οι Τούρκοι ήταν καλά εφοδιασμένοι και εξο-
πλισμένοι, θα μπορούσαν να αποκόψουν το 
δρόμο και την επικοινωνία από την περιοχή του  
Ξερού  μέχρι την Πάφο.  
Μακάριος και Γρίβας δεν συμβουλεύτηκαν τον 
Παπανδρέου 
Στις 8 Αυγούστου 1964, ο Γρίβας και η κυβέρνηση 
του Μακαρίου, χωρίς να συμβουλευτούν το Γε-
ώργιο Παπανδρέου και την κυβέρνηση της Αθή-
νας, έδωσαν εντολή στην Εθνοφρουρά να προ-
χωρήσει στην «επίθεση-εκκαθάριση» της 
περιοχής και οι Τούρκοι διώχτηκαν από τη Μαν-
σούρα και τον Άγιο Θεόδωρο και υποχώρησαν 
στο χωριό Κόκκινα. 
Η Τουρκική κυβέρνηση αμέσω ς προέβη σε αντί-
ποινα στέλνοντας 30 αερομαχητικά τζετ το ίδιο 
απόγευμα και άλλα 64 την επόμενη μέρα, τα 
οποία βομβάρδισαν την περιοχή της Τηλλυρίας 
με βόμβες ναπάλμ. Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθη-
καν και τραυματίστηκαν, ενώ πολλά σπίτια κατα-
στράφηκαν. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γεώρ-
γιος Παπανδρέου εξοργίστηκε και έστειλε το 
ακόλουθο μήνυμα στους Μακάριο και Γρίβα: 
«Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας που οι συμ-
φωνίες τις οποίες κάναμε ήταν άσκοπες. Συμφω-
νούμε σε κάτι, κι εσείς κάνετε κάτι άλλο, με απο-
τέλεσμα τις πιο δυσάρεστες συνέπειες…» 
Ο Μακάριος απευθύνεται στον Χρουτσιώφ για 
βοήθεια 
Στις 9 Αυγούστου 1964, ο Μακάριος έστειλε ένα 
τηλεγράφημα στον Ν. Σ. Χρουτσιώφ, τον ηγέτη 
της Σοβιετικής Ένωσης, ζητώντας του εσπευ-
σμένα Σοβιετική υποστήριξη. Ο Χρουτσιώφ απά-
ντησε την ίδια μέρα ενημερώνοντας το Μακάριο 
ότι είχε στείλει ένα τηλεγράφημα στον Πρωθυ-
πουργό της Τουρκίας Ινονού, ζητώντας του να 
σταματήσει αμέσως όλες τις στρατιωτικές ενέρ-
γειες κατά της Δημοκρατίας της Κύπρου. Ο Χρου-
τσιώφ έστειλε επίσης ένα τηλεγράφημα στο Γε-

νικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας 
του να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επι-
λυθεί το Κυπριακό ζήτημα.  
Ο Μακάριος ζητούσε από τη Σοβιετική Ένωση 
όχι μόνο την παρέμβασή της ύστερα από τους 
τουρκικούς βομβαρδισμούς στη Μανσούρα αλλά 
και στρατιωτικό υλικό.  
Η συνάντηση Εζεκία Παπαϊωάνου – Λεονίτ 
Μπρέζνιεφ 
Τον Αύγουστο του 1964 ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ Εζεκίας 
Παπαϊωάννου βρισκόταν στη Μόσχα. Ζήτησε να 
συναντηθεί με τον Νικήτα Χρουτσιώφ γιατί ήθελε 
να τον παρακαλέσει να ανταποκριθεί στο αίτημα 
του Μακαρίου για στρατιωτική βοήθεια. Ο Χρου-
τσιώφ όμως απουσίαζε στην Ανατολική Σιβηρία 
έτσι συναντήθηκε με τον Λεονίτ Μπρέζνιεφ (που 
ήταν Πρόεδρος του Ανωτάτου Σοβιέτ) και με τον 
Γκρομύκο (υπουργό εξωτερικών). Να τι γράφει ο 
ίδιος για τη συνάντησή του με τους Σοβιετικούς ηγέ-
τες: «Δεν φαντάζομαι ν' αρνηθείτε τον οπλισμό που 
ζήτησε ο Μακάριος για την προάσπιση της Κύ-
πρου", είπα στους δύο Σοβιετικούς ηγέτες. "Ποιος 
σου είπε ότι θ' αρνηθούμε;" Παρατήρησε ο σ. 
Μπρέζνιεφ. "Κανείς, είπα, απλώς εξέφρασα μ' αυτό 
τον τρόπο την άποψή μου ότι ο οπλισμός χρειάζεται 
για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της Κύπρου.  
Εφόσον όμως έβαλες σε μας τέτοια ερώτηση, 
είπε ο σ. Μπρέζνιεφ, θα ρωτήσουμε και μεις με 
τη σειρά μας: "Γιατί ο Πρόεδρός σας μας έστειλε 
τρία μηνύματα, ένα μέσον της Πρεσβείας μας στη 
Λευκωσία και δύο με ανοικτά τηλεγραφήματα που 
όπως πρέπει να ξέρετε, διέρχονται μέσον Λονδί-
νου δια της Cable and Wireless; 
Δεν ξέρω, απάντησα, όμως δεν πρέπει να τον 
παρεξηγήσετε γιατί δεν είναι πεπειραμένος διπλω-
μάτης."  Και ακόμη μια ερώτηση από τον σ. Μπρέζ-
νιεφ. "Εμείς θα δώσουμε τον οπλισμό που ζήτησε 
ο Πρόεδρός σας για την άμυνα της Κύπρου, όμως 
είσθε βέβαιος ότι αυτός ο οπλισμός δεν θα χρησι-
μοποιηθεί μια μέρα εναντίον της Κύπρου;» 
Δυστυχώς ο σ. Μπρέζνιεφ είχε δίκαιο γιατί οι χου-
ντοφασίστες και προδότες εοκαβητατζήδες είναι 
τα σοβιετικά όπλα που χρησιμοποίησαν στο 
εγκληματικό τους πραξικόπημα το 1974 εναντίον 
της Κύπρου». Στις 9 Αυγούστου 1964 το Συμ-
βούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέ-
κρινε ένα ψήφισμα (αρ. 193) ζητώντας την κατά-
παυση του πυρός. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της 
Κύπρου προσέφυγε στη Σοβιετική Ένωση και 
την Αίγυπτο ζητώντας στρατιωτική υποστήριξη 

για να προστατευθεί η ανεξαρτησία της Δημο-
κρατίας. Έξι μέρες αργότερα, στις 15 Αυγούστου 
1964, η Σοβιετική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι «θα 
βοηθήσει την Κύπρο να προασπίσει την ελευθε-
ρία και την ανεξαρτησία της σε περίπτωση ξένης 
ένοπλης εισβολής στο νησί».  
Ανησυχίες των ΗΠΑ 
Καθώς οι Ενωμένες Πολιτείες ανησυχούσαν ιδι-
αίτερα για ενδεχόμενη Σοβιετική επιρροή στην 
περιοχή, αναθεώρησαν το σχέδιο Acheson που 
αποσκοπούσε στη διαφύλαξη της νοτιοανατολι-
κής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Στις 20 Αυγούστου, ο 
Acheson πρότεινε την Ένωση με αντάλλαγμα μια 
νατοϊκή βάση στο νησί υπό τουρκική διοίκηση. Ο 
Μακάριος πίστευε ότι το σχέδιο θα οδηγούσε σε 
μια Διπλή Ένωση και το απέρριψε. Ο Έλληνας 
βασιλιάς προσπάθησε να επηρεάσει την κυβέρ-
νηση ώστε να δεχτεί το σχέδιο. Η τουρκική κυ-
βέρνηση, αν και ήταν πρόθυμη να δεχτεί το 
πρώτο σχέδιο Acheson και ζήτησε περαιτέρω 
διαπραγματεύσεις, δεν ήταν έτοιμη να δεχτεί το 
αναθεωρημένο σχέδιο.  
Τον Αύγουστο του 1964, ο πρόεδρος Johnson 
κάλεσε τον Αλέξανδρο Μάτσα, τον Έλληνα Πρε-
σβευτή στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουν το 
Σχέδιο Acheson. Όταν ο Πρέσβης είπε στον 
Johnson ότι καμιά Ελληνική Κυβέρνηση και κα-
νένα κοινοβούλιο δεν είχε το δικαίωμα να δώσει 
ένα ελληνικό νησί σε κάποια άλλη χώρα (αναφε-
ρόταν στο ελληνικό νησί του Καστελόριζου), ο 
Johnson αντέδρασε θυμωμένα χρησιμοποιώντας 
χυδαία γλώσσα: 
«Τότε ακούστε με, κ. Πρέσβη. Να πάει να γαμηθεί 
η Βουλή και το Σύνταγμά σας. Η Αμερική είναι  
ελέφαντας. Η Κύπρος είναι ψύλλος. Και η Ελλάδα 
είναι ψύλλος. Αν αυτοί οι δύο ψύλλοι εξακολου-
θούν να φέρνουν φαγούρα στον ελέφαντα, μπορεί 
ο ελέφαντας να τους ρουφήξει μια και καλή  με 
την προβοσκίδα του.... Πληρώνουμε πολλά αμε-
ρικάνικα δολάρια στους Έλληνες, κύριε πρέσβη. 
Αν ο πρωθυπουργός σας μου μιλήσει για δημο-
κρατία, Βουλή και Σύνταγμα, τότε εκείνος, η 
Βουλή και το Σύνταγμα του μπορεί να μην κρα-
τήσουν για πολύ». 
Επικριτική Επιστολή Παπανδρέου στον  
Μακάριο 
Στις 29 Αυγούστου 1964, ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου έστειλε μια επιστολή στο Μακάριο επικρί-
νοντάς τον γιατί ενήργησε χωρίς να συμβουλευτεί 
την Ελληνική Κυβέρνηση. Κατηγόρησε το Μακά-

ριο ότι παραβίασε τη συμφωνία τους (Παπαν-
δρέου – Μακαρίου) δύο φορές και ανέφερε για 
παράδειγμα την επίθεση στη Μανσούρα (Τηλλυ-
ρία) και τις απειλές σχετικά με την αντικατάσταση 
της τουρκικής στρατιωτικής δύναμης που υπήρχε 
στην Κύπρο (και η οποία είχε συμφωνηθεί με 
βάση τις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου). 
Ο Παπανδρέου είχε προειδοποιήσει το Μακάριο 
ότι η Κύπρος δε θα έπρεπε να παίρνει αποφάσεις 
που ενδεχόμενα θα οδηγούσαν σε άμεσες ή έμ-
μεσες συγκρούσεις, αν δεν ειδοποιούνταν πρώτα 
η Ελληνική Κυβέρνηση και δεν έδινε τη συναίνεσή 
της. Ο Παπανδρέου είπε επίσης στο Μακάριο ότι 
αν ήταν σε θέση να μιλάει από θέση ισχύος αυτό 
οφείλονταν στην ελληνική στρατιωτική παρουσία 
στο Νησί. Υπενθύμισε επίσης στο Μακάριο ότι ο 
ελληνικός στρατός στην Κύπρο δεν ήταν εκεί για 
να αγωνιστεί για «αδέσμευτον ανεξαρτησίαν», όπως 
συνήθως διέδιδε ο Μακάριος, αλλά για την Ένωση. 
Ο Μακάριος θα έπρεπε λοιπόν να προσαρμοστεί 
σε αυτές τις «νέες πραγματικότητες», γιατί είχε 
συνηθίσει να παίρνει αποφάσεις από μόνος του 
χωρίς να συμβουλεύεται κανέναν. Ο Παπανδρέου 
τόνισε ότι η ευθύνη για το μέλλον του Ελληνισμού 
εναπόκειται στην Ελληνική Κυβέρνηση και όχι 
στην κυβέρνηση της Λευκωσίας. Τελείωνε την 
επιστολή του με την ελπίδα ότι η Κύπρος θα ενω-
θεί με την Ελλάδα. 
Η απάντηση του Μακαρίου 
Ο Μακάριος συναντήθηκε αργότερα με τον Πα-
πανδρέου και συζήτησαν το περιεχόμενο αυτής 
της επιστολής. Κάπου έξι μήνες αργότερα, στις 
21 Φεβρουαρίου 1965, ο Μακάριος απάντησε 
στην επιστολή Παπανδρέου όπου επαναλάμβανε 
ότι, σε περίπτωση απροσδόκητης τουρκικής επί-
θεσης, η Ελληνική και η Κυπριακή Βουλή θα κή-
ρυτταν την Ένωση. Στην απάντησή του ανάφερε 
και τα ακόλουθα: 
«Θα επεθύμουν να προσθέσω, ότι, και εάν ακόμη 
ο Κυπριακός Ελληνισμός αντιμετώπιζε την απί-
θανον περίπτωσιν να αγωνισθή άνευ  της συ-
μπαραστάσεως της Ελλάδος, σκοπός του αγώ-
νος του θα ήτο η Ένωσις και ουχί η αδέσμευτος 
ανεξαρτησία. Την Ένωσιν είχομεν ως μοναδικόν 
σύνθημά εις όλους τους αγώνας μας. Την Ένωσιν 
είχομεν ως σκοπόν μας, ότε, υπό την πίεσιν των 
πραγμάτων και δια να μη περιαγάγωμεν εις πε-
ριπετείας την μητέρα Πατρίδα, ηναγκάσθημεν να 
δεχθώμεν, με την επίμονον συμβουλήν της Ελ-
ληνικής Κυβέρνησεως, προσωρινάς λύσεις."
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 Σαν Σήμερα

25 Ιουνίου  

2009- Θάνατος Μάικλ 

Τζάκσον, αμερικανός  

τραγουδιστής της ποπ και 

της σόουλ.  

 

26 Ιουνίου  

1945- 50 κράτη  

υπογράφουν στο Σαν  

Φρανσίσκο τον καταστατικό 

χάρτη του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών. 

 

1992- Η Διάσκεψη Κορυφής 

της ΕΟΚ στη Λισαβόνα 

αποφασίζει να μην  

αναγνωρίσει τα Σκόπια με 

το όνομα Μακεδονία,  

αποδεχόμενη τις ελληνικές 

θέσεις - προτάσεις. 

 

27 Ιουνίου 

1967- Το πρώτο ATM 

εγκαθίσταται σε τραπεζικό 

υποκατάστημα στο  

Ένφιλντ του Λονδίνου. 
 

28 Ιουνίου 
1919- Υπογράφεται στο 

 Παρίσι η Συνθήκη των  

Βερσαλλιών, με την οποία 

τερματίζεται ο Α’ Παγκό-

σμιος Πόλεμος. Μεγάλη 

 χαμένη η Γερμανία. 

 

1985- Θάνατος του 

Λάμπρου Κωνσταντάρα, 

 έλληνας ηθοποιός του  

θεάτρου και του  

κινηματογράφου. 

 

29 Ιουνίου 

1613- Globe Theater Κα-

ταστρέφεται από πυρκαγιά 

το Globe Theater στο Λον-

δίνο. Το είχε κατασκευάσει 

ο Γουίλιαμ Σέξπιρ για να 

παίζονται τα έργα του. 

 

1 Ιουλίου 
1918- Εγκρίνεται το πρώτο  

σύνταγμα της ΕΣΣΔ.

28 Ιουνίου 1919: Υπογράφεται η 
Συνθήκη των Βερσαλλιών

Σαλβαδόρ Αλιέντε: Ήθελε ν' αλλάξει 
τον κόσμο, χωρίς να χυθεί στάλα αίμα

Π
ριν από 101 χρόνια, στις 28 Ιου-

νίου του 1919, υπογραφόταν έξω 

από το Παρίσι, στο ανάκτορο των 

Βερσαλλιών η συνθήκη με την οποία τερ-

ματιζόταν και επίσημα ο Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος. Η Γερμανία, η οποία δεν συμ-

μετείχε στις διαπραγματεύσεις, αποδέ-

χθηκε με την υπογραφή της την πλήρη 

ευθύνη για την έναρξη του πολέμου, κα-

θώς και την καταβολή πολεμικών επα-

νορθώσεων. Ούτως ή άλλως η Γερμανία 

δεν είχε άλλη επιλογή διότι οι Σύμμαχοι 

απείλησαν με στρατιωτική εισβολή στη 

χώρα πέραν της Ρηνανίας, η οποία είχε 

περιέλθει στον έλεγχό τους μετά την ανα-

κωχή της 11ης Νοεμβρίου 2018. 

Αφού οι νικήτριες δυνάμεις συνέτριψαν 

τη Γερμανία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-

λεμο, άρχισαν να καταστρώνουν τα σχέ-

διά τους για τη μεταπολεμική ρύθμιση 

της κατάστασης. Τα σχέδιά τους αυτά 

αφορούσαν το ιμπεριαλιστικό ξαναμοί-

ρασμα του κόσμου, την κατάπνιξη των 

επαναστατικών και εθνικοαπελευθερω-

τικών κινημάτων, την υποδούλωση εκα-

τοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων, με 

σκοπό την αύξηση των κερδών των χρη-

ματιστικών μονοπωλίων και τη διατή-

ρηση του εκμεταλλευτικού, του καπιτα-

λιστικού συστήματος, που είχε κιόλας 

μπει στο στάδιο της γενικής κρίσης. 

Η «Διάσκεψη της Ειρήνης» άρχισε τις 

εργασίες στις 18 Γενάρη του 1919 στο 

Παρίσι. Στη διάσκεψη πήραν μέρος τα 

27 κράτη που ανήκαν στο στρατόπεδο 

των νικητών. Στις 28 Ιούνη 1919, στα 

ανάκτορα των Βερσαλλιών οι αντιπρό-

σωποι της νικημένης Γερμανίας έβαλαν 

τις υπογραφές τους κάτω από το κείμενο 

της συνθήκης που έμεινε στην ιστορία 

ως «Συνθήκη των Βερσαλλιών». 

Το σύστημα των διεθνών σχέσεων που 

δημιουργήθηκε ύστερα από τον πόλεμο 

του 1914-1918, και που ονομάστηκε 

«Σύστημα των Βερσαλλιών», ήταν το 

αποτέλεσμα συναλλαγών και συμβιβα-

σμών ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά 

κράτη. Προορισμός του ήταν να εξασφα-

λίσει την κυριαρχία μερικών από τα πιο 

μεγάλα κράτη – νικητές (Γαλλία, Αγγλία, 

ΗΠΑ). Ομως έπεσαν έξω στους υπολο-

γισμούς. Το «Σύστημα των Βερσαλλιών» 

αποδείχτηκε ανίσχυρο να χαλιναγωγήσει 

τις νικημένες χώρες. Ούτε η προσπάθεια 

για την υπονόμευση της γερμανικής οι-

κονομίας μέσω των πολεμικών επανορ-

θώσεων, ούτε η στέρηση από τη Γερμα-

νία του δικαιώματος να έχει μαζικό 

στρατό εμπόδισαν την προετοιμασία του 

ρεβανσιστικού πολέμου. Οι ιθύνοντες κύ-

κλοι της Γερμανίας άρχισαν να σκέφτο-

νται τη ρεβάνς αμέσως ύστερα από την 

υπογραφή της ανακωχής. 

Εγραψε ο Λένιν: «Η συνθήκη των Βερ-

σαλλιών έφερε και τη Γερμανία και μια 

ολόκληρη σειρά ηττημένα κράτη σε κα-

τάσταση που η οικονομική τους ύπαρξη 

είναι αδύνατη από υλική άποψη, τα 

έφερε σε κατάσταση απόλυτης ταπείνω-

σης και έλλειψης δικαιωμάτων…» (Β. Ι. 

Λένιν, Απαντα, τόμος 41, εκδόσεις «Σύγ-

χρονη Εποχή», σελίδα 217-218). 

Τα κυρίως ωφελημένα καπιταλιστικά 

κράτη (Αγγλία – Γαλλία) αφαίρεσαν από 

τη Γερμανία τις αποικίες της και εδάφη 

που είχε, ενώ της απαγόρευσαν να έχει 

ακόμα και στρατό. Ηταν φανερό ότι ο 

γερμανικός ιμπεριαλισμός δεν ήταν δυ-

νατό να δεχτεί για πολύ αυτές τις συνέ-

πειες. 

Ο Στάλιν υπογράμμισε μερικά χρόνια 

μετά τη Συνθήκη των Βερσαλλιών: «Το 

να πιστεύει κανείς ότι η Γερμανία, που 

αναπτύσσεται και τραβάει μπροστά, θα 

συμβιβαστεί μ’ αυτή την κατάσταση, ση-

μαίνει ότι υπολογίζει σε θαύματα». 

Τα κράτη – νικητές αναγκάστηκαν να 

αναγνωρίσουν τα καινούρια ανεξάρτητα 

κράτη που ιδρύθηκαν στην Κεντρική και 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά τα 

σύνορα που καθορίστηκαν δεν ήταν δί-

καια. Τα εδάφη των καινούριων κρατών 

ήταν το ανταλλακτικό νόμισμα στο δι-

πλωματικό παιχνίδι των μεγάλων κρα-

τών. Τελικά, η Συνθήκη των Βερσαλλιών 

δεν έλυσε το εθνικό πρόβλημα στην Ευ-

ρώπη, αλλά το δυσκόλεψε και το μπέρ-

δεψε ακόμη περισσότερο. 

Το «Σύστημα των Βερσαλλιών» ήταν 

ασταθές και εφήμερο και για έναν ακόμη 

λόγο – γιατί στρεφόταν εναντίον της Σο-

βιετικής Ενωσης που τα συμφέροντα και 

η διεθνής επιρροή της δεν ήταν δυνατόν 

να αγνοούνται. 

Ενας αρκετά σπουδαίος παράγοντας 

που υπονόμευσε το «Σύστημα των Βερ-

σαλλιών» ήταν οι αντιθέσεις και ανταγω-

νισμοί ανάμεσα στα κυριότερα κράτη – 

νικητές. Ο λυσσασμένος αγώνας για το 

ξαναμοίρασμα του κόσμου συνεχιζόταν 

και ύστερα από την υπογραφή των συν-

θηκών. 

Πράγματι, από την επομένη της Συνθή-

κης των Βερσαλλιών το γερμανικό κρά-

τος άρχισε να προετοιμάζεται για να πά-

ρει τη ρεβάνς. Σε μια πορεία 

συμπαρατάχθηκαν μαζί του και κράτη 

που ήταν στους νικητές του Α’ Παγκό-

σμιου Πολέμου (Ιταλία – Ιαπωνία), αλλά 

που ήταν ταυτόχρονα οι ριγμένοι από τη 

μοιρασιά της λείας. Ετσι, σε μια σχετικά 

σύντομη πορεία άρχισε ο Β’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος για το ξαναμοίρασμα του κό-

σμου…

Σ
τις 4 Σεπτεμβρίου του 1970 ο σο-
σιαλιστής υποψήφιος Σαλβαδόρ 
Αλιέντε συγκεντρώνει το 36,63% 

των ψήφων στις προεδρικές εκλογές της 
Χιλής και με την υποστήριξη του τρίτου 
σε ψήφους Ραντομίρο Τόμιτς με 28,09% 
(υποψήφιος του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος), αναδεικνύεται πρόεδρος της 
Χιλής. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1973 
ανατρέπεται με στρατιωτικό πραξικό-
πημα και αυτοκτονεί αφού πρώτα αφήσει 
παρακαταθήκη ένα ιστορικό διάγγελμα 
το οποίο μιλά ακόμη στην καρδιά του 
κάθε επαναστάτη. 
Στην οργάνωση του πραξικοπήματος, με 
το οποίο πήρε την εξουσία ο δικτάτορας 
Αουγκούστο Πινοτσέτ, συμμετείχαν 
ενεργά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
Ο αρχηγός του χιλιανού στρατού Ρενέ 
Σνάιντερ αφού έκανε γνωστό πως θα 
σεβαστεί το αποτέλεσμα του δεύτερου 
γύρου των εκλογών, στις οποίες όλα 
έδειχναν πως θα κέρδιζε ο Αλιέντε, δολο-
φονήθηκε από μέλη παραστρατιωτικών 
οργανώσεων οι οποίες είχαν χρηματοδο-
τηθεί από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. 
Ο θαυμασμός από τον Φιντέλ 
Ο Σαλαβαδόρ Αλιέντε ήταν μαρξιστής. 
Ήταν ηγετικό στέλεχος του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος και είχε εκλεγεί επανειλημμένα 
βουλευτής και γερουσιαστής. Πίστευε ότι 
μπορούσε να χαράξει έναν ειρηνικό 
δρόμο προς τον σοσιαλισμό, αλλάζοντας 
τα πράγματα από θέση εξουσίας, με τη 
συνοδεία εμπανάδας (παραδοσιακές γε-
μιστές πίτες) και κόκκινου κρασιού. 
Το σοσιαλιστικό πείραμα της Χιλής κα-
τάφερε να στρέψει πάνω του την προ-
σοχή όλου του προοδευτικού κόσμου και 
να κερδίσει την εκτίμηση μεγάλων φυ-
σιογνωμιών, όπως ο Φιντέλ Κάστρο. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι ο ηγέτης της κου-
βανικής επανάστασης όχι μόνο 
επισκέφθηκε τη Χιλή το 1971, αλλά πα-
ρέμεινε εκεί για έναν μήνα, αντί για δέκα 
ημέρες που σχεδιαζόταν αρχικά. Στο διά-
στημα αυτό, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο 
της Μαρίας Δαμηλάκου «Η ιστορία της 
Λατινικής Αμερικής» (εκδόσεις Αιώρα), 
ο Κάστρο επισκέφθηκε τη χώρα απ’ 
άκρη σε άκρη και είχε συνεχείς συναντή-
σεις με φοιτητές, μεταλλωρύχους, ηγέτες 
της Αριστεράς και εκπροσώπους των 
κοινωνικών κινημάτων. 
Η Δεξιά καλλιεργούσε τον φόβο 
Στον αντίποδα, η δεξιά παράταξη φρό-
ντισε να εκμεταλλευτεί τον φόβο που 
προκαλούσε, ορισμένα τμήματα της κοι-
νωνίας η κυβέρνηση και άρχισε να ορ-
γανώνει μαζικές αντιδράσεις. Στο διά-
στημα πενήντα ημερών που μεσολάβησε 
από τον πρώτο γύρο εκλογών το ’70 μέ-
χρι τον δεύτερο δημιούργησαν κλίμα πα-
νικού, το οποίο εκφράστηκε, όπως γρά-
φει η Μαρία Δαμηλάκου με μαζικές 
αναλήψεις καταθέσεων, πτώση του χρη-
ματιστηρίου, φυγή κεφαλαίων και παρά-
λυση των επενδύσεων. 
Η κορύφωση των αντιδράσεων ήρθε με 
την απεργία των εργοδοτών τον Οκτώ-
βριο του 1972. Η απεργία προκάλεσε 
μεγάλη ζημιά στην οικονομία και είχε την 
ενεργή υποστήριξη των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης και των ΗΠΑ. 

Το τελευταίο διάγγελμα του Αλιέντε: 
«Ίσως αυτή είναι η τελευταία μου ευκαι-
ρία να σας μιλήσω. Η Αεροπορία βομ-
βάρδισε τους πύργους αναμετάδοσης 
του Ράδιο Πορτάλες και του Ράδιο Κορ-
πορασιόν. Τα λόγια μου δεν εκφράζουν 
πικρία αλλά απογοήτευση. Ας αποτελέ-
σουν την ηθική καταδίκη για αυτούς που 
καταπάτησαν τον όρκο τους. Είναι στρα-
τιώτες της Χιλής. Ηγήτορες. Ο ναύαρχος 
Μερίνο, αυτοδιορισμένος διοικητής των 
Ενόπλων Δυνάμεων και ο κύριος Με-
ντόζα, αυτοδιορισμένος γενικός διευθυ-
ντής της Αστυνομίας, ένας κόλακας ο 
οποίος μέχρι χθες υποκρινόταν πίστη και 
αφοσίωση στην κυβέρνηση. 
Αντιμετωπίζοντας αυτά τα γεγονότα, δη-
λώνω στους εργάτες: Δεν θα παραιτηθώ! 
Είναι μια ιστορική στιγμή και θα πλη-
ρώσω με τη ζωή μου για την αφοσίωση 
του λαού μου. Είμαι βέβαιος πως οι σπό-
ροι που φυτεύτηκαν στις άξιες συνειδήσεις 
εκατομμυρίων Χιλιανών θα καρπίσουν. 
Αυτοί έχουν την εξουσία, αυτοί είναι οι 
κατακτητές. Όμως ούτε το έγκλημα ούτε 
η βία μπορούν να διακόψουν την κοινω-
νική εξέλιξη. 
Η Ιστορία είναι δική μας, η Ιστορία γρά-
φεται απ’ τους λαούς. 
Εργάτες της πατρίδας μου, επιθυμώ να 
σας ευχαριστήσω για τη διαρκή σας αφο-
σίωση, για την εμπιστοσύνη σας σε έναν 
άνθρωπο που απλώς εξέφρασε τη μα-
κρόχρονη αναμονή σας για δικαιοσύνη. 
Που υποσχέθηκε να τηρεί το Σύνταγμα 
και τους Νόμους, και έτσι έπραξε. 
Αυτή την καθοριστική στιγμή, με αυτά τα 
τελευταία μου λόγια, σας καλώ να διδα-
χθείτε από αυτό το μάθημα: Το ξένο κε-
φάλαιο, η ιμπεριαλιστική εξουσία, μαζί 
με την ντόπια αντίδραση, καλλιέργησαν 
το κατάλληλο κλίμα που επέτρεψε στις 
Ένοπλες Δυνάμεις να διαρρήξουν την 
παράδοση που δίδαξε ο στρατηγός Σνάι-
ντερ και συνέχισε ο διοικητής Αράγια, 
θύματα κι οι δυο του ίδιου τμήματος της 
κοινωνίας που σήμερα περιμένει την 
ξένη χείρα βοηθείας να το οδηγήσει στην 
εξουσία και στην υπεράσπιση του πλού-
του και των προνομίων του. 
Απευθύνομαι ξεχωριστά, στις ταπεινές 
γυναίκες της πατρίδας μας, στους αγρό-
τες που μας πίστεψαν. Στους εργάτες 
που δούλεψαν παραπάνω, στις μητέρες 
που αισθάνθηκαν το ενδιαφέρον μας για 
τα παιδιά τους. Στους επαγγελματίες πα-
τριώτες, αυτούς που παρανομούσαν με 
την υποστήριξη των επαγγελματικών 
ενώσεων, των ταξικών ενώσεων, για να 
επωφεληθούν από τα προνόμια που πα-
ρέχει η καπιταλιστική κοινωνία.  
Απευθύνομαι στους νέους της Χιλής, σ’ 
αυτούς που τραγουδούσαν, που μετέ-
φεραν τη χαρά τους και το αγωνιστικό 
πνεύμα. Μιλάω στους ανθρώπους, 
στους εργάτες, στους αγρότες, στους 
διανοούμενους. Σ’ αυτούς που πρόκειται 
να διωχθούν, γιατί ο φασισμός εδώ και 
λίγες ώρες είναι παρών, με τρομοκρατι-
κές επιθέσεις, ανατινάζοντας γέφυρες, 
κόβοντας τις σιδηροδρομικές γραμμές, 
καταστρέφοντας αγωγούς πετρελαίου 
και αερίου μπροστά στα μάτια αυτών 
που είχαν το καθήκον να επέμβουν, αλλά 
αποδείχθηκαν συνεργοί σιωπώντας. Η 
ιστορία θα τους κρίνει...
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Πολλοί Ελληνοκύπριοι έχουν επιλέξει να κατοι-
κήσουν στην περιοχή του Cockfosters και στις 
γύρω περιοχές. Η περιοχή Cockfosters έπειτα 
από το σχέδιο της TFL (Τransport for Lοndon)  / 
Grainger, να κατασκευάσει 351 πολυκατοικίες υψη-
λής πυκνότητας διαμερίσματα για ενοικίαση σε τέσ-
σερις πύργους, έναν από τους 14 ορόφους στο 
χώρο στάθμευσης του σταθμού, κινδυνεύει τώρα 
να καταστρέψει την περιοχή οριστικά. 
Οι άμεσες συνέπειες θα περιλαμβάνουν την εξα-
φάνιση της βόλτας στο πάρκο, την εισαγωγή ελεγ-
χόμενων ζωνών στάθμευσης (CPZ) στη γύρω 
περιοχή χωρίς χώρο στάθμευσης για τους κατοί-
κους, εκτός από 12 χώρους μπλε σήματος και 
37 θέσεις για το προσωπικό της TFL, αυξημένη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, μόνιμη ζημιά σε μια 
περιοχή διατήρησης και την οπτική ομορφιά που 
προσφέρει το Trent Park. 
Το Enfield Council όλα αυτά τα χρόνια έχει βοη-
θήσει τους κατοίκους του στις ανάγκες τους χτί-
ζοντας προσιτές κατοικίες, αλλά η προτεινόμενη 
αυτή ανάπτυξη, αλλάζει εντελώς την κάλυψη αυ-
τής της ανάγκης σε σύγκριση με προηγούμενα 
σχέδια κτηρίων της περιοχής. Όπως δήλωσε ο 
δημοτικός σύμβουλος και κάτοικος του Enfield, 
Alex Georgiou, «Όλα τα κόμματα υποστηρίζουν 
προσιτή στέγαση, αλλά μόνο το 40% των μονά-
δων έχουν σχεδιαστεί για να είναι προσιτές. Οι 
υπόλοιπες, σύμφωνα με μια εκτίμηση, θα απαι-
τούν εισόδημα £60.000 ετησίως. Ειδικότερα, θε-
ωρώ ότι το σχέδιο να διαχωρίσω αυτές τις προ-

σιτές μονάδες σε έναν πύργο είναι δυσάρεστο 
και διχάζει κοινωνικά τους κατοίκους» 
Η TFL υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του σχεδίου 
αυτού και σχεδόν 30 άλλων παρόμοιων σχεδίων, 
για την κατασκευή κατοικιών και χώρων στάθ-
μευσης σε ολόκληρη την περιουσία της, συμπε-
ριλαμβανομένων των Arnos Grove και High Bar-
net, συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών 
στέγασης του Λονδίνου και στη μείωση της χρή-
σης αυτοκινήτων. Άλλοι υποστηρίζουν ότι καθο-
δηγείται από την επισφαλή οικονομική θέση της 
TFL και ότι πρέπει να επικεντρωθεί στην παροχή 
μεταφορών για τις ανάγκες του Λονδίνου και να 
για μην γίνει κερδοσκόπος ιδιοκτήτης ακινήτων. 
Ίσως η κεντρική κυβέρνηση έχει ευθύνη εδώ; Το 
Λονδίνο είναι η μόνη μεγάλη πρωτεύουσα στην 
οποία το σύστημα μεταφορών δεν επιδοτείται. 
Θα ελπίζαμε ότι το σοσιαλιστικό Διοικητικό συμ-
βούλιο του Enfield θα αναγνώριζε την ανάγκη 
αναβάθμισης της τοπικής υποδομής της περιο-
χής, ώστε να υποστηρίξει τη μαζική αύξηση του 
τοπικού πληθυσμού, αλλά δεν έχουν γίνει σχέδια 
για την επίτευξη του. Επιπλέον, δεν ζήτησαν τις 
απόψεις των κατοίκων του Barnet. Ο σταθμός 
Cockfosters βρίσκεται στο όριο του Enfield / Bar-
net και οι κάτοικοι και των δύο δήμων θα επηρε-
αστούν εξίσου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσό-
τερα στις διευθύνσεις savecockfosters.co.uk / 
facebook.com/pg/savecockfosters  
claracockfosters.org.uk / facebook.com/clara-
cockfosters/  

Προστατεύστε την περιοχή Cοckfosters, από έργα της TFL



 15 | Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:50 
Ο Δεύτερος Μήνας του Μέλη-
τος (1990). Κωμωδία με τους 
Παύλο Ευαγγελόπουλο, Ηρώ 
Μουκίου, Γιώργο Λουκάκη, Άννα 
Δήμα, Ακτή Δρίνη. Ο Αλκής, επί-
δοξο φωτομοντέλο, αν και νέος, 
έχει ένα θυελλώδες παρελθόν. 
Σε κάποια στιγμή επιπολαι-
ότητας, παντρεύτηκε την Λιάνα, 
αλλά ο γάμος τους είχε ένα γρή-
γορο και άδοξο τέλος...  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:30 Όσα Κρύβει 
η Νύχτα (1963).  Δρματική ταινία με τους Πέτρο 
Φυσσούν, Μάρθα Βούρτση, Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο, Ανδρέα Ντούζο, Έφη Οικονόμου, Νίτσα Τσα-
γανέα. Ένα φτωχό ζευγάρι δυσκολεύεται πολύ να 
επιβιώσει και ο νέος, θέλοντας να βγάλει πολλά χρή-
ματα με εύκολο τρόπο, παρασύρεται από έναν ύπο-
πτο άντρα ο οποίος κινείται στον κόσμο της νύχτας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 23:05  
Μιμή η Ερωτιάρα (1990). Κωμωδία με την Καίτη 
Φίνου, Γκέλυ Γαβριήλ,  Γιώργο Αρμαδώρο,  Χρήστο 
Κάλοου, Μαίρη Βουλιώτη, Σπύρο Μπιμπίλα . Όταν 
είσαι νέα και όμορφη είναι καλό. Όταν είσαι παντρε-
μένη, νέα και όμορφη είναι ακόμα πιο καλό. Όταν ο 
άντρας σου είναι λεφτάς είναι καλό. Όμως, όταν είναι 
λεφτάς και τσιγκούνης, τότε πάει γυρεύοντας για 
τη.."Μιμή την Ερωτιάρα"!  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 20:25  
Οικόπεδο 12 (2013). Κωμωδία με την Κάρμεν Ρου-
γκέρη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Μιχάλη Μαρίνο, Κώστα 
Δημητρίου.  Όταν εγγλέζικοι δορυφόροι εντοπίζουν 
μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου στην περιουσία ενός 
Κύπριου συνταξιούχου, μυστικοί πράκτορες, κυβερ-
νήσεις και οικογενειακοί γνωστοί από το παρελθόν 
θα συνωστιστούν στο οικόπεδό του, έχοντας ο κα-
θένας το δικό του σχέδιο.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟ 21:55  
Η Φάρμα των Τρελών (2003). 
Θεατρική παράσταση με τους 
Σωτήρη Μουστάκα, Νίκο Πα-
παναστασίου, Μάρκο Λεζέ, Μι-
χάλη Μόσιο, Κώστα Τσάκωνα, 

Αθηνά Μαυρομάτη, Γιάννη Καπετάνιο. Επιθεώρηση 
που ανέβηκε το 2003 στο θέατρο Περοκέ. Ξεκαρδι-
στικές στιγμές σάτιρας με πηγαίους κωμικούς και κα-
ταστάσεις αστείρευτης τρέλας. Μερικά από τα θέματα 
που διακωμωδούνται είναι οι τρομοκρατικές εξελίξεις, 
οι σεξολόγοι, η προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς 
καθώς και η απαγόρευση του καπνίσματος.  
KYΡIAKH 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:00 
Ο Χαμένος Θησαυρός του Χουρσίτ Πασά. Κωμω-
δία με τους Αργύρη Μπακιρτζή, Λίνα Κοσυφίδου, 
Τάκη Μόσχο, Βαλεντίνα Παπαδημητράκη. Έντεκα 
κρατούμενοι δραπετεύουν από τις φυλακές του Κο-
ρυδαλλού. Μεταξύ αυτών είναι και ο Βασίλης. Κα-
τευθύνονται προς την Αμαλιάδα, τον τόπο καταγωγής 
του Βασίλη. Ένας από τους κρατούμενος έχει ένα 
χάρτη ο οποίος οδηγεί στον κρυμμένο θησαυρό του 
Χουρσίτ Πασά. Οι άνδρες περιπλανιούνται στην Πε-
λοπόννησο και μαζί τους ο θεατής ταξιδεύει σε πε-
ριοχές της Ελλάδας ξεχασμένες, γεμάτες μυστήριο 
και ομορφιά.  
KYΡIAKH 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 22:15 
Τι Έχουν να δουν τα Μάτια μου (1984).  Κωμωδία 
με τους Βαγγέλη Καζάν, Πέτρο Ζαρκάδη,  Κώστα 
Τσάκωνα, Γιάννη Ευδαίμων. Τρεις φίλοι, που έχουν 
χρόνια να ιδωθούν, ξαναβρίσκονται στην Αθήνα. Θέ-
λουν να φτιάξουν μια άνετη ζωή και να αφήσουν 
πίσω τους τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν, είτε 
στην ξενιτιά είτε δουλεύοντας σκληρά για το μεροκά-
ματο. Η ιδέα τους για μια επιχείρηση αποτυγχάνει, 
αφού πέφτουν θύματα Άγγλων απατεώνων. Η προ-
σπάθειά τους να προσεγγίσουν τον τέταρτο της πα-
ρέας, έναν δικηγόρο με πολιτικό αξίωμα σε αριστερή 
κυβέρνηση, θα τους απογοητεύσει, αφού ο παλιός 
τους φίλος έχει υιοθετήσει τις αρχές των δεξιών.  
ΔΕΥΤΕΡΑ  29 ΙΟΥΝΙΟΥ 21:45  
Οι Γερμανοί Ξαναέρχονται (1977). Ενα έργο-σταθ-
μός στο νεοελληνικό θέατρο με τους Βασίλη Λογο-
θετίδη, Νίτσα Τσαγανέα, Λαυρέντη Διανέλλο, Ίλυα 
Λιβυκού. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει, 
αλλά η Ελλάδα ταλανίζεται μέσα στη δίνη του Εμφυ-
λίου. Ένα φιλήσυχο ανθρωπάκι, ο μικρονοικοκύρης 
Θόδωρος, δεν βλέπει καθόλου με καλό μάτι φίλους 
και γείτονες να διαπληκτίζονται συνεχώς για τα πολι-
τικά και να αντιδικούν με το παραμικρό. Έτσι κάποιο 

μεσημεράκι, καθώς λαγοκοιμάται στην πολυθρόνα 
του, βλέπει ένα εφιαλτικό όνειρο. Οι Γερμανοί, που 
μόλις έφυγαν, ξανάρχονται και ανακαταλαμβάνουν 
την Ελλάδα, επιβάλλοντας την τάξη την οποία οι 
ελεύθεροι πλέον Έλληνες δεν είναι σε θέση να δε-
χτούν και να τηρήσουν.  
ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:45  
Η Οδύσσεια Ενός Ξεριζωμένου (1969).  Δραματική 
ταινία με τους Νίκο Ξανθόπουλο, Άντζελα Ζήλεια, 
Μιράντα Κουνελάκη.  Ένας λαϊκός τραγουδιστής, ο 
Βασίλης που συντηρεί τη μητέρα και την αδελφή του, 
προσπαθεί να βρει τον πατέρα του και να τον φέρει 
πίσω στην οικογένεια. Πληροφορείται ότι δεν είναι 
νεκρός, αλλά έχει συλληφθεί από τους Τούρκους, 
μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Ταξιδεύει στην 
Τουρκία και ψάχνει να βρει τον πατέρα του σε διά-
φορες πόλεις.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 01 ΙΟΥΛΙΟΥ 20:35  
Ιπποκράτης και  
Δημοκρατία (1972).  
Ιστορική ταινία με τους 
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, 
Κάτια Δανδουλάκη, 
Μαίρη Χρονοπούλου, 
Αλέκο Αλεξανδράκη, 
Βαγγέλη Καζάν. Ο πατέ-
ρας της ιατρικής, ο Ιπ-
ποκράτης, συγκρούεται 
με το ιερατείο της νή-
σου, κατηγορείται για τις καινοφανείς μεθόδους θε-
ραπείας που εφαρμόζει, και αναγκάζεται να αυτοε-
ξορισθεί στην Αθήνα. Στο λίκνο της Δημοκρατίας 
προάγει συνεχώς την ιατρική, χαρίζοντας στους αν-
θρώπους ανακούφιση από τον πόνο και ίαση, στη-
ριγμένη στην επιστημονική γνώση και όχι στις πα-
ντοειδείς δοξασίες. Γνωρίζεται με επιφανείς άντρες, 
όπως ο Σωκράτης, ο Φειδίας και ο Ευριπίδης, και 
επηρεάζεται βαθιά από τη φιλία του με τον Περικλή 
και την Ασπασία. Όταν ο πελοποννησιακός πόλε-
μος επιφέρει τον μεγάλο λοιμό, ο Ιπποκράτης προ-
σπαθεί με κάθε τρόπο να ανακαλύψει το φάρμακο 
που θα σώσει την Αθήνα. Θα κερδίσει τη μάχη με 
το θάνατο, αλλά θα χάσει την αγαπημένη του γυ-
ναίκα, που στάθηκε στο πλευρό του όλα αυτά τα 
περιπετειώδη χρόνια.
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ΠΕΜΠΤΗ 25/6 
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 Happy Hour  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
16.25 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
17.25 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6 
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 27/6 
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  
12.10 Προσωπογραφίες 
13:00 Γενιές της Σιωπής  
14.00 Κύπριοι του Κόσμου 
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 28/6 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.10 Καμώματα τζι Αρώματα 
09.00 Eu 4 U   
10.00 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
11.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης  
12.00 Ειδήσεις  
13.45 Τετ-Α-Τετ  
15:00 Μαζί/Birlikte   
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Κυρά του Μεταξιού  
16.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
17.25 Γενιές της Σιωπής  
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/6  
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 Happy Hour  
16.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
16.25 Τα Ρόδα της Οργής  
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
ΤΡΙΤΗ 30/6 
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 Τα Ρόδα της Οργής   
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/7 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ευ Ζην  
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 Τα Ρόδα της Οργής  
17.30 Καμώματα τζι Αρώματα 

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

ΠΕΜΠΤΗ 25 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:  
Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς. Τα 
χρυσά στεφάνια της Αρχαίας  
Μακεδονίας 
21:50 Ελληνική Ταινία: Ο Δεύτερος 
Μήνας του Μέλητος  
23:25 Αφιέρωμα στον Δημήτρη Πα-
παμιχαήλ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 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: Όσα Κρύβει 
η Νύχτα  
23:05 Ελληνική Ταινία: Μιμή η 
Ερωτιάρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
19:40 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Η Βασούλα Χριστοδούλου πα-
ρουσιάζει τον κύριο Νίκο Παπα-
γκλεοβούλου   
20:25 Ελληνική Ταινία: Οικόπεδο 12  
21:55 Η Φάρμα των Τρελών  
ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 
Δώδεκα Αποστόλων  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 

19:35 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πα-
ναγή  
20:15 Ελληνική Σειρά: Ο Ακάλυ-
πτος Επ. 7 
21:00 Ελληνική Ταινία: Ο Χαμένος 
Θησαυρός του Χουρσίτ Πασά  
22:15 Ελληνική Ταινία: Τι Έχουν να 
δουν τα Μάτια μου   
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 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 
20:35 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα  
Νικολαΐδη και την Ρούλα 
Σκουρογιάννη 
21:45 Ελληνική Ταινία: ΟΙ ΓΕΡΜΑ-
ΝΟΙ ΞΑΝΑΡΧΟΝΤΑΙ  
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 30 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: Η Οδύσσεια 
Ενός Ξεριζωμένου         
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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: Ιπποκράτης 
και Δημοκρατία  
22:25 Με τον Φακό του Hellenic 
TV: Part1 Η 'Αντα Μουράτη παρου-
σιάζει την Δρ. Μαρία Κουλοπούλου.  
Part 2 Η Βασούλα Χριστοδούλου 
φιλοξένει τον δημοφιλή ‘Έλληνα 
καλλιτέχνη Χρήστο Κάλοου
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Πρέμιερ Λιγκ Προβληματισμός στην UEFA για 
το Final 8 του Champions League 

Η επαναφορά περιοριστικών μέτρων στην Πορτογαλία μετά την 

αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού στη χώρα έχει επιφέρει έντονο 

προβληματισμό και ανησυχία για την UEFA, η οποία έχει ορίσει 

τη Λισαβόνα ως την πόλη που θα φιλοξενήσει την τελική φάση 

του φετινού Champions League τον Αύγουστο. 

Σύμφωνα με ότι μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο πρωθυπουργός 

της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, ανακοίνωσε, ειδικότερα  για την 

περιοχή της Λισαβόνας, την απαγόρευση των δημόσιων συνα-

θροίσεων άνω των 10 ατόμων, καθώς και τον περιορισμό του 

ωραρίου λειτουργίας των καφέ και των καταστημάτων. 

Το Final-8 του Champions League, όπως αποφασίστηκε την πε-

ρασμένη εβδομάδα, θα διεξαχθεί στη Λισαβόνα, στα γήπεδα «Ντα 

Λουζ» και «Ζοζέ Αλβαλάδε». Οι προημιτελικοί θα γίνουν από 12 

έως 15 Αυγούστου και οι ημιτελικοί στις 18 και 19 Αυγούστου. 

Ο τελικός θα φιλοξενηθεί στο «Ντα Λουζ», στις 23 Αυγούστου. 

Πλέον, σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η UEFA να παρακολουθεί 

στενά την κατάσταση ώστε να είναι έτοιμη να ετοιμάζει εναλλακτικό 

σχέδιο αν χρειαστεί.

St. Panteleimon FC was established within the Greek Orthodox 
Community in 2015 and currently plays in the Spartan South Midlands 

Premier Division at Step 6. In just 5 short years the club has won  
4 Championship titles and 2 League & Cup Doubles.

We will commence our Pre-Season Training & Trials at 
Oak Hill Park, Parkside Gardens, EN4 8JP  

every Saturday at 11am for a period of 6 weeks.

We invite interested players from all communites to attend these sessions 
and demonstrate their ability and desire to join us on this extraordinary 
journey - one that we hope will see us continue our rise up the English 

National League System. We value players who appreciate and understand 
the role and responsibility they have to one another in order to achieve 

success and that glory must be earned through hard work and application.  
We look forward to hearing from you, see email details below. 

ST PANTELEIMON FC
FOOTBALL TRIALS

Please email the Manager, George Frangeskou at trialists-SPFC@mail.com

«Ζωντανή» στο κυνήγι της 4ης θέσης στην Πρέμιερ Λιγκ που 
οδηγεί στο Champions League, έμεινε η Τότεναμ η οποία εκμεταλ-
λεύτηκε την έδρα της και επικράτησε με 2-0 επί της Γουέστ Χαμμ, 
στο δεύτερο χρονικά ματς της 31ης αγωνιστικής της Premier 
League. 
 Η Λέστερ μετά το 1-1 με την Γουότφορντ, παραχώρησε δεύτερη 
σερί ισοπαλία, αυτή την φορά στην Μπράιτον (0-0). 
Λέστερ-Μπράιτον                              0-0 
Τότεναμ-Γουέστ Χαμ                          2-0 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ  24/06 
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα                        24/06 
Νόριτς-λβερτον                              24/06 
Γουλβς-Μπόρνμουθ                            24/06 
Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας                     24/06 
Μπέρνλι-Γουότφορντ                          25/06 
Σαουθάμπτον-κρσεναλ                         25/06 
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι                      25/06 

Η βαθμολογία (σε 30 αγώνες)  
Λίβερπουλ           83   
Μάντσεστερ Σίτι  63 
Λέστερ                55 -31αγ. 
Τσέλσι                 51 
Γουλβς                46 
Μάντσεστερ Γ.    46 
Τότεναμ               45 -31αγ. 
Σέφιλντ Γιουν.     44 
Κρίσταλ Πάλας   42 
Άρσεναλ             41

 
Μπέρνλι             39 
Νιούκαστλ          38 
λβερτον              38 
Σαουθάμπτον     37 
Μπράιτον           33 -31αγ. 
Γουότφορντ        28 
Γουέστ Χαμ        27 -31αγ. 
Μπόρνμουθ       27 
Άστον Βίλα         26 
Νόριτς                21

Ευρεία και άνετη νίκη με 3-0 πέτυχε την περασμένη Κυριακή ο 
Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 
3η αγωνιστική των play off. Στο 5΄ ο Γκιλιέρμε και στο 21΄ Ελ 
Αραμπί είχαν δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα στους γηπεδούχους, 
που πραγματοποίησαν ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του 
τίτλου. Στις καθυστερήσεις ο Καφού διαμόρφωσε το τελικό σκορ. 
Συνοπτικά, στις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής, στα πλέι οφ 
και πλέι άουτ της Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: 
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ               3-1 
ΑΕΚ - Άρης                  2-2 
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός  3-0 
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες) 
1. Ολυμπιακός    75    60-10 
2. ΠΑΟΚ             56    53-25 
3. ΑΕΚ                56    47-25 
4. Παναθηναϊκός 46   36-27 
5. Αρης               38    44-38 
6. ΟΦΗ               34    37-43 
Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 7 βαθμών. 
Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος 1-1 
Ξάνθη - Παναιτωλικός         1-1 
Υπενθυμίζουμε ότι η Σούπερ Λιγκ υπέβαλε το σχετικό αίτημα όπως 
διεξαχθούν οι εναπομείναντες αγώνες των πλέι οφ και των πλέι 
άουτ παρουσία φιλάθλων. Η υγειονομική επιτροπή απέρριψε αί-
τημα της Σούπερ Λιγκ και απόφαση γνωστοποιήθηκε στη διοργα-
νώτρια Αρχή το απόγευμα της Τρίτης, όπως σύμφωνα με αυτήν, η 
σεζόν στην Ελλάδα θα ολοκληρωθεί με όλους τους αγώνες να διε-
ξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Σούπερ Λιγκ
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England’s coronavirus  
lockdown will ease on July 4

A
s of Wednesday 25th 

June 2020, no COVID-19 

related deaths were 

recorded within the UK       

Cypriot community this week.  

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 UK has recorded 42,927 

coronavirus related deaths, the 

US more than 123,000, 22 people 

have died in Cyprus and 190 in 

Greece. In Italy, 34,675 have  

lost their lives to the virus and 

in Spain, 28,325. China has 

recorded 4,634 deaths, France 

29,720 and Turkey 5,001.

Zero UK Cypriot COVID-19      
related deaths this week

P
rime Minister Boris 

Johnson announced on 

Tuesday, a reduction in 

the two-metre social distanc-

ing rule, as he gave the green 

light for pubs, restaurants, 

hotels, hairdressers and 

barbers in England to reopen 

from 4 July. 

Setting out the latest easing 

of the coronavirus lockdown, he 

said “our long, national hiberna-

tion is coming to an end” and 

“life is returning to our streets.” 

The PM said people will      

from next month be required         

to keep “one-metre plus” apart 

from others, while also taking       

measures to mitigate the risk of 

transmitting COVID-19. 

“Where it is possible to keep 

two metres apart, people should,” 

Mr Johnson said. 

“But where it is not, we will 

advise people to keep a social 

distance of one-metre plus, 

meaning they should remain one 

metre apart while taking mitiga-

ting measures to reduce the 

risk of transmission.” 

These include wearing a  

face mask on public transport, 

handwashing, screens, being 

outside and limiting time spent 

with others. 

Another change to the    

guidelines from 4 July will      

allow gatherings of two different 

households indoors, provided 

social distancing is maintained. 

This will mean families can be 

reunited and dinner parties will 

be allowed, but people will still be 

unable to hug their loved ones. 

Other changes that will take 

effect from 4 July include: 

• Theatres and concert halls 

can operate once again, but 

cannot stage live performances 

• In a boost for domestic   

tourism, most leisure facilities 

and tourist attractions can          

reopen, while people will be         

allowed to stay overnight in      

hotels, bed and breakfasts and 

campsites 

• Wedding services of up to 

30 people will be allowed,       

provided social distancing is 

maintained, with places of      

worship permitted to reopen 

• Outdoor gyms and            

playgrounds can be used once 

more 

• Community centres and 

bingo halls will be permitted to 

reopen 

Although a raft of businesses 

will reopen in the weeks to 

come, Mr Johnson said night-

clubs, indoor gyms and beauty 

salons must remain closed “for 

now.” 

Spas, casinos, nail bars,       

tattoo parlours, massage par-

lours, soft play areas, swimming 

pools, bowling alleys and water 

parks will also not reopen at 

this next stage. 

Culture Secretary Oliver 

Dowden said it was the govern-

ment's “aspiration” to reopen 

gyms and leisure facilities in 

“mid-July.” 

As with non-essential shops, 

which began operating again 

earlier this month, premises that 

reopen will have to introduce a 

range of safety measures to   

ensure they are “COVID secure.” 

Sector-by-sector guidance is 

due to be published for busines-

ses, advising them what action 

they need to take to reopen 

safely. 

Pubs and restaurants will 

have to take the names and 

contact details of customers, in 

case they have to be contacted 

as part of the government's test 

and trace programme to contain 

the spread of the virus. 

The announcement comes 

three months to the day since 

Mr Johnson took England into 

lockdown. 

He said the progress made in 

the fight against the coronavirus 

meant steps could be taken to 

“safely ease the lockdown.”    

But he added that “caution will 

remain our watchword” with 

every step of relaxing the lock-

down “scrupulously weighed.” 

He added that the govern-

ment's approach was to “trust 

the British public to use their 

common sense in the full 

knowledge of the risks, remem-

bering that the more we open 

up, the more vigilant we will 

need to be.” 

The PM said the virus has 

not gone away and the govern-

ment “will not hesitate to apply 

the brakes and re-introduce      

restrictions - even at national 

level - if required.” 

Chief scientific adviser Sir 

Patrick Vallance and Professor 

Chris Whitty, the chief medical 

officer, stood alongside the 

prime minister at the final        

government daily coronavirus 

briefing, warning the loosening 

of restrictions was “not risk-free.” 

Sir Patrick said the R number 

for the transmission of the         

coronavirus remains below one 

across the UK as the epidemic 

continued to shrink – “albeit 

slowly” – by between 2% and 

4% a day. 

“Don’t be fooled that this 

means it has gone away. The 

disease is growing across the 

world. It is coming down in the 

UK but it hasn’t gone away,” he 

said. 

Professor Whitty said there 

was a risk coronavirus could 

start to increase in its spread if 

restrictions involved with the 

“one metre-plus” rules were not 

followed. 

He said: “A lot of the changes 

are about emphasising things 

that we can do and it is really 

critical that individuals and firms 

take these really seriously.” 

Prof Whitty said such mitiga-

tion involved not sitting face to 

face or even “physical barriers.” 

He added: “To be really clear, 

it is absolutely critical that every 

individual, every household and 

every firm takes these precau-

tions seriously. If that does not 

happen, we will go back to a   

situation where transmission 

starts to rise again.” 

Labour leader Sir Keir Starmer 

said: “There are obviously a 

number of questions that need 

to be answered, but overall           

I welcome this statement. I         

believe the government is        

trying to do the right thing and 

in that, we will support them.”

C
yprus’ Ministry of       

Interior has set up a 

special committee to 

look into applications for 

special entry permits for 

people coming from coun-

tries not included in catego-

ries A and B. 

Eligible to seek special      

permits are first-degree rela-

tives of people legally residing 

in the Republic and/or finan-

cially active in the Republic. 

This also concerns people, 

regardless of nationality, 

whose arrival in the Republic 

is necessary for purposes         

of public works or for other        

professional obligations. 

After obtaining a special 

permit from the committee, 

these persons must also secure 

the CyprusFlightPass via the 

online electronic platform. 

The ministry pointed out, 

however, that all immigration 

formalities remain in place. 

“For example, if a visa to 

enter the Republic or an entry 

and work permit, and so forth 

are required, they must be  

obtained from the competent 

authorities of the Republic,” 

the ministry said. 

It called on people wishing 

to come to Cyprus “to take all 

necessary steps in a timely 

manner to secure all required 

approvals and permits.” 

Applications for a special 

permit from the committee 

must be sent to: 

Covid19@crmd.moi.gov.cy. 

The two categories of   

countries deemed safer to        

receive visitors are: 

Category A: Australia,     

Austria, Bulgaria, Croatia, 

Czech Republic, Denmark, 

Estonia, Finland, Germany, 

Greece, Hungary, Iceland, 

Latvia, Lithuania, Liechten-

stein, Luxembourg, Malta, 

Norway, Slovakia, Slovenia, 

Switzerland, South Korea. 

Category B: Belgium, 

France, Ireland, Israel, Italy, 

Lebanon, Jordan, Netherlands, 

Spain, Poland, Romania, 

United Arab Emirates. 

The lists are being    

constantly updated based      

on the epidemiological outlook 

in each of these countries.

Committee set up 
for special permits 
for entry to Cyprus



O
n Saturday 20 June, the 

British Committee for the 

Reunification of the   

Parthenon Marbles (BCRPM)      

organised a silent protest outside 

the gates of the British Museum, 

which remains closed. The protest 

follows on for those held in previous 

years and since 2009, when the 

then ‘New Acropolis Museum’          

in Athens was officially opened.       

Saturday’s protest was held to 

mark the 11th anniversary of the 

Acropolis Museum, which post 

Covid-19 lockdown, re-opened to 

the public on Monday 15 June.  

The four large banners that were 

tied to the British Museum’s railings 

were the four original banners    

that hung down from the 4th 

Plinth in Trafalgar Square, when 

19-year-old student from Central 

St Martin’s College, Sofka Smales, 

on 12 September 2009, stood to 

protest on behalf of the reunifica-

tion of the Parthenon Marbles. 

The following day, accompanied 

by Eleni Cubitt and Marlen Godwin, 

Sofka visited the British Museum 

to hand the letter she had written 

on a roll of wallpaper during her 

protest on the plinth, to the then 

British Museum Director, Neil 

MacGregor.  

The London protesters, Luke, 

Zara and Tayo, wore the 2020 

Melina Mercouri t-shirts that made 

their debut at the 8 February 2020 

BM protest. They hung the four 

posters with a few additional 

scribbles on them (11 years later, 

there was more to say!) and held 

the ‘Reunite the Parthenon Marbles’ 

flag that Professor Edith Hall held 

out for the first time on 22 February 

2020 in the British Museum’s Room 

18, the Parthenon Galleries, at the 

end of Natalie Haynes recital of 

‘A Thousand Ships’, the voices of 

the women of Troy. 

On Saturday 20 June, the 

Acropolis Museum reduced its 

entrance fee and there were a 

number of  talks and additional 

exhibitions for visitors to take part 

in, including: ‘Chisel and Memory’, 

‘The lost statue of Athena Par-

thenon’ and ‘A walk through the       

Museum with an archaeologist.’  

The Director of the British        

Museum, Dr Hartwig Fischer, spoke 

to UK correspondent for Ta Nea, 

Yannis Andritsopoulos, who said 

that the Acropolis Museum and the 

British Museum “are complemen-

tary in their approach,” adding that 

the museum “looks forward to 

continuing our collaboration and 

fruitful dialogue with our colleagues 

at the Acropolis Museum.” 

Minister of Culture and Sport for 

Greece, Dr Lina Mendoni commen-

ted: “Perhaps the main argument 

that the British Museum has been 

making for years in order not to 

return the Parthenon Sculptures 

- since 1982, when Melina Mercouri 

raised the issue at a UNESCO 

Conference of Ministers - was that 

Greece did not have a modern 

museum that could house the 

masterpieces of Phidias. Since 

September 2003, when the        

construction work for the Acropolis 

Museum began, Greece has been 

systematically demanding the       

return of the Sculptures, which are 

on display in the British Museum, 

because they are products of theft. 

The current Greek government - 

like any Greek government - is 

not going to stop claiming the 

stolen sculptures, which the British 

Museum continues to hold illegally 

contrary to any moral principle.” 

Conservative MP Sir Roger Gale 

reflected: “While I do not hold to 

the view that all artefacts should 

be returned to their country of 

origin, it does seem to me that the 

Parthenon Marbles have a good 

home to be returned to and a         

facility in which they can be prop-

erly displayed in home surround-

ings for the benefit and enjoyment 

of visitors from all over the world.” 

Labour MP Mary Glindon added: 

“I have enjoyed several classical 

tours of Greece and a highlight of 

those tours has always been the 

visit to the Acropolis and the       

Parthenon. But it’s sad that the 

Parthenon Marbles are in London. 

While they are seen in the British 

Museum by many people, as many, 

if not more, would appreciate   

seeing the Marbles as part of the 

amazing cultural experience to be 

enjoyed when visiting the Parthe-

non and the Acropolis Museum. 

The Marbles belong in Athens.” 

Dame Janet Suzman, Chair of 

the BCRPM, concluded: “There’s 

always an anniversary to cele-

brate. June 16th marked the 44th 

year since the student uprising in 

Soweto that was a turning point 

in the downfall of the apartheid 

state. A global reaction to the   

murder of a black man in America 

is sweeping the world, and those 

same students, grown much older 

if they survived at all, want to      

honour that murder by urging “a 

move away from a world centred 

on white supremacy and violence 

to one centred on justice and equity. 

“That argument was taken 

further when last week a statue 

was torn down from its plinth in 

the city of Bristol in England and 

thrown into the waters of the       

harbour where the slave ships used 

to anchor. Bristol, aware too well 

of its past, has decided that the 

statue should now be placed in 

the city museum with a full expla-

nation of how the trader became 

so rich. Visitors can then under-

stand that the defaced bronze      

figure is not just a benefactor of 

the city but a man who grew rich 

on other people’s misery, by         

exploiting the cruellest of white 

supremacies - the slave trade. 

“And in Greece, the end of the 

Ottoman Empire’s occupation will 

be celebrated next year. Taking 

over bits of the world and ruling 

them according to your own values 

is an occupation that the British 

know only too well; at its height 

that Empire ruled a third of the 

world. So when Lord Elgin, British 

ambassador to the Ottoman court, 

decided he wanted to send back 

bits of the Parthenon to adorn his 

house in Scotland, he didn't bother 

to ask the subject Greeks, he 

greased the palms of functionaries 

from Istanbul, persuaded his own 

king to provide a ship and made 

off with the glory that was Greece. 

They landed up in Room 18 of the 

British Museum and for 200 years 

have been one of its star attractions. 

“So we need to ask the British 

Museum, hiding from the tsunami 

of anti-colonialist feeling sweeping 

the whole world, whether they 

would have the decency to provide 

visitors with the full story: how did 

these incomparable pieces of 

sculpture torn from the greatest 

building in the western world get 

to sit - out of context - in the grey 

grandeur of Room 18? Reunifica-

tion of the Marbles would seem to 

be a move away from white British 

exceptionalism and a move            

towards a world the survivors of 

Soweto are desperate to see. 

White supremacy stole them away 

and a white sense of justice should 

see them restored. But until that 

time comes, as it surely must: tell 

the story. Let the people judge the 

fairness of their captivity in London. 

There is a museum waiting for 

them in Athens.”
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Silent protest for the reunification 
of the Parthenon Marbles 

One year without 

Demetris Christofias

S
unday 21 June 2020 

marked one year since  

the death of Demetris 

Christofias, former President of the         

Republic of Cyprus (2008-2013). 

He was born 29 August 1946   

in the village of Kato Dikomo in 

the Kyrenia District to a working 

class family. He died in Nicosia 

on 21 June 2019.  

An incredible life journey. From 

the humble neighbourhoods of 

his village Dikomo in the Kyrenia 

district to the Presidential Palace!  

Christofias, plain Christofias, was 

the name he liked, because it was 

his father's name. His name was 

Demetris Christofia Demetriou. 

He changed it to Demetris Chris-

tofias when he finished Neocleous 

Lyceum at the age of 18. Check 

the telephone directory - there is 

only one Demetris Christofias!  

A genuine, popular leader who 

sacrificed his life for the liberation 

and reunification of our common 

motherland Cyprus, and for the 

interests of all working people.  

A man with broad horizons, 

who liked all kinds of music and 

football. His favourite singer was 

the great lyric baritone Stelios  

Kazantzidis. He played football 

for "Achilleas" Dikomou. His nick-

name was Masopust. Josef Maso-

pust was a great Czech midfielder 

who was named European      

Footballer of the Year in 1962. 

Christofias was a Barcelona and 

Manchester Utd fan. 

He passed away at the age of 

72, but his memory will live forever! 

 

Tribute by Vasilis Costi 

Christofias was elected Central 

Organising Secretary of EDON      

in 1974 and in 1977 to the post 

of General Secretary which he 

served until 1987.  

In 1976, he became a member 

of the Nicosia-Kyrenia District 

Committee of AKEL, and in 1982, 

was elected a member of the 

Central Committee of the Party. 

In July 1986, Christofias was 

elected as an alternate member 

of the Political Bureau of AKEL. 

Later that year, he  became a full 

member of the Political Bureau, 

and in 1987, was elected as a 

member of the AKEL Secretariat.  

In April 1988, he was elected 

as General Secretary of AKEL,  

a post he held until 2009. 

Christofias was elected as a 

Member of the House of Repre-

sentatives for the first time in 1991 

and was re-elected in the subse-

quent parliamentary elections of 

1996 and 2001. In June 2001,    

he was elected President of        

the House of Representatives. 

He was re-elected in 2006. In        

his function as General Secretary 

of AKEL and President of the 

House of Representatives, he 

was a Member of the National 

Council. 

In February 2008, he was 

elected President of the Republic 

of Cyprus after winning the       

election with 53.37% of the vote. 

As he was sworn in, he vowed 

that "the solution of the Cyprus 

problem will be the top priority of 

my government." 

He left office on 28 February 

2013. 
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Teaching Greek to the children of our diaspora:  

Time for action in the face of a changing landscape

A
s the UK’s Greek-speaking 
communities are growing 
and changing, the need for 

community schools to adapt to the 
new demographic, pedagogical 
and linguistic circumstances   
becomes pressing. 
 

A recent piece of research led 

by Lois Labrianidis and Manolis 

Pratsinakis at the London School 

of Economics showed that,         

together with Germany, the UK 

is one of the main destinations 

for people who migrated from 

Greece as a result of the          

government-debt crisis that hit 

the country in 2009. The most 

recent Home Office data confirm 

this finding. From April 2019       

up to April 2020, 77,300 Greek       

citizens applied to the EU Settle-

ment Scheme in order to secure 

their settled or pre-settled status 

in the post-Brexit era. It is certain 

that this number will increase, 

as the deadline for applying to 

the scheme is (for the time being) 

30 June 2021. 

The LSE research also 

showed that the biggest exodus 

from Greece took place in 2012 

and 2013. While at the earliest 

stages the majority of migrants 

belonged to the so-called brain 

drain (university graduates, 

scientists, high-skilled workers), 

later on the migratory flows       

became more diversified. More 

people moved to the UK without 

necessarily being equipped  

with university degrees and a 

professional skillset that would 

help them to earn high wages. 

Regardless of their educational 

and professional profiles, new 

migrants with families state that 

the future of their children was 

the single most important         

motivation for migrating to the 

UK. According to Pratsinakis, 

only 20% of new migrants wish 

to return to Greece, while only 

5% of the people who left after 

2010 plan to return within the 

next three years.  
 

A new state of affairs for    

community education 
 

The new migrants from Greece 

join a pre-existing Greek-speaking 

element in the UK, which before 

the crisis consisted primarily of 

the Greek Cypriot community 

(150,000–300,000 people) and, to 

a lesser extent, London’s Greek 

shipping families and Greek  

students (around 12,000 people), 

some of whom stayed in the UK 

after completing their studies. 

Community schools (παροικιακά 

σχολεία) become one of the first 

spaces where the old and the new 

migrant waves come together, 

as new migrants seek to ensure 

that their children maintain (or, 

in the case of children who are 

born in the UK, establish) their 

contact with Greek language and 

culture, develop their linguistic 

skills (reading writing, speaking, 

listening) and altogether socialise 

with other people in their local 

communities.  

This co-existence shapes a new 

reality for community schools. 

On the one hand, the enrolments 

of the children of new migrants 

from Greece (some of whom 

started their migration from other 

countries including Albania,      

Romania and Bulgaria) contribute 

positively to the schools’ financial 

strength and help them to continue 

fulfilling their mission. This is very 

important considering that, over 

the past 15 years, almost half  

of the schools that operated in 

the UK closed or merged. The 

increasing presence of children 

who were either born in Greece 

(and possibly also attended 

school there for some years)        

or born in the UK to newly           

arrived migrant parents meant 

that the Greek language           

became more present in the 

school environment. The way in 

which newly arrived children 

speak Greek as well as their    

experiences and memories of 

Greece offer a new, approach-

able source of knowledge and 

an attainable learning goal for 

third - or even fourth-generation 

pupils whose first language is 

English. 

On the other hand, the differ-

ences between pupils in terms of 

their and their parents’ histories 

and experiences of migration, 

their linguistic repertoires, their 

exposure to Greek and English, 

and their skills in the two langua-

ges become more prominent 

and visible. This raises important 

challenges for community 

schools.  

To mention one example, while 

some schools have the resources 

to create separate classes for 

pupils whose first language is 

Greek and pupils whose first 

language is English, other schools 

do not have the means to do this 

(appropriate teaching materials, 

human resources, teaching 

spaces, timetable slots). Apart 

from the difficulties it creates for 

teachers, co-teaching both pupil 

groups in the same class has a 

negative impact on children 

themselves, especially when the 

teaching and learning process 

is not personalised and adapted 

to the needs of all pupils. Children 

who speak Greek as their first 

language are likely to find the 

lesson too easy and not really 

demanding or challenging. In 

contrast, children who speak 

mostly English may become 

frustrated as they try to reach 

the level of their “Greek-speaking” 

classmates. It is therefore     

possible for both types of          

pupils to lose interest, become             

disengaged and drop out of the 

community school. 

 

Looking ahead 

 

Community education in the 

UK has a long history and         

has played a pivotal role in the         

protection, maintenance, pro-

motion and fostering of the        

heritage of the Greek and    

Greek Cypriot diasporas: their 

language, traditions, religions, 

dance, music and song.  

Almost a century has passed 

since the pioneering school of 

St Sophia was established, 

many decades since local        

communities flourished in the 

1950s–1970s thanks to the       

unflagging and self-less efforts 

of mostly Greek Cypriot parents, 

and almost 30 years since the 

Co-ordinating Committee of 

Greek Educational Bodies in    

the UK was set up. New        

migration from Greece as well 

as other developments such        

as Brexit and the COVID-19 

pandemic create a new land-

scape with novel demographic, 

pedagogical, linguistic and         

operational challenges and 

needs. 

Taking for granted their           

devotion to the shared goal          

of providing high-quality and     

appropriate education to the 

children of our diaspora, now is 

the time for all the actors and 

stakeholders who are involved 

in community education to come 

together and discuss regardless 

of whether they are already        

established or newly arrived, 

from Cyprus or Greece, whether 

they are affiliated with the 

Church, are independent or      

private initiatives. Teachers, 

school managers, parents, school 

committees, parent associations, 

educational associations, the 

governments of Greece and   

Cyprus through their educa-

tional missions must consolidate 

and renew their collaboration 

and work together to develop 

the resources, material and       

immaterial, that will help them 

to thrive in an ever-changing 

present. 

In such a plan of action, it          

is imperative to see a more         

substantial engagement on     

behalf of the Greek government 

on the basis of the increasing 

educational needs of Greek       

citizens, which are not supported 

by the UK’s local or national 

governments. It is also necessary 

to harness to a greater extent    

the high skills of the many 

teachers who settled in the UK 

from Greece and Cyprus since 

2009 as schools seek to     

continuously improve the quality 

of the language education they 

offer to the younger member of 

our communities. 

 

Petros Karatsareas is a     
Lecturer in English Language 
and Linguistics at the University 
of Westminster.  

His research interests include 
the sociolinguistics of multilin-
gualism and multilingual educa-
tion, with an emphasis on the 
UK’s immigrant languages and 
especially Greek among the 
Greek Cypriot diaspora.  

He has published articles       
on the Cypriot Greek dialect in 
the UK and its integration into 
language teaching. You can get 
in touch with him via email.

I
t is no secret that more than 600,000 workers in the UK have lost 

their jobs during the COVID-19 crisis. The lockdown hit the labour 

market and vacancies dived by the most on record, data from the 

Office of National Statistics (ONS) show. In the meantime, the British 

government is paying the wages of millions of workers through its       

furlough scheme. 

Bank of England Governor, Andrew Bailey, said last Thursday that 

the economy appeared to be lessening a bit less harshly in the             

first half of 2020 than the BoE feared last month. But there was no             

guarantee of a strong rebound and unemployment would rise. 

In the meantime, pubs, restaurants and hairdressers are not expected 

to open until 4 July. Factories are only gradually restarting their lines, 

and construction sites are struggling to get back to their normal routine. 

So, at this point, being unemployed or under furlough is not a pleasant 

situation, as you are dealing also with financial and emotional stress. 

Dr Robert Reiner, Executive Director of Behavioral Associates, an 

organisation that specialises in cognitive behavioural therapy, advises 

people to deal with the problem in two ways, practically and psycho-

logically: “Many people become paralysed with fear and anxiety when 

facing the prospect (or reality) of unemployment. Relief funds like   

government unemployment benefits, especially during a pandemic, 

where normalcy has flown out the window, are finite and typically        

enjoyed by those who act quickly. 

“Tragically, the majority of the money ended up going to the companies 

that needed it the least; they had people in place to swiftly make sure 

applications were submitted quickly and correctly, meeting government 

requirements. 

“For an individual facing potentially catastrophic circumstances, you 

cannot let your anxiety or anger prevent you from acting quickly and 

decisively. This is referred to as ‘acting against the feeling’ or ‘acting 

against the belief.’ What you do, think, and what you feel - In this          

situation, to the extent possible, focus on the first part, what you do, 

your behaviour. Try to ignore the latter two and focus on getting the 

practical things done as quickly as possible. 

“In dealing with the more difficult dread or anxiety, treat it like every 

other challenge you have faced in your life. Since our brains are wired 

to only be able to attend to a few things at a time, remind yourself that 

your goal is to minimize your misery, anger, or anxiety. The prospect 

of experiencing any pleasure during a time like this is absurd, not 

close to a possibility, and should be taken off the table. 

“It’s also dangerous when people link their self esteem to their jobs. 

You are not a loser when you lose your job any more than you are a 

king when you are making money and succeeding at work. One of 

the many predictable irrational traps we fall into is erroneously believing 

that our emotions are ‘here to stay’ (I will never be happy again). The 

truth is the opposite! Human emotions are transitory and always return 

to baseline, whether the feelings are good OR bad. Lottery winners, a 

year after winning, consistently report that their moods are no different 

than they were before their winning, another human belief that is       

consistently irrational, in both directions!” 

Ifigeneia Vouza, Psychologist and Interpersonal Psychotherapist 

MSc, on the other hand, offers some practical solutions to deal with 

the problem. She says: “It is of utmost importance to acknowledge 

our feelings and allow ourselves to feel what we feel. Once someone 

recognises that they are going through turbulent times that they cannot 

control, they can be more compassionate with themselves and take 

action. Reduce household expenses for some period of time, put some 

fixes in help, keep a budget, minimise some expenses and be adapt-

able to changes until the situation turns around. I find it very helpful to 

keep a journal with thoughts and struggles but mostly affirmations. 

During these rough times, we should never forget about our health; 

blood pressure rising due to anxiety and depression can cause reduced 

immunity. Do not forget to visit your GP for precautionary reasons and 

for a check-up. 

“Mental health is also very important. I would also recommend a 

local job search support group so people can spend time with others 

that are undergoing the same or similar situation. Local job centres 

can also offer their support regarding job opportunities.  

“Exercising, being with others and getting involved in activities          

you enjoy should be  done on a weekly basis. Finally, never forget to 

separate your identity and self-worth from your job!” 
 

Katerina Tiliakou

by   
Petros 
Karatsareas  
@pkaratsareas

Unemployed during the COVID-19 crisis...why you shouldn’t lose hope
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A
ndreas Michael Chialou-

fas, former Finance Man-

ager of our newspaper, 

sadly passed away on Friday 

19 June 2020 at the age of 90. 

He leaves behind his wife 

Christalla, three children from his 

first marriage to Valerie: Jenny, 

Stella and Michael, eight grand-

children and two great-grand-

children whom he was to meet 

this year as they planned to visit 

Cyprus. 

Andreas Chialoufas was the 

Finance Manager of Parikiaki 

newspaper from 1984 to 1995.  

He was also the Educational 

Chairman of Kingsbury High 

Greek School for over 20 years, 

a member of the Executive 

Committee of OESEKA (Fede-

ration of Educational Societies 

of Greek Cypriots in England), 

and an active member of the 

Central Committee of AKEL in 

Britain. He was also co-founder 

of the Cypriot Wine Festival.  

In Cyprus, Chialoufas was 

Chairman of the Pan Cyprian 

Association of Repatriated   

Cypriots from England for over 

25 years to date. 

He was also very proud to 

have been honoured with the 

Brent Council citizenship in 

1995. 

Chialoufas was born 26th July 

1930 in the village of Alithinou, 

Cyprus, the son of Michael and 

Eugenia; he had four sisters - 

Maria, Eleni, Phinikou and Koulla.  

He attended the Samuel 

Commercial school in Nicosia.  

He came to the UK in the early 

50s and worked as a waiter and 

later in 1954, he started his own 

business, one of the first Cypriot 

grocery shops in Cleveland 

Street. 

He was the pillar of the local 

community, helping all the      

Cypriots that had just emigrated 

to the UK from Cyprus, since 

he spoke the English language 

fluently. 

He returned to Cyprus when 

he retired in 1995, living in Zakaki. 

He would spend at three to four 

days a week in Alithinou since 

he was the Koinotachis (Muktari) 

of the village. He loved rebuilding 

his tiny village, improving it, and 

arranging it’s annual summer 

dinner and dance. 

Parikiaki extends its condo-

lences to the family. 

Former Finance Manager of 
Parikiaki Andreas Chialoufas 
sadly passes away

UK Cypriot cook Georgina Hayden 

wins Guild of Food Writers award

T
he winners of the Guild      

of Food Writers Awards 

2020 were announced on 

16 June. 

This year's judging continued 

under lockdown conditions; due 

to the coronavirus pandemic,  

the Awards party was cancelled, 

so a short 15 minute awards 

presentation ceremony aired  

on the Guild's Instagram and 

Twitter accounts, and on You-

Tube instead. 

UK Cypriot Georgina Hayden 

is over the moon to have been 

announced as winner of the 

Recipe Writing Award for her 

work published in Delicious 

Magazine. 

All five judges were in        

complete agreement on the 

sheer originality and tastiness 

of Georgina’s recipes, packed 

with delicious goodies which all 

looked and sounded delicious.  

“Her ingredient combinations 

are highly innovative and we 

found ourselves wanting to try 

several of her ideas,” they said.  

Her recipes are full of useful 

tips and extra information about 

suppliers for more unfamiliar 

ingredients. Her Meze article 

was a particular stand-out; one 

judge wrote that “her sense of 

place shines through.”  

But one recipe in particular 

from her Take it Slow feature, 

whole roasted celeriac in porcini 

butter, “would have had us all 

running out the door in search 

of whole celeriac were it not for 

lockdown!”  

The judges also praised 

Georgina’s writing style for 

being “friendly and relaxed, but 

informative and competent.” 

Georgina wrote on social 

media: “I won! I am in shock!... 

My heart dropped when I saw I 

was up against @felicitycloake 

+ @thomasinamiers. Both incre-

dible writers so I really am over 

the moon and shell shocked. 

Thank you so much to the judges 

and everyone at the guild!” 

The Guild's Awards, organised 

by the Guild of Food Writers, 

the UK’s professional associa-

tion of food writers and broad-

casters, celebrate the best of 

British food writing and broad-

casting. 

Georgina is a cook, food writer 

and stylist from North London. 

Growing up above her grand-

parents’ Greek Cypriot taverna 

in Tufnell Park, she developed 

a love of cooking from the        

recipes passed down to her.  

At university she studied Fine 

Art after which her passion for 

food landed her a job as a food 

writer and stylist on various food 

magazines.  

Georgina then went on to join 

Jamie Oliver’s food team where 

she worked for 12 years. While 

there she wrote, developed and 

styled for magazine features, 

books, television projects and 

campaigns. She also wrote her 

first book, Stirring Slowly, which 

was published in 2016. 

In 2918, Georgina went       

freelance and soon after she 

began writing a monthly recipe 

column in Delicious Magazine.  

She has also written for other 

publications such as Waitrose 

Magazine, Sainsbury’s Maga-

zine, OFM, Guardian Feast and 

The Telegraph.  

Her second book Taverna 

came out in 2019, and as a        

result she has appeared on 

Radio 4 Woman’s Hour and 

Channel 4’s Sunday Brunch. 

S
hoppers can support small, 

local businesses and get 

essential goods delivered 

directly to their front doors,       

following Enfield Council’s part-

nership with online marketplace 

ShopAppy.com. 

ShopAppy.com, a scheme 

supported by Visa, allows people 

to browse and purchase from 

multiple Enfield shops in one 

transaction, 24 hours a day, 

seven days a week. They can 

then arrange for a delivery that 

not only is fast and convenient 

but will provide a boost to the 

local economy during a time of 

great uncertainty. 

The marketplace also provides 

a convenient way for customers 

to continue to shop locally, while 

creating an increased sense        

of community when many may 

feel isolated as a result of the 

coronavirus crisis. 

Enfield Council partnered  

with ShopAppy.com as one of 

several support initiatives for 

businesses in Enfield during   

the COVID-19 pandemic and 

lockdown. The Council is fund-

ing membership to the platform 

for one year and has already 

seen many signing up from all 

across the borough. 

Products include a veg box 

from Nokta Food Centre on 

Fore Street, a Halal meat box 

from Deniz in Angel Edmonton, 

chocolate treats from Love 

Brownies Cafe in Southgate, or 

a bath-soak from Aromatic       

Aromas in Forty Hill.  

Edmonton Green Shopping 

Centre owners Crosstree Real 

Estate Partners have also kindly 

agreed to partially subsidise a 

number of deliveries as part of 

their ongoing support for the       

initiative. 

The Leader of Enfield Council, 

Cllr Nesil Caliskan, explained: 

“We are heading towards one 

of the steepest and severest 

downturns that our economy 

has ever seen. It is critical that 

we do as much as possible to 

show our support for our high 

streets, small businesses and 

local initiatives as they slowly 

start to reopen. This simple       

but brilliant platform will have 

real benefits for town centres 

and independent retailers,    

particularly those who do not 

have the funds or the know-how 

to launch an online offering. 

“At the same time, we also 

need to help residents who have 

been unable to get essential 

items easily, who cannot leave 

the house or do not have the 

means to get to several places 

for the things they need. When 

restrictions are lifted fully, we 

also know customers will conti-

nue to support local businesses 

either online or will visit these 

shops in person. As a result, 

there will be an increase in      

footfall and our plans for the       

regeneration of our town centres 

will be supported by a loyal  

customer base.” 

“Enfield’s small businesses 

are the beating hearts of our 

communities and local econo-

mies. I know from speaking to 

residents that they want to help 

them as much as possible. 

Those who are already tech 

savvy want to move away from 

the big supermarket chains. 

This is the perfect way to show 

mutual support during difficult 

times.” 

Sabri Marsaoui, Asset Director 

of Edmonton Green Shopping 

Centre said: “We are pleased 

to be supporting this partnership 

between ShopAppy and Enfield 

Council. It is such a great ini-

tiative that aims to encourage 

people to come into our towns 

and centres across the borough, 

making it easier to support our 

local independent businesses, 

which are the heartbeat of our 

community.” 

Participating is quick and 

easy. Go to the ShopAppy.com 

Enfield webpage and start 

shopping straight away. You can 

order from any retailer across 

Enfield – the service is borough-

wide. Goods will be delivered 

by vehicles but a click and       

collect service will be launched 

when the lockdown is lifted 

completely. Strict hygiene and 

social distancing measures will 

be in place to protect retailers, 

delivery people and customers. 

ShopAppy.com founder,          

Dr Jackie Mulligan, said: “We 

are delighted to be working in 

Enfield and to be partnering with 

Enfield Council on this launch 

of the ShopAppy.com. With our 

partnership with VISA helping 

us provide support to more small 

businesses across the UK, we 

are certain this will provide a 

real and tangible benefit to         

Enfield businesses and the 

community.”

Online Enfield marketplace launches

I
n the midst of the Coronavirus pandemic, there is still romance 

in the air! We congratulate 29-year-old Harry Bradbury from 

Cheshire, now living in London, who proposed to UK Cypriot 

Eva Portou, 28, from Whetstone, after over four years of being  

together. And what better surroundings than St Katharine Docks 

in Central London, for Harry to get down on one knee to pop the 

question to his sweetheart. The proposal happened on Saturday 

20th June 2020 which coincided with Eva’s birthday. 

The couple will have to put their engagement and wedding plans 

on hold for the time being due to the pandemic. 

True love does exist, 

even during a pandemic!



Mamma Mia, here we go again... 

again? 

There have been plenty of rumours that a third instalment of 

Mamma Mia could well be in the works, but is another sequel 

really going to happen?  

In an interview with the Daily Mail, the film’s creator Judy 

Craymer, said that the series is meant to be a trilogy. 

“I think one day there will be another film, because there’s 
meant to be a trilogy, you see. I know Universal would like me 
to do it.” 

The 2008 original Mamma Mia and its sequel Mamma Mia…
Here We Go Again, a decade later, saw Academy Award winner 

Meryl Streep as Donna, Julie Walters as Rosie and Christine 

Baranski as Tanya. Amanda Seyfried and Dominic Cooper 

played the roles of Sophie and Sky and were joined by Pierce 

Brosnan, Stellan Skarsgård and Colin Firth playing Sophie’s 

three possible dads: Sam, Bill and Harry.  

Amanda Seyfried also recently spoke about the future of the 

film franchise, telling Collider that she worries that there aren't 

enough songs.  

She said, “I wish there was a Mamma Mia 3, but I’ll tell you 
what – I’ve said it before and I’ll say it again, and I hope I’m 
wrong again – I don’t think there are enough ABBA songs to 
make a third movie. Because we’d have to use ‘Super Trooper'’ 
again and we’d have to use ‘Mamma Mia’ again and have to 
use them in a different way.”
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Andrea Georgiou 

Jennifer Aniston 

gives fans rare 

glimpse of tattoo 
 

Greek American actress   

Jennifer Aniston sat down for 

an interview with her Friends 
co-star Lisa Kudrow as part of 

Variety Studio: Actors on Actors 

series. 

During the interview, fans    

noticed something on Jennifer’s 

wrist - her rarely seen tattoo. 

First noted in 2018, the tattoo 

on her left wrist appears to read 

11:11. It’s unclear what the mean-

ing of the tattoo is but fans think 

perhaps the ‘11’ is a reference 

to her birthday on February 11. 

Meanwhile, Jen confessed 

that during quarantine she’s been 

binging on old Friends episodes 

and even watching bloopers. 

“I love stumbling on a ‘Friends’ 
episode. This one time I was with 
Courteney (Cox), and we were 
trying to find something to refe-
rence, an old ‘Friends’ thing,” 
she said. “And then we stumbled 
on - there’s bloopers online - and 
we sat there at the computer   
like two nerds watching these 
bloopers laughing at ourselves.” 

“Here’s what I love, is when       
I watch an episode, I’ll usually 
remember where we broke  
during the scene.” 

Jen and Lisa are both eagerly 

awaiting the end of lockdown 

so they can begin filming the 

sitcom’s reunion special for 

HBO Max, which Jen revealed 

that they know is “not scripted” 
and will not be expected. 

“I will not be Rachel, although 
I kind of am. Well, we’re all sort 
of little fragments of them. Not 
really. But yeah.” 

S
tevie Wonder. Muddy 

Waters. Nina Simone. 

Miles Davis. Alicia Keys. 

Four Tops. Louis Armstrong.         

Ariana Grande. Eric B. & Rakim. 

Ella Fitzgerald. Martha Reeves & 

The Vandellas. Stormzy. Billie 

Holiday. Beyoncé. Whitney Hous-

ton. The Crystals. Etta James. 

The Supremes. Sam Cooke. Otis 

Redding. Levi Stubbs. Missy Elliot. 

Kelly Rowland. Tracy Chapman. 

Branford Marsalis. Diana Ross. 

Michael Jackson. Michelle Williams. 

Wynton Marsalis. Janet Jackson. 

P Diddy. The Ronettes. Mya. Paul 

Robeson. Norman Whitfield. Bar-

rett Strong. Brian Holland. Eddie 

Holland. Lamont Dozier. Willard 

White. Gloria Jones. Leona Lewis. 

will.i.am. James Crawford. Lil’ Kim. 

Timbaland. Maxi Jazz. Kanye 

West. Sean Paul. Kerry Hilson. 

Jaki Graham. The Temptations. 

Jessye Norman. Aretha Franklin. 

En Vogue. Nicki Minaj. The Isley 

Brothers. Alexandra Burke. Jimi 

Hendrix. The Drifters. Jennifer 

Hudson. Ruby Turner. Sister       

Rosetta Thorpe. Ladysmith Black 

Mambazo. Kendrick Lamar. Jay Z. 

M.I.A. Thelma Houston. Kid Creole. 

Keyshia Cole. Fats Waller. Ray 

Charles. Eddy Grant. Janet Kay. 

Marvin Gaye. Bob Marley. Kim 

Burrell. The Blind Boys of Alaba-

ma. Prince. Tina Turner. 50 Cent. 

Rhiannon Giddens. James Brown. 

Nat King Cole. Tupac Shakur. 

The Detroit Spinners. Kenny Kirk-

land. Mutya Buena. Little Richard. 

Rihanna. Keisha Buchanan. Nelly. 

Lil Wayne. John Legend. New 

Edition. Amelle Berrabah. The 

Notorious B.I.G. Lionel Richie. 

Ice-T. Dr Dre. The Commodores. 

T.I. Cardi B. Gabrielle. Lauryn Hill. 

LL Cool J. Sammy Davis Jr.      

Pharrell Williams. The Delfonics. 

George Clinton. Chaka Khan. 

Grace Jones. Chester Burnett. 

Wiz Khalifa. OutKast. Roland Gift. 

Luther Vandross. Noble Sissle. 

Barry White. B.o.B. George Benson. 

B.B. King. The Chantels. Tinchy 

Stryder. Ms Dynamite. MC Hammer. 

Patti LaBelle. Mary J Blige. Lena 

Horne. John Lee Hooker. Cab 

Calloway. The Clark Sisters. Mory 

Kante. Snoop Dogg. Youssou 

N’Dour. Billy Ocean. Elmore James. 

J Cole. Screamin’ Jay Hawkins. 

Shaggy. Shirley Bassey. Sidney 

Bechet. The Miracles. Sean Kings-

ton. Chic. Soul 2 Soul. Tony Thomp-

son. Curtis Mayfield. Charles Brad-

ley. Bessie Smith. Fats Domino. 

Dizzie Gillespie. Melle Mel. Anita 

Baker. Miriam Makeba. Afrika 

Bambaataa. N.W.A. Tinie Tempah. 

Emeli Sandé. Drake. Dionne 

Warwick. Womack & Womack. 

Tammi Terrell. The Marvelettes. 

Buddy Guy. Mary Wells. Bruno Mars. 

Boyz II Men. Estelle. Jimmy Ruffin. 

Neneh Cherry. Edwin Starr. The 

Velvelettes. Duane Eddy. Earth, 

Wind & Fire. The Pointer Sisters. 

Queen Latifah. La Toya Jackson. 

Mya. Seal. Janelle Monae.           

Vanessa Williams. Donna Summer. 

Mica Paris. Public Enemy. Run 

DMC. Aaliyah. Lester Young. Harry 

Belafonte. Mahalia Jackson. Cee-

Lo Green. Omar Hakim. Gladys 

Knight. The Stylistics. Jackie        

Wilson. Macy Gray. Bo Diddley. 

Jimmy Cliff. Yasmin M. Evans. 

Lou Rawls. Smokey Robinson. 

Kelly Price. Ne-Yo. Cornershop. 

Herbie Hancock. Eddie Kendricks. 

Tionne Watkins. DJ Khaled.        

Musical Youth. Lisa "Left Eye" Lopes. 

Rozonda Thomas. Kelis. Grand-

master Flash. Rose Royce. Labrinth. 

Usher. Chip. Jermaine Jackson. 

Mariah Carey. Busta Rhymes. 

Sarah Vaughan. Jubilee Singers. 

The Kingdom Choir. Dinah Wash-

ington. Cleo Laine. Destiny’s Child. 

Sade. Tjinder Singh. Golden Gate 

Quartet. Loose Ends. Blu Cantrell. 

Norah Jones. Ravi Shankar. 

Anoushka Shankar. Sister Sledge. 

Wilson Picket. De La Soul. Al 

Green. Al Jarreau. Percy Sledge. 

Five Blind Boys of Mississippi.      

Alexander O’Neal. Heather Small. 

Jamelia. Jimmy Jam. Terry Lewis. 

Bill Withers. Desmond Dekker. 

John Coltrane. Salt-N-Pepa. Mary 

Mary. Thelonious Monk. Duke      

Ellington. Count Basie. Quincy 

Jones. The Jackson 5. 

We want to thank you all, for 

making our lives, a lot, lot brighter.  

James Neophytou 

Thank you. We love you, roll call.

Michalis Hatzigiannis is back 

in action with a brand new        

single titled Horevo. 

The song has a great dance 

rhythm making it the perfect 

summer melody.  

It’s composed by the singer 

himself, in collaboration with 

Christian Efraimidis, whilst the 

lyrics are by Sofia Papavassi-

liou.  

The official music video clip, 

directed by Alex Konstantinidis, 

depicts Michalis with beautiful 

Greek landscapes in the        

background. 

The Cypriot singer has           

enjoyed great success both        

in Cyprus and Greece, having 

released numerous albums and 

singles.  

It’s good to see him back in 

the game with a brand new      

single. 

Michalis Hatzigiannis back with a 

new single, Horevo
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J
ames Francis Cagney Jr. 
was an American actor and 
dancer, both on stage and 

in film. Known for his consistently 
energetic performances, distinc-
tive vocal style, and deadpan 
comic timing, he won acclaim and 
major awards for a wide variety 
of performances. He is remem-
bered by some for playing multi-
faceted tough guys in films such 
as The Public Enemy (1931), 
Angels with Dirty Faces (1938) 
and White Heat (1949). 

He played hoofer and song-
writer George M. Cohan in Yankee 
Doodle Dandy in 1942, and a 
comical but sinister Navy captain 
in Mister Roberts.  

He last appeared as a 1920s 
New York police commissioner 
in the 1981 film Ragtime. 

The role he regarded as his 
most satisfying was the Cohan 
part in Yankee Doodle Dandy, 
for which he earned the Academy 
Award as best actor. 

Cagney was easily distin-
guished from the acting pack by 
his compact frame, springy walk, 
incisive gestures and crisply   
accelerated diction. Also notable 
were his impudent-to-contempt-
uous smiles and peculiarly asser-
tive posture, which suggested a 
disturbing potential for violence 
coiled inside a disarmingly         
relaxed and sawed-off frame. 

Recruited from the Broadway 
stage in 1930, he quickly became 
a sensation. Cast as a vicious 
and unregenerate yet perversely 
attractive and sometimes amus-
ing young thug in The Public 
Enemy, he electrified the public 
and alarmed pressure groups, 
which deplored the movies as 
an influence on mass taste and 
behaviour. 

In the single most indelible 
gesture of his movie career, 
Cagney was obliged to shove a 
grapefruit half into the face of 
actress Mae Clarke, cast as a 
whining moll, to illustrate his 
character's contempt for self-
pitying prattle. 

Released in 1931, The Public 
Enemy was Cagney's fifth movie, 
an incisive and explosive gang-
ster melodrama shot quickly (26 
days) and cheaply ($150,000) 
in the early stages of a Warner 
Bros. contract that kept the actor 
averaging about five films a year 
through 1935. When the film 
promptly earned seven times 
its production cost while at the 
same time provoking contro-
versy, it was clear that Cagney 
had emerged as a star. 

When he accepted the 
American Film Institute's Life 
Achievement Award in 1974, 
Cagney invoked the names of 
many boyhood pals. All, he said, 
were "part of a stimulating early 
environment which produced 
that unmistakable touch of the 

gutter without which this even-
ing might never have happened." 

Cagney took a dim view of 
Hollywood studio management 
and celebrity life. Habitually 
suspicious of management and 
vigilant in his own self-interest, 
he staged periodic studio walk-
outs between 1932 and 1942 
over contract terms. 

James Cagney was born July 
17, 1899, in New York City, the 
second of five children born to 
an Irish bookkeeper turned   
bartender and saloon owner, 
James Francis Cagney, and his 
Irish-Norwegian wife, the former 
Carolyn Nelson. 

Cagney held part-time jobs 
from the age of 14 - as an office 
boy at the New York Sun, a cus-
todian at the New York Public 
Library and a package wrapper 
at the Wanamaker department 
store. He also worked at the 
Lenox Hill Settlement House, 
where he first became involved 
in amateur theatricals by painting 
sets and posters and designing 
the house magazine. 

Following the death of his 
father, Cagney began to seek 
full-time employment. He heard 
about an opening in a vaudeville 
dance act playing Keith's 81st 
Street Theater. He got the job - 
a member of the chorus line in 
Every Sailor, a female imperson-
ation act. 

He got his first Broadway job 
the next year, 1920, in a musical 
called Pitter Patter. A member 
of the chorus, he also met his 

future wife, Frances Vernon. 
For the next few years Cagney 

shuttled between vaudeville and 
small business, polishing his 
song-and-dance routines and 
failing at two attempts to start a 
dance school with Vernon, whom 
he married in 1922. The newly-
weds also toured with vaudeville 
acts of their own. 

He made his Broadway drama-
tic debut in 1925 as a character 
named Little Red in Maxwell 
Anderson's Outside Looking In. 
He landed a pivotal leading role 
in 1929 in George Kelly's Maggie 
the Magnificent, teamed with 
Joan Blondell. 

Cagney and Blondell were 
soon reunited in Penny Arcade. 
Though it folded in three weeks, 
the show caught the attention 
of Al Jolson, who optioned it and 
persuaded Warner Bros. to try 
a film version with the original 
leads. The movie was released 
as Sinner's Holiday. Signed by 
Warner Bros., he soon made 
The Public Enemy. 

Sensing his enhanced com-
mercial value after The Public 
Enemy and aware that his 
weekly salary did not compare 
with the $125,000 a feature that 
Warner was paying established 
stars, Cagney resolved to "be 
difficult." 

The bargaining, reinforced on 
Cagney's side by "an entire 
series of walkouts," brought 
salary increases that lifted him 
to $4,500 a week by 1935 and 
finally to $150,000 a picture by 

1937, when he returned to 
Warner after a year of self-exile. 

Few, if any, of the films of this 
period seem to have given him 
much satisfaction. He was fond 
of Here Comes the Navy in 1934 
because it began his co-starring 
series with Pat O'Brien, and he 
regarded G-Men, a pivotal hit of 
1935, as "a step up the ladder 
artistically." He also played an 
amusing Bottom in Warner's 
sumptuous but commercially 
misbegotten production of A 
Midsummer Night's Dream. 

He returned from his 1937 
walkout to star in Angels With 
Dirty Faces. He earned his first 
Oscar nomination and the New 
York Film Critics' award. 

He was particularly proud of 
the denouement of the film, in 
which his character, Rocky, breaks 
down on his way to the death 
chamber but leaves it uncertain 
whether the hysteria is authentic 
or feigned, a farewell gesture of 
friendship to the priest who has 
begged him to "act yellow" in 
order to disillusion hero-worship-
ing slum kids. 

The triumph of Yankee Doodle 
Dandy in 1942 left Cagney         
indisputably at the peak of his 
profession. The film served dual 
purposes as a rousing entertain-
ment and wartime morale builder. 
Enormously popular in the United 
States and Britain, the film was 
such an effective fund raiser      
that the New York, London and 
Los Angeles benefit premieres  
subsidized the purchase of 

three Liberty ships. 
Its success also led Cagney 

to "reassess" his position at 
Warner Bros. He staged his 
longest walkout, which lasted 
until 1948 and saw the formation 
of an independent production 
company with a five-picture deal 
for United Artists. None of those 
productions made a significant 
showing at the box office. 

Turning 50, and reconciling 
once again with Warner, Cagney 
added an astonishing, flamboyant 
characterization to his rogues' 
gallery - Cody Jarrett, the demoni-
cally insane, mother-fixated  
protagonist of White Heat, which 
was released in 1949. 

Becoming a free-lancer in 
1954, Cagney drew two excellent 
roles the following year - the 
choleric captain in the film version 
of Mister Roberts and Marty 
Snyder, the gangster patron of 
singer Ruth Etting, in Love Me or 
Leave Me, which he embraced 
as "that extremely rare thing, the 
perfect script." It certainly had a 
perfect part for him and brought 
another Oscar nomination. 

His performances remained 
creditable and distinctive for the 
remainder of the decade - a 
cameo reprise of George M. 
Cohan in The Seven Little Foys, 
Lon Chaney in Man of a Thou-
sand Faces, an IRA gunman in 
Shake Hands With the Devil, 
Admiral Halsey in The Gallant 
Hours - but the movies them-
selves were more presentable 
than inspired. 

Cagney retired from the 
screen in 1961, following his 
performance as a fast-talking 
American sales executive in 
Billy Wilder's Cold War farce 
One, Two, Three. His interests 
shifted to farming, painting, stock-
breeding and conservation on a 
full-time basis. 

In 1979 he was finally persua-
ded to come out of retirement, 
largely on the insistence of his 
doctor, who believed that     
inactivity was contributing to a 
worsening diabetic condition. 
Cast as a New York police chief 
in Milos Forman's movie version 
of Ragtime, Cagney gave the film 
an invaluable publicity boost 
and a glimmer of human solidity 
and authority. 

He received the Kennedy 
Center Honour for lifetime 
achievement in 1980. In 1983, the 
National Film Society presented 
him with its Golden Screen Award. 

Among the actors with whom 
he had appeared was Ronald 
Reagan. They starred in the 1938 
film Boy Meets Girl. In 1984, 
President Reagan presented the 
Medal of Freedom to his old friend. 
Cagney listened, his eyes brim-
ming with tears, as the president 
described him as "a giant in the 
world of entertainment" who "was 
never too busy to hold out a 
hand to a young fellow trying to 
get under way." 

 
Source: Gary Arnold -

www.washingtonpost.com and 
Peter B. Flint -

www.nytimes.com 

James Cagney

My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

DIGITAL  
DOWNLOADS & 
DVD RELEASES 

 

Fanny Lye  

Deliver’d 
 

I first saw Thomas Clay’s extra-

ordinary film at last October’s 

London Film Festival and I’m still 

mystified that this is only his third 

film since his remarkable and 

highly controversial debut in 2005 

with THE GREAT ECSTACY      

OF ROBER CARMICHAEL. He         

followed it with SOI COWBOY in 

2008 but since then nothing until 

now.  

Clay sets the action in Shrop-

shire in 1657 straight after the 

Civil War and Cromwell’s victory. 

Fanny Lye (Maxine Peake) lives 

with her deeply religious husband 

John (Charles Dance) and young 

son Arthur (Zak Adams) on a         

remote farm enduring a hard yet 

peaceful existence until two naked 

strangers seek refuge in their barn. 

They provide them with shelter 

despite John’s reluctance and life 

goes on smoothly until The High 

Sheriff for the Council of State 

(Peter McDonald) makes a grand 

entrance in the style of THE 

WITCHFINDER GENERAL…  

Clay’s screenplay creates fully 

fleshed characters and intelligent 

dialogue that would work brilliantly 

on stage. Still this is a truly cinema-

tic experience superbly shot by 

Greek cinematographer Giorgos 

Arvanitis, the long collaborator of 

Theo Angelopoulos.  

The acting is superb with Peake 

on terrific form - a vulnerable 

woman who transforms herself 

into a gutsy heroine in front of our 

eyes. A compelling film beautifully 

accompanied by Clay’s thrilling 

score! (On Demand from Vertigo) 
 

The Girl With  

A Bracelet 
 

This intriguing court-room drama 

follows the story of sixteen-year-

old Lise (Melissa Guers) accused 

of murdering her best friend.  

Stephene Demoustier’s sophis-

ticated film lets the action unfold 

gradually as Lise stands all alone 

during the trial while her parents 

and judges struggle to piece         

together the events of that fateful 

day of the murder.  

Newcomer Guers is excellent 

as the young protagonist delivering 

a controlled and mesmerising 

performance as the enigmatic 

teenager, who is able to convey 

vulnerability and strength in equal 

measure.  

An intelligent film worth seeking 

out! (Curzon Home Cinema) 
 

Ride Like A Girl 

Rachel Griffiths tells the remark-

able true story of Michelle Payne 

(Teresa Palmer), who from a 

young age dreamt of winning the 

Melbourne Cup. She grew up in 

a loving environment despite the 

fact that she was the youngest of 

10 children and lost her mother 

when she was very little. But her 

veteran horse trainer father Paddy 

(Sam Neil) and Down’s Syndrome 

brother Stevie (played by the real 

Stevie Payne) encourage Michelle 

to pursue her dreams and enter 

the toughest two-mile horse race 

in the world… 

A genuine crowd pleaser           

superbly directed by Griffiths, 

whose compelling, unsentimental 

storytelling is perfectly compli-

mented by David Hirschfelder’s 

stirring score. Truly inspirational! 

(On Demand) 
 

A Foreign Affair 
 

Billy Wilder’s delightful satire 

made in 1948 takes place in       

Berlin straight after World War II 

and follows the story of Phoebe 

Frost (Jean Arthur), an uptight 

Iowa congresswoman assigned 

to investigate the morale of   

American troops. Her blinkered 

demeanour begins to rattle after 

she meets fellow Iowan Captain 

John Pringle (John Lund), who 

tries hard to keep his affair with 

German night club singer Erika 

von Schlutow (Marlene Dietrich) 

a secret… 

The dialogue sparkles with     

sophistication and wit and is      

perfectly complimented by the 

ace cast. Dietrich shines as            

always in a role especially written 

by Wilder, an old friend from       

Berlin of the twenties.  

A real joy from one of the    

greatest masters of Cinema! 

(Blu-ray from Eureka).  
 

On The Record 

This remarkable documentary 

focuses on several African Ameri-

can women, who have been    

sexually assaulted by hip hop      

co-founder and music producer 

extraordinaire Russell Simons.  

The film begins with Drew 

Dixon, an intelligent and deeply 

confident individual, who speaks 

with raw honesty about her life 

and promising career as a music 

executive which was sadly cut 

short following sexual abuse from 

Simmons.  

Dixon was a young woman at 

the time of the assault and now 

20 years later she still carries the 

wounds from that devastating   

experience. Urgent, relevant and 

unmissable! (On Demand from 
Dogwoof) 

 

Criss Cross 
 

Richard Siodmak’s striking 

1949 film noir boasts all the         

elements of the genre - a vulner-

able yet tough hero in Burt         

Lancaster’s Steve still obsessed 

with his ex-wife Anna (Yvonne De 

Carlo), a glamorous femme fatale 

now married to the dangerous 

gangster Slim Dundee (Dan        

Duryea). 

The mysterious plot includes 

betrayal and a robbery that             

inevitably goes wrong aided by a 

magnificent score from veteran 

composer Miklos Rozsa that 

highlights the tension and            

suspense. Definitely one for the 

collection! (Blu-ray from Eureka 
Entertainment) 

 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

INMATE #1-THE RISE OF 

DANNY TREJO: This terrific 

documentary marks the remark-

able journey of Danny Trejo, who 

at the age of 12 became a drug 

addict which led to armed robbery. 

Inevitably he spent most of the 

sixties in San Quentin prison where 

he was named boxing champion 

for three consecutive years. After 

his release in 1969 Trejo defied 

expectations and abandoned the 

life of an addict by pursuing a      

career in Hollywood - and the rest 

as the say is history! (On Demand 
from Universal) 

 
THE GROUND BENEATH MY 

FEET:  Lola is a fiercely indepen-

dent business executive in this  

intelligent psychological thriller from 

Austria in quite similar fashion to 

the heroine in TONY ERDMANN. 

But here Lola’s life is deeply          

affected by her mentally ill sister 

instead of an eccentric father  

and her seemingly strong façade 

soon begins to crumble… Marie 

Kruetzner’s flawless direction 

elicits a tremendous lead perform-

ance from Valerie Pachner. (Sky 
Store, Virgin Media, Amazon, 
Apple TV, Google and BFI Player)  

 

JUST DON’T THINK I’LL 

SCREAM: Frank Beauvais          

experiments with rapid images 

from over 400 films he has seen 

in a year while living in a remote 

village on the French/German 

border which accompany his 

narration. It is an exercise in      

editing which is impressive but 

Beauvais’ constant, monotonous 

voiceover about his life during this 

troubled period of his life finally 

becomes an endurance test. 

(MUBI) 
 

Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk

“Where has the all the joy 

gone?” Sound like the words 

of one disgruntled individual. 

I’ve never been an optimist 

but in this case that sad       

summary of our “new normal” 

was made by a septuagenarian 

friend who is very fed up.      

This despite lockdown being   

eased and the country moving        

from Alert Level 4 to Level 3.        

Both she and I are done with 

checking out what it all means 

as belief and trust in the         

scientific and political “experts” 

have diminished to an all-time 

low.  

There are so many “schools 

of thought” on the “rights       

and wrongs” of the matter that 

maybe the Open University 

should start a new online 

course on the Evolution of 
Empiricism in a Pandemic   

and the USA version, Why 
Fake News and Chaos Matter.  

Bringing cheer to my           

lazy Saturday afternoon        

self-imposed internment is      

listening to Summertime   

being played on the piano. 

Porgy and Bess, a mighty fine 

musical. 

The days go by and the 

monotony is beginning to 

mangle my soul. The tedium 

of social distancing, the ad 

nauseam of staying alert, the 

suffocation of masks, the       

perspiration of latex gloves 

and the ubiquity of dotted lines 

and arrows telling me which 

way to walk. I remembered 

Marty Feldman’s boggle-eyed, 

hunchback Igor telling Gene 

Wilder’s delirious Dr Franken-

stein to “walk this way” in       

Mel Brooks’s hilarious Young 
Frankenstein.  

Meanwhile, having politely 

queued for the supermarket, 

inside the impatient, the rude 

and the selfish are doing their 

utmost to annoy and irritate.        

I smell fassariez brewing. Be 

gone violent fantasies. 

Seeking musical delight, I 

turn to Beethoven and his   

majestic Ninth Symphony 

(Ode to Joy), the first example 

of a major composer using 

voices in a symphony.  

The opening  lines of the 

chorus - “O friends, not these 
notes! But let's start with more 
pleasant ones, And more         
joyful” - are taken from a poem 

written by Friedrich Schiller in 

1785. Music to soothe my 

mangled soul, nectar for our 

European friends and Satan’s 

song for Nigel Farage. The 

“man of the people”, a            

self-chosen nom de plume, is 

currently helping with Trump’s 

re-election. Let’s hope he 

bumps into John Bolton, it 

could be messy.  

The madness of it all      

inspired me to dust off my       

collection of Pam Ayres poetry. 

The voice of a nanny goat and 

the wit of Edward Lear. She 

captures the zeitgeist in four 

lines – O Lord I pray on 
bended knee, Defend me in 
the A & E, So if a bed costs 
too much lolly, Grant at least   
a porter’s trolley. A clever and 

sorrowful stanza for our time.  

Inspired, I pen my own, an 

ode to my favourite pastime.        
I sit, I drink, I think. The      
chocolate froth on top get my 
taste buds on the hop. The 
café fills with an eclectic mix, 
sating my people watching   
fix. The takeaway cup wakes 
me up, The reality is a joyless 
sup.  

I long to slump into a comfy 

coffee shop armchair. Many 

weeks, months even, before 

that happens. Take away is a 

destitute substitute. I have   

rhyming verse coursing through 

my caffeinated veins. Track 

and trace, track and trace, a 

world beating carapace. 

Meanwhile in the D.C.     

universe (full of superheroes 

and skilful advisors) the Prime 

Minister et al have scaled  

new heights of political 

achievement. Boris, the dog 

next door, is still missing and 

Boris Johnson has also     

been missing in action lately.           

However, he did pop up for         

a photo opportunity with a 

packet of Tim Tams (Aussie 

biscuits) to promote the     

exciting new trade deal that 

may happen with Australia 

post Brexit. Earlier that day   

we learned that over forty two 

and half thousand people      

had died from COVID in the 

UK. 

Not to be outdone, the       

Foreign Secretary has been 

taking the knee (not) in his 

place, thinking his reference    

to The Game of Thrones       

was a smart and appropriate      

comment. Matt Hancock, also 

keen to score points and own 

goals, congratulated footballer 

Daniel Rashford on his     

campaign which resulted in 

yet another government u-turn. 

Manchester United were    

delighted to learn that Marcus 

had a talented brother. Maggie 

will be rolling in her grave       

but D C will be loving all the 

headlines. As he well knows, 

not being ‘the news’ is so dull 

and joyless. “Yes, whoever 
has a soul…Happy like a hero 
to victory”. O Ludwig Van I      

beseech thee… 

Stop press – Boris has been 
found!

My lockdown diary 

George Savvides 
Barney Efthimiou

Ode to Joy 
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F
orget your age according 

to your Birth Certificate, 

let's talk body age fitness 

and compare it to your real       

certificate age. If you have       

kept your body in good order 

over the years, with a sensible         

balance in eating healthy, regu-

lar exercise, adequate sleep 

and relaxation, your body will be 

like a good automobile, with a 

restored engine that is in great 

working order, along with its 

preserved external body work.  

So time for a test to see if you 

have balanced it all well, or 

whether you have let it run to 

wreck and ruin.  

 

TEST YOUR BODY AGE  

 

Test 1 - Supple Age 

Sitting on the floor with your 

left leg straight in front of you, 

place your right foot in towards 

your inner left thigh against it, 

allowing your right knee to drop 

outwards. Now lean forward      

towards your left foot. Try this 

on both sides as you may find 

one side is usually more flexible 

than the other. So how far can 

you reach?  

Your reach is: 

To your mid shin = Body Age 

60+ 

To your toes only = Body Age 

50+  

1" Beyond your toes = Body 

Age 40+ 

2" Beyond your toes = 30+ 

3" Beyond your toes = 20+ 

To improve flexibility, try 

doing more stretching exercise 

classes or yoga classes. 

 

Test 2 - Balance 

Try standing next to a wall        

in order to support yourself  

with your arms if required. Next 

stand on your left leg, next to 

your left calf. Try to remain 

standing upright on your own. 

Close your eyes or have a focal 

point straight ahead of you. 

Count how many seconds you 

can stay balanced. 

9 Seconds or less = Body 

Age 60+ 

10-11 Seconds = Body Age 

50+ 

12-13 Seconds = Body Age 

40+ 

14-15 Seconds = Body Age 

30+ 

16-20 Seconds = Body Age 

20+ 

Improve your balance each 

day by doing the above exercise 

daily and gradually increasing 

the time and count each time. 

This will help to avoid acciden-

tal falls. 

 

Test 3 - Heart 
Find a lower step, like at the 

bottom of the stairs. Step up 

and down the step for three      

minutes. When you have com-

pleted this, take your pulse       

immediately using two fingers 

on the inside of your wrist for    

15 seconds. Multiply this by 

four and use this number as 

your check.  

Pulse rate: 

117 or over = Body Age 60+ 

114 -116 = Body Age 50 + 

111-113 = Body Age 40+ 

108 - 110 = Body Age 30+ 

105-107 = Body Age 20+ 

Good heart health requires 

aerobic exercise. You can          

improve by doing three sessions 

a week, starting around 10        

minutes and improving 10-45 

minutes with exercise such as 

brisk walking, jogging, cycling, 

dancing and swimming.  

 

Test 4 - Strength 

First start by sitting on a chair 

or bench. Place your hands 

where your bottom is placed, 

and lift your bottom up off the 

seat and over in front of it, so 

that you are now suspended in 

the air with your arms behind 

you, feet in front and your arms 

carrying your torso. Bend your 

elbows to 90 degrees and lower 

yourself down towards the floor. 

Do not allow your bottom to 

touch the floor, but dipping as 

low as you can, then bring    

yourself back up. Count how 

many triceps dips you can do 

repeatedly, one after the other. 

Stop when you can no longer 

do any more by fully extending 

your arms. 

3-4 Reps = Body Age 60+ 

5-7 Reps = Body Age 50+ 

8-9 Reps = Body Age 40+ 

10-12 Reps = Body Age 30+ 

13-15 Reps = Body Age 20+ 

Upper body arm strength is 

essential for everyday tasks. 

Ensure you improve muscle 

strength and tone by doing such 

strength exercises three times 

a week; try and improve on each 

total exercise count weekly.  

 

So now you know what you 

need to work on. Do your best 

to improve, as you start to look 

and feel younger. Be amazing 

for your age! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x   

www.samsarabellydancer.co.uk 

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

How old is your body?

Xclusive! Katerina Neocleous

New Music! 
 

A summer smash is certainly becoming synonymous with the most popular Greek recording          

artists, and this year looks to be no different with wonderfully upbeat seasonal music offerings              

already released from the likes of Nikos Oikonomopoulos, Natasa Theodoridou and Stan.             

But they are not the only ones bringing aural sunshine to our ears! Cyprus’ golden boy Michalis 

Hatzigiannis, who already has several iconic summer tracks under his belt ("To Kalokairi Mou'        

and "Saitia" still favourites for any holiday season playlist), is back with a newbie track that will          

instantly have you smiling with its infectious catchy melodies and feel good factor. The title says it 

all "Horevo" and I have a feeling you may be joining Michalis in a little dance too! 

 

Eleni Foureira knows how to turn up the heat any time of year, so summer has to be a scorcher! 

The performer has recently dropped her new single "Temperatura" a light, fun, pop song with        

Caribbean calypso vibes, perfect for chilled summer days.  

Meanwhile on a more personal front... I'm really excited to let you know that I will be releasing 

my own first official single "Violet Eyes". It's a soulful pop-rock song that I was inspired to write 

after reading an article on domestic violence which deeply moved me. This is still a very prevalent 

issue in society that needs to be talked about and continued to be addressed; it's a sobering statistic 

that on average it can take seven attempts to successfully leave an abusive relationship. I hope in 

some small way my song can help raise further awareness.  

Thank you to everyone who has supported my music journey so far and if you would like to hear 

"Violet Eyes", it will be available on Spotify, iTunes and all other platforms from this Friday 26th 

June!  

More info and also a direct link on my Instagram page: @katsmusiq
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Michael Yiakoumi

Premier League returns

Liverpool may have to wait a lit-
tle longer for their Premier 
League title celebrations after 
they were held to a 0-0 draw at 
Everton in the behind closed-
doors Merseyside derby on 
Sunday. 
But it could have been worse 
for the leaders after Tom Davies 
hit the post in the 80th minute 
for Everton, who will feel a little 
disappointed that they did not 
take full advantage of a below-
par peformance from the Euro-
pean champions. 
Juergen Klopp’s Liverpool side 
went into the game, their first 
competitive match in 103 days, 
knowing a victory would allow 
them to secure their first league 
title in 30 years on Wednesday 
with a win at home to Crystal 
Palace. 
With eight games remaining of 
the season which has resumed 
after the novel coronavirus stop-
page, Liverpool need five more 
points to be sure of their first 
title of the Premier League era.. 
Chelsea boosted their hopes of 
securing Champions League 
football next season as second-
half goals from Christian Pulisic 
and Olivier Giroud secured a 2-
1 comeback win at relegation-
threatened Aston Villa in the 
Premier League on Sunday. 
Record signing Joelinton scored 
his first Premier League goal 
since August as Newcastle 
United secured a convincing 3-

0 win over 10-man Sheffield 
United on Sunday.The Brazilian 
striker found the net from close 
range to round off a dominant 
display for Newcastle, who 
were playing their first game 
since the Pemier League re-
start. 
Sheffield United did not create 
many opportunities at St James’ 
Park and were reduced to 10 
men early in the second half 
when defender John Egan col-
lected his second yellow card. 
Manchester City’s Phil Foden 
and Riyad Mahrez scored two 
goals apiece as the hosts 
showed their impressive 
strength in depth, making eight 
changes but still crushing a 
woeful Burnley 5-0 in the Pre-

mier League at The Etihad sta-
dium on Monday. 
If City win at Chelsea tonight 
Thursday then Liverpool could 
secure their first league crown 
in 30 years against Pep Guard-
iola’s side in Manchester on 
July 2. 
On Monday, Burnley boss Sean 
Dyche could only name seven 
of the allowed nine substitutes, 
two of them goalkeepers, with 
his inexperienced bench without 
four regulars who have not 
signed contract extensions and 
it was a long night for the Cla-
rets. 
Talented 20-year-old Foden, 
making just his fourth start of 
the season, opened the scoring 
in the 22nd minute, drilling a low 
shot from over 20 metres past 
keeper Nick Pope after a short-
corner routine. 
Riyad Mahrez made it 2-0 with 
a superb finish, collecting a long 
pass from Fernandinho and 
then jinking past the Burnley de-
fence before firing home. 
City made it 3-0 just before the 
break when a VAR review ruled 
that Burnley’s Ben Mee had 
fouled Sergio Aguero inside the 
box and, while the Argentine 
striker went off injured, Mahrez 
converted from the spot. 
Burnley’s defending was then 
sloppy at a corner again, with 
Foden left free to cleverly pick 
out Bernardo Silva who put a 
ball across the face of goal for 

David Silva to slide home six 
minutes into the second half. 
The outstanding man of the 
match Foden made it 5-0 in the 
63rd minute, finishing off a 
sweeping counter-attack. 
 West Ham United’s hopes of 
avoiding relegation suffered a 
cruel blow as an own goal by 
midfielder Tomas Soucek and 
Harry Kane’s first goal since De-
cember condemned them to a 
2-0 defeat at Tottenham Hot-
spur on Tuesday.The visitors 
were fortunate just before half-
time when VAR ruled out Son 
Heung-min’s goal for offside, 
but their luck deserted them 
after the break at an empty Tot-
tenham Stadium.When a corner 
was swung over in the 64th mi-
nute the ball appeared to brush 
the arm of Tottenham’s Davin-
son Sanchez before bouncing 
off Soucek’s leg and spinning 
past helpless keeper Lukasz 
Fabianski. 
Leicester City goalkeeper 
Kasper Schmeichel’s first-half 
penalty save denied Brighton & 
Hove Albion a second win on 
the trot as the two teams played 
out an insipid 0-0 draw in the 
Premier League on Tuesday. 
Leicester City goalkeeper 
Kasper Schmeichel’s first-half 
penalty save denied Brighton & 
Hove Albion a second win on 
the trot as the two teams played 
out an insipid 0-0 draw in the 
Premier League on Tuesday. 

Premier League Fixtures 

Thurs 25th June 
Burnley vs Watford (6pm) Sky Sports 
Southampton vs Arsenal (6pm) Sky Sports 
Chelsea vs Man City (8.15pm) BT Sport 
Sat 27th June 
Aston Villa vs Wolves (12:30pm) BT Sport 
Sun 28th June 
Watford vs Southampton (4.30pm) Sky Sports 
Mon 29th June 
Crystal Palace vs Burnley (8pm) Amazon Prime 
Tues 30th June 
Brighton vs Manchester United (8:15pm) Sky Sports 
Weds 1st July 
Arsenal vs Norwich (6pm) BT Sport 
Bournemouth vs Newcastle (6pm) Sky Sports 
Everton vs Leicester (6pm) Sky Sports 
West Ham vs Chelsea (8.15pm) Sky Sports

Greece Super League

Greece Super league: Olympi-
akos needs one more win for 
the title 
Olympiakos is just one win 
away from clinching the Super 
League title after beating Pana-
thinaikos on Sunday, while AEK 
dropped two points at home to 
Aris on Saturday. 
Olympiakos scored its third win 
in as many playoff games, de-
feating Panathinaikos 3-0 at the 
Derby of Eternal Rivals in Pi-
raeus. Guilherme gave the 
Reds an early lead, Youssef El-
Arabi doubled it, and Cafu 
sealed it with the best goal of 
the three in time added on. The 
depleted Greens created many 
chances but were unable to find 
the target. 
PAOK and AEK are now tied in 
second, the spot that leads to 
the Champions League qual-
ifiers, as PAOK came from be-
hind to beat OFI 3-1 at home 
on Saturday. T 
he Thessaloniki giant re-
sponded to Juan Neira’s opener 
with goals by Christos Tzolis, 
Chuba Akpom and Omar El 

Kaddouri, the last two in injury 
time. 
Aris led twice at the Olympic 
Stadium of Athens, though AEK 
managed to salvage a draw (2-
2), all goals coming in the sec-
ond half. Bruno Gama and 
Nicolas Martinez scored for 
Aris, but Sergio Araujo and Nel-
son Oliveira prevented a home 
loss for AEK. 
With seven rounds of games left 
to play, Olympiakos is on 75 
points, PAOK and AEK have 56, 
Panathinaikos is on 46, Aris fol-
lows with 38 and OFI is still at 
34. 
In the playouts Asteras Tripolis 
and Atromitos canceled each 
other out (1-1) at Tripoli, while 
Xanthi and Panetolikos also 
shared a 1-1 draw on Sunday, 
a result that may well benefit 
bottom team Panionios that is 
visiting Lamia on Monday. The 
same day will see the Thessaly 
derby of Larissa vs Volos. 
Panionios is on 15 points and 
will go straight down unless it 
catches up with Xanthi, that is 
on 19, or Panetolikos, on 21. 

Following the  National League 
statement that saw the season 
finish on Points Per Game 
(PPG) the  vote saw the 'ordi-
nary resolution' pass and the 
Bees finish in 7th in the Vana-
rama National League.  
With that 7th place finish, the 
Bees will take part in the Vana-
rama National League play-offs 
(subject to FA ratification).  
The Club are now awaiting 
further guidance from the Na-
tional League/The FA in regards 
to safety protocols and exact 
dates for when matches will 
take place.  
The Bees will face a trip to 
Huish Park to take on 4th 
placed finishers Yeovil Town in 
the first play-off eliminator. Ties 
will be one-legged, with the 
winner progressing to the semi-
final to take on Notts County at 
Meadow Lane.  
It is understood that the play-
offs should kick off the weekend 
of 18th July The date for the 
2019-20 National League play-
off final has provisionally been 

set for Friday, July 31. A neutral 
venue for the final is yet to be 
confirmed, though it would 
usually take place at Wembley 
Stadium in normal circum-
stances. 
All matches will be behind 
closed doors, however, games 
will be broadcast live on BT 
Sport. 

Barnet in National League 

play offs
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Eλένη Κυριάκου 
(από την Πέγια, Πάφος)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

  Eleni (Helen) Kyriacou   
(from Peyia, Paphos) 

It is with great sadness  we announce the death of our dearest mother  
Eleni Kyriacou (Age) 87 who passed away on 31st May 2020 in (Whittington 

 Hospital Archway London. Lived at Hilldene Court Muswell Hill, London). 
Eleni was born in Peyia Paphos, Cyprus on 26/08/1932. She was the 
daughter of the late Agapious Agapiou and Maria Pedousi. Helen was 

widowed in 1975 at the passing of her  late  husband George Kyriacou. 
They were married for 23 years.  

Eleni Kyriacou came to London in the 1950s from Cyprus and shortly 
after marriage to George kyriacou was Co - Director of George Cover 

Buttons And GK Trimmings in Camden. Eleni retired in the 1980s.  
She was a popular figure in the local community and a figure of strength 
for her family. She leaves behind her daughters Maria, Nitsa, Lucy and 

son Frixo and Grand Children Alex, Sophia, Luke, Valentina and George. 
Daughter in law Maroulla, Son in law Andrew plus many  Neices and 
Nephews. Our mother fell asleep and left us sad, God took you to a 
better place. We will never forget Eleni our mum who kept our family 

close, love you for ever Mum. The Church Service will be held at 
St.Marys Cathedral at 10.00am on the 2nd July 2020, with the burial at 

11.30am at New Southgate. Current restrictions on attendance still 
apply.In lieu of flowers and separately the family will be making a  

charitable donation in Helens memory. 

Με μεγάλη θλίψη αναγγέλλουμε το θάνατο της Ελένης Κυριάκου η οποία  
απεβίωσε στις 31 Μαΐου σε ηλικία 87 ετών (Whittington Hospital Archway  

London. Lived at Hilldene Court Muswell Hill, London). H Ελένη γεννήθηκε 
στην Πέγια, Πάφος στις 26.08.1932. Ήταν η θυγατέρα το μ. Αγαπίου Αγαπίου 

και Μαρίας Πετούση. Η Eλένη Κυριάκου ήρθε στο Λoνδίνο τη δεκαετία του 
1950 και σύντομα παντρεύτηκε το Γιώργο Κυριάκου. O σύζυγος της ήταν  
διευθύνων σύμβουλος του George Cover Buttons and GK Trimmings στο 
Camden. Η Eλένη χήρεψε το 1975 όταν απεβίωσε ο σύζυγος της, ήταν  

παντρεμένοι για 23 χρόνια. Η εκλιπούσα συνταξιοδοτήθηκε το 1980.  
Ήταν δημοφιλής στην τοπική κοινότητα και δυναμική προσωπικότητα για την 
οικογένεια της. Αφήνει τα παιδιά της: Mαρία, Νίτσα, Λούση και Φρίξο, εγγόνια: 
Άλεξ, Σοφία, Λoύκα, Βαλεντίνα και Γιώργο, νύμφη Μαρούλλα, γαμπρό:Aντρέα 
και ανίψια. Η μητέρα κοιμήθηκε και μας άφησε όλους πάρα πολύ λυπημένους.  
O θεός την πήρε σε καλύτερο μέρος. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την μητέρα μας 

Ελένη που κράτησε την οικογένεια ενωμένη, θα σε αγαπάμε για πάντα μητέρα.  
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί στην εκκλησία της Παναγίας στις 10:00πμ, στις 
2 Ιουλίου 2020 και η ταφή στις 11:30πμ στο κοιμητήριο του New Sοuthgate. 

Iσχύουν οι τρέχοντες περιορισμοί παρακολούθησης της κηδείας.  
Αντί λουλούδια η οικογένεια θα κάνει φιλανθρωπική εισφορά εις μνήμη της Ελένης.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Frosa Neofitou  
(from Choulou, Paphos) 

Frosa Neofitou was born on the 6th March 1937 in Choulou, 
 Paphos, Cyprus along with her nine siblings. She came to England for 
a better life in 1956 where she resided in London and made a home. 
Frosa passed away on the 8th June 2020 at the age of 83 years old 

and leaves behind her only daughter Loulla, three grandchildren Terry, 
Nicky and Zoe along with her five great grandchildren.  

Frosa was a hard working, independent and strong woman known by all. 
She was always admired and loved for her acts of kindness and  

generosity, not only to her family and friends but even strangers felt loved 
by her welcoming nature and willingness to help.  

The loss of Frosa Neofitou has left her daughter and grandchildren 
heartbroken and deeply saddened.  

We love and miss you, our Mum, our Υiayia.  
You are forever in our hearts and you will always be a part of our lives. 

Rest in peace our angel Frosini (Φροσύνη).  
The funeral will take place on 06.07.2020 at St. Andrews Church, 

Kentish Tοwn and the burial at New Southgate Cemetery.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φρόσα Νεοφύτου 
(από την Χούλου, Πάφος )  

Η Φρόσα Νεοφύτου γεννήθηκε στις 6 Mαρτίου 1937 στην Χoύλου, 
Πάφο, μαζί με τα εννέα της αδέλφια. Ήρθε στην Αγγλία για μια 

 καλύτερη ζωή το 1956 και κατοίκησε στο Λονδίνο.  
Η Φρόσα απεβίωσε στις 8 Ιoυνίου 2020 σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει 
την μονάκριβη της θυγατέρα Λoύλλα, τρία εγγόνια: Tέρρη, Νίκ και 
Ζωή και πέντε δισέγγονα. Η Φρόσα ήταν γνωστή σε όλους για τον  

εργατικό, ανεξάρτητο και δυναμικό της χαρακτήρα. Όλοι την  
θαύμαζαν και την αγαπούσαν για τις καλές τις πράξεις, την  

καλοσύνη, τη γενναιοδωρία της, όχι μόνο η οικογένεια και οι φίλοι 
της, αλλά και άγνωστοι οι οποίοι εκτίμησαν την φιλοξενία και την 
προθυμία της για να βοηθήσει. Με πληγωμένη καρδιά και βαθιά 

θλίψη αντιμετώπισαν τον χαμό της Φρόσας Nεοφύτου 
 η θυγατέρα και τα εγγόνια της. 

Θα μας λείψεις πολύ μητέρα και γιαγιά μας.  
Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας και πάντοτε μέρος της ζωής μας.  

Αναπαύσου εν ειρήνη άγγελέ μας Φροσύνη. 
H κηδεία θα γίνει στις 06.07.2020 στην εκκλησία του Απόστολου 

Αντρέα στο Κentish Town και η ταφή στο κοιμητήριο του Νew Southgate. 06.03.1937 - 08.06.2020 06.03.1937 - 08.06.2020
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λάκης Κυριάκου 
(από την Λάρνακα)  

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Lakis Kyriacou 
(from Larnaca) 

10.11.1942 - 04.06.2020

It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved  
husband, father and grandfather who died on 04 June 2020 at the age of 
77.  Lakis passed peacefully surrounded by his family, after a long battle 

with Alzheimer’s. A true gentleman, Lakis was known by all for his 
 kindness, generosity, and sense of humour. 

Lakis leaves behind his loving wife Yiannoulla, 4 children: Andy and 
daughter-in-law Penny; Khrystalla; Michael and daughter-in-law Eve;  

and Maria and son-in-law Ali, and 7 grandchildren.   
Brother Costakis and Sisters Maroulla and Eleftheria, and many relatives 

and friends. The funeral will take place on 01 July 2020 at 12pm at  
St Mary’s Cathedral, Trinity Rd, followed by a burial at New Southgate 

 Cemetery. Family and friends are welcome to come and pay their 
 respects outside the home at 11am for the arrival of the cortège   

(please respect the social distancing rules). 
A small donation to the charity Food Bank is very welcome:  

www.justgiving.com/fundraising/khrys-kyriacou4 
If tears could build a stairway 
And memories were a Lane 

We would walk right up to heaven 
And bring you back again 

Με βαριά καρδιά αναγγέλλουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού Λάκη Κυριάκου, που απεβίωσε στις 4 Ιουνίου 2020 
σε ηλικία 77 ετών, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, μετά από  

μακρόχρονη μάχη με το Alzheimer’s (Άνοια). 
Ο Λάκης ήταν ένας πραγματικός κύριος ο οποίος ήταν γνωστός σε όλους 

για την καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και για το καλό του χιούμορ.  
Αφήνει, την αγαπημένη του σύζυγο Γιαννούλλα, 4 παιδιά: Aντρέα και  

σύζυγο Πέννη, Χρυστάλλα, Μιχάλη και σύζυγο Εύη, Μαρία και σύζυγο 
Άλη, 7 εγγόνια, αδέλφια: Kωστάκη, Μαρούλλα, Ελευθερία και πολλούς 
 συγγενείς και φίλους. Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 

στις 12:00μμ στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green και 
η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Συγγενείς και φίλοι είναι 

 ευπρόσδεκτοι να έρθουν έξω από το σπίτι όταν θα περάσει η  
νεκροάμαξα για την αποτίμηση φόρου τιμής προς τον εκλιπόντα  

(κρατώντας πάντοτε τους κανόνες αποστάσεων). 
Δωρεές για τη φιλανθρωπική οργάνωση Food Bank είναι ευπρόσδεκτες: 

 www.justgiving.com/fundraising/khrys-kyriacou4

Σοκαρισμένος ακόμη που στο άνοιγμα της προ τελευταίας  

σελίδας της ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ, αντίκρισα την φωτογραφία και 

την Αγγελία θανάτου και κηδείας του φίλου Πανίκκου Λαπι-

θιώτη. Έμεινα άφωνος και ακίνητος μη μπορώντας να πι-

στέψω στα όσα διάβαζα. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι ο 

Πανίκκος Λαπηθιώτης έφυγε από τη ζωή τόσο γρήγορα και 

τόσο αναπάντεχα. 

Γνωριστήκαμε προ δεκαετίας περίπου, σε μια  του επίσκεψη 

στο Λoνδίνο για Ιατρικές Eξετάσεις του Ματιού του και από 

τότε αναπτύχθηκε μια ανθρώπινη σέχεση φιλίας που  

συνεχίστηκε μέχρι το πρόσφατο πρόβλημα υγείας του.  

Μέσω τηλεφώνου τα λέγαμε συχνά. Το καλοκαίρι του 2019, 

συναντηθήκαμε στην Λευκωσία όπου μου παραπονέθηκε 

για κάποιους πονοκεφάλους χωρίς να το λάβω ως κάτι σο-

βαρό. Η πείρα μου στη ζωή με δίδαξε να ξεχωρίζω τον άν-

θρωπο που είχα απέναντι μου.  

Ο μ.Πανίκκος ήταν άνθρωπος με Α κεφαλαίο.  

Παρ’ ότι κατείχε μια από τις πιο ανώτερες θέσεις στο κόμμα του 

και γνωρίζοντας ότι εγώ ήμουνα πρόεδρος της ΕΔΕΚ Αγγλίας  

η φιλική μας σχέση δεν επηρεάστηκε αλλά παρέμεινε αγνή,  

γι’ αυτή τη δεκάχρονη περίοδο. Πολλές φορές μιλώντας με  

διάφορους γνωστούς αλλά και άγνωστους, όπου ανάφερα το 

όνομα του η απαντήσεις και τα σχόλια τους ήταν «τυχερός που 

είσαι που έχεις φιλικές σχέσεις με τον Πανίκκο Λαπηθιώτη»  

Αυτό το σύγγραμμα είναι μια αφιέρωση στην μνήμη σου ακριβέ 

μου φίλε. Αφού δεν μπόρεσα να έρθω στην τελευταία σου  

κατοικία να σου εναποθέσω λίγα λουλούδια αγάπης γράφοντας 

αυτά τα λόγια για σένα που αξίζεις πολλά.  

Φίλε μου, Καλό Παράδεισο και είμαι σίγουρος πως εκεί σε  

περιμένει μια θέση. 

A.Χαραλάμπους Έρικ

Πανίκκος Λαπηθιώτης - Νεκρολούλλουδα

Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής  

Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου  εκφράζουν  θερμά και  

ειλικρινή συλλυπητήρια  στην  Σωτηρούλα Μάντη,  για τα θάνατο 

του αγαπημένου της συζύγου Τάκη,  που επήλθε στις 8 Ιουνίου, 

στο χωριό  Τίμη Πάφου.   

Ο αείμνηστος Τάκης  Μάντης  ήταν  ένας μεγάλος πατριώτης και 

αγνός αγωνιστής  του απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου 55-59.  

Συνελήφθη πολλές φορές από τους Αγγλους στρατιώτες οι οποίοι 

τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια τα οποία  του  

δημιούργησαν  προβλήματα υγείας στην κατοπινή του  ζωή . 

Μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου ήρθε στο Λονδίνο και  με τη 

βοήθεια της συζύγου του Σωτηρούλας, εργάστηκαν σκληρά και  

δημιούργησαν  το δικό τους εργοστάσιο φορεμάτων το Melba 

Fashions, όπου απασχολούνταν δεκάδες συμπατριώτες μας.  

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας της ΕΔΕΚ Αγγλίας για 

πολλά χρόνια, ιδρυτικό μέλος και μέλος του Συμβουλίου του  

Συνδέσμου Μορφιτών Αγγλίας όπως και του Συνδέσμου Κυπρίων 

Εργοστασιαρχών Αγγλίας. 

Ηταν αφοσιωμένος σύζυγος και στοργικός πατέρας και πάντοτε  

φιλόξενος . Αγαπήθηκε και εκτιμήθηκε από την παροικία μας γιατί 

ήταν γενναιόδωρος ενίσχυε πολλές φιλανθρωπικές  και πολιτιστικές 

εκδηλώσεις.  

Η τουρκική εισβολή και κατοχή τον πλήγωσε πολύ και αγωνίστηκε 

σκληρά και βοηθούσε κάθε εκδήλωση που είχε στόχο τον τερματισμό 

της τουρκικής  κατοχής, την επιστροφή των προσφύγων στις  

πατρογονικές του εστίες., την ελευθερία και επανένωση  της Κύπρου.  

Τα προβλήματα υγείας τον ώθησαν στον επαναπατρισμό το   1992  

στο χωριό Τίμη της Πάφου, όπου και απέθανε  μακριά από την  

αγαπημένη του Μόρφου. 

Εκφράζουμε επίσης θερμά συλλυπητήρια  στις θυγατέρες του Λάιδα 

και Σύλβια στα αδέλφια  του Κλείτο, Νίτσα, Τότα, Λευτέρη  και Φώτη 

και όλα τα  μέλη των οικογενειών τους  

 

Αιωνία του η μνήμη.  Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. 

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΟ Η.Β. ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΜΑΝΤΗ   

Ο Aντρέας Σωτηρίου κάνει εισφορά το ποσό 

των £100 ,στον έρανο του ΑΚΕΛ Βρετανίας 

μέσω της κομματικής ομάδας Kingsbury εις 

μνήμη των γονέων του Σωτήρη και Ελένης 

Στυλιανού.

ΕΙΣΦΟΡΑ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΑΛΟΥΦΑ

Ανδρέα, στο καλό, στο καλό....... 
 
του Κυριάκου Τσιούπρα 
Αισθήματα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης 
προκάλεσε στο κυπριακό προοδευτικό κί-
νημα της Βρετανίας και σε όλη την παροι-
κία η είδηση για το θάνατο του ευρύτατα 
γνωστού λαΪκού αγωνιστή Ανδρέα Τσια-
λούφα που συνέβη την Πέμπτη, 18 Ιου-
νίου, στη Λεμεσό όπου ζούσε με τη σύ-
ζυγο του, Χρυστάλλα, στα τελευταία 25 
χρόνια.  
Σε όλο αυτό το διάστημα ο αξέχαστος Αν-
δρέας, πολύ καλά στην υγεία του, ανέ-
πτυσσε πλούσια και ποικίλη δραστηριό-
τητα και αξιοποιούσε κάθε δυνατή 
ευκαιρία για να γνωρίσουν και να απο-
λαύσουν, μαζί με τη σύζυγο του, όσο το 
δυνατό περισσότερα από τα αξιοθέατα 
που προσφέρει ο τόσο πλούσιος φυσικός, 
ιστορικός και πολιτιστικός κόσμος της πα-
τρίδας.  
Τα πρώτα προβλήματα υγείας παρουσιά-
σθηκαν κατά τον τελευταίο ενάμισι περί-
που χρόνο χωρίς, όμως, να διαφοροποι-
ήσουν τον τόσο έντονο ρυθμό ζωής και 
δράσης του αείμνηστου Ανδρέα. Μέχρι το 
βράδυ της 17ης Ιουνίου οπότε παρουσιά-
σθηκαν μερικές ανωμαλίες. Την επομένη 
ζήτησε ιατρική συμβουλή με αποτέλεσμα 
να διακομισθεί στο νοσοκομείο Λεμεσού. 
Από μερικές ενοχλήσεις στην κοιλιακή 
χώρα επηρεάσθηκαν, σε συνέχεια, το ου-
ρητικό και αναπνευστικό σύστημα και η 
καρδία. Υπέκυψε στο μοιραίο στις 10.30 
το βράδυ. ΄Ηταν 90 χρονών. Η κηδεία θα 
τελεσθεί μεθαύριο Σάββατο, 27 Ιουνίου, 

από την εκκλησία Ζακακίου στη Λεμεσό.  
Ο Ανδρέας Τσιαλούφας ήταν ο μόνος γιος 
του ζεύγους Μιχάλη και Ευγενίας από το 
Αληθινού- μικρό χωριό της Πιτσιλιάς, 
επαρχία Λευκωσίας. Είχε τέσσερις  αδελ-
φές. Μάλλον πτωχή οικογένεια, ζούσε από 
τα πολύ περιορισμένα αγροτικά εισοδήματα 
της και από τα πενιχρά «μεροκάματα» γο-
νέων και παιδιών, περιλαμβανομένου του 
Ανδρέα από τα 8-10 του χρόνια, σε διάφο-
ρες αγροτικές απασχολήσεις σε πλούσιες 
αγροτικές οικογένειες της περιοχής.  
Παρά τις «φτώχιες», οι γονείς του Ανδρέα 
τολμούσαν  να ονειρεύονται. Και το κυ-
ριότερο όνειρο της εποχής ήταν να πάει 
σε ανώτερο σχολείο ο μοναχογιός. Αυτό 
και έγινε. Μετά το Δημοτικό του χωριού, ο 
Ανδρέας βρήκε τη θέση του στη Σχολή 
Σαμουήλ της Λευκωσίας.  
Μετά την αποφοίτηση του ο Ανδρέας  ακο-
λούθησε το δρόμο του ξενιτεμού που πή-
ραν  τόσοι άλλοι νέοι, με τα δικά του 
όνειρα για ένα καλύτερο μέλλον και για 
κάποια βοήθεια γι’ αυτούς που άφηνε 
πίσω του, γονείς και αδελφές.  
Βρέθηκε στην Αγγλία αρχές της δεκαετίας 
του ’50. Πρώτη κίνηση, βέβαια, ήταν για 
εξεύρεση δουλειάς. Και για ένα της ηλικίας 
του η απασχόληση σε εστιατόριο ήταν 
σχεδόν μονόδρομος. Όπως και έγινε με 
τον Ανδρέα, του οποίου το επιχειρηματικό  
μυαλό, όμως, έλεγε ότι επρόκειτο για προ-
σωρινότητα.  
Το 1953 ο Ανδρέας, που είχε αποκτήσει 
ήδη το κομπόδεμα του, είδε τη δυνατότητα 
ενός παντοπωλείου σε τόπο μάλιστα πολύ 
βολικό για την παροικία, στο Cleveland 
Street. Σε λίγο, λοιπόν, λειτουργούσε εκεί 
ένα από τα καλύτερα καταστήματα τροφί-
μων της κοινότητας.  
Με τη χαρακτηριστική μεθοδικότητα του, 
ο Ανδρέας είχε κάνει ολοκληρωμένες σκέ-
ψεις: Σε σχετικά σύντομο χρονικό διά-
στημα ακολούθησε ο γάμος με την Valerie, 
την Αγγλίδα πρώτη σύζυγο του. Έτοιμο 
ήταν το διαμέρισμα, πάνω από το παντο-
πωλείο για την οικογένεια. Ακολούθησαν 
τρία παιδιά, δύο κόρες και ένας γιος. Τριά-
ντα ολόκληρα χρόνια κράτησε εκείνο το 
παντοπωλείο. Συντήρησε όλη την οικογέ-
νεια, έδωσε τα αναγκαία εκπαιδευτικά 
εφόδια στα παιδιά, πρόσφερε το αναγκαίο 
οικονομικό βάθρο για την απόκτηση δεύ-
τερου σπιτιού και εξασφάλισε το οικονο-
μικό μέλλον της οικογένειας.  
Η μόνη θλιβερή, σε βαθμό τραγικό, θα 
έλεγε ένας, σελίδα της ιστορίας του ήταν 
το ότι, εκεί στο δρόμο βρήκε τον αδόκητο 

θάνατο της, από καρδιακή προσβολή, η 
Valerie, ενώ καθόταν σε σταθμευμένο αυ-
τοκίνητο.΄Ενα βαρύτατο πλήγμα για τον 
Ανδρέα και όλη την οικογένεια.  
Να σημειώσουμε εδώ ότι με την πλήρη 
ηθική υποστήριξη της Χρυστάλλας, ο Αν-
δρέας,με την αξιέπαινη ανθρωπιστική εντι-
μότητα που τον χαρακτήριζε, τελούσε μαζί 
με τα παιδιά του, το ετήσιο μνημόσυνο 
της Valerie.   
Ακολούθησε για τον Ανδρέα μια περίοδος 
εννέα χρόνων  ευδόκιμης υπηρεσίας σαν 
Διαχειριστής της Παροικιακής με πολύ 
καλά αποτελέσματα. Στο ίδιο διάστημα και 
ο δεύτερος του γάμος, με τη Χρυστάλλα, 
με καταγωγή από το Όμοδος, κάτοικο Λε-
μεσού. Μαζί είχαν ένα επιτυχή, αρμονικό 
συζυγικό δεσμό για 38 χρόνια από τα 
οποία τα πρώτα 13 στο Λονδίνο.  
Η ακλόνητη προσήλωση του αείμνηστου 
Ανδρέα στις αρχές της προόδου και της 
κοινωνικής  δικαιοσύνης, το έντονο, καμιά 
φορά σε υπερβολικό βαθμό, των από-
ψεων του, και πάνω απ’ όλα το ασίγαστο 
πάθος του να εργασθεί γι’ αυτά που πί-
στευε, προσέδιδαν μια ξεχωριστή βαρύ-
τητα στην προσφορά του. Ήταν επίμονος, 
δραστήριος, ακούραστος, αεικίνητος. 
Βασικός στύλος στην όλη δραστηριότητα 
του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένου 
Λαού, ο πρωταγωνιστικός του ρόλος επε-
κτεινόταν σε τομείς και θέματα ευρύτερου 
ενδιαφέροντος. Είχε μετατρέψει την πε-
ριοχή Kingsbury όπου διέμενε, σ’ενα φυ-
τώριο παροικιακής παιδείας και ευρύτερης 
πολιτιστικής δραστηριότητας. Πολύ καλές 
σχέσεις διατηρούσε με την εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονα πρός το καλό πά-
ντοτε της περιοχής.  
Με την επιστροφή του ζεύγους στην Κύ-
προ το 1995, άρχισε ένα νέο κεφάλαιο 
στη μακρά, αγωνιστική προσφορά του Αν-
δρέα Τσιαλούφα μ’ επίκεντρο την ενημέ-
ρωση των νεοεπαναπατριζομένων  για τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σαν 
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Πολύ ενωρίς μετά την επιστροφή του, ο 
Ανδρέας φρόντισε να εφοδιασθεί με το 
αναγκαίο πληροφοριακό υλικό, γεγονός 
που εκτίμησε η κυπριακή κυβέρνηση και 
αξιοποίησε την προθυμία του να ενεργεί 
σαν ημιεπίσημο όργανο επικοινωνίας με 
τους νεοεπαναπατριζομένους. Είναι πολ-
λές οι περιπτώσεις Κυπρίων της Αγγλίας 
αλλά και άλλων χωρών που όταν  προ-
γραμμάτιζαν τον επαναπατρισμό τους, 
αποτείνονταν στον Τσιαλούφα για να ενη-
μερωθούν αντί στο σχετικό κυβερνητικό 
τμήμα διότι  από το τελευταίο δεν μπο-
ρούσαν να πάρουν τόσο σαφείς πληρο-
φορίες όσο  από τον Τσιαλούφα. Ορισμέ-
νες μέρες το τηλέφωνο του Ανδρέα δεν 
σταματούσε να κτυπά.  
Κουραστικό; Δαπανηρό σε κόπο και φρο-
ντίδα;  Για τον Ανδρέα δεν υπήρχε κού-
ραση όταν πρόσφερε υπηρεσία στον άν-
θρωπο, όταν βοηθούσε το συνάνθρωπο 
του. Μάλλον το χαιρόταν. 
Πολύ νωρίς είχε εκλεγεί πρόεδρος των 
Επαναπατρισθέντων Ηνωμένου Βασι-
λείου. Στην πραγματικότητα αντιπροσώ-
πευε όλους τους επαναπατρισθέντες. 
 Απερίγραπτος ο πλούτος των άλλων δρα-
στηριοτήτων του. Τίποτα, όμως, δεν μπο-
ρούσε να συγκριθεί με αυτό που έκανε τις 
περισσότερες Κυριακές, με τη σύζυγο του 
Χρυστάλλα, με ξεχωριστή φροντίδα και 
αγάπη: Να επισκέπτεται το αγαπημένο 

του Αληθινού και να κάνει ό,τι είναι δυνατό 
να το αναζωογονήσει, ακόμη και να κάνει 
τον ψάλτη.  
Οι παλαιότερες εμπειρίες της ζωής, από 
τη Βρετανία και ειδικότερα από την πα-
ροικία, πάντα είχαν μια ξεχωριστή θέση 
στο νου και την καρδιά του Ανδρέα Τσια-
λούφα. Όταν έβλεπε Κύπριο της Αγγλίας 
η καρδιά του «ξεφύλλιζε» από χαρά . Το 
δε σπίτι του ζεύγους στο Ζακάκι, με τη 
θερμή φιλοξενία της Χρυστάλλας,  πήρε 
τη φήμη εντευκτηρίου για τους Κυπρίους 
της Αγγλίας.  
Τόσες πολλές και τόσο έντονες οι προ-
σωπικές εμπειρίες από τις σχέσεις μας με 
τον Ανδρέα που χωρίς μιά προσωπικού 
χαρακτήρα αναφορά μου φαίνεται «φα-
γητό χωρίς επιδόρπιο».  
Πολλές οι εκδρομές με τον Ανδρέα και τη 
Χρυστάλλα όταν η μακαρίτισσα σύζυγος 
μου, Πόλα, και εγώ βρισκόμασταν στην 
Κύπρο.(Αν τολμούσες ας μην τηλεφωνού-
σες στον Τσιαλούφα όταν ήσουν εκεί!). 
Αυτή τη φορά η εκδρομή, στην οροσειρά 
του Τρόοδους, περιοχή Μαδαρής, δική 
του πρόταση. Ένα κώλυμα δεν του επέ-
τρεπε να οδηγήσει όσο και άν δέν του 
άρεσε αυτό. Και μπορούσε έτσι να δια-
δραματίσει το ρόλο του  εκδρομικού ξενα-
γού: Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιο-
χής, το ύψος της κάθε κορυφής, με τι 
συνδέεται, ιστορικά και προϊστορικά. 
Ξέραμε τη φυσιολατρία του Ανδρέα. Ξέ-
ραμε το μεράκι του για την οροσειρά του 
Τροόδους – από το Αληθινού ο ίδιος. Τη 
δεινότητα του σαν ξεναγός δεν τη ξέραμε.  
Ανδρέα, στο καλό, στο καλό....... 
 
Συλλυπητήρια 
Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας εκφράζουν 
θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια  στην 
Χρυστάλλα Τσιαλούφα   για το θάνατο του 
συζύγου της Ανδρέα,  όπως και στα παιδιά 
του Τζένη, Στέλλα  και Μιχάλη και όλα τα 
μέλη των οικογενειών τους.  
Ο αείμνηστος Ανδρέας  Τσιαλούφας, βοή-
θησε χιλιάδες συμπατριώτες μας και ερ-
γάστηκε ακούραστα για την πρόοδο, την 
προκοπή και τη διατήρηση της ταυτότητας 
της παροικίας μας. Υπήρξε επίσης Δια-
χειτηστής του ομοίλου “Παροικιακή”,  ιδρυ-
τικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού 
σχολείου Kingsbury, μέλος της Κεντρικής 
Επιτροπής  ΑΚΕΛ Αγγλίας μέλος της ΟΕ-
ΣΕΚΑ και πολύ δραστήριο στέλεχος της 
παροικίας μας. 
Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ 
το χώμα που θα τον σκεπάσει.
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