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Τη βελτιωμένη επιδημιολογική 
εικόνα της Κύπρου ενόψει των 
ανακοινώσεων της βρετανικής 
κυβέρνησης για την επικαιρο-
ποιημένη κατηγοριοποίηση των 
χωρών προέβαλε ο Υφυπουρ-
γός Τουρισμού... 

Σελ 8 & 17

Στο Λονδίνο ο Υφ. Τουρισμού
Την ικανοποίηση του για την από-
φαση της βρετανικής Κυβέρνησης 
να μην επιτρέψει απευθείας πτή-
σεις προς το παράνομο αεροδρό-
μιο της Τύμπου, όπως ζήτησαν οι 
Τ/κύπριοι της Βρετανίας...  

Σελ 4

Ικανοποίηση...

σελ 2 & 18

Συνέδριο ΑΚΕΛ 2 – 4 Ιούλη 
με τολμηρή αυτοκριτική

Επιμένει ο Τζόνσον πως η Βρετανία είναι 
εντός τροχιάς για πλήρη άρση μέτρων

σελ 3 & 17

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον δή-
λωσε για ακόμα μία φορά ότι δεν έχει δει ακόμα κάτι στα επιδημιο-
λογικά στοιχεία αναφορικά με τον κορωνοϊό που να συνεπάγεται 
ότι θα πρέπει να αναβληθεί η προγραμματιζόμενη για τις 21 Ιουνίου 
πλήρης άρση των περιοριστικών μέτρων. 
Είναι η τρίτη φορά που ο κ. Τζόνσον κάνει αυτή τη δήλωση, αλλά 

τώρα εκτιμάται ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς τις προηγού-
μενες ημέρες αρκετοί επιστημονικοί σύμβουλοι της κυβέρνησης 
διατύπωσαν δημοσίως την προειδοποίηση πως η αυξανόμενη δια-
σπορά της ινδικής μετάλλαξης σημαίνει πως θα ήταν καλύτερο να 
αναβληθεί το βήμα της 21ης Ιουνίου. 
Πάντως ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει 

προσοχή, αφού είναι αναμφισβήτητο από τα επίσημα στοιχεία ότι 
υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων. 

«Πάντα ξέραμε ότι αυτό θα συνέβαινε. Μην ξεχνάτε ότι πάντα λέ-
γαμε πως τα βήματα ξεκλειδώματος που έχουμε κάνει....

Εnglish Section pages 17-27

ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΠΟΧΗ ΡΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

σελίδες: 2, 5 & 18

Eνας 41χρονος άνδρας στην ανατο-
λική κινεζική επαρχία Ζιανγκσού επιβε-
βαιώθηκε ότι είναι το πρώτο κρούσμα 
μόλυνσης ανθρώπου με ένα σπάνιο 
στέλεχος της γρίπης των πτηνών, γνω-
στό ως H10N3, ανακοίνωσε... 

Σελ 8

Και τώρα η γρίπη των πτηνών!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
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ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε για ακόμα 
μία φορά ότι δεν έχει δει ακόμα κάτι στα επιδημιολογικά στοιχεία 
αναφορικά με τον κορωνοϊό που να συνεπάγεται ότι θα πρέπει 
να αναβληθεί η προγραμματιζόμενη για τις 21 Ιουνίου πλήρης 
άρση των περιοριστικών μέτρων. 
Είναι η τρίτη φορά που ο Μπόρις Τζόνσον κάνει αυτή τη δή-

λωση, αλλά τώρα εκτιμάται ότι έχει μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς 
τις προηγούμενες ημέρες αρκετοί επιστημονικοί σύμβουλοι της 
κυβέρνησης διατύπωσαν δημοσίως την προειδοποίηση πως η 
αυξανόμενη διασπορά της ινδικής μετάλλαξης σημαίνει πως θα 
ήταν καλύτερο να αναβληθεί το βήμα της 21ης Ιουνίου. 
Πάντως ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε ότι πρέπει να υπάρ-

χει προσοχή, αφού είναι αναμφισβήτητο από τα επίσημα στοιχεία 
ότι υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων. 

«Πάντα ξέραμε ότι αυτό θα συνέβαινε. Μην ξεχνάτε ότι πάντα 
λέγαμε πως τα βήματα ξεκλειδώματος που έχουμε κάνει θα οδη-
γούσαν σε αυξήσεις στις λοιμώξεις. Αυτό που χρειάζεται να κά-
νουμε είναι να υπολογίσουμε σε ποιο βαθμό το εμβολιαστικό 
πρόγραμμα έχει προστατεύσει αρκετούς από εμάς, ιδίως τους 
ηλικιωμένους και ευπαθείς, έναντι μίας νέας έξαρσης. Επ’ αυτού, 
φοβάμαι ότι τα στοιχεία είναι ακόμα ασαφή», είπε. 
Συμπλήρωσε ότι το καλύτερο που μπορούν να πουν αυτή τη 

στιγμή οι επιστήμονες στις συστάσεις τους προς την κυβέρνηση 
είναι πως πρέπει να δοθεί λίγος ακόμα χρόνος για την εξέταση 
των επιδημιολογικών δεδομένων πριν από  τη λήψη αποφά-
σεων. 
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει πει πως θα ανακοινώσει στις 

14 Ιουνίου την απόφαση για πλήρη άρση των μέτρων ή τη δια-
τήρηση ορισμένων εξ αυτών. 
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός κάλεσε δε τους πολίτες να κάνουν 

και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, σημειώνοντας πως έτσι πα-
ρέχεται μεγαλύτερη προστασία έναντι του ιού.

Επιμένει ο Τζόνσον για τις 21

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Για πρώτη φορά από την εμφάνιση της πανδη-
μίας, η Βρετανία δεν κατέγραψε την Τρίτη (01/06), 
κανένα θάνατο από κορονοϊό το τελευταίο 24ωρο, 
ανακοίνωσαν οι βρετανικές Αρχές.  
Όπως μετέδωσε το BBC, οι καταγραφές θανά-

των είναι συχνά χαμηλότερες τα Σαββατοκύριακα 
και τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, λόγω ελ-
λείψεων στο προσωπικό των καταγραφών.  
Επιπλέον, θα πρέπει να προσμετρηθεί και η 

αργία της Δευτέρας. Οι ενδεχόμενοι θάνατοι που 
συνέβησαν σε αυτό το διάστημα, θα καταγραφούν 
τις επόμενες ημέρες.  
Ο πηχυαίος τίτλος την Τετάρτη (02/06) της Daily 

Express ήταν «Μηδέν θάνατοι». Τίτλος που 
“ενώνει” τα περισσότερα πρωτοσέλιδα με την εί-
δηση ότι δεν ανακοινώθηκαν νέοι θάνατοι από 
κορονοϊό στο ΗΒ την Τρίτη. Η εφημερίδα κάνει 
λόγο για “ημέρα ορόσημο” της πανδημίας. 
Για τους Financial Times, είναι μια συμβολική 

στιγμή. H i σημειώνει ότι γενικά καταγράφονται 
λιγότεροι θάνατοι μετά τα Σαββατοκύριακα και τις 
αργίες, αλλά ο αριθμός αυξάνει αναπόφευκτα τις 
ελπίδες ότι “ξεπερνάμε την κρίση”. 

Η Daily Mirror υπογραμμίζει ότι το γεγονός των 
μηδέν θανάτων είναι απόδειξη ότι το εμβόλιο κάνει 
τη δουλειά του. Για τους Times αυτή η θετική εξέ-
λιξη θα εντείνει τις πιέσεις στον πρωθυπουργό 
Τζόνσον να προωθήσει το σχέδιο για τερματισμό 
των περιορισμών στην Αγγλία στις 21 Ιουνίου. 
Αλλά η Daily Mail σημει-

ώνει ότι εξυφαίνεται μια 
"ύπουλη εκστρατεία" για τη 

διατήρηση των περιορισμών για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα. Σε απάντηση, ο τίτλος του δηλώ-
νει: «Μηδέν θάνατοι... τίποτα δεν έχουμε να φο-
βηθούμε από την ελευθερία». 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η απόφαση 

της Νίκολα Στέρτζον για τη διατήρηση των περιο-
ριστικών μέτρων σε μεγάλα τμή-
ματα της Σκωτίας έχει προκαλέ-
σει φόβους ότι η κυβέρνηση θα 
ακολουθήσει το παράδειγμά της 
και θα καθυστερήσει τη χαλά-

ρωση των περιορισμών στην Αγγλία. Η εφημε-
ρίδα επισημαίνει ότι βουλευτές Τόρις σημειώνουν 
ότι καθ ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας ο Μπόρις 
Τζόνσον έχει επανειλημμένα λάβει προσεκτικές 
αποφάσεις που έχουν επηρεάσει  την κυβερνη-
τική πολιτική αναφορικά με την πανδημία.  
Τρομάζει τους επιστήμονες η νέα μετάλλαξη  
Σύμφωνα με νέα δεδομένα που παραθέτει o 

Guardian (01/06), η παραλλαγή που εντοπίστηκε 
για πρώτη φορά στην Ινδία, εξακολουθεί να εξα-
πλώνεται σε όλη την Αγγλία. Η κατάσταση ανη-
συχεί ιδιαίτερα τους επιστήμονες, μερικοί από 
τους οποίους έχουν προειδοποιήσει ότι ένα τρίτο 
κύμα μπορεί να είναι ήδη σε εξέλιξη. Προς το πα-
ρόν, έως και τα τρία τέταρτα των νέων κρουσμά-
των κορονοϊού στο ΗΒ πιστεύεται ότι προέρχονται 
από αυτήν την παραλλαγή. 
Η Metro γράφει ότι το ΗΒ βρίσκεται σε “συνα-

γερμό τρίτου κύματος” λόγω της αύξησης των 
κρουσμάτων κορoνοϊού που συνδέονται με την 
παραλλαγή που εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
στην Ινδία.

Ενθαρρυντικά νέα από το μέτωπο της πανδημίας, αλλά...

ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η εταιρεία Liberty Steel του Sanjeev Gupta, μια από τις μεγαλύ-
τερες αυτοκρατορίες ατσαλιού στον κόσμο αντιμετωπίζει ένα αβέ-
βαιο μέλλον, αφότου ανακοίνωσε τα σχέδια της να πουλήσει τρία 
από τα εργοστάσιά της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως μεταδίδει το 
Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εταιρεία εργοδοτεί 3.000 εργαζό-
μενους στη χώρα και η μητρική της εταιρεία Gupta Family Group 
Alliance έχει 35.000 εργαζόμενους σε ολόκληρο τον κόσμο, με ερ-
γασίες μετάλλων και ορυχεία σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Αυστραλία. Η  
Gupta ο οποίος θεωρείτο κάποτε ως ο σωτήρας της βρετανικής 
βιομηχανίας ατσαλιού, παλεύει τώρα για την επιβίωσή του μετά 
την κατάρρευση του κύριου πιστωτή του Greensill Capital και κα-
ταγγελίες για απάτη. 
Ο Ινδοβρετανός δισεκατομμυριούχος επιμένει ότι καμιά από τις 

12 εγκαταστάσεις του στο ΗΒ δεν θα κλείσει. Ωστόσο, η απόφαση 
αυτή την εβδομάδα για πώληση τριών εργοστασίων στη βόρεια 
και κεντρική Αγγλία βυθίζει 1.500 δουλειές στην αβεβαιότητα και 
έρχεται αφότου τρία εργοστάσια εξαρτημάτων αυτοκινήτων της 
GFG στη Γαλλία ζήτησαν προστασία από χρεοκοπία τον περα-
σμένο μήνα.

Αβέβαιο το μέλλον μεγάλης 
αυτοκρατορίας ατσαλιού

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

Άδεια χρήσης του μονοδοσικού εμβολίου κατά του κορωνοϊού 
της Johnson & Johnson έδωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο η αρμόδια 
Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων και Υγειονομικών Προϊόντων. 
Το εμβόλιο, που παράγεται από τον φαρμακευτικό βραχίονα του 

αμερικανικού κολοσσού, την εταιρεία Janssen, γίνεται το τέταρτο 
εμβόλιο που παίρνει το πράσινο φως από τη βρετανική αρχή μετά 
από εκείνα των Pfizer, AstraZeneca και Moderna. 
Πιστεύεται ότι η έγκρισή του καθυστέρησε μέχρι να μελετηθεί 

στις ΗΠΑ η σύνδεσή του με την εμφάνιση θρομβώσεων. 
Η μέση αποτελεσματικότητα του μονοδοσικού εμβολίου έναντι 

ήπιας προς σοβαρής νόσησης από τον κορωνοϊό έχει προσδιοριστεί 
στο 67%. 
Ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ έκανε λόγο για «περαιτέρω 

ώθηση στο άκρως επιτυχημένο εμβολιαστικό πρόγραμμα» του 
Ηνωμένου Βασιλείου, «που έχει ήδη σώσει πάνω από 13.000 
ζωές». Πρόσθεσε ότι η ανάγκη για μία μόνο δόση του σκευάσματος 
θα παίξει σημαντικό ρόλο τους επόμενους μήνες για τον πλήρη εμ-
βολιασμό του πληθυσμού και ενδεχομένως για τη χορήγηση τρίτης 
ενισχυτικής δόσης αργότερα μέσα στο χρόνο.

Νέα δεδομένα για 
τους εμβολιασμούς στο ΗΒ;
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ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗ�ΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Την ικανοποίηση του για την απόφαση της βρετανικής Κυ-
βέρνησης να μην επιτρέψει απευθείας πτήσεις από την Βρετα-
νία προς το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπως ζήτησαν 
οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στην Βρετανία, «προφανώς 
με παρότρυνση της Τουρκίας και του ψευδοκράτους» εκφράζει 
το «Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων – FSF-MED». 

 Σε ανακοίνωση, το FSF-MED αναφέρει ότι «η Τουρκία και το 
ψευδοκράτος, διαχρονικά έκαναν, και συνεχίζουν να κάνουν, 
έντονες προσπάθειες προς  τους αρμόδιους Διεθνείς Οργανι-
σμούς και διάφορες χώρες, για αναβάθμιση και αναγνώριση 
του παράνομου  αεροδρομίου και κέντρου ελέγχου στα κατε-
χόμενα». 

«Μέχρι τώρα οι τουρκικές προσπάθειες  δεν πέτυχαν, γιατί 
τυχόν απευθείας πτήσεις προς ένα παράνομο και μη αναγνω-
ρισμένο αεροδρόμιο παραβιάζουν κατάφορα την διεθνή νομο-
θεσία», προσθέτει. 

 Πέραν τούτου, σύμφωνα με το FSF-MED, «ακριβώς επειδή 
είναι παράνομες δεν πραγματοποιούνται με εγκεκριμένο σχέδιο  
πτήσης και ως εκ τούτου δημιουργούν κινδύνους στην αερο-
πορική ασφάλεια». 

Η βρετανική κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι «δεν σχεδιάζει 
να εξουσιοδοτήσει απευθείας πτήσεις μεταξύ του Ηνωμένου 
Βασιλείου και του βορείου τμήματος της Κύπρου», σημει-
ώνοντας παράλληλα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει την 

Κυπριακή Δημοκρατία ως την κυρίαρχη αρχή για το νησί της 
Κύπρου. 
Πρόκειται για απάντηση σε διαδικτυακό αίτημα Τουρκοκυ-

πρίων στην επίσημη ιστοσελίδα του βρετανικού κοινοβουλίου. 
Το αίτημα έχει συγκεντρώσει 12.400 υπογραφές τις τελευταίες 

τέσσερις εβδομάδες και κάθε αίτημα με τουλάχιστον 10.000 
υποστηρικτές λαμβάνει απάντηση από την κυβέρνηση. 
Οι αξιωματούχοι του Foreign Office τονίζουν στην επίσημη 

απάντηση ότι όπως και η υπόλοιπη διεθνής κοινότητα, με την 
εξαίρεση της Τουρκίας, η Βρετανία δεν αναγνωρίζει την αυτοα-
ποκαλούμενη «τδβκ» ως ανεξάρτητο κράτος. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρα-
τία ως την κυρίαρχη αρχή για το νησί της Κύπρου», τονίζεται 
και γίνεται επίκληση βρετανικής δικαστικής απόφασης από το 
2009 που ορίζει ότι οι απευθείας πτήσεις θα συνιστούσαν πα-
ραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων του Λονδίνου και πράξη 
«παράνομη». 
Σημειώνεται ότι η δήλωση από το Foreign Office είναι η ίδια 

με προηγούμενη αντίστοιχη απάντηση σε παρόμοιο αίτημα για 
έναρξη απευθείας πτήσεων.

Ικανοποίηση για απόφαση Βρετανίας να μην επιτρέψει 
απευθείας πτήσεις προς τα κατεχόμενα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΡΑΑΜΠ

Καλωσορίζει την προοπτική περαιτέρω άτυπων συνομιλιών για το Κυπριακό
Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντόμινικ Ρά-

αμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη μη εύρεση επαρκούς 
κοινού εδάφους στην άτυπη πενταμερή για το Κυπριακό ώστε να 
επαναρχίσουν οι επίσημες διαπραγματεύσεις για λύση, ωστόσο 
πρόσθεσε πως καλωσορίζει «την προοπτική περαιτέρω άτυπων 
συνομιλιών μεταξύ των μερών υπό την ηγεσία των Ηνωμένων 
Εθνών». 
Ο κ. Ράαμπ διατυπώνει αυτή τη θέση σε απαντητική επιστολή 

προς τον Λεωνίδα Λεωνίδου, γνωστό συγγραφέα και ιστορικό ερευ-
νητή της παροικίας, που είχε απευθυνθεί προς τον Βρετανό 
Υπουργό Εξωτερικών υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης 
Κυπριακών Προσφυγικών Σωματείων (ΕΚΕΚΑ) Ηνωμένου Βασι-
λείου. Στην επιστολή που έχει δει το ΚΥΠΕ σημειώνει επίσης ότι 
κατά την άτυπη συνάντηση της Γενεύης παρότρυνε όλες τις πλευ-
ρές να επιδείξουν «ευελιξία και συμβιβασμό» για να βρουν μία 
λύση του Κυπριακού «εντός των παραμέτρων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των ΗΕ». 
Σημειώνει ότι το ίδιο μήνυμα είχε σταλεί και νωρίτερα τόσο από 

τον ίδιο όσο και την Υφυπουργό Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον. 
Η επιστολή καταλήγει σημειώνοντας πως το Ηνωμένο Βασίλειο 

«αναγνωρίζει τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι 
οι Κύπριοι μετά από τα γεγονότα του 1974» και ότι παραμένει δε-
σμευμένο στην υποστήριξη της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών 
για επίτευξη λύσης, «η οποία θα είναι προς το συμφέρον όλων 
των Κυπρίων και θα ενισχύει την περιφερειακή σταθερότητα και 
ασφάλεια». 

Σε μια άλλη εξέλιξη, συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης θα έχουν 
σήμερα Πέμπτη (3/6) στις 10.15 το πρωί ο Προέδρος Αναστασιάδης 
και ο Τ/κ ηγέτης, όπως ανακοίνωσε η «εκπρόσωπος» Τύπου του 
Ερσίν Τατάρ. 
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η Μπερνά Τσιελίκ Ντο-

γρούγιολ σε γραπτή δήλωσή της ανέφερε ότι η συνομιλία θα γίνει 
υπό το φως και της απόφασης για επανέναρξη των διελεύσεων, 

με την συμμετοχή και της Ειδικής Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ 
στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.  
Η διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο με τις προτά-

σεις που κάναμε ολοκληρώθηκε, ανέφερε σε δική του γραπτή δή-
λωση ο Ερσίν Τατάρ λέγοντας ότι μετά από έντονη προσπάθεια 
υπήρξε συμφωνία με την ε/κ πλευρά και θα επαναλειτουργήσουν 
όλα τα οδοφράγματα, και τα 9, από τις 4 Ιουνίου, την ερχόμενη 
Παρασκευή. 
Στην δήλωσή του ο κ. Τατάρ κάνει αναφορά στις προσπάθειες 

που κατέβαλε από την εποχή που ήταν «πρωθυπουργός», ειδικά 
για το οδόφραγμα της οδού Λήδρας για τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπιζαν οι καταστηματάρχες της περιοχής, προς τα ΗΕ και την 
ΕΕ. Αναφέρει επίσης ότι η «ανώτερη επιτροπή λοιμωδών νοσημά-
των» παρακολουθεί την επιδημιολογική εικόνα στην ε/κ πλευρά 
και έκανε εκθέσεις, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα υπήρξε λόκντα-
ουν λόγω των αυξημένων κρουσμάτων. Αλλά, πρόσθεσε, από τις 
10 Μαΐου με τα μέτρα που λήφθηκαν στην ε/κ πλευρά, η «νότια 
Κύπρος» - κατά την έκφρασή του – μπήκε στην πορτοκαλί κατη-
γορία. Οι διελεύσεις, συνεχίζει, γίνονται με μεταβατικά μέτρα για 
την Covid 19, λέγοντας ότι από την Παρασκευή, από και προς την 
άλλη πλευρά θα αρκεί αρνητικό τεστ PCR 7 ημερών κι αυτό δεν 
αφορά μόνο τους Τ/κ και τους Ε/κ, αλλά και πολίτες τρίτων χωρών. 
«Πιστεύω ότι αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές να 
ξεπεράσουν τις οικονομικές δυσκολίες που δημιούργησε η πανδη-
μία. Ως τ/κ πλευρά, τέτοια και παρόμοια κανάλια συνεργασίας τα 
κρατούσαμε πάντα ανοικτά», είπε.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Ένα νέο πολιτικό χάρτη έφερε το αποτέλεσμα 
των βουλευτικών εκλογών της περασμένης Κυ-
ριακής. Η επόμενη μέρα βρίσκει τα κόμματα να 
κάνουν τις εκτιμήσεις τους για τις «κερδοζημιές» 
ενώ αναπτύσσεται έντονο παρασκήνιο για την 
εκλογή προέδρου της Βουλής με δεδομένο ότι σε 
μια επτακομματική Βουλή που δημιουργήθηκε με 
βάση τα αποτελέσματα για τον σχηματισμό πλει-
οψηφίας στην Ολομέλεια του Σώματος απαιτείται 
η σύμπραξη τουλάχιστον τριών κομμάτων. 
Η απώλεια ποσοστών στα τρία μεγάλα κόμματα 

ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ, ο διπλασιασμός των πο-
σοστών του φασιστικού ΕΛΑΜ, το οποίο εκτόπισε 
από την τέταρτη θέση την ΕΔΕΚ – η είσοδος στη 
Βουλή της Δημοκρατικής Παράταξης (ΔΗΠΑ) του 
Μάριου Κάρογιαν και η διάψευση των προσδο-
κιών για αυξημένα ποσοστά των Οικολόγων συν-
θέτουν τα βασικά χαρακτηριστικά του εκλογικού 
αποτελέσματος της Κυριακής. 
Η μάχη για την τέταρτη θέση συνεχιζόταν μέχρι 

τέλους, με το ΕΛΑΜ και την ΕΔΕΚ να χωρίζουν 
τελικά μερικές εκατοντάδες ψήφοι. Η Αλληλεγγύη 
με 2,31% δεν κατάφερε να καταλάβει έδρα, ενώ 
εκτός Βουλής έμεινε και το Κίνημα Ενωμένων Κυ-
πρίων Κυνηγών αν και πλησίασε αρκετά το κα-
τώφλι της εισόδου. Στους χαμένους της Κυριακής 
είναι και η Αλλαγή Γενιάς, που με ποσοστό 2,82% 
δεν κατάφερε να εκλέξει βουλευτή. 
Κύριο συστατικό της ανάδειξης των νέων αντι-
προσώπων του λαού ήταν η διεξαγωγή της προ-
εκλογικής μάχης σε συνθήκες πανδημίας, με την 
αποχή να καταγράφει για άλλη μια φορά άνοδο, 
φτάνοντας στο 34,28%, το υψηλότερο ποσοστό 
που καταγράφηκε ποτέ σε βουλευτικές εκλογές 
στην Κύπρο. Η νέα Βουλή θα έχει λιγότερες γυ-
ναίκες, καθώς από τις 11 που είχαν εκλεγεί το 
2016, πλέον μπαίνουν μόλις 8 γυναίκες ή ποσο-
στό 14,3% περίπου. Το ποσοστό αυτό κατατάσσει 
την Κύπρο στις τελευταίες χώρες, από άποψη εκ-
προσώπησης γυναικών στα κοινοβούλια των Ευ-
ρωπαϊκών χωρών. 
Συνολικά ψήφισαν 366.608 από τους 557.836 
εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ή ποσοστό 
65,72%. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 357.714 ή 
97,57%, τα άκυρα 6.824 ή 1,86% και τα λευκά 
2.070 ή 0,56%. 
Πρώτος, με απώλειες, έκοψε το νήμα ο ΔΗΣΥ, ο 

οποίος συγκέντρωσε ποσοστό 27.77% ή 99.329 
ψήφους και είδε την εκλογική του δύναμη να μει-
ώνεται κατά 2.9% σε σχέση με τις προηγούμενες 
βουλευτικές εκλογές. 
Ακολουθούν το ΑΚΕΛ,  με 22.34% ή 79.913 ψή-
φους και απώλειες της τάξης του 3.3%, το ΔΗΚΟ 
με 11.29% ή 40.394 ψήφους και μείωση εκλογικών 
ποσοστών κατά 3.2%, το ΕΛΑΜ με 6.78% ή 
24.255 ψήφους και αύξηση της εκλογικής του δύ-
ναμης κατά 3%, το ΚΣ ΕΔΕΚ με 6.72% ή 24.023 
ψήφους και αύξηση 0,5%, η Δημοκρατική Παρά-
ταξη με 6.10% ή 21.832 ψήφους και το Κίνημα 
Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με 4.41% ή 
15.761 ψήφους και μείωση 0.4%.  
Ο ΔΗΣΥ εξασφαλίζει 17 έδρες, 5 στη Λευκωσία, 

3 στη Λεμεσό, 4 στην Αμμόχωστο, 2 στη Λάρνακα, 
2 στην Κερύνεια και μία στην Πάφο. Το ΑΚΕΛ εξα-
σφαλίζει 15 έδρες, 6 στη Λευκωσία, 3 στη Λεμεσό, 
3 στην Αμμόχωστο και από μία σε Λάρνακα, Πάφο 
και Κερύνεια. Το ΔΗΚΟ εξασφαλίζει 9 έδρες, 3 

στη Λευκωσία, 2 στη Λεμεσό, 2 στην Αμμόχωστο, 
και από μία σε Λάρνακα και Πάφο. Το ΕΛΑΜ εξα-
σφαλίζει 4 έδρες, από μία σε Λευκωσία, Λεμεσό, 
Αμμόχωστο και Λάρνακα. 
Η ΕΔΕΚ εξασφαλίζει επίσης 4 έδρες, από μία 

σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Η Δη-
μοκρατική Παράταξη εξασφαλίζει και αυτή 4 έδρες, 
δύο στη Λευκωσία, μια στη Λεμεσό και μία στην 
Αμμόχωστο. Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία 
Πολιτών εξασφαλίζει 3 έδρες, δύο στη Λευκωσία 
και μία στη Λεμεσό.   
ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ 
ΠΟΥ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ    
Στην Εκλογική Περιφέρεια Λευκωσίας από τον 

ΔΗΣΥ καταλαμβάνουν έδρα οι Νεοφύτου Αβέρωφ, 
Δημητρίου Δημήτρης με 13436 ψήφους, Τορναρί-
της Νίκος με 9753 και Ορφανίδου Σάβια με 9091 
ψήφους, ενώ στα βουλευτικά έδρανα επιστρέφει 
και ο τέως Υπουργός Οικονομικών Γεωργιάδης 
Χάρης με 9559 ψήφους. Από το ΑΚΕΛ, οι Κυ-
πριανού Άντρος, Χα-
ραλαμπίδου Ειρήνη 
με 14008 ψήφους, 
Στεφάνου Στέφανος 
με 11273 ψήφους, Δα-
μιανού Άριστος με 
10417 ψήφους, Λου-
καΐδης Γιώργος με 
9519 ψήφους ενώ εί-
σοδο για πρώτη φορά 
στη Βουλή εξασφαλί-
ζει ο Χριστοφίδης Χρί-
στος με 8389 ψήφους. 
Από το ΔΗΚΟ, οι Πα-
παδόπουλος Νικόλας, 
Ερωτοκρίτου Χριστιάνα με 6073 ψήφους ενώ νέα 
είσοδος είναι αυτή του Παντελίδη Χρύση με 4477 
ψήφους. Από το ΕΛΑΜ, έδρα καταλαμβάνει ο Χρί-
στου Χρίστος και από την ΕΔΕΚ ο Ευσταθίου Κω-
στής που εξασφάλισε 2986 ψήφους. Από την 
ΔΗΠΑ, στη Βουλή μπαίνει οι Τρυφωνίδης Αλέκος 
με 1878 ψήφους ενώ έδρα καταλαμβάνει και ο 
Μουσιούττας Μαρίνος με 1810 ψήφους. Από το 
Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, πέραν 
του Προέδρου του, Θεοπέμπτου Χαράλαμπος, 
που έλαβε 4512 ψήφους, έδρα καταλαμβάνει και 
η Ατταλίδου Αλεξάνδρα με 2197 ψήφους. 
Στην Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού, έδρα από 

τον ΔΗΣΥ εξασφαλίζει ο εκ των Αντιπροέδρων 
του κόμματος, Δίπλαρος Ευθύμιος με 8057 ψή-
φους, ενώ η Τσιρίδου Φωτεινή με 5771 ψήφους 
και Σύκας Νίκος με 4572 ψήφους καταγράφονται 
στις νέες αφίξεις. Από το ΑΚΕΛ οι εκλεγέντες βου-
λευτές είναι οι Κώστα Κώστας με 6212 ψήφους, 
Καυκαλιάς Αντρέας με 5838 ψήφους ενώ στη 
Βουλή μπαίνει και η Νικολάου Μαρίνα που εξα-
σφάλισε 4126 ψήφους. Από το ΔΗΚΟ, συνεχίζουν 
στα κοινοβουλευτικά έδρανα οι Μυλωνάς Παύλος 
με 4163 ψήφους και Λεωνίδου Πανίκος με 3323 
ψήφους. Στη Βουλή μπαίνει εκ νέου και ο Θεμι-
στοκλέους Ανδρέας, που πήρε 1491 ψήφους, 
αυτή τη φορά με το ΕΛΑΜ. Από την ΕΔΕΚ την 
έδρα καταλαμβάνει ο Σιζόπουλος Μαρίνος, από 
την Δημοκρατική Παράταξη ο Κάρογιαν Μάριος 
και από το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολι-
τών, ο Παπαδούρης Σταύρος με 491 ψήφους. 
Στην Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου από τον 

ΔΗΣΥ έδρες καταλαμβάνουν οι Χατζηγιάννης Κυ-

ριάκος με 8432 ψήφους, Κάρουλλας Γιώργος με 
8022 ψήφους, Κουλλά Ονούφριος με 6932 ψή-
φους, με τον Γεωργίου Νίκο που έλαβε 5317 ψή-
φους να αποτελεί το νέο πρόσωπο του κόμματος 
που εισέρχεται στη Βουλή. Από το ΑΚΕΛ, εκλέγο-
νται οι Κέττηρος Νίκος με 7458 ψήφους, Γαβριήλ 
Γιαννάκης με 4264 ψήφους και για πρώτη φορά ο 
Κουκουμάς Γιώργος με 4944 ψήφους. Από το 
ΔΗΚΟ μπαίνει για πρώτη φορά ο Σενέκης Χρίστος 
με 1910 ψήφους και συνεχίζει ο Κουλίας Ζαχαρίας 
με 1813 ψήφους. Από το ΕΛΑΜ παραμένει ο Πα-
παγιάννης Λίνος με 4089 ψήφους και από τη 
ΔΗΠΑ, νέα είσοδο στη Βουλή πετυχαίνει ο Για-
κουμή Μιχάλης με 1060 ψήφους. 
Στην Εκλογική Περιφέρεια Λάρνακας, από τον 

ΔΗΣΥ συνεχίζει στα βουλευτικά έδρανα η Δημη-
τρίου Αννίτα με 6147 ψήφους ενώ για πρώτη φορά 
εκλέγεται ο Αλαμπρίτης Πρόδρομος με 3870 ψή-
φους. Από το ΑΚΕΛ, ο Πασιουρτίδης Αντρέας συ-
νεχίζει να εκπροσωπεί την επαρχία στα βουλευ-
τικά έδρανα αφού έλαβε 4340 ψήφους, όπως και 
ο Ορφανίδης Χρίστος από το ΔΗΚΟ με 1613 ψή-

φους. Βουλευτή για 
πρώτη φορά στη Λάρ-
νακα εκλέγει το 
ΕΛΑΜ, με τον Ιωάν-
νου Σωτήρη που 
έλαβε 1494 ψήφους, 
ενώ με την ΕΔΕΚ 
μπαίνει για πρώτη 
φορά στη Βουλή ο 
Αποστόλου Ανδρέας 
με 1151 ψήφους. 
Σε ό,τι αφορά το 

σκηνικό στην Εκλο-
γική Περιφέρεια Πά-

φου, αυτό διαφοροποιείται για τον ΔΗΣΥ με την 
είσοδο του Πάζαρου Χαράλαμπου που έλαβε 
2712 ψήφους, το ΑΚΕΛ εκπροσωπείται για πρώτη 
φορά από τον Φακοντή Βαλεντίνο που πήρε 1973 
ψήφους, για το ΔΗΚΟ ο Σαββίδης Χρύσανθος εί-
ναι το νέα πρόσωπο έχοντας λάβει 2693 ψήφους, 
ενώ για την ΕΔΕΚ παραμένει ο Μυριάνθους Ηλίας, 
που εξασφάλισε 1881 ψήφους. 
Τέλος, στην Εκλογική Περιφέρεια Κερύνειας από 

τον ΔΗΣΥ έδρα καταλαμβάνουν οι Μαυρίδης Μά-
ριος με 2524 ψήφους και για πρώτη φορά η Σού-
περμαν Θεοδώρου Ρίτα με 700 ψήφους, ενώ στη 
Βουλή εισέρχεται και ο Χριστόφιας Χρίστος για το 
ΑΚΕΛ με 2111 ψήφους. 
Όσον αφορά τους Αντιπροσώπους των Θρη-
σκευτικών Ομάδων, επικράτησε ο Γιαννάκης Μού-
σας για τους Μαρωνίτες και η Αντωνέλλα Μαντο-
βάνη για τη Θρησκευτική Ομάδα των Λατίνων. 
Για την Ομάδα των Αρμενίων ο Βαρτκές Μαχτε-
σιάν είχε εκλεγεί χωρίς ανθυποψήφιο.  
ΑΚΕΛ: ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΜΕ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ  
Σ’ ότι αφορά την  «ανάγνωση των αποτελεσμά-

των, το ΑΚΕΛ με διάθεση μελέτης των αιτιών για 
τη υποχώρηση των ποσοστών του, άρχισε ήδη 
τις διαδικασίες για αξιολόγηση της κατάστασης. 
Χθες Τετάρτη, συνήλθε το Πολιτικό Γραφείο της 

Κ.Ε. και σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου 
Τύπου του Κόμματος, «προχώρησε σε μια προ-
καταρτική συζήτηση και προβληματισμό για το 
αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών αλλά και 
για την επόμενη μέρα. Η συζήτηση αυτή θα συνε-

χιστεί το ερχόμενο Σάββατο, 5 Ιουνίου στην συ-
νεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος». 
Όπως ανακοινώθηκε, «παράλληλα, έχει αρχίσει 

συζήτηση με τα μέλη και τους φίλους του Κόμμα-
τος, η οποία θα συνεχιστεί σε τοπικές και περιφε-
ρειακές συγκεντρώσεις καθώς και στις Κομματικές 
Ομάδες, προκειμένου να εκφραστούν και να ακου-
στούν οι απόψεις του κόσμου της Αριστεράς. Η 
συζήτηση αυτή θα ολοκληρωθεί στο 23ο Τακτικό 
Συνέδριο του Κόμματος, στις 2-4 Ιούλη. Το Συνέ-
δριο θα καθορίσει την πορεία και τις προτεραι-
ότητες του ΑΚΕΛ για την επόμενη πενταετία, με 
πυξίδα την ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία 
και παρέμβαση του ΑΚΕΛ για το λαό και την πα-
τρίδα μας». 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε.  του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, 
δήλωσε την Τρίτη ότι έχουν δρομολογηθεί οι δια-
δικασίες για συζήτηση του εκλογικού αποτελέσμα-
τος από τα συλλογικά όργανα του κόμματος, τα 
οποία θα αποφασίσουν και σε ό,τι αφορά την προ-
εδρία της Βουλής.  
Σε δήλωση μετά την ανακήρυξη των βουλευτών 

που ανέδειξε η εκλογική διαδικασία της 30ής 
Μαΐου, ο Α. Κυπριανού ευχαρίστησε τις 80.000 
ψηφοφόρους που στήριξαν το ΑΚΕΛ στην εκλο-
γική αναμέτρηση και τις εκατοντάδες εθελοντές 
που εργάστηκαν ακατάπαυστα, και ιδιαίτερα την 
Κυριακή, ώστε να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που 
επιτεύχθηκε. Δήλωσε ότι το αποτέλεσμα τούς λύ-
πησε και πρόσθεσε ότι θα τροχιοδρομηθούν οι 
διαδικασίες που θα επαναφέρουν το ΑΚΕΛ στη 
θέση της πολιτικής σκηνής του τόπου που του 
αξίζει να βρίσκεται, και το χαμόγελο θα ανθίσει 
ξανά στα χείλη τους.  
Στην ερώτηση αν τα κελεύσματα του καιρού δει-

κνύουν ανάγκη για εκ βάθρων ανανέωση της ηγε-
σίας του ΑΚΕΛ, ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του Κόμματος είπε 
ότι είναι θέμα που θα συζητηθεί στο Συνέδριο  
ΤΟ ΑΚΕΛ ΔΕΝ ΚΡΥΦΤΗΚΕ  
Το ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή, μετά την ολο-

κλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων, τοπο-
θετήθηκε για το αποτέλεσμα αναφέροντας πως 
αυτό είναι αρνητικό.  

«Αυτό το αναγνωρίσαμε από την πρώτη στιγμή 
και δεν κρυφτήκαμε πίσω από το γεγονός ότι και 
τα τέσσερα παραδοσιακά κόμματα είχαν απώ-
λειες» ανέφερε σε ανακοίνωση του, προσθέτω-
ντας: «Έχουμε ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες 
για να συζητήσουμε αυτοκριτικά και τολμηρά για 
τα λάθη και τις αδυναμίες μας, που οδήγησαν σε 
αυτό το αποτέλεσμα, να λάβουμε όλες τις απα-
ραίτητες αποφάσεις και σκληρά να εργαστούμε 
για να επανέλθουμε εκεί που η Ιστορία του Κόμ-
ματος επιτάσσει». 
Το ΑΚΕΛ τονίζει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται 

εντός και εκτός Βουλής για προστασία των πολι-
τών από τις κυβερνητικές αντιλαϊκές πολιτικές και 
για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επί-
τευξη της προοδευτικής αλλαγής με κοινωνικό 
πρόσημο στον τόπο μας. Σε αντίθεση με αυτό 
που έκανε το ΑΚΕΛ, η κυβέρνηση και το κυβερνών 
κόμμα του ΔΗΣΥ προσπαθούν να εμφανίσουν το 
εκλογικό αποτέλεσμα ως επιβράβευση της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη. Η αλήθεια όμως είναι ότι 
ο ΔΗΣΥ είχε απώλειες εξαιτίας των πολιτικών και 
συμπεριφορών της κυβέρνησής του που προκά-
λεσαν τον θυμό, την απαξίωση και την απογοή-
τευση στην κοινωνία.

ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΦΕΡΕ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Συνέδριο ΑΚΕΛ 2–4 Ιούλη με αυτοκριτική τόλμη και αποφασιστικότητα
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Προσπάθεια 
επιβάρυνσης με 
€11 εκατ. στους 

καταναλωτές από ΑΗΚ

Ποσό ύψους €11 εκατ. θέ-
λει να μετακυλήσει στους κα-
ταναλωτές η ΑΗΚ, η οποία 
σύμφωνα με την εφημερίδα 
Φιλελεύθερος, ασκεί πίεση 
στην υπουργό Ενέργειας, 
Νατάσα Πηλείδου και παρ’ 
ότι η ΡΑΕΚ είχε αποφασίσει 
από το 2019 να το καταβάλει 
η ίδια η ΑΗΚ, από τα ταμει-
ακά της διαθέσιμα, επειδή 
είχε καθυστερήσει με ευθύνη 
της την αποκατάσταση της 
μονάδας 3 στο Βασιλικό, 
μετά την καταστροφή σημα-
ντικού μέρους της από πυρ-
καγιά. 
Οι πληροφορίες του «Φιλε-
λεύθερου» αναφέρουν πως 
ενώ η απόφαση της ΡΑΕΚ 
το 2019 προέβλεπε να επι-
βαρυνθεί το ταμείο της ΑΗΚ 
(και όχι οι καταναλωτές ρεύ-
ματος) με 14,7 εκατ. ευρώ, 
ως πρόσθετο λειτουργικό κό-
στος που προήλθε από τη 
μη παράδοση, προς χρήση, 
της μονάδας 3 τους μήνες 
Δεκέμβριο 2018 – Ιούλιο 
2019, η ΑΗΚ επανήλθε δύο 
χρόνια μετά και με παρεμβά-
σεις της προς την αρμόδια 
υπουργό διεκδικεί την επι-
στροφή του εν λόγω ποσού, 
μειωμένου κατά 3,7 εκατ. 
Όπως υπενθυμίζει η εφη-
μερίδα, η ΡΑΕΚ είχε ζητήσει 
την ανάκτηση από την ΑΗΚ 
του ποσού των 14,7 εκατ. 
ευρώ, επειδή έκρινε πως η 
καθυστέρηση της ΑΗΚ να 
αποκαταστήσει τις ζημιές στη 
μονάδα 3 είχε επιφέρει πρό-
σθετο κόστος στην τιμή της 
κιλοβατώρας και επιβάρυνε 
τους καταναλωτές, αφού η 
μονάδα 3 θεωρείται η πιο οι-
κονομική της ΑΗΚ. Η ΡΑΕΚ 
είχε υπολογίσει ότι για κάθε 
μήνα καθυστέρησης στην 
παράδοση της μονάδας (Δε-
κέμβριος 2018-Ιούλιος 2019) 
η πρόσθετη οικονομική επι-
βάρυνση των καταναλωτών 
λόγω της καθυστέρησης της 
ΑΗΚ ανερχόταν στο 1,8 εκατ. 
ευρώ ανά μήνα και συνολικά 
14,7 εκατ. 
Στο δημοσίευμα αναφέρε-
ται πως, περίπου δύο χρόνια 
από την απόφαση της ρυθ-
μιστικής Αρχής (η οποία υλο-
ποιήθηκε), το δ.σ. της ΑΗΚ 
επανήλθε και υποστηρίζει ότι 
η πραγματική καθυστέρηση 
που υπήρξε στην αποκατά-
σταση και επαναλειτουργία 
της μονάδας 3 ήταν πολύ μι-
κρότερη και αναλογικά η επι-
βάρυνση της ΑΗΚ θα πρέπει 
να είναι 3,8 εκατ. ευρώ και 
όχι 14,7 εκατ. 

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ζητά την επιστροφή οικοπέδων από άπορες οικογένειες!
Επιστροφή οικοπέδων που παραχωρήθηκαν σε άπο-

ρες οικογένειες στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου 
και μάλιστα ελεύθερα κάθε κατοχής ενώ σε αυτά υπάρ-
χουν κτισμένα σπίτια, ζητά η κυβέρνηση!  Αρκετοί δι-
καιούχοι τέτοιων οικοπέδων, π.χ. στο Φρέναρος, έλα-
βαν τις τελευταίες μέρες επιδόσεις αγωγών από ιδιώτες 
δικηγόρους στους οποίους ανατέθηκαν οι αγωγές από 
τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας με τελεσίγραφο 
δέκα ημερών να εξοφλήσουν τις οφειλές ή να παρα-
δώσουν τα οικόπεδα ελεύθερα κάθε κατοχής πίσω στο 
κράτος. 
Τις αγωγές κίνησε η Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώ-

στου μετά από έγκριση από τη Γενική Εισαγγελία ενα-
ντίον οικογενειών που πήραν οικόπεδα μέσω του σχε-
δίου παραχώρησης οικοπέδου σε οικογένειες με 
χαμηλά εισοδήματα με ενοικιαγορά. 
Τα οικόπεδα αυτά εξοφλούνται με ετήσιες δόσεις οι 

οποίες δεν καταβλήθηκαν στις περιπτώσεις αυτές τα 

τελευταία χρόνια. 
Οι δικαιούχοι όμως, υποστηρίζουν ότι βρέθηκαν ξα-

φνικά ενώπιον εκβιασμού από το κράτος με το τελεσί-

γραφο επιστροφής των οικοπέδων, για άμεση εξό-
φληση ποσών που φτάνουν μέχρι τις 16 χιλιάδες ευρώ 
ενώ δεν υπάρχει τέτοια οικονομική δυνατότητα. 
Η κυβέρνηση διά της Νομικής Υπηρεσίας και μέσω 

των ιδιωτών δικηγόρων υποστηρίζει ότι οι εναγόμενοι 
προειδοποιήθηκαν επανειλημμένως από την Επαρ-
χιακή Διοίκηση Αμμοχώστου για να διευθετήσουν τις 
οφειλές τους, με επιστολές. Ωστόσο, πρόσωπο που 
βρίσκεται σε αυτή τη θέση δήλωσε στη «Χ» ότι δεν 
έλαβε καμία επιστολή και βρέθηκε αντιμέτωπος απευ-
θείας με αγωγή και τελεσίγραφο με προθεσμία δέκα 
ημερών για να εξοφλήσει το οικόπεδο. 
Επίσης, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση για τις χρεώ-

σεις των δικηγόρων που είναι πέραν των χιλίων ευρώ 
για κάθε περίπτωση, ποσά που επίσης είναι άμεσα 
πληρωτέα.  

Τάσος Περδίος

ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ...

Τράπεζες: Χτίζουν κομπόδεμα με πλεονάζουσα ρευστότητα
Οι τράπεζες συνεχίζουν να χτίζουν κομπό-

δεμα αυξάνοντας την πλεονάζουσα ρευστό-
τητά τους εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας 
τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, τον 
Απρίλιο οι καταθέσεις ανήλθαν στα 48,36 δις 
ευρώ σημειώνοντας αύξηση ύψους 233,1 
εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο 
μήνα, ενώ τα δάνεια ανήλθαν στα 31,34 δις 
ευρώ σημειώνοντας μείωση ύψους 78,6 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. 
Δηλαδή η πλεονάζουσα ρευστότητα έφτασε 

στα 17,03 δις ευρώ, ενώ ο λόγος των κατα-
θέσεων προς τα δάνεια διαμορφώθηκε στο 
154%, που είναι από τα πιο υψηλά ποσοστά 
στην ευρωζώνη. Η αύξηση της πλεονάζουσας 
ρευστότητας επιβεβαιώνει ότι οι τράπεζες είναι διστακτικές στην 
παραχώρηση νέων δανείων, κυρίως λόγω της κρίσης του κο-
ρονοϊού. Επισημαίνεται εξάλλου ότι πρόσφατη έρευνα της Κε-
ντρικής Τράπεζας κατέδειξε ότι οι τράπεζες έχουν αυξήσει ση-
μαντικά τα κριτήρια για την παραχώρηση νέων δανείων, αλλά 
και ότι «απ’ αυτή την εξέλιξη επηρεάζονται ιδιαίτερα οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις».  

Υπερχρεωμένα τα νοικοκυριά 
Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα εγχώρια νοικοκυριά 

παραμένουν υπερχρεωμένα, ενώ οι επιχει-
ρήσεις είναι καταχρεωμένες, αφού τα δάνειά 
τους ξεπερνούν τις καταθέσεις. 
Τον Απρίλιο οι καταθέσεις των νοικοκυριών 

ανήλθαν στα 24,96 δις ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση ύψους 99,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα δάνεια 
ανήλθαν στα 12,43 δις ευρώ σημειώνοντας 
αύξηση ύψους 11,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση 
με τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή τα νοικο-
κυριά διατηρούν θετικό υπόλοιπο ύψους 
12,53 δις ευρώ, αλλά είναι υπερχρεωμένα, 
αφού ο λόγος των δανείων προς τις καταθέ-
σεις είναι 49,8%. Επίσης οι καταθέσεις των 
επιχειρήσεων ανήλθαν στα 9,05 δις ευρώ ση-
μειώνοντας αύξηση ύψους 161,5 εκατ. ευρώ 

σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα δάνεια ανήλθαν 
στα 11,31 δις ευρώ σημειώνοντας μείωση ύψους 13,7 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. 
Δηλαδή έχουν αρνητικό υπόλοιπο ύψους 2,277 δις ευρώ, 

ενώ ο λόγος των δανείων προς τις καταθέσεις είναι 125%. Ση-
μειώνεται ότι στα πιο πάνω στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα 
δάνεια τα οποία βρίσκονται στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, 
τα οποία ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ. 

 
Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

ΜΕΙΝΑΜΕ ΣΤΑ... «ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ»

Τα μισά από τα διαρθρωτικά 
ταμεία της ΕΕ έμειναν 
αναξιοποίητα
Το μεγάλο χάσμα το οποίο υπάρχει μεταξύ των «δεσμεύομαι» και 

των έργων που υλοποιεί η κυβέρνηση, αφορά και την απορρόφηση 
κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ την περίοδο 2014 – 2020 εξαγγέλ-

θηκαν έργα ύψους 1,2 δις ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, 
αλλά υλοποιήθηκαν μόλις 654,3 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 56%. 
Σημειώνεται ότι η δυσκολία στην απορρόφηση κονδυλίων από τα 

διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Γενικού 
Λογιστηρίου. 
Ενδεικτικά την περίοδο 2016 – 2020 συμπεριλήφθηκαν στους 

προϋπολογισμούς κονδύλια ύψους 679,3 εκατ. ευρώ για έργα και 
σχέδια, τα οποία είναι συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς πό-
ρους, αλλά υλοποιήθηκαν μόλις 339,1 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 49,9%. 
Επίσης, για το 2021 συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό 271,6 

εκατ. ευρώ, αλλά μέχρι το πρώτο τρίμηνο υλοποιήθηκαν μόλις 25,1 
εκατ. ευρώ ή ποσοστό 9%. Δηλαδή με βάση τις μέχρι στιγμής ενδείξεις 
το 2021 θα είναι μια από τα ίδια.

Ανάπτυξη 3,2% το 
2021, 3,8% το 2022, 
βλέπει για Κύπρο 

η Κομισιόν

Ανάπτυξη 3,2% το 2021 και 
3,8% το 2022 βλέπει η Κομι-
σιόν για την κυπριακή οικο-
νομία στην 10η έκθεση της 
μεταπρογραμματικής επο-
πτείας για την Κύπρο (PPS) 
που έδωσε την Τετάρτη στη 
δημοσιότητα, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι δημοσιονομική 
προοπτική περιβάλλεται από 
σημαντικούς κινδύνους. 
Η έκθεση συνοψίζει τα κύ-
ρια ευρήματα από τη δέκατη 
αποστολή παρακολούθησης 
η οποία πραγματοποιήθηκε 
από τις 8-18 Μαρτίου 2021. 
Δεδομένων των σχετικών 
με το COVID-19 ταξιδιωτι-
κών περιορισμών, η Κομι-
σιόν σημειώνει ότι η απο-
στολή πραγματοποιήθηκε σε 
ψηφιακή μορφή, μέσω βί-
ντεο και με τηλεδιασκέψεις 
με συμμετοχή υπαλλήλων 
της Κομισιόν, σε συνεργασία 
με προσωπικό της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ). 
Πραγματοποιήθηκαν αρκε-
τές διαδικτυακές συναντή-
σεις με τις κυπριακές αρχές, 
τις μεγάλες τράπεζες και τις 
εταιρείες που έλαβαν πί-
στωση. Προσωπικό του Ευ-
ρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας (ESM) συμμετείχε 
στις τηλεδιασκέψεις σχετικά 
με πτυχές που σχετίζονται με 
το Σύστημα έγκαιρης προ-
ειδοποίησης του ESM. Το 
προσωπικό του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) 
προσχώρησε επίσης στο 
πλαίσιο του άρθρου IV.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Δραματική αύξηση των 
ανέργων στις 43.000
Το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο αυξήθηκε στο 9,4% τον Απρίλιο, 

σε σύγκριση με 8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ αντίθετα στις πε-
ρισσότερες χώρες της ΕΕ και της ευρωζώνης σημειώθηκε μείωση. 
Η Κύπρος καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση στην ανεργία μεταξύ 

των κρατών-μελών της ΕΕ και της ευρωζώνης, σύμφωνα με έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία δόθηκε χθες στη 
δημοσιότητα. 
Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο η ανεργία στην Κύπρο έφτασε στο 

9,4%, σε σύγκριση με 8% τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας 
δραματική αύξηση της τάξης του 1,4%. Σημειώνεται μάλιστα ότι αυτή 
είναι η χειρότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ (όπου 
το ποσοστό παρέμεινε αμετάβλητο στο 7,3%), καθώς και της ευρω-
ζώνης (όπου το ποσοστό μειώθηκε οριακά από 8,1% σε 8%). Δηλαδή 
σχεδόν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες παρατηρήθηκε μείωση της 
ανεργίας, κυρίως λόγω της σταδιακής χαλάρωσης των περιοριστικών 
μέτρων, ενώ αντίθετα στην Κύπρο σημειώθηκε δραματική αύξηση. 
Με βάση την έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, η Κύπρος βρί-

σκεται πλέον στην τέταρτη θέση με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, 
πίσω από την Ελλάδα (15,8%, στοιχεία Δεκεμβρίου 2020), την Ισπα-
νία (15,4%) και την Ιταλία (10,7%). Αντίθετα, στην άλλη πλευρά της 
κλίμακας βρίσκονται η Πολωνία (3,1%), η Τσεχία και η Ολλανδία (και 
οι δύο 3,4%) και η Μάλτα (3,8%).  

Μεγαλύτερη αύξηση στις γυναίκες 
Σε πραγματικούς αριθμούς, τον Απρίλιο οι άνεργοι έφτασαν στις 

43 χιλιάδες, σε σύγκριση με 36 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα. Δη-
λαδή αυξήθηκαν κατά 7 χιλιάδες. Στους άνδρες το ποσοστό αυξήθηκε 
στο 9%, σε σύγκριση με 8,2% τον προηγούμενο μήνα, ενώ στις γυ-
ναίκες αυξήθηκε στο 10%, σε σύγκριση με 7,6% τον προηγούμενο 
μήνα. Δηλαδή η αύξηση στις γυναίκες είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύ-
γκριση με τους άνδρες. Σημειώνεται ότι στην ΕΕ και την ευρωζώνη 
το ποσοστό στους άνδρες παρέμεινε αμετάβλητο στο 7% και 7,7% 
αντίστοιχα, ενώ στις γυναίκες μειώθηκε από 8,5% σε 8,4% και από 
7,7% σε 7,6% αντίστοιχα.
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΡΕΝΤΗ

Μειώνονται οι ποινές για τους δράστες (Ρέντη)

Κορωνοϊός: «Πρωταθλήτρια» ξανά η Αττική με 717 κρούσματα

Ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστημιακά 
ιδρύματα του κόσμου, στο επιστημονικό 
πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων, συ-
γκαταλέγεται το Οικονομικό Πανεπιστή-
μιο Αθηνών σύμφωνα με τη διεθνή λίστα 
κατάταξης Πανεπιστημίων Shanghai 
(Academic Ranking of World Universi-
ties). Σημειώνεται πως πρόκειται για 
έναν από τους πιο αναγνωρισμένους φο-
ρείς αξιολόγησης διεθνώς, ο οποίος συ-
γκέντρωσε δεδομένα από 4.000 ιδρύ-
ματα ανώτατης εκπαίδευσης και κατέταξε 
τα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως 
ανά επιστημονικό πεδίο για το 2021. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Οι-
κονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πε-
δίο της «Διοίκησης Επιχειρήσεων (Busi-
ness Administration)» κατατάχθηκε 
μεταξύ των θέσεων 201-300 για το 2021, 
ενώ ήταν και το μοναδικό ελληνικό Πα-
νεπιστήμιο που συμπεριλήφθηκε στα κο-
ρυφαία 400 Πανεπιστήμια παγκοσμίως 
στο εν λόγω πεδίο. Αξιοσημείωτη είναι η 
βελτίωση της θέσης κατάταξης του Ιδρύ-
ματος, καθώς στην αξιολόγηση του 2020 
είχε καταταχθεί μεταξύ των θέσεων 301-
400.

Σταϊκούρας: Επιστέγασμα της 
σκληρής και μεθοδικής δου-
λειάς τα εύσημα των Θεσμώ-
νΩς επιστέγασμα της σκληρής 
εργασίας  της κυβέρνησης χα-
ρακτήρισε σήμερα ο υπουργός 
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκού-
ρας τις θετικές αναφορές που 
διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στην δέκατη έκθεση ενι-
σχυμένης εποπτείας για την 
Ελλάδα Ο κ. Σταϊκούρας δή-
λωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έδωσε σήμερα στη 
δημοσιότητα τη 10η Έκθεση 
Αξιολόγησης των Θεσμών, στο 
πλαίσιο του καθεστώτος Ενι-
σχυμένης Εποπτείας, στο 
οποίο εισήλθε η χώρα το κα-
λοκαίρι του 2018.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Νέα είσοδο στον ραγδαία ανα-
πτυσσόμενο κλάδο των ταχυ-
μεταφορών, ανακοινώνει η Οι-
κογένεια Μαρινάκη. Για το 
σκοπό αυτό ολοκληρώνεται η 
εξαγορά πλειοψηφικού ποσο-
στού στην εταιρία ταχυμεταφο-
ρών COURIER CENTER που 
δραστηριοποιείται στην ελλη-
νική αγορά από το 1997. 
Για το νέο εγχείρημα δημιουρ-
γείται ένα νέο Group Eταιριών 
που δραστηριοποιείται στον το-
μέα των υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές (consumer serv-
ices) την ευθύνη του οποίου 
έχει αναλάβει ο κ. Χρήστος Κα-
λογεράκης ως Διευθύνων Σύμ-
βουλος. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνονται οι ποινές για τους δράστες 
της διπλής δολοφονίας αστυνομικών 
στου Ρέντη. Μειώνονται οι ποινές που 
είχαν επιβληθεί στους δράστες της αιμα-
τηρής συμπλοκής πριν από 10 χρόνια 
στην περιοχή του Ρέντη, με θύματα τους 
δύο νεαρούς αστυνομικούς της ομάδας 
ΔΙΑΣ, Γιώργο Σκυλογιάννη και Γιάννη 
Ευαγγελινέλη. Ο Άρειος Πάγος αφού 
απέρριψε τις αιτήσεις αναιρέσεως των 
ομογενών από την Ρωσία ανέπεμψαν 
την υπόθεση στο Εφετείο προκειμένου 
να εναρμονιστούν με το ύψος των ποι-
νών που εφαρμόζονται με βάσει τον νέο 
Ποινικό Κώδικα που έχει τεθεί σε ισχύ 
από τον Ιούλιο του 2019. Πάντως οι αρε-
οπαγίτες, εκτός από την απόρριψη των 

αιτήσεων αναίρεσης των κατηγορουμέ-
νων, προχώρησαν και στην απόρριψη 
αιτήματος αναγνώρισης ελαφρυντικών, 
όπως είναι του πρότερου σύννομου βίου 
και της καλής συμπεριφοράς μετά την 
τέλεση της πράξης όταν ο κατηγορούμε-
νος είναι κρατούμενος.Υπενθυμίζεται, ότι 
η δολοφονία των δύο ανδρών της ομά-
δας ΔΙΑΣ είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο 
την 1η Μαρτίου του 2011, όταν οι κατη-
γορούμενοι με την απειλή Καλάσνικοφ 
λήστεψαν περίπτερο στην περιοχή του 
Μενιδίου και στην συνέχεια, μετά από 
καταδίωξη αστυνομικών, γάζωσαν τους 
δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ με αποτέ-
λεσμα να σκοτώσουν τους δύο αστυνο-
μικούς, 22 και 23 χρονών αντίστοιχα, και 
να τραυματίσουν ακόμα δύο συναδέλ-
φους τους.Οι δύο βασικοί κατηγορούμε-
νοι έχουν καταδικαστεί ως οι φυσικοί αυ-
τουργοί της δολοφονίας των 
αστυνομικών από το Πενταμελές Εφε-
τείου Αθηνών σε δις ισόβια κι 66 έτη κά-
θειρξη, ενώ οι υπόλοιποι εννέα καταδι-
κάστηκαν σε ποινές από δύο έτη 
φυλάκισης έως οκτώ χρόνια κάθειρξη. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Στην Αττική εντοπίστηκαν για ακόμα ένα 
εικοσιτετράωρο τα περισσότερα κρού-
σματα κορωνοϊού, σύμφωνα με τη γεω-
γραφική κατανομή που ανακοίνωσε ο 
ΕΟΔΥ καθώς από τα 1.381 νέα κρού-
σματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, οι 
717 νέες μολύνσεις εντοπίζονται στο Λε-
κανοπέδιο. Τριψήφιος είναι και ο αριθμός 
μολύνσεων στη Θεσσαλονίκη με 110 
νέες μολύνσεις. Αναλυτικότερα στις πε-
ριφερειακές ενότητες που ανήκουν στην 

Αττική, εντοπίστηκαν: Ανατολική Αττική: 
72 κρούσματαΒόρειος Τομέας Αθηνών: 
74 κρούσματα 
Δυτική Αττική: 37 κρούσματα Δυτικός Το-
μέας Αθηνών: 128 κρούσματα 
Κεντρικός Τομέα Αθηνών: 202 κρού-
σματα Νήσων: 5 κρούσματα Νότιος Το-
μέας Αθηνών: 74 κρούσματα Πειραιώς: 
125 κρούσματα Τα κρούσματα ανά Πε-
ριφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανία 
21, Αττική 717, Αργολίδα 5, Αρκαδία 2, 

Άρτα 2, Αχαΐα 47, Βοιωτία 8, Γρεβενά 7, 
Δράμα 4, Εύβοια 14 Ηλεία 6, Ημαθία 13 
Ηράκλειο 25 Θεσσαλονίκη 110 Θήρα 2 
Ιωάννινα 21 Καβάλα 7 Κάλυμνος 2 Καρ-
δίτσα 4 Καστοριά 2 Κέρκυρα 12 Κιλκίς 5 
Κοζάνη 13 
Κορινθία 6 Κως 2 Λακωνία 3 Λάρισα 34 
Λασίθι 6 Λέσβος 3 Λευκάδα 1 Μαγνησία 
26 Μεσσηνία 11 Νάξος 1 Ξάνθη 5 Πάρος 
3 Πέλλα 15 Πιερία 16 Ρέθυμνο 7 Ροδόπη 
2 Ρόδος 13 Σάμος 2 Σέρρες 7 Τήνος 2 
Τρίκαλα 10 Φθιώτιδα 11 Φλώρινα 10 
Φωκίδα 8 Χαλκιδική 4 Τα στοιχεία του 
ΕΟΔΥ Συγκεκριμένα, σήμερα, Τετάρτη 2 
Ιουνίου, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε: 
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα 
κρούσματα της νόσου που καταγράφη-
καν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.381, 
εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν 
ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. 
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 
ανέρχεται σε 405.542 (ημερήσια μετα-
βολή +0.3%), εκ των οποίων 51.2% άν-
δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα των τελευταίων 7 ημερών, 37 
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από 

το εξωτερικό και 1.863 είναι σχετιζόμενα 
με ήδη γνωστό κρούσμα. To �� για την 
επικράτεια εκτιμάται σε 0.85 (95%Crl: 
0.16 - 1.55). Οι νέοι θάνατοι ασθενών 
με COVID-19 είναι 23, ενώ από την 
έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί 
συνολικά 12.145 θάνατοι. Το 95.2% είχε 
υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών 
και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που 
νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 486 
(60.6% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους 
είναι 67 έτη. To 86.4% έχει υποκείμενο 
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. 
Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλ-
θει από τις ΜΕΘ 2.462 ασθενείς. Οι ει-
σαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα 
νοσοκομεία της επικράτειας είναι 198 
(ημερήσια μεταβολή +14.45%). Ο μέσος 
όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 
194 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των 
κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 
106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θα-
νόντων είναι 78 έτη.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
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Επαφές Υφ. Τουρισμού στο Λονδίνο με στόχο 
το «πράσινο» από Βρετανία, παράλληλα με Ρωσία
Τη βελτιωμένη επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου ενόψει των 

ανακοινώσεων της βρετανικής κυβέρνησης για την επικαιροποι-
ημένη κατηγοριοποίηση των χωρών προέβαλε ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος σε επαφές του στο Λονδίνο. 

 Το ταξίδι του κ. Περδίου σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία, τις 
κατά σειρά δύο μεγαλύτερες τουριστικές αγορές της Κύπρου, 
στοχεύει στη προβολή της βελτιωμένης εικόνας με στόχο την 
αναβάθμιση της Κύπρου στη πράσινη κατηγορία της Βρετανίας, 
αλλά και την επανέναρξη των ναυλωμένων πτήσεων από τη Ρω-
σία, που θα οδηγήσουν στην αύξηση των τουριστικών αφίξεων. 

 Σήμερα ο κ. Περδίος αναχωρεί από το Λονδίνο για την Αθήνα 
και τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Τουρισμού (UNWTO), ενώ το Σάββατο μεταβαίνει στη 
ρωσική πρωτεύουσα. 

  
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ από το Λονδίνο, ο Υφυπουργός Τουρι-

σμού, ανέφερε πως οι συναντήσεις αυτές έγιναν ενόψει των νέων 
ανακοινώσεων της Βρετανίας για την κατηγοριοποίηση των χω-
ρών που αναμένονται εντός των ημερών. 

 «Γι’ αυτό επιλέξαμε αυτή τη στιγμή να προβούμε στην ενημέ-
ρωση, βλέπουμε την βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας και 
έπονται ανακοινώσεις από την βρετανική κυβέρνηση και θέλαμε 
να βεβαιωθούμε ότι το μήνυμά μας θα περάσει πριν ληφθούν οι 
αποφάσεις αυτές», είπε. 

 Όπως είπε, «ο κύριος στόχος της επίσκεψης μας ήταν να 
προβούμε σε μια κατ’ ιδίαν ενημέρωση της βρετανικής πλευράς 
για τον τρόπο που η Κύπρος διαχειρίζεται την πανδημία και την 
πρόοδο στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Πρόσθεσε πως «θέλαμε 
να είμαστε σίγουροι ότι έχουν υπόψη τους τα σωστά στοιχεία 
ενόψει των επερχόμενων αποφάσεων για την επιδημιολογική ει-
κόνα της Κύπρου». 

 Σύμφωνα με τον κ. Περδίο, στις επαφές του με την βρετανική 
πλευρά, δόθηκε «ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι από όλους 
καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς η Κύπρος έχει το χα-
μηλότερο ποσοστό θετικότητας και τον υψηλότερο αριθμό τεστ, 
ενώ ο ρυθμός αναπαραγωγής της νόσου στην Κύπρο βρίσκεται 

περίπου στο 0,5%». 
 «Τα στατιστικά αυτά, δηλαδή το ποσοστό θετικότητας και το 

R, είναι αρκετά χαμηλότερα από τους αντίστοιχους δείκτες της 
ίδιας της Βρετανίας», είπε, προσθέτοντας ότι μεταφέρθηκε ότι 
κάθε δύο εβδομάδες κάνουμε αριθμό τεστ που ισούται με το σύ-
νολο του πληθυσμού μας». 

 Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ζήτησε από τους συνομιλητές του 

να του επιδείξουν άλλη χώρα στην Ευρώπη και Μεσόγειο που 
έχει τέτοιο ποσοστό θετικότητας και κάνει τεστ όλο τον πληθυσμό 
της κάθε δύο εβδομάδες. 

 Όσον αφορά το εμβολιαστικό πρόγραμμα, ο κ. Περδίος είπε 
πως ενημέρωσε τους Βρετανούς ότι πάνω 50% του πληθυσμού 
μας έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση και ότι ο προγραμματι-
σμός προνοεί ότι μέχρι τα τέλη του μήνα θα φτάσουμε στο 65%. 

 «Τους είπαμε ότι ήδη τελείωσε στην Κύπρο ο πρώτος κύκλος 
εμβολιασμών και δίνεται και η ευκαιρία για εμβολιασμό 18χρο-
νων», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό σημαίνει ότι και νεαροί σε 
διάφορους τομείς, όχι μόνο στον τουριστικό τομέα, κατάφεραν 
να εμβολιαστούν. 

 Με την ινδική μετάλλαξη του ιού να προκαλεί αυξημένη ανη-
συχία στις βρετανικές αρχές, ο κ. Περδίος ενημέρωσε τους συ-
νομιλητές του ότι ελάχιστα ήταν τα κρούσματα της ινδικής μετάλ-
λαξης στην Κύπρο και ότι αυτά εντοπίστηκαν στο αεροδρόμιο 
και εισήλθαν αμέσως σε καραντίνα. 

 Σημείωσε ακόμη ότι από οι χώρες στις οποίες καταγράφηκαν 
μεταλλάξεις με αυξημένη μετάδοση, όπως Ινδία, Νότιος Αφρική 
και Βραζιλία, δεν άνοιξαν ποτέ κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
και δεν υπάρχει σκέψη να ανοίξουν στο άμεσο μέλλον. 

 Ο κ. Περδίος τόνισε ότι πέραν αυτής της διά ζώσης ενημέρω-
σης, ενημέρωση γίνεται ήδη σε εβδομαδιαία βάση εδώ και ένα 
μήνα. «Είναι πλήρως ενήμεροι για την βελτίωση της επιδημιολο-
γικής εικόνας», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι βρετανικές αρχές 
ακολουθούν μια πολύ προσεκτική προσέγγιση και εξετάζουν αυ-
στηρά τα επιδημιολογικά στοιχεία της κάθε χώρας. 
Ρωσία: Στόχος οι ναυλωμένες πτήσεις 
 Ο κ. Περδίος ταξιδεύει για την Μόσχα το Σάββατο, προκειμένου 

να προωθήσει την επανέναρξη των ναυλωμένων πτήσεων, έπειτα 
από τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της Κύπρου, εξη-
γώντας ότι ήδη οι δρομολογημένες (τακτικές) πτήσεις διενεργού-
νται. 

 «Η επίσκεψή μας στη Μόσχα αποσκοπεί στο να επιτραπούν 
πλέον και οι ναυλωμένες πτήσεις, οι οποίες θα φέρουν τα αυξη-
μένα νούμερα», εξήγησε. 

 Καταλήγοντας, ο κ. Περδίος τόνισε πως «η βελτίωση της επι-
δημιολογικής μας εικόνας μας επιτρέπει ως Υφυπουργείο Τουρι-
σμού να σπρώχνουμε πιο έντονα προς αυτή την κατεύθυνση και 
με πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση».

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΜΕ PCR ΚΑΙ RAPID TEST ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ

Τα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσαν ανακοινωθέν με το 
οποίο γνωστοποιούν ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτή-
των επιβεβαίωσαν την συμφωνία για επαναλειτουρ-
γία των σημείων διέλευσης από και προς τα κατε-
χόμενα από την ερχόμενη Παρασκευή 4 Ιουνίου, 
συγχρονίζοντας τα μέτρα που λαμβάνονται από τις 
δύο πλευρές κατά της πανδημίας. 
Τα Ηνωμένα Έθνη επισημαίνουν ότι το αποτέλε-

σμα αυτό επιτεύχθηκε χάριν στις προσπάθειες που 
κατέβαλαν εδώ και βδομάδες οι διαπραγματευτές 
των δύο πλευρών Ανδρέας Μαυρογιάννης και Ερ-
κιουν Ολγκιούν υπό την αιγίδα της ειδικής αντιπρο-
σώπου του ΓΓ του ΟΗΕ κ. Σπέχαρ. 
Ως προς την καθ αυτή συμφωνία, αναφέρεται ότι 

η Δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Υγεία θα 
αξιολογεί την επιδημιολογική κατάσταση κάθε δεύ-
τερη βδομάδα και αναλόγως θα την κατηγοριοποιεί 
σε τρία επίπεδα βάσει των οποίων θα καθορίζονται 
και οι ρυθμίσεις στα οδοφράγματα. 
Πρόκειται για τα επίπεδα: 
1 ΠΡΑΣΙΝΟ : που δεν προυποθέτει οποιουσδή-

ποτε περιορισμούς 

2 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: απαιτείται αρνητικό PCR ή RAPID 
τεστ προ 7 ημερών. 

 
3. ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ: Στην κατηγορία αυτή τα οδο-

φράγματα κλείνουν για το ευρύ κοινό, θα επιτρέπο-
νται οι διελεύσεις μόνο για σκοπούς υγείας με αρ-
νητικό PCR προ 72 ωρών, ενώ οι διελεύσεις για 
σκοπούς εργασίας, εκπαίδευσης και διαμονής θα 
επιτρέπονται με την επίδειξη ραπιτ τεστ η PCR 7 
ημερών. Την Παρασκευή σύμφωνα με τα Ηνωμένα 
Έθνη όλα τα σημεία διέλευσης θα ανοίξουν με βάση 
την ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ κατηγορία δηλαδή όσοι θα διέλ-
θουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους αρνητικό PCR ή 
RAPID τεστ προ 7 ημερών. Σύμφωνα με τα Ηνω-
μένα Έθνη Τα μέτρα για όσους έχουν εμβολιαστεί 
είναι υπό μελέτη και θα ανακοινωθούν σε μεταγενέ-
τερο στάδιο. Το άνοιγμα όλων των σημείων διέλευ-
σης, καταλήγουν τα ηνωμένα Έθνη, θα διευκολύνει 
την ελεύθερη κυκλοφορία, θα προωθήσει τις επαφές, 
θα δημιουργήσει εμπιστοσύνη και θα έχει γενικά θε-
τικό κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο σε όλο το νησί.

Ανοίγουν με πορτοκαλί ένδειξη 
τα οδοφράγματα

ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΚΙΝΑ

Eνας 41χρονος άνδρας στην ανατολική κινεζική 
επαρχία Ζιανγκσού επιβεβαιώθηκε ότι είναι το πρώτο 
κρούσμα μόλυνσης ανθρώπου με ένα σπάνιο στέ-
λεχος της γρίπης των πτηνών, γνωστό ως H10N3, 
ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική Επιτροπή Υγείας 
του Πεκίνου (NHC). 
Πολλά διαφορετικά στελέχη της γρίπης των πτη-

νών υπάρχουν στην Κίνα και ορισμένα σποραδικά 
μολύνουν ανθρώπους, συνήθως εκείνους των 
οποίων η εργασία περιλαμβάνει τη συχνή επαφή με 
πουλερικά. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το H10N3 
μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα σε ανθρώπους. 
Ο άνδρας, κάτοικος της πόλης Ζενζιάνγκ, νοση-

λεύτηκε στις 28 Απριλίου και διαγνώστηκε με H10N3 
στις 28 Μαΐου, ανέφερε η NHC. Δεν έδωσε λεπτο-
μέρειες σχετικά με το πώς μολύνθηκε ο 41χρονος. 
Η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον σταθερή 
και είναι έτοιμος να πάρει εξιτήριο. 
Οι έρευνες σε ανθρώπους με τους οποίους είχε 

έρθει σε στενή επαφή δεν εντόπισαν άλλα κρού-
σματα, τόνισε η κινεζική επιτροπή. Δεν έχουν ανα-
φερθεί άλλες περιπτώσεις ανθρώπινης λοίμωξης με 
H10N3 παγκοσμίως, πρόσθεσε. 

Το H10N3 είναι χαμηλής παθογονικότητας, που 
σημαίνει ότι προκαλεί σχετικά λιγότερο σοβαρή 
ασθένεια σε πουλερικά και είναι απίθανο να προκα-
λέσει ένα ξέσπασμα μεγάλης κλίμακας, πρόσθεσε 
το NHC. 
Ο ΠΟΥ απαντώντας σε ερώτηση του Reuters στη 

Γενεύη, δήλωσε: "Η πηγή της έκθεσης του ασθενούς 
στον ιό H10N3 δεν είναι γνωστή αυτή τη στιγμή και 
δεν εντοπίστηκε καμία άλλη μόλυνση κατά την επεί-
γουσα παρακολούθηση στον τοπικό πληθυσμό. 
Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη μετάδο-
σης από άνθρωπο σε άνθρωπο". "Οσο οι ιοί της 
γρίπης των πτηνών κυκλοφορούν στα πουλερικά, η 
σποραδική μόλυνση της γρίπης των πτηνών σε αν-
θρώπους δεν αποτελεί έκπληξη, γεγονός που απο-
τελεί έντονη υπενθύμιση ότι η απειλή μιας πανδημίας 
γρίπης είναι επίμονη", πρόσθεσε ο ΠΟΥ. Το στέλεχος 
δεν είναι "ένας πολύ κοινός ιός", δήλωσε ο Φίλιπ 
Κλάες, περιφερειακός συντονιστής εργαστηρίου του 
Κέντρου Εκτάκτων Καταστάσεων του Οργανισμού 
Τροφίμων και Γεωργίας για Διασυνοριακές Ζωικές 
Ασθένειες στο περιφερειακό γραφείο για την Ασία 
και τον Ειρηνικό.

Πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο του 
στελέχους H10N3 της γρίπης των πτηνών 
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ΑΚΕΛ: Τώρα είναι η ώρα!
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

▪�  Αποτελέσματα βουλευτικών εκλογών που διεξήχθηκαν 
στην Κύπρο την περασμένη Κυριακή 30 Μαΐου 2021 

 
ΕΔΡΕΣ:  
ΔΗΣΥ..............17 •έχασε 1 έδρα 
ΑΚΕΛ.............15 •έχασε 1 έδρα 
ΔΗΚΟ..............9 
ΕΛΑΜ..............4 •κέρδισε 2 έδρες 
ΕΔΕΚ..............4  •κέρδισε 1 έδρα   
ΔΗΠΑ..............4 •πρώτη φορά  
ΟΙΚΟΛ.............3 •κέρδισαν 1 έδρα  
Νικητές: ΔΗΣΥ 17, ΕΔΕΚ 4, ΕΛΑΜ 4, ΔΗΠΑ 4 σύνολο 

29 έδρες, έχουν πλειοψηφία σε ένα σύνολο 56 εδρών. 
(Οι Οικολόγοι, που αύξησαν τις έδρες τους από δύο στις 
τρεις, περίμεναν πολύ περισσότερα.) 

Αποχή 36% ελάχιστο πιο πάνω από το ποσοστό των 
εκλογών του 2016. 

Ηττημένος ο κυπριακός λαός για τον οποίο έρχονται 
χρόνια δύσκολα.  

Αφήνω στην άκρη αντικειμενικές αιτίες (η κυβέρνηση 
έδωσε κάποιες παροχές και βοήθεια σε κόσμο που επη-
ρεάστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού) και το θλιβερό 
ότι μια μερίδα του λαού δεν  διαμαρτύρεται για τα σκάν-
δαλα ολκής, διάλυση συνεργατισμού κ.ά. ούτε για τα με-
γάλης έκτασης φαινόμενα διαφθοράς (σίγουρα δεν είναι 
λίγοι που αποδέχονται το  ρουσφέτι ως αναγκαίο κακό 
της κυπριακής κοινωνίας ) και εκφράζω κάποιες πρώτες 
σκέψεις  που αφορούν στον υποκειμενικό παράγοντα και 
συγκεκριμένα στο ΑΚΕΛ, το οποίο υπέστη πανωλεθρία. 

Σε σύγκριση  με τις εκλογές του 2016,το κόμμα των ερ-
γαζομένων έχασε 3.3% και μια έδρα. 

Ναι έχασε και ο ΔΗΣΥ 2.9% και μια έδρα, αλλά κέρδισε 
τη μάχη! Ασυζητητί. 

Από το 2011 το ΑΚΕΛ  έχασε γύρω στο 10%! Τώρα 
είναι η ώρα για σημαντικές αλλαγές! 

Τις χρειάζεται ο λαός και ο  τόπος! 
Χωρίς να αλλάξει την ιδεολογία του και τους στόχους 

του, το ΑΚΕΛ οφείλει να κάνει ανοίγματα, να δημιουργήσει 
συνθήκες για να κερδίσει  αξιόλογους ανθρώπους αγωνι-
στές που να  έχουν  τη συλλογικότητα στην ημερήσια διά-
ταξη και τον ατομικισμό και τις καριέρες στον σκουπιδοτε-
νεκέ. Αξιοκρατία μέσα στο κόμμα και πραγματική 
δημοκρατία. Κανεί και με τις οικογένειες. Έλεος. 

Στην Πάφο έφυγε ο βουλευτής Φακοντής ήρθε άλλος 
Φακοντής. Ο πρώτος είναι ο επαρχιακός Γραμματέας 
ΑΚΕΛ Πάφου και ο δεύτερος ο νέος βουλευτής του κόμ-
ματος στην Πάφο.  

Στην Αμμόχωστο συνταξιοδοτήθηκε η βουλευτής Κου-
κουμά. Έφυγε και ήρθε ο Κουκουμάς, ο γιος της, που εξε-
λέγη βουλευτής στην Αμμόχωστο. 

Δεν αμφισβητώ τις ικανότητες κανενός. Δεν είναι προ-
σωπικό το θέμα.  Απλά αναφέρομαι σε φαινόμενα που 
αφορούν το σύνολο. 

Το ΑΚΕΛ δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ανήκει στο λαό, 
είναι δημιούργημα, κατάκτηση του λαού.  

Το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ θα μπορούσε να ήταν πολύ 
καλύτερο.  

Μα χρειαζόταν όλοι οι υψηλόβαθμοι έμμισθοι του κόμ-
ματος να είναι υποψήφιοι βουλευτές; 

Μα ποιοι θα μείνουν στο κόμμα όταν όλοι θέλουν να γί-
νουν βουλευτές; Κάποιοι υποτιμούν τους έμμισθούς του 
κόμματος. Και ποιοι ικανότατοι και προοδευτικοί άνθρωποι 
θα πλησιάσουν το κόμμα κάτω αυτές τις μη ομαλές συν-
θήκες; 

Υπόψη, στις εκλογές της περασμένης Κυριακής αυτοί 
που εξελέγησαν, εκτός από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, 
είναι κομματικοί. Όλοι! Πού πήγαν Αριστερά και Νέες Δυ-
νάμεις; 

Ποιος θα κοντέψει; 
Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πραγματικές πιθανότητες 

να εκλεγούν και όχι απλά να μπαίνουν στο ψηφοδέλτιο 
για να φέρνουν ψήφους. Για τους αγώνες μέσα και έξω 
από τη Βουλή, περισσότερο για τους αγώνες έξω από τη 
Βουλή.  

Ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οι διεκδικήσεις και η επί-
λυση προβλημάτων γίνονται  με συλλογικούς αγώνες και 
όχι ατομικά. Αρχές, αξίες, ιδανικά, γνώση, κρίση, συνεί-
δηση. Ιδεολογική δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Ιδεολογική 
δουλειά στα στελέχη στα μέλη, στον κόσμο της Αριστεράς 
και στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό κόσμο. Κά-
ποιοι θέλουν και απαιτούν και δεν τους νοιάζει αν πάρουν 

αδικώντας άλλους που δικαιούνται. Πρώτα δικαιούνται αυ-
τοί που δοκιμάζονται σκληρά, αυτοί που δυστυχούν. Για 
αυτούς πρέπει να αγωνίζεται το ΑΚΕΛ και ιδιαίτερα οι βου-
λευτές του και όχι αν θα ανεβεί η κλίμακα κάποιου κυβερ-
νητικού που δεν το αξίζει, που δεν δικαιούται.  

Οι θέσεις του κόμματος στο Κυπριακό σωστές. Και στα 
κοινωνικό-οικονομικά. Και όχι μόνο. Αλλαγές μόνο σε ζη-
τήματα  τακτικής και επικοινωνίας. Εκεί που χρειάζεται να 
γίνουν  αλλαγές και στα πρόσωπα. Οι κατάλληλοι στα κα-
τάλληλα πόστα. Δημοκρατία και αξιοκρατία στην πράξη.  

Το ΑΚΕΛ παραμένει η μόνη επιλογή. Τώρα είναι η ώρα 
για αλλαγές μέσα στα πλαίσια της ιδεολογίας, των  αρχών 
και των  στόχων.

του 
Βασίλη Κωστή 

Η πατριαρχία ήταν ιστορική φάση 
της τελευταίας περιόδου του πρω-
τόγονου κοινοτικού συστήματος, 
που χαρακτηρίζεται από την κυ-
ρίαρχη θέση του άντρα στην οικο-
νομία, και στις φυλετικές κοινότητες 
που αποτελούνταν από 
φατρίες (ομάδες γενών). Η πα-
τριαρχία γεννιέται σε μια περίοδο, 
όπου, με αφετηρία τον πρώτο με-
γάλο κοινωνικό καταμερισμό της 
εργασίας- χωρισμός της κτηνοτρο-
φίας από τη γεωργία- οι παραγω-
γικές δυνάμεις, οι συνηθισμένες 
ανταλλαγές, η ατομική ιδιοκτησία 
και η εργασία αναπτύσσονται με 
γοργούς ρυθμούς. Η πατριαρχική 
οικογένεια κατάγεται από τη μονο-
γαμική οικογένεια. Μέσα στη ζευ-
γαρωτή (κατά ζεύγη) οικογένεια ο 
ρόλος του πατέρα είναι ισότιμος με 
της μητέρας. Στο βαθμό και στο μέ-
τρο που αναπτύσσονται η κτηνο-
τροφία και η γεωργία, 

με βάση τον κοινωνικό καταμερι-
σμό της εργασίας, μεγαλώνει και ο 
ρόλος του άντρα, που γίνεται σιγά-
σιγά ο αρχηγός της οικονομικής 
δραστηριότητας. Τα κοπάδια απο-
τελούσαν τις νέες πηγές κέρδους, 
η εξημέρωση των ζώων αρχικά και 
η φύλαξή τους ύστερα ήταν δου-
λειά του άντρα. Σ ‘αυτόν ανήκαν 
τα ζώα, σ' αυτόν τα εμπορεύματα, 
και οι σκλάβοι, που αποκτήθηκαν 
με ανταλλαγή ζώων. 

Άλλοτε, όταν δηλαδή η οικιακή οι-
κονομία είχε συλλογικό χαρακτήρα, 
η γυναίκα έπαιζε τον κύριο ρόλο 
μέσα στην κοινωνία.  

Τώρα, με την ανάπτυξη της κτη-
νοτροφίας και την εμφάνιση των 
επαγγελμάτων, με τη μεταβολή της 
οικιακής οικονομίας σε συμπλή-
ρωμα σε εξάρτημα της βασικής πα-
ραγωγής, η γυναίκα αποσύρεται 
σε δεύτερο πλάνο. Στο καθεστώς 
της μητριαρχίας, η ιδιότητα του γο-
νιού καθοριζόταν από τη γραμμή 

της γυναίκας. Ο άντρας δεν είχε 
εξουσία ούτε πάνω στη γυναίκα 
ούτε και πάνω στα παιδιά.  

Τώρα, με την εξαφάνιση της μη-
τριαρχίας, ο άντρας αναγνωρίζεται 
πατέρας των παιδιών του. Τόσο η 
γυναίκα του, όσο και τα παιδιά του, 
τού ανήκουν με την έννοια της ιδιο-
κτησίας. 

Η κατάργηση του μητρικού δι-
καίου ανέτρεψε την κληρονομική 
τάξη. Τα παιδιά γίνονται κληρονό-
μοι του πατέρας τους. Από 
εδώ προέρχεται η συγκέντρωση 
του πλούτου στα χέρια μερικών οι-
κογενειών, 

πράγμα που οξύνει περισσότερο 
την οικονομική ανισότητα και απο-
συνθέτει τη φυλετική κοινότητα, 
στην οποία αντιτίθεται, στο εξής, η 
μεγάλη πατριαρχική οικογένεια. 

Η πατριαρχική οικογένεια είναι, 
πριν απ’ όλα, μια οικονομική ενό-
τητα. Είναι μια οικονομική κοινό-
τητα, σε οικιακά οικογενειακά πλαί-
σια, είναι ο συλλογικός ιδιοκτήτης 
όλων των μέσων παραγωγής. 

Αποτελείται από πολλές γενιές 
συγγενών, σε ευθεία γραμμή, που 
υποτάσσονται στην εξουσία του 
πατέρα ή ενός από τους γεροντό-
τερους της κοινότητας. Την πα-
τριαρχική οικογένεια τη συναντάμε 
σ' όλους τους λαούς στην εποχή 
της παρακμής του πρωτόγονου 
κοινοτικού συστήματος. 

Με μια νέα ανάπτυξη των παρα-
γωγικών δυνάμεων, της ατομικής 
ιδιοκτησίας και των ανταλλαγών, η 
πατριαρχική οικογένεια εξαρθρώ-
νεται σε μικρές, ξεχωριστές  μονο-
γαμικές οικογένειες. 

Η πατριαρχική οικογένεια αποτέ-
λεσε ένα καθολικό μεταβατικό 
σχήμα που κατέληξε αργότερα στο 
πρωτόγονο αγροτικό κοινοτικό σύ-
στημα.

Η θέση του άντρα 
στον αρχαίο κόσμο 
του Βασίλη Κωστή 
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Της  
Έλισσας  
Ξενοφώντος  
 
Φιλόλογος 

 

Έχεις ζήσει ένα τραυματικό 
γεγονός απειλητικό για τη ζωή, 
τη σωματική ή και τη συναισθη-
ματική σου ασφάλεια όπως ένα 
ατύχημα; Βίωσες ή ήσουνα 
μάρτυρας ενός βίαιου περιστα-
τικού; Αν ναι, τότε σίγουρα θα 
έχεις οδηγηθεί σε μια ποικιλία 
αντιδράσεων που ονομάζεται 
μετατραυματικό στρες δηλαδή 
το στρες που ακολουθεί μετά 
από ένα τραυματικό γεγονός. 
Όσοι είστε δυνατοί χαρακτήρες 
δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε 
ούτε καν να διαβάσετε αυτό το 
άρθρο. Απλά δεν σας αφορά. 
Μόνο αφορά τους πιο ευαίσθη-
τους, πιο αδύνατους χαρακτή-
ρες όπως είναι ίσως οι περισ-
σότεροι εμείς. Αυτοί που δεν 
φοράνε μάσκα για να κρύψουν 
τα αισθήματά τους και όμως       
είναι δυνατοί γιατί μπορούν να 
παραδεχτούν το φόβο που τους 
καταβάλει και μπορούν να         
παραδεχτούν σε μια συζήτηση 
φίλων ή και  δημόσια «Ναι ρε 
φίλε…φοβήθηκα και δεν μπορώ 
να το ξεπεράσω!». Απλά και 
ωραία σαν να μην συμβαίνει       
τίποτα!Αυτές τις αντιδράσεις 
μπορεί να τις εκδηλώσουν όσοι 
έχουν εμπλακεί οι ίδιοι στο 
τραυματικό περιστατικό αλλά 
ακόμα και όσοι υπήρξαν          
μάρτυρες του περιστατικού ή 
ακόμα και όσοι άκουσαν γι’ αυτό 
από άλλους ή το παρακολού-
θησαν στην τηλεόραση. Τόσο 
πολύ; Ναι, τόσο πολύ! Δεν θα 
ήθελα να ρωτήσω αν θυμάστε 
κάτι που έχετε δει στην τηλεό-
ραση ή στον κινηματογράφο σε 
κάποια ηλικία, μια σκηνή ας 
πούμε,  που σας έχει καρφωθεί 
στη μνήμη και δεν λέει να            
ξεκολλήσει. Και ο αιώνας έχει 
αλλάξει, 21ο έχουμε τώρα, μην 
το ξεχνάτε,  αλλά μέσα στο 
μυαλό σας έχει το συγκεκριμένο 
περιστατικό κολλήσει με σού-
περ κόλλα! Όλοι οι άνθρωποι 
δεν μοιάζουν μεταξύ τους,          
κανένας άνθρωπος δεν είναι 
ίδιος με τον άλλο, ωστόσο       
μπορεί να υπάρχουν κάποιες 
ομοιότητες στις αντιδράσεις των 
ανθρώπων μετά από ένα τραυ-

ματικό περιστατικό. Το πώς 
αντιδρά ο καθένας εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες και 
μερικές αντιδράσεις μπορεί να 
φαίνεται ότι δεν έχουν καμία 
σχέση με το τραύμα. Όμως, 
όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι 
φυσιολογικές αντιδράσεις σε 
ένα μη φυσιολογικό γεγονός. 
Στους περισσότερους ανθρώ-
πους αυτές οι εκδηλώσεις          
αρχίζουν σιγά - σιγά να ξεθω-
ριάζουν μέσα σε ένα μικρό      
χρονικά διάστημα. Μπορεί και 
σε τέσσερις εβδομάδες κάποιος 
να το έχει ξεπεράσει. Κάποιοι 
άλλοι δυσκολεύονται πιο πολύ, 
ίσως πολύ πολύ, ίσως τόσο 
πολύ… που πιο πολύ δεν έχει. 
Χρειάζονται χρόνο για να         
ανταπεξέλθουν στο τραύμα, να 
σκεφτούν γι’ αυτό, να κλάψουν, 
να το συζητήσουν με τους          
άλλους, να προσπαθήσουν να  
κατανοήσουν ότι έτυχε αυτό 
που έτυχε  και να συνεχίσουν 
τη ζωή τους προσπαθώντας να 
βγάλουν από το μυαλό τους το 
περιστατικό αυτό. Ποιες μπορεί 
να είναι αυτές οι αντιδράσεις 
που έχουν κατασταλάξει κάπου;  
Κατ΄αρχή σωματικές όπως να 
υπάρξει αλλαγή στις συνήθειες 
του ύπνου, λιγότερος ή περισ-
σότερος από το συνηθισμένο 
για εσένα. Αλλαγή στις διατρο-
φικές συνήθειες, περισσότερη ή 
λιγότερη όρεξη, ενοχλήσεις στο 
στομάχι, πονοκέφαλοι, ευαισθη-
σία σε κρυολογήματα, γενική 
αδιαθεσία, ταχυπαλμία, δυσκο-
λία στην αναπνοή και χίλια 
άλλα. Θα πω όμως και τα άλλα 
όπως αυξημένη κατανάλωση 
αλκοόλ, νικοτίνης ή άλλων          
χημικών ουσιών νόμιμων ή       
παράνομων. Άντε τώρα! Κι 
όμως είναι αλήθεια, οι άνθρω-
ποι βασικά τσαλακώνονται,  
τσακίζονται και χρειάζονται ένα 
μπάλωμα. Ας είναι και με το       
κάπνισμα ας είναι και με το 
ποτό…Οι ψυχολογικές αντιδρά-
σεις ακόμη χειρότερες… Πρώτα 
πρώτα  σοκ και μούδιασμα. 
Όταν συμβεί το περιστατικό 
τόσο πολύ σε σοκάρει που 
απλά παύεις να αισθάνεσαι το 
κορμί, το μυαλό, την καρδιά να 
συνυπάρχουν. Γίνεσαι κάτι σαν 
φάντασμα θα έλεγα. Τρία δια-
φορετικά πράγματα που             
αιωρούνται. Αρνείσαι να το πα-
ραδεχτείς στο επόμενο διά-
στημα. Βασικά αυτά, είναι τα 
ίδια συμπτώματα όταν έχεις χά-

σεις ένα δικό σου άνθρωπο. 
Σοκ και άρνηση! Νοιώθεις μια 
παραζάλη, απάθεια, αίσθηση 
ότι δεν είσαι σε επαφή με την 
πραγματικότητα-αίσθηση ότι εί-
σαι αποκομμένος και δεν έχεις 
συναισθηματική σύνδεση και 
επαφή με κανέναν. Νοιώθεις 
άγχος, αεικίνητος γίνεσαι πολ-
λές φορές. Και αυτό θα το με-
τάφραζα ως εξής: Είναι σαν να 
έχεις κλείσει τη μηχανή του αυ-
τοκινήτου, έχεις βγάλει στο 
κλειδί κι αυτή λειτουργεί… 
μπαμ, μπαμ, μπαμ! Ακριβώς 
έτσι… Έκρηξη θυμού με λόγο 
και χωρίς λόγο. Ακόμη συναι-
σθηματική «αρρυθμία»-εύκολη 
και ιδιαίτερα ασταθής εναλλαγή 
συναισθημάτων. Μέσα σε λίγα 
λεπτά από το γέλιο στο κλάμα 
ή και το ανάποδο. Ανακάτωμα 
αισθημάτων, αυτό συμβαίνει. 
Και βλέπεις πραγματικά ότι το 
γέλιο διαδέχεται το κλάμα χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια, έτσι 
απλά και ήρεμα συμβαίνουν αυ-
τές οι εναλλαγές που τρομάζεις 
και ο ίδιος. Ακόμη υπάρχουν ει-
σβολή σκέψεων που αφορούν 
το τραύμα-σκέψεις που έρχο-
νται στο μυαλό ξαφνικά χωρίς 
να το θέλεις και φαίνεται να μη 
μπορείς να τις σταματήσεις. Και 
να και οι εφιάλτες! Να εμφανί-
ζονται κάθε βράδυ και να βλέ-
πεις τη σκηνή ή τις σκηνές που 
έζησες. Και να μην βρίσκεις τε-
λικά ησυχία ούτε στον ύπνο 
ούτε και στον ξύπνιο σου. Να 
έχεις την αίσθηση ότι βιώνεις 
ξανά και ξανά το τραύμα στο 
παρόν. Πώς τα λέμε αυτά; 
Flashbacks. Τι θα λέγατε αν 
προσθέσω και την αυτοκατηγο-
ρία και αίσθηση ενοχής. Ας στα-
θούμε και σε αυτό. Λες, για πα-
ράδειγμα «Εγώ φταίω, αν δεν 
έβγαινα την συγκεκριμένη στι-
γμή για ψώνια δεν θα γινόταν 
το αυτοκινητιστικό δυστύχημα, 
αν εγώ έκανα μια άλλη κίνηση 
στο τιμόνι, δεν θα με κτυπούσε 
το άλλο αυτοκίνητο. Αν εγώ δεν 
...δεν θα… Δεν θα βάζω άλλα 
παραδείγματα. Εσείς ξέρετε… 
Και να και οι  τύψεις από πάνω 
για το ότι επέζησες και για το 
ότι δεν μπόρεσες να κάνεις πε-
ρισσότερα την συγκεκριμένη 
στιγμή. Για φανταστείτε μια στι-
γμή να νοιώθεις τύψεις γιατί 
έχεις επιζήσεις. Κι αυτό συμβαί-
νει γιατί ο πόνος ή ό,τιδήποτε 
έχουμε αναφέρει είναι στο φουλ 
του που δεν αντέχεται με τί-

ποτα. Κι έχεις και δυσκολίες στη 
συγκέντρωση και τη μνήμη από 
πάνω που επηρεάζει την καθη-
μερινότητά σου, τη ζωή σου γε-
νικότερα. Φυσικά υπάρχει και 
το άλλο που θα το αναφέρω 
γιατί πολλοί το παίζουν ´ ημί-
θεοι» και ´αντράκιαª . Απλή 
υποτίμηση του περιστατικού. 
«Δεν έγινε τίποτα! Χαράς το 
πράγμα… Ένα ατύχημα ήταν!ª 
Αμ, δεν είναι! Να θυμάσαι ότι: 
Το να βιώνεις αυτές τις σωματι-
κές και συναισθηματικές αντι-
δράσεις είναι φυσιολογικό. Το 
ξαναλέω αυτό. Χρειάζεται χρό-
νος για να περάσει κανείς μέσα 
από όλες αυτές τις αντιδράσεις 
μέχρι την επούλωση που χρει-
άζεται. Είναι ας πούμε όπως το 
να ανακάμψεις από μια πνευ-
μονία, χρειάζεται χρόνος. Έτσι 
συμβαίνει και με το μετατραυ-
ματικό στρες. Όμως, αν δυσκο-
λεύεσαι να διαχειριστείς την κα-
τάσταση ή αυτές οι αντιδράσεις 
συνεχίσουν να υπάρχουν και να 
αποτελούν πρόβλημα για πε-
ρισσότερο από ένα μήνα ή αν 
οι φίλοι σου σού λένε ότι χρει-
άζεσαι βοήθεια τότε προσπά-
θησε να βρεις πιο πολλή υπο-
στήριξη. Τι μπορώ να κάνω; Τι 
μπορώ να κάνω για να βοη-
θήσω τον εαυτό μου; Μίλησε γι’ 
αυτό που σου συνέβη, για το 
πώς αισθάνεσαι και για ό,τι     
θυμάσαι μίλησε και μοιράσου 
την εμπειρία σου με εκείνους 
που το βίωσαν μαζί μ’ εσένα, 
αν έχεις επικοινωνία μαζί τους 
γράψε γι’ αυτή σου την εμπειρία 
είτε αν θες να το κρατήσεις για 
τον εαυτό σου είτε αν θες να το 
μοιραστείς και με άλλους μη  
φοβάσαι ή μη ντρέπεσαι να 
κλάψεις. Κλάψε! Φρόντισε τη 
διατροφή σου και προσπάθησε 
να ξεκουράζεσαι. Παρακολού-
θησε την κατανάλωση που        
κάνεις σε νικοτίνη ή αλκοόλ ή 
φαγητό και προσπάθησε να μην 
ξεπεράσεις το συνηθισμένο σου 
όριο. Προσπάθησε να ασκείς 
και να χαλαρώνεις το σώμα σου 
συστηματικά. Επειδή κάθε        
περίπτωση είναι μοναδική, αν 
θεωρείς ότι εσύ ή κάποιος που 
γνωρίζεις παρουσιάζει αρκετές 
από τις παραπάνω αντιδράσεις 
για περισσότερο από ένα μήνα 
μετά το τραυματικό περιστατικό, 
τότε ίσως θα ήταν χρήσιμο να 
ζητηθεί η γνώμη ή η βοήθεια 
ενός έγκυρου ειδικού. 

Μετατραυματικό στρες Αλλάζουν οι συνθήκες  
για τους 

Ενοικιαστές - Ιδιοκτήτες 

Οι συνθήκες 
που ζουν οι 
ε νο ι κ ι ασ τ έ ς 
όλο και θα 
διορθώνονται 
και θα προ-
στατεύονται οι 
ι δ ι ο κ τ ή τ ε ς . 
Καιρό τώρα, 
για την ακρί-

βεια 4 χρόνια προσπαθούσε το 
Δημαρχείο Enfield να πάρει 
άδεια για να μπορεί να ελέγχει 
τις συνθήκες στις οποίες ζουν 
οι ενοικιαστές. Δεν ήτα καθό-
λου εύκολο να επιτευχθεί αυτό 
μετά από πολλές ενστάσεις  
και ένα σορό καταγγελίες,  ότι 
το δημαρχείο το κάνει για να 
μαζέψει λεφτά. Το ποσό που  
θα πάρει το δημαρχείο από 
κάθε ιδιοκτήτη για 5 χρόνια,  
δεν καλύπτει ούτε το εβδομα-
διαίο μισθό του υπαλλήλου. 
Αυτοί οι νέοι κανονισμοί  θα έλ-
θουν σε ισχύ  από τη 1ην Σε-
πτεμβρίου 2021.   
Πληροφορίες είναι διαθέσι-

μες στις βιβλιοθήκες του En-
field, επίσης θα αναρτηθούν 
ταμπέλλες με πληροφορίες για 
όλους, για το νέο αυτό σχέδιο 
που θα επωφελή όλους. Όχι 
μόνο τους ενοικιαστές αλλά και 
τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν 
(Landlords).  
Υπάρχουν πολλοί καλοί ιδιο-

κτήτες και πολύ καλοί ενοικια-
στές. Υπάρχουν όμως όχι και 
τόσο καλοί. Υπάρχουν και άλ-
λοι λόγοι που η κυβέρνηση 
υποστηρίζει τέτοιο σχέδιο. Ει-
δική ανακοίνωση έχει κυκλο-
φορήσει μέσον τύπου και δη-
μοσιεύετε η συγκριμένη 
ανακοίνωση με λεπτομέρειες 
μέσον των σελίδων της Παροι-
κιακής  και της Αγγλικής τοπι-
κής εφημερίδας και αλλαχού.   
Επιθυμώ να ευχαριστήσω  

όλους του ιδιοκτήτες και ενοι-
κιαστές που συνεργάσθηκαν 
στενά με το δημαρχείο για να 
επιτευχθεί αυτός ο σπουδαίος   
κανονισμός, που κυριολεκτικά 
θα αλλάξει ο τρόπος ζωής 
όλων μας. Λέω για όλους μας 
διότι θα υπάρχει έλεγχος και 
θα λιγοστεύουν τα σκουπίδια 

τα οποία έρχονται πολλές φο-
ρές από βαρυφορτωμένους  
και ξεχειλισμένους  σκουπιδο-
τενεκέδες.  
Αριθμός ατόμων να ζουν   

περισσότερο του κανονικού 
αριθμού σε κάθε σπίτι, και σε 
ανθυγιεινές  συνθήκες,  είναι 
ένα τακτικό  φαινόμενο, και  να 
μην έχει το δημαρχείο τα στοι-
χεία του ιδιοκτήτη ή του μεσιτι-
κού γραφείου, εν περίπτωση 
επείγουσας ανάγκης η ακόμη  
να μιλήσουν για θέματα ασφά-
λειας η ακόμη να δώσουν   
οδηγίες πως το σπίτι χρειάζεται  
να βελτιωθεί για να γίνει ένα   
κατοικήσιμο   σπίτι   κατάλληλο 
για ανθρώπινες ζωές και χωρίς 
κινδύνους που θα κοστίσουν 
ζωές.  Έτσι θα προστατεύετε 
και ο ιδιοκτήτης  μα και  την 
ίδια ώρα και ο ενοικιαστής.   
Αυτά έχουν επιτευχθεί κάτω 
από αντίξοες συνθήκες και με  
μεγάλες προπαγάνδες εναντίο 
του δημαρχείου. Θα μου πείτε 
μα αυτά γίνονται στην πολιτική 
ζωή. Δεν παίζουμε πότε με       
τις ζωές του κόσμου αλλά με 
συνεργασία  για να βρεθούν 
λύσεις. 

 Το δημαρχείο θα προσλάβει 
μέχρι και 80 άτομα για τον 
έλεγχο σπιτιών  που είναι       
νοικιασμένα ή πρόκειται να 
ενοικιασθούν. Πρέπει όμως οι 
ιδιοκτήτες να  εγγραφούν στο 
σχέδιο αυτό  για το δικό τους 
καλό. O Κυβερνητικός Γραμ-
ματέας Κοινοτήτων και Στέγα-
σης δεν βρήκε ούτε το παρα-
μικρό λάθος στην αίτηση μας. 
Ας  σημειωθεί, άλλα 3 δημαρ-
χεία επί του παρόντος έχουν 
αποταθεί και άλλα ήδη κατέ-
χουν την άδεια.  
Περισσότερες λεπτομέρειες 

θα βρείτε  στην ιστοσελίδα του 
Δημαρχείου και τηλέφωνα     
και ηλεκτρονική διεύθυνση      
δίδονται σε άλλη σελίδα της 
Παροικιακής.  Από τώρα μέχρι 
και την έναρξη του αξιέπαινου 
αυτού έργου  01/09/2021  θα 
διατίθενται περισσότερες πλη-
ροφορίες. Αυτό το μικρό άρθρο 
είναι απλά μία εισαγωγή εν πε-
ριλήψει.

του Γιώργου 
Α.Σάββα
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του Βασίλη Παναγή  

Είναι εμφανής  η αλλαγή στα 
πολύ κουρασμένα ταλαιπωρημένα 
πρόσωπα των ανθρώπων βλέπο-
ντας τους να κυκλοφορούν μετά 
από τις τόσες δύσκολες στιγμές 
της ζωής που πέρασαν τον τελευ-
ταίο χρόνο. Τα πρωτόγνωρα πε-

ριστατικά που γέμισαν τις παραστάσεις ζωής, 
αναστάτωσαν τον εσωτερικό μας κόσμο και τα 
αισθήματα ήταν τόσο ανάμεικτα που πραγματικά 
ήταν πρωτόγνωρα. Σαν να φύγαμε από τούτο 
τον πλανήτη και ταξιδέψαμε κάπου αλλού, κάπου 
που για πρώτη φορά βρισκόμασταν και που συ-
ναντούσαμε για πρώτη φορά πλάσματα διαφο-
ρετικά. Πλάσματα που νομίζαμε ότι ήταν εξωγή-
ινα. Τα βλέμματα μας ταξίδευαν ακόμα πιο 
μακριά, και σαν να ψάχναμε κάτι που το χάσαμε 
και που το είχαμε τόση ανάγκη. Μπήκαμε στη 
διαδικασία της προστασίας ο καθένας του εαυτού 

του, και αποφεύγαμε να πλη-
σιάσουμε ο ένας τον άλλο εφ’ 
όσον οι καταστάσεις δεν μας 
το επέτρεπαν. Νιώθαμε πως 
μας κυνηγούσαν κάποια όντα, 
και θα έπρεπε να είμαστε επι-
φυλακτικοί και θα έπρεπε να 
βρισκόμαστε συνέχεια σε 
εγρήγορση. Να κρατάμε απο-
στάσεις και να φοβόμαστε 
τους γύρω μας όποιοι και να 
ήταν αυτοί. Φορέσαμε τις μά-
σκες και κλείσαμε τα χαμόγελα 
στη φυλακή τους για να μην 
μεταδίδουν το φάρμακο της 
παρηγοριάς, και για να στερή-
σουμε αναγκαστικά το πολύ-
τιμο αυτό αγαθό από τους συ-
νανθρώπους μας που το 
έχουν τόση ανάγκη. Γράφαμε 
και παίζαμε άγνωστες για 
όλους παραστάσεις ζωής, και 

φτιάχναμε  στιγμές που μόνο αγωνία και μόνο 
φόβο και ανασφάλεια μετέδιδαν στους γύρω 
μας.Περάσαμε δύσκολες μέρες και το μόνο που 
ήταν αισθητό ήταν η αναστάτωση στις ψυχές μας 
που για να τις γιατρέψουμε θα έπρεπε να αναζη-
τήσουμε τις συμβουλές των ειδικών, και τις ανα-
ζητήσεις συμπαράστασης από γνωστούς και φί-
λους. Ξέρετε, προσπαθώ να μπω στη διαδικασία 
να γράψω κάτι διαφορετικό, κάτι που να μην έχει 
σαν θέμα του τα όσα έχουμε περάσει τον τελευ-
ταίο χρόνο λόγω πανδημίας. Δεν μπορώ να το 
αποφύγω. Νομίζω πως θα είναι τελείως άσχετο 
με τον ψυχολογικό μας κόσμο και ότι θα είναι 
εκτός τόπου και χρόνου. Ήθελα να σας μιλήσω 
λίγο για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ήθελα να σας πω για τον αναβρασμό των τελευ-
ταίων ημερών όσον αφορά την μικρή μας πατρίδα 
την Κύπρο, που για πολύ χρονικό διάστημα, οι 
άνθρωποι της μπλέχτηκαν εκτός από τον ανεπι-
θύμητο εχθρό που ταλανίζει ολόκληρη την αν-

θρωπότητα, μπλέχτηκαν και με την διαδικασία 
των  εκλογών! Άλλο τούτο πάλι. Δεν έφτανε λοι-
πόν η ταλαιπωρία που υπέστη το νησί λόγω της 
πανδημίας, ήρθαν και οι εκλογές που ταλαιπώ-
ρησαν τους ανθρώπους ακόμα περισσότερο. Και 
μπήκαν στη διαδικασία και ταλαιπωρήθηκαν, για 
να ψηφίσουν αυτούς που θα τους εκφράζουν και 
που θα λύσουν λέει τα προβλήματα τους. Ευτυ-
χώς τελείωσε και τούτη η ιστορία, και όμως αμέ-
σως μετά γυρίσαμε στο καυτό θέμα της προσπά-
θειας να ξαναβρούμε την ελευθερία μας. Δεν 
πρόλαβε το μυαλό μας να πάει κάπου αλλού  και 
δίχως να ηρεμίσει έστω και λιγάκι, πήγε πίσω 
πάλι στα ίδια και τα ίδια! Καταλαβαίνετε λοιπόν 
αγαπητοί μου γιατί έχουμε για πρώτο θέμα το 
θέμα της πανδημίας και οι εμμονές στο μυαλό 
μας έχουν γίνει ένα με την πραγματικότητα; Η 
πραγματικότητα δυστυχώς είναι ότι η προσπά-
θειες των δυνατών του κόσμου να φτιάξουν ένα 
κόσμο αλλιώτικο, ένα κόσμο που να μοιάζουν με-
ταξύ τους οι άνθρωποι, έχουν πάρει τον δρόμο 
τους! Παγκοσμιοποίηση!   Σε όλο τον πλανήτη ο 
κόσμος υποφέρει από την ίδια πανδημία, ο κό-
σμος έχει ανάγκη τα ίδια συστατικά για να είναι 
ασφαλής, έχει ανάγκη να γιατρέψει τις ίδιες πλη-
γές που επέφερε η πανδημία, έχει ανάγκη να 
προτρέχει στους θεραπευτές  ψυχής, και έχει 
ανάγκη να ακολουθεί τις ίδιες οδηγίες για να μπο-
ρεί να αισθάνεται έστω και  μερικώς ελεύθερος! 
Θέλοντας ή μη θέλοντας ο άνθρωπος πρέπει να 
συμμορφώνεται και να ακολουθεί τις οδηγίες των 
ειδικών, διαφορετικά θα έχει επιπτώσεις. Θα 
ήθελα να κάνω μια προσπάθεια να ξεφύγω από 
τα συνηθισμένα θέματα της καθημερινότητας και 
να ασχοληθώ με κάτι ίσως πιο ευχάριστο. Ξέρετε, 
κάνω κάποιες προσπάθειες. Τις πιο πολλές φο-
ρές προσπαθώ να ακολουθήσω τους κανόνες 
που ακολουθούν οι ραδιοφωνικοί παρουσιαστές. 
Τι κάνει λοιπόν ένας ραδιοφωνικός παρουσιαστής 
που σκοπό έχει να διασκεδάσει το ακροατήριο 
του; Αφήνει τα πάντα έξω από το στούντιο, και 
προσπαθεί να κάνει τον παλιάτσο! Οι κανόνες οι 

ραδιοφωνικοί δεν επιτρέπουν στον παρουσιαστή 
ραδιοφωνικών εκπομπών να είναι λυπημένος, 
να κλαίει, η ακόμα και  να καταφέρει όποια αι-
σθήματα  του μέσα στο στούντιο, ιδιαίτερα να με-
ταφέρει τα όποια προσωπικά αισθήματα του στο 
ακροατήριο του. Αν τολμήσει και το κάνει, απέτυχε 
τον σκοπό του! Είναι μια ευκαιρία και μια δικαιο-
λογία να ξεφύγουμε όσοι τυχεροί βρισκόμαστε 
σε αυτό το παιχνίδι που μας δίνει πρόσβαση να 
παίξουμε τον ρόλο του παλιάτσου, που ο ρόλος 
του είναι να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα, και 
όλα είναι μέλι  γάλα που λέει και ο φίλος μου ο 
Δημητράκης!Καταλάβατε λοιπόν καλοί μου φίλοι 
ποσό δύσκολο είναι να ξεφύγει κανείς από την 
πίεση που μας διακατέχει και ποσό δύσκολο είναι 
να μην ασχοληθεί κανείς με τις καθημερινές πα-
ραστάσεις ζωής που φτιάχτηκαν και είναι συνδε-
δεμένες με την καθημερινότητα μας. Διανύουμε 
δύσκολες μέρες και περνούμε βασανιστικές στι-
γμές ζωής! Πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά 
μας να αλλάξουμε τα δεδομένα, για να φέρουμε 
ηρεμία στις ψυχές και στις καρδιές μας! Χρειάζεται 
μεγάλη προσπάθεια, και χρειάζεται να ενδίδουμε 
σε πολλές περιπτώσεις δίνοντας στον εαυτό μας 
πρώτα, και μετά στους γύρω μας, την ευκαιρία 
να αισθανθούμε ότι είμαστε ασφαλείς, ότι ανα-
πνέουμε καθαρό αέρα, ότι βρήκαμε το γιατρικό 
της ψυχής,  να το πιστέψουμε πρώτα εμείς, και 
μετά να μεταδίδουμε το ίδιο αίσθημα στους άλ-
λους γύρω μας! Είναι δύσκολοι καιροί και χρει-
άζονται θυσίες που πρέπει  να γίνουν για να για-
τρευτεί ο κόσμος!Δώστε λοιπόν αν μπορείτε τα 
αναγκαία γιατρικά στους διπλανούς σας. Δώστε 
λίγη αγάπη! Δώστε λίγη καλοσύνη, λίγη σημασία 
σε κάποιον που σας έχει ανάγκη. Αν κάποιος φί-
λος ή γνωστός σας, σας καλέσει στο τηλέφωνο, 
μην βιαστείτε να του πείτε .... σε αφήνω τώρα, 
μην βιαστείτε να του πείτε....  καληνύχτα, ρωτήστε 
τον αν έχει ακόμα κάτι να μοιραστεί μαζί σας.    
Σας εύχομαι καλύτερες μέρες!  
Με την αγάπη μου, Βασίλης Παναγής. 

Παγκοσμιοποίηση! 
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Διερχόμεθα τήν Πέμπτη δεκαετία ἀπό τότε πού 
τό 40% τῆς ἰδιαιτέρας μας πατρίδος Κύπρου στε-
νάζει ὑπό κατοχήν.  Ἡ κοινότητα Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα σέ συνεργασία μέ τό Σύνδεσμο τῶν 
Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, ὅπως κάθε χρόνο, 
ἔτσι καί φέτος, παράλληλα πρός τή μνήμη τοῦ 
Ἁγίου, ἑορτάζει τήν ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ καί καλεῖ 
ὅλους ὅπως συμμετέχουν. Μέσα στήν πορεία 
τῶν αἰώνων ἕνεκα τοῦ μικροῦ μεγέθους τοῦ τό-
που καί τῆς στρατιωτικῆς σημασίας τῆς νήσου 
μας, πολλοί καταχτητές διαδοχικά, ὁ ἕνας μετά 
τόν ἄλλο, μᾶς ἐσκλάβωσαν, κατέφαγαν τούς κό-
πους τῶν προγόνων μας καί ἐσύλησαν τόν ὑλικό 
καί πνευματικό πλοῦτο τῆς γῆς μας. Τίς δύο 
τελευταῖες χιλιάδες χρόνια, ὅπου ἡ Κύπρος 
ἐγνώρισε τό φῶς τοῦ εὐαγγελίου μέ τήν ἐπίσκεψη 

τῶν ἀποστόλων Βαρνάβα, Παύλου καί Μάρκου-
Ἰωάννου, δέν ὑστέρησε στήν ἐμβάθυνση καί καλ-
λιέργεια τῆς πίστεως στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων 
της. Ἐπεδόθηκε στό κτήσιμο ναῶν καί 
μοναστηριῶν, στήν ἀνάπτυξη τῶν χριστιανικῶν 
καί ἑλληνικῶν γραμμάτων καί στήν ἀνάδειξη 
ὁσίων, μαρτύρων καί ἁγίων.Σήμερον πλησιάζει 
νά συμπληρωθεῖ μισός αἰώνας, σχεδόν, ἀπό τήν 
παρουσία τῆς μπότας τοῦ Τούρκου καταχτητή.  
Ὁ λαός ἔχει πληρώσει ἀκριβά τόν ἐρχομό τῶν 
στρατευμάτων τοῦ Ἀττίλα.  Ἀνθρωπίνως, ὁ τόπος 
ζεῖ μέσα στήν ἀβεβαιότητα.  Γιά τοῦτο μεταξύ τοῦ 
λαοῦ ὑπάρχουν οἱ ἀπόγοητευμένοι, οἱ κουρασμέ-
νοι, οἱ μή ἐλπίζοντες.  Ὅμως ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος 
ἀγαπᾶ ὅλον τόν κόσμο, νομίζουμε ὅτι μᾶς ἔχει 
ξεχάσει.  Μᾶς ἔχει διαγράψει.  Ὄχι!  Δέν εἶναι κα-

θόλου ἔτσι.  Ἐκεῖνος εὑρίσκεται ἔξω ἀπό τήν 
πόρτα τῆς ψυχῆς μας καί τήν κρούει καθημερινά.  
Γιατί δέν τοῦ ἀνοίγουμε;  Μερικοί ἔχουν στραφεῖ 
πρός τήν ἀπόκτηση ἐφήμερου πλούτου καί μόνο.  
Ἄλλοι ὡς ἀπελπισμένοι καί ἀφήνοντας τίς ἀξίες 
ἔξω ἀπό τή ζωή τους, ρουφοῦν τήν ἁμαρτία ὡς 
ἀδηφάγα τρωκτικά. 
Ὄχι ἀδελφοί μου.  Δέν προχωροῦμε ὀρθά.  Δέν 
σκεπτόμεθα ὡραία καί ὡς ὑψιπέτες ἀετοί, τό 
ὁποῖο συνιστᾶ ἡ πίστη καί ἡ καταγωγή μας.  Χρει-
άζεται νά στραφοῦμε στή μετάνοια.  Νά βροῦμε 
τούς ἑαυτούς μας.  Νά προσευχηθοῦμε.  Νά συ-
νομιλήσουμε μέ τούς ἁγίους μας.  Ὁ δρόμος 
μπορεῖ νά φαίνεται μακρύς καί ἀτελείωτος σήμερα 
μέ τά ἀνθρώπινα μέτρα.  Γιά τό Θεό ὅμως μιά 
μέρα ὡς χίλια ἔτη καί χίλια ἔτη ὡς ἡμέρα μία.Θά 
σᾶς περιμένουμε νά συνεορτάσουμε, νά 
συμπροσευχηθοῦμε καί νά παρακαλέσουμε τόν 
Ἅγιο Θεό νά ἀποτρέψει ἀπό ἐμᾶς «πᾶσαν ὁργήν 
καί νόσον τήν καθ’ ἡμῶν δολίως κινουμένην».  
Μέ πλούσιες εὐλογίες καί ζώπυρες εὐχές, 
                       

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ  
ΕΟΡΤΑΣΜOY  

08η Ἰουνίου Τρίτη 
Ἑσπερινός τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα ὥρα 5.00 
μ.μ. Ὄρθρος καί Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία 
ὥρα 6.00 – 8.30 μ.μ. 
09η Ἰουνίου Τετάρτη  
Ἑσπερινός τῆς Ἀναλήψεως ὥρα 6.00 μ.μ. 
10η Ἰουνίου Πέμπτη  

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου.  Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 
καί Ἀρτοκλασία ὥρα 9.00 – 11.00 π.μ.  
11η Ἰουνίου Παρασκευή   
Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Βαρθολομαίου.  
Τήν παραμονή θά τελεσθεῖ πανηγυρικός 
Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί Ἀρτοκλασία, ὥρα 
6.00 – 7.30 μ.μ.Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς θά τελεσθοῦν 
Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία καί 
Ἀρτοκλασία, ὥρα 9.00 – 12.00 μεσημέρι. Προ-
σευχή καί ἱκεσία γιά τούς δωρητές, ἑορταστές, 
ἀφιερωτές, ἐπιτρόπους, ἀνακαινιστές, ψάλτες, 
συνδρομητές, βοηθούς τοῦ Ναοῦ, διδάσκοντες, 
διδασκομένους, κηδεμόνες, χορηγούς, προστάτες 
καί εὐεργέτες τῆς κοινότητος καί τῶν Ἱδρυμάτων 
αὐτῆς.  
Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, οἱ ὁποῖες θά τελεσθοῦν 
στό φερώνυμο Ναό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, θά 
προεξάρχει ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κο-
λωνείας κ. Ἀθανάσιος, συμπαραστατούμενος ἀπό 
ἱερεῖς καί διακόνους. 
12η Ἰουνίου Σάββατο.Ἑσπερινός ὥρα 6.00 μ.μ. 
13η Ἰουνίου Κυριακή τῶν 318 θεοφόρων Πατέ-
ρων τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου.  ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ 
  Ὄρθρος, Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία, 
Ἀρτοκλασία καί δέηση γιά τήν Κύπρο, τούς 
Ἄρχοντες καί τό λαό της. Ναός Ἀποστόλου Βαρ-
νάβα ὥρα 9.00 – 12.00 μ.μ.Τόν πανηγυρικό λόγο 
τῆς ἡμέρας θά ἐκφωνήσει ὁ ἐξοχώτατος Ὕπατος 
Ἁρμοστής τῆς Κύπρου κ. Ἀνδρέας Κακουρῆς.

ΗΜΕΡΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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ΟΣερ Τίμοθι Τζον Μπέρνερς 
Λι  είναι ο εφευρέτης του Πα-
γκόσμιου Ιστού (World Wide 
Web), διευθυντής της κοινο-
πραξίας World Wide Web η 
οποία επιτηρεί τη συνεχή ανά-
πτυξή του και ερευνητής και κά-
τοχος της έδρας 3Com στο Ερ-
γαστήριο Πληροφορικής και 
Τεχνητής Νοημοσύνης (CSAIL) 
του MIT. Είναι  διευθυντής του 
Κονσόρτσιουμ του Παγκόσμιου 
Ιστού στο Διαδίκτυο και Καθη-
γητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών 
και Επιστήμης Υπολογιστών 
του Σαουθάμπτον (Ην. Βασί-
λειο). Το 2016 του απονεμήθηκε 
το βραβείο Τούρινγκ. Ο Τίμοθι 
Τζον Μπέρνερς Λι γεννήθηκε 
στις  1955 στο Λονδίνο. Οι γο-
νείς του – και οι δυο μαθηματι-
κοί με συμβολή στη δημιουργία 
του πρώτου εμπορεύσιμου αγ-
γλικού ηλεκτρονικού υπολογι-
στή Ferranti Mark 1 – του έμα-
θαν να αναλύει τα πάντα και να 
προσπαθεί να σκέφτεται με 
«ανορθόδοξο» τρόπο. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι ως παιδί, στη 
διάρκεια του τελετουργικού 
πρωινού της οικογένειας, του 
άρεσε να παίζει νοερά μαθημα-
τικά παιχνίδια. Αργότερα, του 
άρεσε να φτιάχνει «υπολογι-
στές» από χαρτόκουτα και από 
την πρώτη στιγμή που πήγε 
σχολείο έδειξε την κλίση του σε 
καθετί ηλεκτρονικό. Αποφοίτησε 
από το Queen’s College του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης 
το 1976 με πτυχίο φυσικής. 
Κατά τη διάρκεια της φοίτησής 
του κατασκεύασε μόνος του τον 
πρώτο του υπολογιστή με ένα 
ηλεκτρικό κολλητήρι, πύλες λο-
γικής (TTL gates), έναν επεξερ-
γαστή Μ6800 και μία παλιά τη-
λεόραση. Αφού εργάστηκε σε 
διάφορες εταιρείες πληροφορι-
κής και τηλεπικοινωνιών, το 
1980 ο Τιμ Μπέρνερς Λι άρχισε 
τη συνεργασία του με το περί-
φημο CERN, το Ευρωπαϊκό Ερ-
γαστήριο Φυσικής που εδρεύει 
στη Γενεύη. Εργαζόμενος εκεί, 
δημιούργησε για προσωπική 
του χρήση ένα πρόγραμμα που 
το ονόμασε «Enquire» και αφο-
ρούσε την αποθήκευση πληρο-
φοριών, το οποίο όμως δεν κυ-
κλοφόρησε ποτέ εκτός του 
γραφείου του Λι. Το πρόγραμμα 
αυτό θεωρείται σήμερα η βάση 
πάνω στην οποία στηρίχθηκε 
αργότερα για να δημιουργήσει 
τον Παγκόσμιο Ιστό (World 
Wide Web) που παρουσίασε σε 
μία πρώτη μορφή στις 12 Μαρ-
τίου 1989. Το καλοκαίρι του 
1991 δόθηκε από το CERN 
προς γενική χρήση, συμβάλλο-

ντας καθοριστικά στην έκρηξη 
και την ευρεία διάδοση του 
Ίντερνετ έως τα τέλη του περα-
σμένου αιώνα. Ο Λι ως το 1993 
συνέχισε να εργάζεται για τη 
βελτίωση του προγράμματος με 
τη βοήθεια των παρατηρήσεων 
και των προτάσεων που ζη-
τούσε να του κάνουν διάφοροι 
χρήστες του Διαδικτύου. Η επό-
μενη κίνησή του ήταν να δημι-
ουργήσει τον ορισμό των πρω-
τοκόλλων uris, http και html και 
να τα καθιερώσει. Από το 1994 
ο Λι συνεργάζεται με το ΜΙΤ, 
ενώ είναι διευθυντής της επι-
τροπής ελέγχου και εξέλιξης του 
κυβερνοχώρου, World Wide 
Web Consortium. Αργότερα 
έγινε καθηγητής στο Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης.«Σημα-
σιολογικό Διαδίκτυο» Από τις 
αρχές του τρέχοντα αιώνα ερ-
γάζεται για τη δημιουργία ενός 
«ευφυέστερου» Διαδικτύου με 
την επωνυμία «Σημασιολογικό 
Διαδίκτυο» (Semantic Web). 
Σύμφωνα με τον Λι, το «Σημα-
σιολογικό Διαδίκτυο» επιτρέπει 
στους υπολογιστές να επεξερ-
γάζονται με πιο έξυπνο τρόπο 
τα δεδομένα που είναι αποθη-
κευμένα στο Διαδίκτυο. Αντί ο 
υπολογιστής να περιορίζεται 
απλώς στην ανίχνευση μεμο-
νωμένων λέξεων-«κλειδιών», 
επεξεργάζεται το νόημα ενός 
δεδομένου κειμένου. Αυτό γίνε-
ται με τη χρήση κρυφού κώδικα, 
ο οποίος θα καθορίζει τη σημα-
σία των δεδομένων.  Τον Νοέμ-
βριο του 2019, το Ίδρυμα που 
δημιούργησε ο ίδιος με τη δεύ-
τερη σύζυγό του Ρόζμαρι Λιθ, 
το World Wide Web Founda-
tion, έδωσε στη δημοσιότητα το  
(Contract for the Web), το οποίο 
συνιστά ένα παγκόσμιο σχέδιο 
δράσης για τη σωτηρία του 
Ίντερνετ από τις ουκ ολίγες 
απειλές εναντίον του. Ανάμεσα 
στα πάμπολλα βραβεία που 
έχει λάβει ο σερ Τίμοθι ξεχωρί-
ζει το Βραβείο , το «Νόμπελ της 
Πληροφορικής», όπως έχει 
αποκληθεί, το οποίο του απο-
νεμήθηκε το 2017 για «την επι-
νόηση του Παγκόσμιου Ιστού, 
το πρώτο πρόγραμμα περιήγη-
σης ιστού και τα βασικά πρω-
τόκολλα και αλγόριθμους που 
επέστρεψαν στο Διαδίκτυο να 
αναπτυχθεί». 

ΗΒυζαντινή Αυτοκρατορία 
μον́ο κατ' ον́ομα υπήρχε τις πα-
ραμονές της Άλω- σης. Ήταν 
περιορισμένη, κυ- ρίως, στην 
περιοχή γύρω απο ́την Κωνστα-
ντινούπολη και σε κάποιες 
σκόρπιες περιοχές, όπως το Δε-
σποτάτο του Μυ- στρά. Οι θρη-
σκευτικές έριδες, οι εμφύλιες 
διαμάχες, οι σταυ- ροφορίες, η 
επικράτηση του φε- ουδαρχι-
σμού και η εμφάνιση πολλών 
και επικίνδυνων εχθρών στα 
σύνορά της είχαν καταστήσει 
την πάλαι ποτέ Αυ- τοκρατορία 
ένα «φάντασμα» του ένδοξου 
παρελθόντος της. Το Βυζάντιο 
σ' εκείνη την κρί- σιμη στιγμή 
της ιστορίας του με την οθωμα-
νική λαίλαπα προ των πυλών 
του, δεν μπορούσε να ελπίζει 
παρά μόνο στη βοή- θεια της 
καθολικής Ευρώπης, η οποία 
όμως ήταν μισητή στους 
κατοίκους της Κωνσταντινού- 
λης. Η ύπαρξη «Ενωτικών» και 
«Ανθενωτικών» διχ́αζε τους Βυ- 
ζαντινούς. Ωστόσο, ο Κωνστα- 
ντίνος Παλαιολόγος έκανε μία 
απέλπιδα προσπαθ́εια, στέλνο- 
ντας πρεσβεία στον πάπα Νι- 
κόλαο Ε' για να ζητησ́ει βοηθ́εια. 
Ο Πάπας εβ́αλε και παλ́ι ως ορ́ο 
την Ένωση των Εκκλησιών, 
αλλα ́αποδέχθηκε το αιτ́ημα του 
αυτοκράτορα να στείλει στην 
Κωνσταντινουπ́ολη ιερεις́, προ- 
κειμένου να πεισ́ουν τον λαο ́για 
την αναγκαιότητα της Ένωσης. 
Η τελευταία πολιορκία της Κων-
σταντινούπολης(γαλλική μινια-
τούρα, 15ος αιώνας). Οι απε-
σταλμένοι του Πάπα, 
καρδινάλιος Ισίδωρος και ο αρ- 
χιεπίσκοπος Μυτιλήνης Λεο- 
νάρδος, λειτούργησαν στην 
Αγία Σοφία, προκαλώντας την 
αντίδραση του κόσμου, που ξε- 
χύθηκε στους δρόμους και γέ- 
μισε τις εκκλησίες, όπου λει- 
τουργούσαν οι ανθενωτικοί με 
επικεφαλής τον μετέπειτα πα- 
τριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο. Το 
σύνθημα που κυριαρχούσε 
ήταν «Την γαρ Λατίνων ούτε 
βοήθειαν ούτε την ένωσιν χρή- 
ζομεν. Απέστω αφ' ημών η των 
αζύμων λατρεία». Το μίσος για 
τους Λατίνους δεν απέρρεε 
μόνο από δογματικούς λόγους. 
Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει 
τη βαρβαρότητα που επέδειξαν 

οι Σταυροφόροι στην Πρώτη 
Αλ́ωση της Κωνσταντινούπολης 
το 1204, ενώ αντιδρούσε στην 
οικονομική διείσδυση της Βενε- 
τίας και της Γένουας, που είχε 
φερ́ει στα πρόθυρα εξαθλίωσης 
τους κατοίκους της Αυτοκρατο- 
ρίας, αλλά και στην καταπίεση 
των ορθοδόξων στις περιοχές, 
όπου κυριαρχούσαν οι καθολι-
κοI. Aντίθετα, οι Οθωμανοί 
φαίνεται ότι συμπεριφέρονταν 
καλύτερα προς τους 
χριστιανούς. Πολλοί χριστιανοί 
είχαν υψηλές θέσεις στην οθω-
μανική διοίκηση, ακόμη και στο 
στράτευμα, ενώ κυριαρχούσαν 
στο εμπόριο. Οι χωρικοί 
πλήρωναν λιγότερους φόρους 
και ζούσαν με ασφά- λεια. Έτσι, 
στην Κωνσταντινού- πολη είχε 
σχηματισθεί μία με- ρίδα που 
διέκειτο ευνοϊκά προς τους 
Οθωμανούς. Την παρά- ταξη 
αυτή εξέφραζε ο Λουκάς Νο-
ταράς με τη φράση «Κρειτ- 
τότερον εστίν ειδέναι εν μεσ́η τη 
πόλει φακιόλιον βασιλεύον 
Τούρκων ή καλύπτραν λατινι- 
κήν». Από τις αρχές του 1453 ο 
Μωάμεθ προετοιμαζόταν για 
την κατάληψη της Κωνσταντι- 
νουπ́ολης. Με εδ́ρα την Ανδρια- 
νούπολη συγκρότησε στρατό 
150.000 ανδρών και ναυτικό 
400 πλοίων. Ξεχώριζε το πυρο- 
βολικό του, που ήταν ό,τι πιο 
σύγχρονο για εκείνη την εποχή 
και ιδιαίτερα το τεράστιο πο-
λιορ- κητικό κανόνι, που είχαν 
φτιάξει Σάξωνες τεχνίτες. Στις 7 
Απρι- λιόυ, ο σουλταν́ος εσ́τησε 
τη σκηνή του μπροστά από την 
Πύλη του Αγίου Ρωμανού και 
κήρυξε επίσημα την πολιορκία 
της Κωνσταντινούπολης. H 
είσοδος του Μωάμεθ Β στην 
Κωνσταντινούπολη (πίνακας 
του Ζαν-Ζοζέφ Μπενζαμέν Κον- 
στάντ, 19ος αιώνας).Ο αγώνας 
ήταν άνισος για τους Βυζαντι- 
νούς, που είχαν να αντιπαρα- 
τάξουν μόλις 7.000 άνδρες, οι 
2.000 από τους οποίους μισθο- 
φόροι, κυρίως Ενετοί και Γε- 
νουάτες, ενώ στην Πόλη είχαν 
απομείνει περίπου 50.000 κά- 
τοικοι με προβλήματα επισιτι-
σμού. Η Βασιλεύουσα περι-
βαλλόταν από ξηράς με διπλό 
τειχ́ος και ταφ́ρο. Το τειχ́ος αυτο,́ 
που επί 1000 χρόνια είχε 
βοηθήσει την 

Κωνσταντινούπολη να απο- 
κρούσει νικηφόρα όλες τις επι- 
θέσεις των εχθρών της, τώρα 
ήταν έρμαιο του πυροβολικού 
του σουλτάνου, που από τις 12 
Απριλίου άρχισε καθημερινούς 
κανονιοβολισμούς. Οι Τούρκοι 
προσπάθησαν πολλές φορές 
να σπάσουν την αλυσίδα που 
έφραζε τον Κεράτιο κόλπο και 
προστάτευε την ανατολική 
πλευρά της Κωνσταντινούπο- 
λης. Στις 20 Απριλίου ένας στο- 
λίσκος με εφόδια υπό τον πλοί- 
αρχο Φλαντανελλά κατορθώνει 
να διασπάσει τον τουρκικό 
κλοιό μετά από φοβερή ναυμα- 
χιά και να εισέλθει στον Κεράτιο, 
αναπτερώνοντας τις ελπίδες 
των πολιορκούμενων.. O 
Μωάμεθ κατάλαβε αμέσως ότι 
μόνο το πυροβολικό του δεν 
έφθανε για την εκπόρθηση της 
Πόλης, εφόσον παρέμεινε 
απροσ́βλητος ο Κεράτιος. Με τη 
βοήθεια ενός ιταλού μηχανικού 
κατασκεύασε δίολκο και τη νύ- 
χτα της 21ης προς την 22α 
Απριλίου, περίπου 70 πλοία 
σύρθηκαν από τον Βόσπορο 
προς τον Κερατ́ιο. Η κατασ́ταση 
για τους πολιορκουμ́ενους εγ́ινε 
πλέον απελπιστική, καθώς 
έπρεπε να αποσπάσουν δυνά- 
μεις από τα τείχη για να προ- 
στατεύσουν την Πόλη από την 
πλευρα ́του Κεράτιου, όπου δεν 
υπηρ́χαν τειχ́η. Η τελική εφ́οδος 
των Οθωμα- νών έγινε το πρωί 
της 29ης Μαΐου 1453. Κατά χι-
λιάδες οι στρατιώτες του 
Μωάμεθ εφόρ- μησαν στη 
σχεδόν ανυπεράσπι- στη πόλη 
και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες 
ώρες. Ο αυτοκρά- τορας Κων-
σταντίνος Παλαι- ολόγος, που 
νωρίτερα απέ- κρουσε με υπε-
ρηφάνεια τις προτάσεις συνθη-
κολόγησης του Μωάμεθ, έπεσε 
ηρωικά μαχό- μενος. Αφού 
έσφαξαν τους υπε- ρασπιστές 
της Πόλης, οι Οθω- μανοί 
Τούρκοι προέβησαν σε 
εκτεταμένες λεηλασιές και εξαν- 
δραποδισμούς. Το βράδυ, ο 
Μωάμεθ ο Πορθητής εισήλθε 
πανηγυρικα ́στην Αγιά Σοφιά και 
προσευχήθηκε στον Αλλάχ 
«αναβάς επί της Αγίας Τραπέ- 
ζης», όπως αναφέρουν οι χρο- 
νικογράφοι της εποχής.

3 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1967- Καθιερώνεται και στην 
Ελλάδα το αλκοτέστ, με δημο-
σίευση σχετικής υγειονομικής 
διάταξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

4 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2007- Απεβίωσε ο Σωτήρης 
Μουστάκας, έλληνας  
ηθοποιός 

 
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος 

 
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 

1965 - Οι Rolling Stones  
κυκλοφορούν το «(I Can’t 
Get No) Satisfaction». 

 
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 

1970 - Ιστορική απόκρουση 
του Γκόρντον Μπανκς στην 
κεφαλιά του Πελέ στον αγώνα 
Βραζιλία - Αγγλία (1-0) στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο του Με-
ξικού. Ο Μπανκς θεωρείται 
από πολλούς ως ο τρίτος τερ-
ματοφύλακας όλων των επο-
χών μετά τον Λεβ Γιασίν και 
τον Ρικάρντο. 

 
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 

1963 - Ο Μίκης Θεοδωράκης 
και είκοσι έλληνες επιστήμο-
νες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοι-
τητές και δημοσιογράφοι 
ιδρύουν το Κίνημα Νεολαίας 
«Γρηγόρης Λαμπράκης» 
(ΔΚΝΓΛ). Ο γνωστός μουσι-
κοσυνθέτης εκλέγεται πρό-
εδρος και ξεκινά μία πολιτική 
και πολιτιστική εκστρατεία. σ’  
όλη την Ελλάδα. 

 

9 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1930- Συνωστισμός σημει-
ώνεται στην οδό Ερμού της 
Αθήνας και διακοπή της συ-
γκοινωνίας από το πλήθος, 
που συγκεντρώνεται για να 
θαυμάσει τη Μις Ευρώπη, 
Αλίκη Διπλαράκου. 

 
 

10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1877- Ιδρύεται ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, με πρωτο-
βουλία της βασίλισσας Όλγας 
και πρώτο πρόεδρο τον 
Μάρκο Ρενιέρη.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑΗ Α�λωση της Κωνσταντινου�πολης1955 
Γεννήθηκε ο Τιμ Μπέρνερς-Λι
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Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Μέρος 6ο 
Ένα άλλο λογοτεχνικό αρι-

στούργημα της Κρητικής λογο-
τεχνίας του 17ου αιώνα είναι ο 
«Ερωτόκριτος». Συγγραφέας 
του «Ερωτόκριτου» είναι ο Βι-
τσέντζος (ή Βικέντιος) Κορνά-
ρος. Γεννήθηκε στη Σητεία, στα 
ανατολικά της Κρήτης  το 1553. 
Ήταν γιος ενός πλούσιου Βενε-
τού - Κρητικού και αργότερα 

έζησε στο Ηράκλειο όπου πέθανε γύρω στα 
1617. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους 
ποιητές της Κρήτης. Το επικό του ποίημα 
«Ερωτόκριτος» που αποτελείται από 10,052  
δεκαπεντασύλλαβους στίχους και είναι χωρι-
σμένο σε πέντε μέρη, είναι βασισμένο στο γαλ-
λικό κείμενο Paris et Vienne   του  Pierre de la 
Cypede  που εκδόθηκε το 1478. 
Η υπόθεση του ποιήματος περιστρέφεται 

στον έρωτα της Αρετούσας, μοναχοκόρης του 
βασιλιά Ηράκλη της Αθήνας με τον Ερωτό-
κριτο,  μοναχογιό του Πεζόστρατου που ήταν 
σύμβουλος του βασιλιά. Το Α’ μέρος του ποι-
ήματος αποτελείται από 2,214 στίχους και πε-
ριγράφει τα ερωτικά σκιρτήματα του Ερωτό-
κριτου  προς τη νεαρή βασιλοπούλα. Ο 
Ερωτόκριτος τραγουδά τα βράδυα κάτω από 
το παράθυρο της Αρετούσας. Τον συνοδεύει ο 
φίλος του Πολύδωρος, και είναι και οι δυο με-
τεμφιεσμένοι. Τα λόγια του «άγνωστου» τρο-
βαδούρου αγγίζουν τη καρδιά της κόρης και 
δεν αργεί να ερωτευτεί τον άγνωστο γι αυτή 
τραγουδιστή:  
Ολονυχτίς ανάπαψη δεν είχε 
να λογιάζη 
ποιος είν’ αυτός που τραγουδεί και 
βαρυαναστενάζει 
και μέρα νύχτα η πεθυμιά πληθαίνει 
να τ’ ακούη 
μη γνώθοντας κι ο έρωτας όντε γελά, 
μας κρούει.  
Πέφτει σε βαθειά μελαγχολία και ο  πατέ-

ρας της για να τη διασκεδάσει  στέλνει να φέ-
ρουν τους δυο άγνωστους  τραγουδιστές για 
να τραγουδήσουν σε κάποια βασιλική δε-
ξίωση. Αυτοί αρνούνται από φόβο γιατί θα 
αναγνωριστούν (ο πατέρας του Ερωτόκριτου 
ήταν Βασιλικός Σύμβουλος) και στον καυγά 
που ακολουθεί  σκοτώνουν δύο στρατιώτες 
του βασιλιά. Ο Ερωτόκριτος φεύγει για την 
Έγριπο και ο γέρο-πατέρας του πέφτει βα-
ρειά άρρωστος.  Η βασίλισσα με την Αρε-
τούσα επισκέφτονται τον Πεζόστρατο και η 

Αρετούσα βρίσκει στο δωμάτιο του Ερωτό-
κριτου τα χειρόγραφα - τραγούδια του 
«άγνωστου τραγουδιστή» καθώς και τη ζω-
γραφια (το πορτραίτο) της τα οποία παίρνει 
μαζί της. Γνωρίζει τώρα ποιος είναι ο άγνω-
στος νέος που κέρδισε την καρδιά της. Στο 
μεταξύ επιστρέφει ο Ερωτόκριτος και όταν 
βλέπει ότι λείπουν τα ποιήματα του, ρωτά 
ποιος μπήκε στο δωμάτιο του και όταν το μα-
θαίνει προσποιείται τον άρρωστο, στέλνει το 
φίλο του στο παλάτι για να εξακριβώσει αν η 
Αρετούσα τον πρόδωσε στον πατέρα της. 
Αντ’ αυτού η Αρετούσα του στέλνει  μήλα για 
να γίνει καλά.  
Το Β’ μέρος του ποιήματος αποτελείται από 

2,464 στίχους και περιγράφει τις κονταρομα-
χίες. Ο βασιλιάς Ηράκλης για να διασκεδάσει 
την «πληγωμένη από τον έρωτα» κόρη του 
οργανώνει αγώνες κονταρομαχίας , τη «γίο-
στρα» . Σ’ αυτή παίρνουν μέρος το Αφεντό-
πουλο της Μυτιλήνης,  το Ρηγόπουλο τ’  Ανα-
πλιού, ο Αφέντης της Μοθώνης, της Πάτρας, 
της Μακεδονίας, της Κορώνης, της Σκλαβου-
νιάς, το Ρηγόπουλο του Βυζαντίου, ο Καραμα-
νίτης, το Ρηγόπουλο της Κύπρου  (ο Κυπρί-
δημος), το Ρηγόπουλο της Κρήτης  και ο 
Ερωτόκριτος. Στον τελικό αγώνα κρίθηκαν το 
Ρηγόπουλο της Κύπρου και ο Ερωτόκριτος.  
Η χαρά της Αρετούσας ήταν αφάνταστη όταν 
ο Ερωτόκριτος κέρδισε την κονταρομαχία. 
Το Γ’ μέρος του ποιήματος αποτελείται από 

1,760 στίχους και περιγράφει τα ερωτικά πάθη 
των δυο νέων. Η Φροσύνη, η νένα της Αρε-
τούσας, που την αγαπάει σαν μια δεύτερη μη-

τέρα,  όταν μαθαίνει για τον έρωτά της με τον 
Ερωτόκριτο, έναν «κοινό θνητό», τη συμβου-
λεύει να τον ξεχάσει γιατί, της λέει:  
Είσαι Βασίλισσας παιδί και Ρήγα θυγα-
τέρα 
κι’ απ’ αφεντάδων προξενειές σου φέρ-
νουν πάσα μέρα. 
Βασίλισσα έχεις να γενείς, Ρήγισσα ν’ 
αποθάνεις 
για τούτο καλολόγιασε ήντα ν’ αυτά που 
κάνεις;  
Η Αρετούσα όμως ούτε να τ’ ακούσει δεν θέ-

λει. Ο Ερωτόκριτος το λέει στον πατέρα του, 
τον ικετεύει να πάει να μιλήσει στο βασιλιά, 

ίσως η μακρόχρονη υπηρεσία του στο παλάτι 
να έχει κάποια απήχηση. Ο πατέρας του τον 
θεωρεί τρελό γιατί επιδιώκει τέτοιο γάμο, αλλά 
στην επιμονή του γιου του δέχεται και πάει στο 
βασιλιά. Ο βασιλιάς γίνεται έξω φρενών και 
τον διώχνει γιατί τολμά να πάρει τέτοιο προξε-
νιό για την κόρη του:  
Φύγε το γληγορώτερο, και μπλιο σου μην 
πατήσης 
εις την αυλή του παλατιού και κακοθανα-
τήσης, 
γιατί σε βλέπω ανήμπορο, γιαυτός δε σε 
ξορίζω, 
μα ο γιος σου μην πατήση μπλιο’ς τσι τό-
πους οπ’ ορίζω.  
Στην απόφαση του βασιλιά να στείλει τον 

Ερωτόκριτο στην εξορία η Αρετούσα επιμένει 
και καταφέρνει τη Φροσύνη να διευθετήσει μια 

κρυφή συνάντηση της με τον Ερωτόκριτο. Οι 
δυο νέοι ανταλλάσουν υποσχέσεις αφοσίωσης 
και η Αρετούσα του δίνει το δακτυλίδι της. Ο 
ποιητής περιγράφει τις στιγμές του χωρισμού:  
Ήστραψεν η ανατολή κι εβρόντηξεν η 
δύση 
όντε τα χείλη ντου’ νοιξε 
για ν’ αποχαιρετήση, 
και το παλάτι σείστηκε ’κ τον πόνο που 
εγροίκα, 
όντε τα χέρια πιάσασι 
κι’ αποχαιρετιστήκα.    
Το Δ’ μέρος του ποιήματος αποτελείται από 

2,022 στίχους και περιγράφει πώς ο βασιλιάς 
Ηράκλης θέλει να παντρέψει την Αρετούσα με 
το Ρηγόπουλο του Βυζαντίου, την άρνηση της, 
το κλείσιμο της στη φυλακή και τελικά την ει-
σβολή και πολιορκία της Αθήνας από τον Βλα-
ντίστρατο, το ρήγα της Βλαχιάς. Η Αθήνα και 
το βασίλειο του Ηράκλη κινδυνεύουν και επι-
στρέφει ο Ερωτόκριτος μετεμφιεσμένος σε 
μαύρο ιππότη. Στο τέλος οι δυο βασιλιάδες 
συμφωνούν να γίνει μια μονομαχία με τα κα-
λύτερα παλλικάρια τους για να κριθεί η τύχη 
του πολέμου. Μοναμαχούν για το βασίλειο της 
Βλαχιάς ο Άριστος, ο ανεψιός του Βλαντίστρα-
του και για το βασίλειο της Αθήνας ο Ερωτό-
κριτος, ο άγνωστος «μαύρος ιππότης». Ο 
Ερωτόκριτος σκοτώνει τον αντίπαλο του και 
σώζει το βασίλειο του Ηράκλη. 
Το Ε’  και τελευταίο μέρος του ποιήματος 

αποτελείται από 1,550 στίχους και περιγράφει 
πώς μεταφέρεται ο Ερωτόκριτος βαρειά λα-
βωμένος στο παλάτι. Ζητά να παντρευτεί την 
Αρετούσα αλλά αυτή τον αρνείται, δεν τον ανα-
γνωρίζει γιατί είναι μετεμφιεσμένος. Την επι-
σκέφτεται στη φυλακή, της λέει πως «γνώρισε 
τον Ερωτόκριτο και πως αυτός σκοτώθηκε και 
της δείχνει το δακτυλίδι  Μετά με ένα «μαγικό 
υγρό» αποκτά και πάλι  την κανονική του 
μορφή, πιο μπροστά της δείχνει το δακτυλίδι 
που του είχε δώσει και πανευτυχισμένοι πα-
ντρεύονται. 
Στο γαλλικό κείμενο η Βιέννα φεύγει με τον 

αγαπημένο της, τον Παρίση, χωρίς τη συγκα-
τάθεση του πατέρα της. Στο κείμενο του Κορ-
νάρου η Αρετούσα δεν φεύγει με τον Ερωτό-
κριτο αλλά μένει κοντά στον πατέρα της και 
ελπίζει. Η επιμονή των δύο νέων παρά τη δια-
φορετική  κοινωνική τους τάξη και όλες τις αντι-
δράσεις που προέκυψαν, στέφεται στο τέλος 
με επιτυχία.

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 

«Ερωτόκριτος»
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
CH.271

ΠΕΜΠΤΗ  3 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ 
21:00 ΝΕΟ Πρόγραμμα: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΕΞΙΑ με την Βασούλα Χριστοδού-
λου 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ερωτικά ́
Παιχνιδ́ια (1960)   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05  Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ομογένεια εδώ Λονδίνο με την 
Δήμητρα Νικητάκη 
21:30  Ελληνική Ταινία: Ο Βάλτος 
(1973 
23:10 Ελληνική Ταινία: Ο 
Θαλασσόλυκος (1964)   
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:05 Με το Φακό του Hellenic TV: Ο 
Σάββας Ζαβρός φιλοξενεί τον δημοφιλή 
και καταξιωμένο Κύπριο τραγουδιστή 
Λούκα Γιώρκα.  
21:20 Ελληνική Ταινία: Οι Σφαίρες 
Δεν Γυρίζουν Πίσω (1967) 
22:10 Ελληνική Ταινία: Ένα Μωρό 
για Τρεις (1988)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-
τουργίας από τον Ιερό Ναό των Δώ-
δεκα Αποστόλων   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσε 
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 

22:00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
22:35 Κυπριακή Ταινία: Committed 
(2014) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 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 Αυγου-
στίνο Γαλιάσσο 
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:05 Ιντερμέτζο - Το Θέατρο της 
Δευτέρας 
22:40 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 8 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 Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:30 Hellenic Showroom με την Σε-
μίνα Τσοκανά  
21:00 Ελληνική Ταινία: Ερωτιάρης 
από Κούνια  (1996) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
τoν Σάββα Ζαβρό 
20:50 Ελληνική Ταινία: Δάκρυα και Δι-
πλοπενιές (1969) 
23:30 Ελληνική Ταινία: Ο Μπλοφατζής 
(1969)

ΠΕΜΠΤΗ 3/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας 
01.30  Γυναίκα  
14.30  Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας (Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα 
14.30 Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16.20 Κοντά έπεσες (Ε) 
17.20  Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (E)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/06 
05.45 Road Trip (E)  
06.15 Βήματα στην άμμο(E)  

06.45 Στην Άκρη του Παρά-
δείισου(Ε) 
7.30 Καμώματα τζι Αρώματα 
(E)   
9.00 Λούνα Πάρκ (Ε)  
10.00 Μουσικό Ραντεβού(Ε)  
10.30 Γυναίκα της  
Κυπρου(Ε) 
11.30 Σπίτι στη Φύση 

12.00 Ειδήσεις 
12.15 Προσωπογραφίες 
13.00 Μαζί/Birlikte 
14.00 EU 4U(E) 
15.00 ArtCafe 
16.00 Ειδήσεις 

17.20 Λούνα Πάρκ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/07 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα(Ε) 
09.00 Η Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι(Ε)  
10.00 Χωρίς Αποσκεύες(Ε)  
12.00 Ειδήσεις 
13.00 Επιστήμη και Κοινω-
νία(Ε) 
14.30 Σε προσκύνω 
Γλώσσα(Ε) 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Αφανείς ‘Ηρωες 
16.55 Μουσικό Ραντεβού  
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ 
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 

09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας  
01:30  Γυναίκα 
14:30  Happy Hour(Ε)  
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
16.20 Κοντά Έπεσες(Ε) 
ΤΡΙΤΗ 8/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
01:30  Γυναίκα 
14:30  Happy Hour  
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16.20 Κοντά Έπεσες(Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Γυναίκα 
14:30 Happy Hour(Ε)
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16:20 Κοντά Έπεσες 
   17:20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα(Ε) 

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Κυ-
ριακίδη 16:00 Home-Run με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη  19:00 
Alternate #CommunityChest or 
#ThrowbackThursday  21:00 
#ThrivingThursday  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 Γιάννης Ιωάννου The 
Big Greek Breakfast 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους  
13:00 Community Echo Hour 
14:00 Απογευματινή απόλαυση 
16:00 Home-Run με τον Αν-
δρέα  Μιχαηλίδη 19:00 Οne 
Man Show  21:00 Chris Theo-
harous #FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast με τη 
Σούλλα Βιολάρη 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι με τον Βασίλη 
Παναγή 12:00 Lunchtime 
Laika 14:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Στέλιος Σιδε-
ρίδης #SaturdayShoutOut 
19:00 Νεόφυτος Παλιά Palia 
Laika,  21:00 #SaturdayShow-
down με τον Τόνυ Νεοφύτου  
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Children’s Pro-
gramme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 
16:00 Μιχάλης Γερμανός 
#WeekendWindDown 19:00 
#SundayFunday με τον Φανή  
Ποταμίτη 22:00 #Soothing 
Sunday με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 23:00 In The Mix Nightshif    
ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Γιάννης Ιωάννου The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι με τη 
Σούλα Βιολάρη 13:00 Απογευ-
ματινή απόλαυση με το Bασίλη 
Παναγή 16:00 Home-Run με 
τον Τόνυ Νεοφύτου 19:00 
#CommunityChest LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.upport 
H.our]  20:00 #MondayMay-
hem 23:00 #MondayMoods   
με το Μιχάλη Γερμανό  
ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Γιάν-
νης Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast 10:00 Σούλα Βιο-
λάρη Λίγο πριν το μεσημέρι 
13:00 Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run με τον Ανδρέα Μι-
χαηλίδη  19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα από τον 
LGR 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
τον Πιέρ Πέτρου 16:00 Home-
Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη   
19:00 Alternate #Community-
Chest or #WednesdayWisdom  
20:00 Στέλιος Σιδερίδης #Wi-
seWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ  21:30 
Δεν Πουλάω την Καρδιά́ μου (1966). Μελόδραμα 
με την Κατερίνα Βασιλάκου, Θανάση Μυλωνά, 
Ελένη Ζαφειρίου, Γοργώ Χρέλια, Κώστα Κούρτη, 
Δημήτρη Νικολαϊδη. Ο δυνατός και μεγάλος έρωτας 
που συνδέει δύο φτωχούς νέους κλονίζεται κάποια 
στιγμή, εξαιτίας της παρέμβασης μιας άλλης γυναί-
κας, πλούσιας και δυναμικής, η οποία μπαίνει ξα-
φνικά ανάμεσά τους.  
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:45  
Ερωτικά́ Παιχνίδια (1960). Κωμωδία με τους Λά-
μπρο Κωνσταντάρα, Γιάννη Γκιωνάκη, Μίρκα Κα-
λατζοπούλου, Γιώργο Πάντζα, Αλέκα Στρατηγού, Θα-
νάση Βέγγος, Νίκο Παπαναστασίου, Γιώργο 
Μπέλλο. Ο ανοιχτόκαρδος και χαριτωμένος Μάνος 
αντιμετωπίζει με ειρωνική συγκατάβαση τις παρα-
ξενιές της κόρης του Τζένης, η οποία βρίσκει τα αγό-
ρια της ηλικίας της ανώριμα και σαχλά. Η αδελφή 
του, η Πιπίτσα, τσακώνεται συνέχεια με τον άντρα 
της, τον Θανασάκη. Ο Μάνος καταφέρνει πάντα να 
τους τα συμβιβάζει. Τα προβλήματά του όμως επι-
δεινώνονται, όταν μπλέκει στα πόδια του ένας συ-
νομήλικος της Τζένης, ο Αλέκος, ο οποίος μεταμ-
φιέζεται σε γοητευτικό σαραντάρη προκειμένου να 
τη συγκινήσει. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  21:30 
Ο Βάλτος (1973). Κοινωνική Περιπέτεια με την Βέρα 
Κρούσκα, Γιώργο Τζώρτζη, Γιάννη Βόγλη, Νότη Περ-
γιάλη, Κώστα Νάο, Ρίτα Μπενσουσάν, Μόνα Λίζα 
Άρμπι, Αλέξανδρο Αντωνόπουλο. Οι συνέταιροι μιας 
οικοδομικής επιχείρησης κλέβουν τα λεφτά φτωχών 
ανθρώπων που έχουν εξαπατήσει και φεύγουν με 
ένα μικρό αεροπλάνο, το οποίο πέφτει σε ένα βαλ-
τώδες νησάκι. Εκεί ζουν ο φαροφύλακας με τη γυ-
ναίκα και την κόρη του και ένας δραπέτης φυλακών. 
Αρχίζει λοιπόν προσπάθεια των επιβατών του αε-
ροπλάνου, με τη βοήθεια του δραπέτη, ο οποίος 
τους εκβιάζει απαιτώντας μερίδιο από τα χρήματα, 
να βγάλουν το αεροπλάνο από το βάλτο. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  23:10 
Ο Θαλασσόλυκος (1964). Κωμωδία με τους Κώστα 
Χατζηχρήστο, Νίκο Φέρμα, Μίρκα Καλατζοπούλου, 
Κατερίνα Γιουλάκη, Τακη Χριστοφορίδη, Θανάση 
Μυλωνά. Ένας ναύτης με καλλιτεχνικές φιλοδοξίες, 
ο Παντελής Καζούρας, είναι ερωτευμένος με τη 
Φανή, στην οποία έχει πει ότι είναι σημαιοφόρος 
και ονομάζεται Δημήτρης Γεωργίου. Όταν ο σημαι-

οφόρος Γεωργίου, που είναι ερωτευμένος με την 
κόρη του διοικητή του Ναύσταθμου, τη Ρένα, ανα-
θέτει στον Παντελή την ψυχαγωγία των ναυτών, 
εκείνος ζητάει τη συνδρομή του δημοφιλούς ηθο-
ποιού Κώστα Χατζηχρήστου, με τον οποίο μοιάζει 
εκπληκτικά. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ  12:25  
Κάτω από το Μακιγιάζ σου (2008). Κοινωνικό 
δράμα με τους Άριελ Κωνσταντινίδη, Βάνα Πεφάνη 
και Σόφη Ζανίνου.  Η Νίκη, υπάλληλος σε κατάστημα 
καλλυντικών, θέλει να κάνει παιδί. Ένα βράδυ, επι-
στρέφοντας σπίτι της, από τη δουλειά, χτυπάει με 
το αμάξι της ένα παιδί. Αν και αθώα, η Νίκη έρχεται 
αντιμέτωπη με κάτι που δεν αντιμετωπίζεται… 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  21:20 
Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω (1967). Δραματική 
Περιπέτεια με τους Άνγελο Αντωνόπουλο, Κώστα 
Καζάκο, Μέμα Σταθοπούλου και Σπύρο Καλογύρου. 
Οι αστυνομικοί με την βοήθεια του κρατούμενου 
Τσάκου, συλλαμβάνουν τον Στάθη Καρατάσο για 
την ληστεία και το φόνο του Μουσχούτη. Ο Καρατά-
σος θα καταδικασθεί σε θάνατο, αλλά την τελευταία 
στιγμή θα του δοθεί χάρη. Καταφέρνει και το σκάει, 
αλλά τον ακολουθεί ο Τσάκος, με την ελπίδα να τον 
συλλάβει και να κερδίσει με αυτόν τον τρόπο την 
ελευθερία του. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ  23:10 
Ένα Μωρό για Τρεις (1988). Κωμωδία  με τους 
Σπύρο Καλογήρου, Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Χρήστο 
Νέρη, Μαρίνα Ρώμα, Φρύνη Αρβανίτη, 'Ερη Τζαμα-
κάλη και  Νίκο Ζούκα. Ο Χαράλαμπος είναι ένας 
εγωιστής αλλά καλοκάγαθος πατέρας. Η κόρη του 
είναι ερωτευμένη με έναν υπάλληλο στην εταιρία 
του. Για να τον ξεχάσει τη στέλνει στο Παρίσι για 
σπουδές. Ένα μωρό όμως θα αλλάξει την τροπή 
των πραγμάτων...  
KYΡIAKH 6 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:35 
Committed(2014). Ρομαντικό δράμα με την Μέλια 
Κρέυλινγκ, Ορέστη Σο-
φοκλέους.  Μια τυχαία 
συνάντηση ανάμεσα σε 
έναν άντρα, που πιέζεται 
να κάνει πρόταση γάμου 
στην κοπέλα του, και μια 
νύφη δραπέτη. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ  21:05 
Ιντερμέτζο (1976). Θέατρο με την Μίνα Αδαμάκη, 

Αλίκη Αλεξανδράκη, Κώστα Αρζόγλου, Τιτίκα Βλα-
χοπούλου, Χρήστο Δοξαρά, Δάνη Κατρανίδη, Σπύρο 
Κωνσταντόπουλο, Στέλιο Λιονάκη. Ένα φάντασμα 
κάνει την εμφάνισή του λίγο έξω από μια μικρή επαρ-
χιακή πόλη. Άλλοι πιστεύουν την ύπαρξή του και 
άλλοι την αρνούνται. Τι είναι αυτό που δεν το αφήνει 
να αναπαυτεί; Και πως αντιδρά η εμφάνισή του 
στους κατοίκους της πε-
ριοχής; Πως θα αντιδρά-
σουν οι αρχές του τόπου; 
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ  21:00 
Ερωτιάρης από Κούνια  
(1996). Κωμωδία με τους 
Στάθη Ψάλτη, Γκέλη Γα-
βρηήλ, Αθηνόδωρο Προ-
ύσαλη, Μάγδα Τσαγγάνη, Χριστίνα Παπά, Άνθη Γού-
ναρη. Ο αδελφός προσπαθεί να ζευγαρώσει την 
αδελφή του με ένα αδέξιο φίλο του ενώ η αδελφή 
προσπαθεί να ζευγαρώσει τον αδελφό της με μια 
φίλη της χωρίς κανένα αποτέλεσμα, αφού οι υπο-
ψήφιοι φίλοι τους δεν συγκρίνονται με την αδελφή 
και αδελφό αντίστοιχα σε προσόντα. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ  20:50 
Δάκρυα και Διπλοπενιές (1969). Κοινωνική ταινία 
με τους Κώστα Κακαβά, Έφη Οικονόμου, Δούκισσα, 
Νίτσα Τσαγανέα και Γιώργο Βρασιβανόπουλο, Όλγα 
Ποταμίτου, Δημήτρη Δημητριάδη, Ανδρέα Ποταμίτη. 
O Μιχάλης, πλουσιόπαιδο από την Αθήνα, γνωρίζει 
στην Κύπρο τη ντόπια λαϊκή τραγουδίστρια Χριστίνα. 
Η Χριστίνα σύντομα θα συνειδητοποιήσει ότι οι δρό-
μοι τους δεν μπορούν να συναντηθούν, έτσι θα απο-
μακρυνθεί από κοντά του. Μετά από καιρό θα βρεθεί 
σε κέντρο της Αθήνας να τραγουδάει με άλλο όνομα.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:30 
Ο Μπλοφατζής (1969). Κωμωδία με τους Λάμπρο 
Κωνσταντάρα,  Μάρω Κοντού, Γιάννη Βόγλη, Ξένια 
Καλογεροπούλου, Δέσποινα Στυλιανοπούλου και 
Αλέκο Τζανετάκο. Ο Τζων Χάλαρης, είναι πετυχη-
μένος αντικέρ και αθεράπευτος μπλοφατζής. Μετά 
από μια πετυχημένη μπλόφα σε τρεις φίλους του 
στην Ύδρα, επιστρέφει στην Αθήνα. Η ξέγνοιαστη 
εργένικη ζωή του θα αλλάξει τελείως όταν τον επι-
σκεφτεί μια νεαρή κοπέλα και ισχυριστεί ότι είναι 
κόρη του. Στην αρχή νομίζει ότι πρόκειται για 
μπλόφα, γρήγορα όμως πείθεται ότι η Γιάννα είναι 
όντως κόρη του, από τον πρώτο και μοναδικό έρωτα 
της ζωής του, την Μιράντα..  
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Αποκλεισμός Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους  
από το Champions League!  

Σπανούλης: "Ιερή η Εθνική ομάδα, πάνω 
από όλους και όλα"  

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε 
περήφανος που θα φορέσει και 
πάλι το εθνόσημο μετά από έξι 
χρόνια, χαρακτηρίζοντας ύψι-
στη τιμή τη συμμετοχή στην 
Εθνική ομάδα. Ο πολύπειρος 
γκαρντ του Ολυμπιακού, λίγο 
πριν την πρώτη συγκέντρωση 

της ελληνικής ομάδας για το 
Προολυμπιακό Τουρνουά είπε: 
"Δεν το είχα σκεφτεί, ούτε το 
είχα φανταστεί ότι μετά από έξι 
χρόνια θα είμαι ξανά εδώ. Πολ-
λές φορές τα πράγματα έρχο-
νται διαφορετικά, η συγκυρία 
ήταν ιδανική.....

Εκτός Champions League!  
 

Την απόφασή τους να δημι-
ουργήσουν τη European Super 
League και να επιμείνουν σε 
αυτή θα πληρώσουν, όπως όλα 
δείχνουν, οι Ρεάλ Μαδρίτης, 
Μπαρτσελόνα και Γιουβέντους. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

την ιταλική εφημερίδα «La Re-
pubblica», η UEFA σχεδιάζει να 
αποβάλει τις τρεις αυτές ομάδες 
από το Champions League.  

H απόφαση της ευρωπαϊκής 
ομοσπονδίας αναμένεται μέσα 

στην εβδομάδα, σύμφωνα με το 
ίδιο ρεπορτάζ.  
Από την άλλη πλευρά, σε πε-

ρίπτωση που τελικά η UEFA τι-
μωρήσει τις ομάδες, θεωρείται 
σίγουρο πως αυτοί οι τρεις σύλ-
λογοι θα στραφούν στο CAS 
(Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστή-
ριο), ώστε να εκδικαστεί εκεί η 
υπόθεση, ελπίζοντας να δικαιω-
θούν.  
Παράλληλα, ο πρόεδρος της 

La Liga Χαβιέρ Τέμπας ανέφερε 
πως πιστεύει ότι η Ρεάλ και η 
Μπαρτσελόνα θα αποβληθούν 

τελικά από την κορυφαία δια-
συλλογική διοργάνωση.  

H ESL είναι παρελθόν.  
Στην συνέντευξη του στην  
«Telegraph» ο Αλεξάντερ Τσέ-
φεριν, αποκαλύπτοντας πως 
οι… πρωτομάστορες της Ευρω-
παϊκής Σούπερ Λίγκας απειλούν 
την UEFA! «Ακόμα και οι πιο 
άσχετοι έχουν καταλάβει πως η 
ESL είναι παρελθόν, έχει τελει-
ώσει.  
Νομίζω πως αυτές οι τρεις 

ομάδες, η Μπαρτσελόνα, η 
Ρεάλ και η Γιουβέντους, με τη 

Λίγκα τους μας έχουν βοηθήσει 
σημαντικά για να προωθήσουμε 
την ιδέα της συμπαράστασης 
μεταξύ των συλλόγων, γιατί εί-
ναι εύκολο να τους πούμε πως, 
αν δεν τους αρέσει εδώ, ας 
πάνε στη δική τους Λίγκα. Νο-
μίζουν πως η Γη είναι… επί-
πεδη. Έβγαλαν ανακοίνωση 
πως η European Super League 
είναι ζωντανή και δύο μέρες 
μετά έστειλαν αίτηση για το 
Champions League της επόμε-
νης χρονιάς. Αν είναι τόσο καλή 
η Λίγκα τους, γιατί θέλουν να 
παίξουν στη δική μας;» Κλείνο-
ντας ο Τσέφεριν αποκάλυψε: 
«Μας απειλούν με αγωγές, πως 
θα μας πάνε δικαστικά. Προφα-
νώς έχουν πολλά χρήματα. Κα-
λύτερα να τα επενδύσουν στις 
ακαδημίες τους και στο γυναι-
κείο ποδόσφαιρο. Για μένα το 
ιδανικό θα ήταν για το Τσά-
μπιονς Λιγκ όποιος προκρίνεται 
να παίζει. Αλλά είναι δύσκολο 
για μένα να επικοινωνήσω με 
τους τρεις (σ.σ.: Ρεάλ, Μπαρ-
τσελόνα, Γιουβέντους), όταν 
εξαφανίζονται τη νύχτα». Όπως 
φαίνεται, η κόντρα της UEFA με 
τις ομάδες που έχουν σχεδιάσει 
την ESL θα συνεχιστεί…

«Βασίλισσα» της Ευρώπης η Τσέλσι

O Στέφανος Τσιτσιπάς χωρίς να 
πιάσει καλή απόδοση επικρά-
τησε με 7-6 (6), 6-3, 6-1 του Ζε-
ρεμί Σαρντί και προκρίθηκε 
στον 2ο γύρο του Roland Gar-
ros.  
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας 
που είναι στο Νο5 κόσμου επι-
κράτησε στην βραδινή πρε-
μιέρα του στο Παρίσι με 7-6 (6), 
6-3, 6-1 του Γάλλου Ζερεμί 
Σαρντί και θα παίξει την Τετάρτη 
με τον νικητή του αγώνα Κόρ-
ντα-Μαρτίνεθ.  
Αυτή ήταν η 10η νίκη σε 14 παι-

χνίδια στο Παρίσι για τον Έλ-
ληνα τενίστα ο οποίος συμπλή-
ρωσε 40 αγώνες σε Grand 
Slam. 
Οι πόντοι ήταν 105-77. Ο Τσι-
τσιπάς είχε 31 winners και 25 
αβίαστα και ο Σαρντί είχε 25-
35. Ο Γάλλος είχε 7 διπλά λάθη 
(έναντι 2) ενώ οι άσοι ήταν 5-2 
για τον Έλληνα. Τα μπρέικ 
πόιντ ήταν 5/6 και 1/3. Νικητής 
στο τάι μπρέικ! 

ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ - ΣΑΡΝΤΙ 3-0

Επιβλήθηκε με 1-0 στον 
τελικό του Champions 
League επί της Μάντσε-

στερ Σίτι και στέφθηκε για δεύ-
τερη φορά πρωταθλήτρια Ευ-
ρώπης.   
Ο τρίτος αγγλικός «εμφύλιος» 

σε τελικό Champions League 
ανέδειξε μεγάλη νικήτρια την 
Τσέλσι, με 1-0, επί της Μάντσε-
στερ Σίτι στο «Ντραγκάο» του 
Οπόρτο και τους Λονδρέζους 
στον «έβδομο ουρανό».  
Η ομάδα του Τόμας Τούχελ, 

εννέα χρόνια μετά τον θρίαμβο 
επί της Μπάγερν στο Μόναχο, 
στέφθηκε για δεύτερη φορά 
στην ιστορία της πρωταθλήτρια 
Ευρώπης, μη επιτρέποντας 
στους κατόχους του τίτλου της 
Premier League να πανηγυρί-

σουν το πρώτο τρόπαιο στα 
χρονικά του συλλόγου. Το 2008 
στην Μόσχα οι «μπλε» έφυγαν 
με «σκυμμένα τα κεφάλια» στη 
διαδικασία των πέναλτι από την 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
ωστόσο, το Σάββατο συνέβη το 
αντίθετο και «τιμώρησαν» την 
άλλη μεγάλη ομάδα του αγγλι-
κού λιμανιού. Το έκαναν πρό-
σφατα και στο πρωτάθλημα και 
συγκεκριμένα στις 8 Μαΐου, 
όταν πέρασαν από το «Ετιχαντ» 
με 2-1, αλλά και στον ημιτελικό 
του Κυπέλλου στις 17/04 (1-0), 
ωστόσο αυτή η νίκη ήταν σα-
φώς πιο μεγάλη, καθώς συνο-
δεύτηκε από το βαρύτιμο τρό-
παιο της κορυφαίας 
διασυλλογικής διοργάνωσης 
της «Γηραιάς» Ηπείρου.  

Ο τρίτος τελικός για την 
Τσέλσι, αυτή την φορά δεν κρί-
θηκε στη διαδικασία των πέ-
ναλτι, όπως είχε συμβεί πριν 
από 13 χρόνια στη Μόσχα (ητ-
τήθηκε 6-5 από την Γιουνάιτεντ) 
και πριν από 9 στην «Αλιάνζ 
Αρένα» του Μονάχου, όταν τότε 
είχε θριαμβεύσει με 4-3 στη 
«ρώσικη ρουλέτα» επί της 
Μπάγερν.  
Αυτή την φορά οι Λονδρέζοι 

σκόραραν στο πρώτο μέρος με 
τον Χάβερτζ (42΄), γκολ που 
αποδείχθηκε αρκετό για να τους 
φέρει στην κορυφή της Ευρώ-
πης για 2η φορά στην ιστορία 
τους. Παρέδωσαν σε ένα ακόμη 
ματς, τόσο υψηλού επιπέδου, 
μαθήματα σεμιναριακής άμυ-
νας, με τον Μεντί να μην δέχεται 
γκολ σε 9ο ματς στη διοργά-
νωση!  
Ο Τόμας Τούχελ που ανέλαβε 

την Τσέλσι στις αρχές του πε-
ρασμένου Ιανουαρίου έγινε ο 
πρώτος τεχνικός στα χρονικά 
του Champions League που 
έφτασε σε δύο διαδοχικούς τε-
λικούς με διαφορετικές ομάδες. 
Το έκανε πέρυσι με την Παρί, 
όταν έχασε το τρόπαιο από την 
Μπάγερν, αλλά 9 μήνες μετά 
κατάφερε να πανηγυρίσει στην 
χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου, 

στην πρωτεύουσα της οποίας η 
Παρί είχε ηττηθεί από την Μπά-
γερν με 1-0!  
Η Τσέλσι έκλεισε την εφετινή 

διοργάνωση με μόλις μία ήττα 
(σ.σ. από την Πόρτο) και 9 νίκες 
και 3 ισοπαλίες. Να σημειωθεί 
ότι αυτή ήταν η 5η της νίκη σε 6 
τελικούς ευρωπαϊκών διοργα-
νώσεων που έχει λάβει μέρος 
(εξαιρείται το Σούπερ Καπ Ευ-
ρώπης). Θυμίζουμε ότι το 1971 
και το 1998 κατέκτησε το Κύ-
πελλο Κυπελλούχων, ενώ το 
2013 και το 2019 πανηγύρισε 
το Europa League.μ Από την 
άλλη ο Πεπ Γκουαρντιόλα απέ-
τυχε να γίνει ο 6ο προπονητής 
στην ιστορία που κατακτάει το 
θεσμό με δύο διαφορετικές ομά-
δες. Διαιτητής: Ματέου Λαόθ 
(Ισπανία) Κίτρινες: Γκιντογκάν, 
Γκαμπριέλ Ζεζούς – Ρούντιγκερ 
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Έντερ-

σον, Γουόκερ, Στόουνς, Ντίας, 
Ζιντσένκο, Μπερνάρντο Σίλβα 
(64΄ Φερναντίνιο), Γκιντογκάν, 
Ντε Μπρόιν (60΄ Ζεζούς), Μα-
χρέζ, Στέρλινγκ (77΄ Αγουέρο), 
Φόντεν ΤΣΕΛΣΙ: Μεντί, Τζέιμς, 
Τιάγκο Σίλβα (λ.τρ. 39΄ Κρίστεν-
σεν), Ρούντιγκερ, Αθπιλικουέτα, 
Καντέ, Ζορζίνιο, Τσίλγουελ, Μά-
ουντ (80΄ Κόβασιτς), Χάβερτζ, 
Βέρνερ (66΄ Πούλισικ).

Κυπριακό Ποδόσφαιρο

Την ολοκλήρωση της συνεργα-
σίας του με τον βοηθό προπο-
νητή Μιγκέλ Μπεντόγια ανακοί-
νωσε ο Απόλλωνα.  
 
Η ανακοίνωση του  
Απόλλωνα: 
 
Η Εταιρεία Απόλλων Ποδό-
σφαιρο (Δημόσια) Λτδ, ανακοι-
νώνει την ολοκλήρωση της συ-
νεργασίας της με τον βοηθό 
προπονητή Μιγκέλ Μπεντόγια. 
Ο Ισπανός προπονητής εντά-

χθηκε στο τεχνικό επιτελείο του 
Απόλλωνα το καλοκαίρι του 
2019 ενώ προηγουμένως διε-
τέλεσε και ποδοσφαιριστής 
στην ομάδα μας την περίοδο 
2016-2018. 
Ευχαριστούμε τον Μιγκέλ για 
την πολυετή προσφορά του στο 
σύλλογο από όποιο πόστο 
υπηρέτησε την ομάδα και του 
ευχόμαστε καλή συνέχεια τόσο 
στην προσωπική της ζωή όσο 
και στην επαγγελματική του 
σταδιοδρομία.
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PM: Nothing in date to suggest 
delay to 21 June opening

Prime Minister Boris 
Johnson has seen 
"nothing in the data" to 

mean the 21 June easing of 
lockdown measures can't go 
ahead - although he said there 
was a need to wait "a little bit 
longer" for a firm decision. 

The fourth and final stage      
of Mr Johnson’s roadmap for      
easing coronavirus, and when 
the government aims to remove 
all legal limits on social contact, 
is scheduled to take place in less 
than three weeks. But in recent 
days, the prime minister has faced 
growing calls from scientists to 
delay the full lifting of restrictions 
due to the spread of the Indian 
variant of coronavirus, which is 
believed to be more transmis-
sible, within the UK. 

Speaking in Downing Street 
on Wednesday, Mr Johnson   
appeared positive about the pros-
pects of his roadmap remaining 
on track. Yet he stressed a need 
to be "cautious" due to "ambi-
guous" data on how successful 
the UK's vaccine programme 
would be in combatting a new 
surge in infections. 

"I can see nothing in the data 
at the moment that means we 

can't go ahead with step four of 
the opening on 21 June," he said. 

"But we've got to be so cautious 
because there's no question  
the ONS (Office for National 
Statistics) data of infection   
rates is showing an increase. We         
always knew that was going to 
happen. Don't forget we always 
said the unlocking steps that 
we've taken would lead to           
increases in infection. 

"What we need to work out   
is to what extent the vaccina-
tion programme has protected 
enough of us - particularly the 
elderly and vulnerable - against 
a new surge. There, I'm afraid, 
the data is just still ambiguous 
and so every day we're having 
long sessions where we're        
interrogating all the data, we're 
looking at all the various models. 
And the best the scientists can 
say at the moment, in their guid-
ance to us, is that we just need 
to give it a little bit longer." 

Mr Johnson acknowledged 
the wait for a clear answer would 
be "frustrating" for people ahead 
of stage four of his roadmap, 
which is set to see nightclubs      
reopen and larger events           

allowed once more. 
Meanwhile, with the govern-

ment's first review of its traffic 
light system for foreign travel 
expected this week, Mr Johnson 
said he would have "no hesita-
tion" in moving countries around 
the red, amber and green lists. 

However, asked if more 
countries could be added to the 
quarantine-free green list in order 
to open up more destinations for 
Britons hoping to book a summer 
holiday abroad, the prime minister 
told people to "wait and see." 

"We're going to try and allow 
people to travel, as I know that 
many people want to, but we've 
got to be cautious and we've got 
to continue to put countries on 
the red list, on the amber list, 
when that is necessary," he said. 

"I want you to know we will have 
no hesitation in moving countries 
from the green list to the amber 
list to the red list, if we have to 
do so. The priority is to continue 
the vaccine rollout, to protect the 
people of this country." 

The European Commission 
proposed on Monday that fully 
vaccinated people should be 
exempt from testing or quaran-
tines when travelling from one 
EU country to another, and urged 
a gradual easing of travel meas-
ures as Covid-19 vaccinations 
accelerate. 

The bloc reached a deal       
earlier this month on Covid-19 
certificates that will show, via a 
QR code, whether a person has 
received a vaccine, had a recent 
negative test or has immunity 
based on recovery from an        
infection. The scheme should 
be ready by July 1. 

The European Union executive, 
which is seeking to harmonize 
a current patchwork of travel 
measures across the bloc, said 
on Monday that – according to 
its recommendation – testing or 

quarantines should not apply      
to people who have been fully 
vaccinated 14 days prior to travel. 

About half of EU adults have 
received a first vaccine dose. 

People who have recovered 
from a Covid-19 infection should 
be exempt from restrictions for 
180 days. The Commission also 
proposed that more reliable,   
but more expensive PCR tests 
should be valid for 72 hours and 
rapid antigen tests for 48 hours. 

Children, who are not yet in 
line for vaccinations, should not 
have to undergo a quarantine if 
travelling with parents who are 
exempt. Those aged six and 
older can be subject to tests. 

The proposals, which are 
being put to EU member states, 
mirror those already agreed for 
travel to the European Union from 
outside the bloc. 

 
UK reports zero  
daily Covid deaths  

 
The UK on Tuesday reported 

zero daily coronavirus-related 
deaths for the first time since       
the pandemic began, but the 
health secretary has warned 
"we haven't beaten this virus 
yet." 

Matt Hancock tweeted that   
although the "whole country will 
be so glad there were no COVID-
related deaths recorded... we 
know we haven't beaten this 
virus yet." 

The latest figures come after 
a bank holiday weekend when 
the number of deaths and cases 
can be lower due to reporting 
delays. 

The last time there were no 
deaths was on 7 March 2020, 
before the first lockdown. 

On 10 May this year, England, 
Scotland and Northern Ireland 
all reported no deaths, but four 
were logged in Wales.

Cyprus deserves to be 
placed in the green 
list of countries by the 

UK government ahead of 
the crucial summer season, 
Deputy Minister of Tourism 
Savvas Perdios was quoted 
as saying on Wednesday. 

“Cyprus absolutely deserves 
to be green-listed,” Perdios 
told the UK’s Daily Telegraph 
in an interview. “We have made 
a lot of progress, especially 
over the last month.” 

Cyprus, which highly depends 
on visitors travelling from the 
UK was the first EU nation        
to reopen to fully vaccinated     
Britons or those with a negative 
PCR test result, but failed to 
be placed on the green list by 
the UK government on May 7. 

The island is currently in the 
amber list, which means that 
visiting Britons will incur the 
requirement of 10 days self-
isolation on return and to take 
two PCR tests. 

Perdios travelled to London 
on Tuesday and briefed the 
British side on the island’s     
improved Covid-19 data ahead 
of the update of the UK country 
rating list, which will take place 
on June 28. 

Cyprus’ infection rate sits at 
36.95 per 100,000 people, on 
par with green-listed Portugal 
(35.58) and the UK (34.5). 

Perdios said he briefed his 
interlocutors on the improve-
ment in the daily test positivity 
rate coupled with the high 
number of tests, with the repro-
duction rate (R) approximately 
0.5 per cent, adding that every 
two weeks the number of tests 
are equivalent of the island’s 
population. 

“These data, that is, the test 
positivity rate and the R rate, 
are quite lower than the res-
pective British indices,” he 
added, noting that over the 
last month, Cyprus has been 
sending weekly Covid updates 
to the British authorities. 

He also said that he briefed 
the British side that over 50% 
of Cyprus’ population had      

received the first dose of 
EMA-approved jabs, while the 
aim is to reach 65 per cent of the 
population by the end of June. 

“We told them that the first 
round of inoculations has been 
completed and now were giving 
the opportunity to 18-year olds 
to be vaccinated,” he said, noting 
that many young people across 
all sectors of the economy and 
not just the tourism sector, 
have been vaccinated. 

Perdios told the Telegraph 
that the data registered may be 
cause for optimism at the end 
of July, although a place on the 
green list might require other 
criteria, including a strong  
vaccination roll out. 

“We are one of the few 
countries in Europe that has 
been so open to the UK in terms 
of travelling in the pandemic,” 
said Perdios. 

“France and Germany are 
not so comfortable in terms of 
opening borders to the UK as 
both countries have recently 
tightened restrictions for British 
visitors due to the prevalence 
of the Indian variant. There is 
no chance that Cyprus is going 
to do something similar.” 

Perdios added that Cyprus 
has guaranteed to the UK since 
April 1 that not only are flights 
from the UK to Cyprus not going 
to be stopped, but people are 
not going to be put in quarantine. 

“The only time at which UK 
travellers would be required to 
quarantine in Cyprus is if they 
test positive while in the coun-
try,” he said. 

“In this case, they and their 
close contacts would need to 
spend at least seven days in 
a quarantine hotel or hospital. 
The cost of this accommodation 
is covered by the government 
of Cyprus. Plus, quarantine 
would be waived for those who 
are fully vaccinated.” 

Perdios travelled to Athens 
yesterday to attend the UN 
World Tourism Organisation. 
He will travel to Moscow on 
Saturday to promote the restart 
of chartered flights to Cyprus. 

Cyprus deserves to 
be on UK green list

Lack of enough common ground in Cyprus talks disappointing
The UK Foreign Secretary 

Dominic Raab has des-
cribed as  “disappointing” 

the failure to reach enough 
common ground in the recent 
UN-led informal talks in Geneva 
to allow for the resumption of 
formal negotiations on the      
Cyprus issue. 

In a response letter to Leonidas 
Leonidou, Chairman of the  
Cypriot refugees’ associations 
in the UK, Raab notes however 
that the UK welcomes “the      

prospect of further UN-led infor-
mal talks between the parties.” 

He adds that before and       
during the talks he urged all 
sides to demonstrate “flexibility 
and compromise.” 

The Foreign Secretary letter 
concludes by stating that the 
UK “recognises the ongoing      
difficulties faced by all Cypriots 
following the events of 1974,” 
and that it remains committed 
to supporting the UN settlement 
process.



With 14,008 votes, 
AKEL’s Irene Chara-
lambides received the 

most votes out of all the MPs in 
the newly elected House, it was 
revealed on Monday. 

In posts on her Twitter and 
Facebook pages, Charalambides 
said that the chief elections       
officer informed her that she      
received the most votes both in 
Nicosia and islandwide. 

Charalambides said she was 
“beyond moved,” and extended 
her gratitude towards everyone 
who voted for her. 

“I have no words to express 
how I feel for all the love and 
this big embrace,” she said. 

This is the second time the MP 
becomes the public’s favourite, 
the first being 2016 when she 
received 16,847 votes. 

“I will continue to serve the 
citizen with the same determina-
tion, devotion and love, to serve 

the Cypriot public with honesty 
and sincerity,” she concluded. 

 
Νewly elected MPs in Cyprus 
sworn in 

 
Cyprus’ newly elected           

parliamentarians were sworn in 
on Monday, following Sunday’s 
parliamentary elections which 
took place under strict measures 
due to the pandemic.  

The ceremony, held at the      
Filoxenia Conference Center, 
also took place with protocols 
and measures and new MPs 
were allowed to be accompanied 
only by close members of the 
family with no supporters and big 
gatherings like in previous years. 

The 56 newly elected parlia-
mentarians were sworn in by 
the Chief Returning Officer and 
the Returning Officers of each 
election district, and the two 
representatives of the religious 

groups were sworn in by the 
Chief Returning Officer. These 
are Yiannakis Mousa of the  
Maronites and Antonella Manto-
vani of the Latins. The Armenian 
representative Vartkes Mahdes-
sian was sworn in on 14th May 
as he was re-elected being the 
only candidate of the Armenian 
religious group. 

The newly elected MPs          
arrived escorted by their spouses 
or parents. The members of     
the families were showed inside  
and then the MPs followed after      
having made brief statements 
to the press.  

The new parliament has only 
eight women, down by 3% com-
pared to the previous tenure and 
this was criticized by female 
MPs. 

A total of 366,608 out of 
557,836 registered voters or 
65.72% had voted in Cyprus’ 
parliamentary elections, accord-
ing to the final results. 

The abstention amounted to 
191,228 votes or 34.28%. Valid 
ballots were 357,714 (97.57%), 
invalid 6,824 (1.86%) and blank 
2,070 (0.56%). 

The parties that enter parlia-
ment are Democratic Rally (DISY) 
securing a percentage of 27.77% 
or 99,332 votes, Progressive 
Party of Working People (AKEL) 
with a percentage of 22.34% or 
79,910 votes, Democratic Party 
with 11.29% or 40,392 votes, 

National Popular Front (ELAM) 
with 6.78% or 24,255 votes, 
Movement for Social Democracy 
EDEK with 6.72% or 24,025 
votes, Democratic Front with 
6.10% or 21,834 votes and      
Cyprus Green Party with 4.41% 
or 15,761 votes.  

Democratic Rally (DISY)        
secured 17 parliamentary seats, 
5 in Nicosia, 3 in Limassol, 4 in 
Famagusta, 2 in Larnaca, 2 in 
Kyrenia and 1 in Paphos. 

Progressive Party of Working 
People (AKEL) secured 15 seats, 
6 in Nicosia, 3 in Limassol, 3 in 
Famagusta and one each in 
Larnaca, Paphos and Kyrenia. 

Democratic Party (DIKO)       
secured 9 seats, 3 in Nicosia, 2 
in Limassol, 2 in Famagusta, 
and one each in Larnaca and 
Paphos. 

National Popular Front (ELAM) 
secured 4 seats, one each in 
Nicosia, Limassol, Famagusta 
and Larnaca. 

Movement for Social Demo-
cracy EDEK also secured 4 
seats, one each in Nicosia,        
Limassol, Larnaca and Paphos. 

Democratic Front also           
secured 4 seats, two in Nicosia, 
one in Limassol and one in       
Famagusta. 

Cyprus Green Party secured 
3 seats, two in Nicosia and one 
in Limassol. 

The new House will convene 
for its first plenary on June 10.
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AKEL’s Irene Charalambides received 
the most votes in Sunday’s elections

TAKE ACTION: Email 
your MP about Cyprus

This July marks 47 years 
since Turkey illegally in-
vaded and occupied over 

a third of Cyprus. Now, Turkey 
is actively pushing for the per-
manent partition of the island.  

Cyprus needs all the support 
it can get from the UK, especially 
from Members of Parliament. 
You can help ensure that your 
local MP is speaking up for      
Cyprus and opposing Turkey's 
partition plans. Visit the website 
www.cypriotfederation.org.uk/
mp to email your MP, it takes 
less than 30 seconds. It’s time 
that Turkey finally takes its 
#HandsOffCyprus. 

 
Turkey's partition plans 

The recent informal 5+UN 
meeting on Cyprus in Geneva 
at the end of April, concluded 
with "not yet enough common 
ground for the resumption of 
negotiations," in the words of 
the United Nations Secretary 
General (UNSG). During his 
final comments at the informal 
meeting, the UNSG outlined that 
the Greek Cypriot position was 
for reunification "based on a      
bi-zonal, bi-communal federation 
with political equality on the 
basis of relevant United Nations 
Security Council resolutions."  

He said that the Turkish      
Cypriot position was "two states 
cooperating with each other."   
In fact, just several weeks ago 
President Erdogan of Turkey 
said about Cyprus, "there is     
no longer any solution but a 

two-state solution." 
Despite Turkey's partition plans, 

the UN Secretary General said 
that he would not give up on   
efforts to reach a solution to the 
Cyprus issue. He said that he will 
“fight for the security and well-
being of Cypriots…who deserve 
to live in peace and prosperity 
together.” 

Our message is simple:      
reunification in line with UN  
resolutions is the only solution 
for Cyprus to end Turkey's       
ongoing occupation. We want 
peace not partition. 

Turkey's push for permanent 
partition comes just months 
after the illegal 'opening' of part 
of the Varosi beachfront, as  
well as Turkey's illegal attempts 
to drill for hydrocarbons in the 
Republic of Cyprus' Exclusive 
Economic Zone (EEZ). 

British MPs, must speak out 
against Turkey's illegal actions 
against Cyprus. They, and the 
UK Government, must unequi-
vocally tell Turkey to take its 
#HandsOffCyprus. 

 
What can I do? 

We have created a user-
friendly email template (which 
you can amend), on our website 
(www.cypriotfederation.org.uk/
mp), allowing you to automati-
cally email your local MP in just 
30 seconds.  

The email urges your MP to 
speak up for Cyprus, advocate 
for reunification and oppose 
partition. 

Government considering 
longer school day
An extended school day 

from 8am to 6pm is being 
eyed up by the govern-

ment as part of its Covid recovery 
plan, reports suggest. 

Ministers are understood to 
be weighing up two dramatically 
different approaches for pupils, 
the Times Educational Supple-
ment reported this weekend.  

The TES says it has been told 
that ministers are considering 

whether they should opt to      
pay for a compulsory half hour      
extension with an academic 
focus or fund a longer 8am to 
6pm school day that would be 
voluntary. The latter option would 
most likely involve some extra-
curricular activities rather than 
just more academic lessons. 

Plans are being drawn up by 
the government's new educa-
tion recovery commissioner       

Sir Kevan Collins, who has      
previously said that teachers 
will be asked to increase learn-
ing time for pupils as part of      
the catch-up effort. Last week 

he also said that any plans to 
an extension of the school day 
should be compulsory to guaran-
tee that disadvantaged pupils 
attend.
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Academic Dr Chris Laoutaris co-creates 
the Shakespeare Beyond Borders Alliance

Dr Chris Laoutaris, Senior 
Lecturer at the Shakes-
peare Institute (part of 

the University of Birmingham), 
is the Co-Creator and Co-Chair 
of a new initiative called the 
Shakespeare Beyond Borders 
Alliance, jointly established      
with Professor Michael Dobson,        
Director of the Shakespeare      
Institute, and Dr Rowan Mac-
kenzie, Artistic Director of 
Shakespeare UnBard.  

This new initiative is designed 
to bring together Shakespeare 
practitioners, directors, govern-
ment representatives, scholars, 
and institutions with the aim of 
bridging divides across nations, 
cultures, communities and disci-
plines.  

The Alliance will be launched 
on 9-11 June through a free       
online global event, hosted by 

the Shakespeare Institute, and 
featuring participants from theatre 
companies, charities, prison net-
works, publishing houses, tourist 
and curatorial industries, arts   
organisations, academic institu-
tions, government bodies and 
many more!  

It will also showcase the Uni-
versity of Birmingham’s interna-
tional partners in Shakespeare: 
not just those with whom the 
Shakespeare Institute already 
has close formal links, in China, 
Japan and Singapore, but also 
colleagues and collaborators 
from Cyprus, Greece, Germany, 
Mexico, Poland, Romania,   
Russia, Canada and the United 
States. 

The event will include a        
session (taking place on 9 June) 
dedicated to a new collaboration 
between the Shakespeare          

Institute and Cypriot organisa-
tions, led by Dr Chris Laoutaris 
and Dr Eleni Pilla, Co-Creators 
of the Shakespeare in Cyprus 
project.  

The panel will feature                
representatives from the Cyprus 
High Commission in the UK,    
Cyprus’ Home for Cooperation 
(an intercommunal arts and heri-
tage centre), the Cyprus Buffer 
Fringe Performing Arts Festival, 
and independent Cypriot theatre 
directors and film makers.  

You can find out more about 
the Shakespeare Beyond Borders 
Alliance launch and the ‘Shake-
speare in Cyprus Collaboration’ 
session, as well as register for 
this free series of enticing online 
events, by visiting the website: 
www.birmingham.ac.uk/schools
/edacs/departments/shakespeare/ 
events/2021/shakespeare-beyond-

borders-alliance.aspx 
Attending the event is free and 

simple – register just once, then 
pick and choose which of the 
exciting sessions you wish to  
attend. You are not committed 
to attending the whole event, but 
there’s so much going on that it 
would be a shame to miss any 
of the excitement! 

Dr Laoutaris, a London-born 
Greek Cypriot whose parents, 
John and Thalia, come from       
Avgorou in Cyprus, is a Shakes-
peare scholar, biographer and 
historian. He is the author of 
Shakespeare and the Countess: 
The Battle that Gave Birth to the 
Globe (published by Penguin), 
which was shortlisted for the 
Tony Lothian Prize for Biography, 
was Book of the Year for both the 
Observer and Telegraph, and 
was one of the New York Post’s 
‘Must Read Books.’ He has since 
signed a two-book publishing 
deal with HarperCollins’ William 
Collins imprint for his next two 
works. He explains: “Shakes-
peare has the power to bring 
people together and foster equal-
ity. We hope the Shakespeare 
Beyond Borders Alliance will      
facilitate dialogue, collaboration, 
understanding and mutual learn-
ing across national, social and 
disciplinary borders. Join us and 
together we will co-create a 
Shakespeare network without 
limits!” 

Halloumi stars in new book by Lysandros Lysandrou

Lysandros Lysandrou, one 
of few authors who write in 
Greek Cypriot as opposed 

to Greek, introduces his latest 
bilingual tale - in English entitled 
GOLDIE And The Power of Love 
and in the Greek Cypriot dialect: 

Αν έσιεις Γρουσήν… δκιάβαινε! 
The main star of this romantic, 

educational story is the renowned 
Cypriot cheese halloumi.  

The story unfolds in a village 
and is based on the traditional 
Cypriot way of life. The co-prota-

gonist of the novel owns and 
takes care of a herd of goats, and 
from their milk, he produces and 
sells halloumi.  

He has a considerable       
fondness for a particular female 
goat, which he considers his        
lucky charm. The adventures of 
this goat have a strong influence 
on the relationships between 
the protagonists  of the story. 

The major themes the book 
tackles are the merits of stoicism, 
the power of love, and assisting 
fellow humans in their time of 
need. 

GOLDIE and the Power of 
Love is Lysandros’ second      
published bilingual book that 
deals with various interesting 
aspects of the traditional life of 
Cyprus. The first was published 
in 2018 and is entitled Make A 
Mountain Out Of A Molehill – 
Κάμνεις τον Ψύλλον Κάμηλον, 

and has been officially approved 
by the Ministry of Education, 
Culture, Sports, and Youth to be 
included in the list of recommen-
ded books for enrichment of 
school libraries and its utilization 
by teachers and students. 

Both books are available from 
www.amazon.uk and directly 
from the author by emailing   
llysandrou@hotmail.com 

Lysandros Lysandrou was 
born and raised in Cyprus. He 
has a Bachelor's degree in  
Business Administration. He has 
also gained three postgraduate 
degrees, a Master in Business 
Administration, a Master in Bank-
ing and Finance, and a Master 
in Public Sector Management. 
He speaks Greek, English, and 
Russian.  

He has written several Cypriot 
radio theatre plays, novellas, 
and poetic verses.

Thirteen-year-old Tatiani 
Pitiri Allen is one of the 
members who will repre-

sent Wales at the Dance      
World Cup 2021, taking place 
in Telford, England, in August 
2021.  

The Cypriot dancer is re-
questing a sponsorship / dona-

tion for her school team.  
The Dance World Cup is the 

largest dance competition    
in the world attracting 6,000 
dancers from 65 countries. 

If you are interested in spon-
soring or making a donation, 
please contact Parikiaki on  
020 8341 5853.

Help support Haringey’s 
children impacted by Covid

Haringey Giving has 
teamed up with The 
Childhood Trust to launch 

the ‘Champions for Children  
Appeal’ to help children and 
young people who have been 
disproportionately impacted by 
COVID-19.   

Donations will be doubled 
during the appeal - which runs 
from midday 8 June and midday 
15 June - up to a total of 
£10,000.   

Haringey Giving will use the 
money raised to provide small 
grants of around £1,000 to 
community groups and charities 
who are supporting children 
and young people through the 
recovery phase of the pandemic. 
Funds will be distributed through 
Haringey Giving’s ‘Together We 
Can’ small grants programme. 
Funded projects will enable 
children and young people to 
come together to overcome 
challenges they face due to 
Covid-19. 

Funded projects will enable 
young people to grow and       
develop their skills, improve their 
mental and physical wellbeing 

and their life chances. Supported 
initiatives will improve physical 
and mental health and wellbeing, 
and increase confidence.  Also, 
encourage personal develop-
ment, educational attainment 
and achievement, and reduce 
social isolation.  

Julia Slay, Chair, Haringey 
Giving said: “In Haringey,     
the pandemic has highlighted 
underlying disadvantage and  
inequalities in the circumstances 
and experiences of children and 
young people. This appeal will 
help to raise funds for young 
people in Haringey, and fund 
projects that support their well-
being.” 

Laurence Guinness, Chief 
Executive, The Childhood Trust 
said: “Disadvantaged children 
in London need support now 
more than ever so we are       
delighted to be working with 
Haringey Giving to double all 
donations made to their appeal.  
This means that for every pound 
that people donate - twice the 
number of children and young 
people can be supported.”

UK Cypriot to represent  
Wales at Dance World Cup

Celebration of Cyprus Day and the Feast of St Barnabas 
 
We are delighted to invite you to participate in the annual festivities of Cyprus Day as well as the Feast of Saints Barnabas and 

Vartholomeos. The celebration for Cyprus Day will be on Sunday 13th June 2021, 9am – 12 noon in the church of St Barnabas, 
Finsbury Road, London N22 8PA. Additionally the commemoration of Saints Barnabas and Vartholomeos will take place on Friday 
11th June 2021, at 9am – 12 noon.  

His Eminence, Metropolitan of Koloneia, Athanasios, will preside at the Divine Liturgy and the special prayers for Cyprus. His       
Excellency the High Commissioner of Cyprus Mr Andreas Kakouris will deliver the speech of the day. The celebrations are 
organised by our Community and the Association of the Greek Orthodox Communities in Great Britain.   

For and on behalf of St Barnabas’ Community



 20      | Thursday 3 June 2021

Call for film and script submissions for the 
London Greek Film Festival 2021

The 14th London Greek 
Film Festival 2021 invites 
directors, producers and 

screenwriters from all over the 
world to submit their films and 
screenplays to the festival.  

The festival has a competitive 
character (for the Odysseus 
Awards - since 2008) and will 
take place online due to the  
pandemic, from 25-27 June 2021. 
The festival has already started 
to be implemented in a hybrid 
form, combining the possibilities 
of a classic festival with that of an 
online festival, while during the 
year actions will be implemented. 

At the same time, it invites     
directors, producers and screen-
writers from all over the world 
to submit their films and screen-
plays to the 4th International 
Cosmocinema Festival Awards, 
an international online competi-
tion festival under the auspices 
and curation of the Greek Film 
Festival London. 

Deadline for film and script 
submissions for both festivals is 
20 June 2021. 

 
LONDON GREEK CINEMA 
FESTIVAL 2021 

 
The festival accepts applica-

tions from Greek Directors, 
Screenwriters and Producers 
from all over the world, including 
Greeks from Diaspora and Greek 
Cypriots, regardless of the sub-
ject.  

It also accepts applications 
from international Directors, 
Screenwriters and Producers 
from all over the world, as long 
as their work are related in some 
way to Greece (eg. subject, myths, 
contemporary Greek themes, 
areas in Greece filmed, etc.). 

Film categories: feature fic-
tion, short fiction, documentaries, 
video art, experimental films, 
music video clips, and animation. 

Scenario categories: feature-
length fiction, short-form fiction. 

- English subtitles are required 
if the language is not English. 

- The films must have been 
completed in the last three years. 

- Scenarios are accepted in 
Greek or English. 

Website for more information 
and to submit movies and screen-
plays: www.londongreekfilmfes-
tival.com  

Email: info@londongreekfilm-
festival.com 

 
INTERNATIONAL  
COSMOCINEMA FESTIVAL 
AWARDS 2021 

 
The festival accepts applica-

tions from Directors, Screen-
writers and Producers from all 
over the world, regardless of the 
subject. 

Film categories: feature fic-
tion, short fiction, documentaries, 
video art, experimental films, 
music video clips, animation. 

Scenario categories: feature 
fiction, short fiction. 

- English subtitles are required 
if the language is not English. 

- The films must have been 
completed in the last twenty years. 

- Scenarios are accepted in 
Greek or English. 

Website for more information 
and to submit movies and screen-
plays: www.cosmocinemafestival. 
com  

Email: info@cosmocinema-
festival.com 

“Θάλασσα και πυρ και γυνή” 
– Menander, 300 B.C.  

 
Proto Feminism 

 
Sparta was a dominant city-state in 

ancient Greece, in 650 B.C., before 
declining around 190 B.C. Its laws 
aimed to maximise military might above 
everything.  

Spartan women famously had more 
freedom than other women in Greece. 
Most of the men were at war, or training 
for war, so this left the women to run 
the state.  

Women owned two-fifths of the land 
in Sparta, and because their economy 
was entirely agricultural, women con-
trolled the means of production. Women 
were wealthy, and they advertised their 
wealth flamboyantly by winning horse-
races at Olympia. Cynisca, the first 
woman to win an Olympic victory, also 
had a cult in Sparta, the "only woman 
on record" to be thus commemorated.  

Spartan women were reputedly        
promiscuous and controlling of their 
husbands. Unlike their Athenian coun-
terparts, Spartan women could legally 
own and inherit property and were       
well educated. Slave labour performed 
domestic tasks, allowing the women to 
manage the governance, agriculture 
and logistics. 

Spartans aimed to live in accordance 
with nature. Happiness was attained 
through ascetic “condemnation of 
pleasure. This is itself the greatest 
pleasure” according to Diogenes of       
Sinope (the Cynic). The recipe was 
άσκησις (training), and πόνος (pain/s 
acrifice).  

As well as reading and writing, 
women studied music, dance and        
poetry. Spartan girls practiced running, 
wrestling, javelin, discus, boxing and 
horse-riding. The women could use 
these skills in hunting and farming. The 
nearby Taygetus mountains were rich 
in wild game.  

 
Domestic battles 

 
While Athenian women tended to 

marry for the first time around the age 
of fourteen to much older men, Spartan 
women normally married at twenty to 
men closer in age. Spartan men under 
the age of thirty were not permitted to 
live with their wives, and instead lived 
communally with their regiment. Due 
to the husband's absence, women ran 

the household alone.  
The primary role of Spartan women 

in marriage was to bear and raise 
healthy children to improve the military. 
This focus on childbearing emphasised 
physical fitness, as it was believed that 
physically stronger women had health-
ier children. Before marriage, there was 
a trial period for the potential couple    
to ensure that they could have children; 
if they could not, divorce and remarriage 
was the custom. 

Spartan nurses were famously          
talented, and wealthy families across 
Greece had their children nursed by 
Spartans.  

Although there is evidence that  
Spartans practiced polyandry, it is       
polygyny that was more common in   
the early 4th century BC, when the 
number of Spartan citizen men sharply           
decreased. Along with plural marriage, 
the historian Xenophon states that 
older men with younger wives were    
encouraged to allow younger, more fit 
men to impregnate their wives, in order 
to produce stronger children. Further, 
the historian Polybius claims that when 

a man had enough children, it was a 
Spartan custom for him to give his wife 
to another man so that he too might 
have children.  

 
Fall 

 
The philosopher Aristotle criticised 

the Spartan state for the power that 
their women had, their property own-
ership and their hold over men. He        
attributed the state's decline from being 
the master of Greece to a second-rate 
power, to the fact that Sparta became 
a gynocracy, whose wealthy women 
were “decadent, drunk, unfaithful and 
loved luxury.”  

Sparta’s reputation for minimal      
talk was legendary. One delegation 
from Athens went to Sparta to ask for 
corn and began explaining that their 
crops had failed that year. They were 
sent away. To the Spartans, just saying        
the word “corn” would have been        
sufficient.   

The Athenians babbled too much. 
 

James Neophytou 

Who Run the World? (Girls): Hunting with Spartan women

The Cambridge Greek Lexicon is complete
Cambridge University 

Press published the 
m u c h - a n t i c i p a t e d       

Cambridge Greek Lexicon on 
22 April 2021. 

Written by an editorial        
team based in the Faculty,       
The Cambridge Greek Lexicon, 
which has been twenty years      
in the making, covers the        
most widely read ancient literary 
texts, from Homer to the           
Hellenistic poets, the later his-
torians, and the New Testament 
Gospels and Acts of the Apos-
tles. 

Aimed primarily at students, 

but also designed to be of           
interest to scholars, the editors 
have systematically re-examined 
the source material and made 
use of the most recent textual 
and philological scholarship. 

The editorial team led           
by Professor James Diggle,     
Emeritus Professor of Greek  
and Latin, consisted of Dr Bruce 
Fraser, Dr Patrick James, Dr 
Oliver  Simkin, Dr Anne Thomp-
son, and Mr Simon Westripp. 

Employing up-to date             
lexicographical practices, the 
new publication provides not 
only single-word translations, 

but also detailed information on 
meaning, context and style. 

The Cambridge Greek         
Lexicon is available to order 

from the Cambridge University 
Press bookshop https://uk.book-
shop.org/books/the-cambridge-
greek-lexicon/9780521826808 

Find everything you need 
for the perfect BBQ this 
weekend at Greek Deli 2 

U! With a heatwave upon us, 
make sure you are prepared 
with only the finest Cypriot     
products; From fresh meat to 
pitta bread and dips, and even 
crumbly feta cheese to add to 
your Greek salad! Shop now!  

Find your BBQ essentials 
and lots of bargains in the 3 for 
2 on selected items offer. Buy 
two of the same product and 
get the third one free! Choose 
from items such as tasty          
Halloumi Ravioles, Lountza, 
Koulouri, beer and much more! 
Stock up on your favourites       
this week. Take a look at their       
website to browse through 
these selected items. 

Don’t forget the delicious       
selections of sorbets and ice 
creams too - from refreshing 
Cypriot Rose Sorbet, to creamy 
vanilla or decadent chocolate 
flavours, you will be spoilt for 

choice.  
They are also offering another 

limited time offer: buy 12 get   
12 free on Leon Beer 330ml – 
a tempting offer you won’t want 
to miss this week, and perfect 
with your weekend BBQ! This 
offer is only available for local 
delivery or click and collect.  

Visit www.greekdeli2u.co.uk 
to place your order now. 

Local customers can also 
Click and Collect, with orders 
ready for same day collection 
from the Greek Deli 2 U ware-
house in Potters Bar.  

With over 600 Greek and 
Cypriot products to choose from, 
we are sure there will be some-
thing for everyone.  

Follow them on Instagram 
and Facebook @greekdeli2u 
and subscribe to their mailing 
list to be the first to know about 
all their special offers and latest 
products.  

 
www.greekdeli2u.co.uk

Greek Deli 2 U has  
everything you need  
for the perfect BBQ!



Jennifer Aniston and David Schwimmer 
almost hooked up in real life 

Friends co-stars David Schwimmer and Jennifer Aniston         
revealed they almost had a real-life romance. The revelation 
came in the beloved comedy’s long-awaited reunion, which 
brought the cast back together on screen for the first time since 
the show ended its celebrated 10-year run in 2004. 

Schwimmer and Aniston were joined by co-stars Courteney 
Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc and Matthew Perry for a         
nostalgia-fuelled two-hour special. The most startling moment 
was the news that Schwimmer, 54, and Aniston, 52, came close 
to a relationship off screen. Their characters, Ross Geller and 
Rachel Green, were famously involved in a will- they-won’t-they 
romance storyline over the show’s 10 seasons. 

Asked by host James Corden if any of the stars ever grew 
close, Schwimmer said: “The first season I had a major crush 
on Jen. And I think we both, at some point, were crushing hard 
on each other but it was like two ships passing because one of 
us was always in a relationship and we never crossed that 
boundary. We respected that.” 

Aniston agreed and said their first kiss did indeed come on 
TV, when they embraced at Central Perk coffee shop. 

She added: “So we just channelled all of our adoration and 
love for each other into Ross and Rachel.” 

Schwimmer later admitted he was surprised that those on set 
were not aware of his feelings for Aniston due to their overt         
flirting, only for his co-stars to insist: “We knew.”
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Andrea Georgiou 

Marianna Neofitou 
to star as Frenchy 
in Grease UK tour   
 

Casting has been announced 
for the upcoming tour of Grease 
and our very own Marianna 
Neofitou has landed the role of 
Frenchy! 

The UK Cypriot actress, 
singer and dancer, will join the 
likes of fellow Cypriot star Peter 
Andre as Teen Angel when the 
production opens in July. 

Dan Partridge will be reprising 
the role of Danny, having played 
the role on the UK and Ireland 
tour in 2019. Georgia Louise will 
play Sandy, with Paul French as 
Kenickie and Tendai Rinomhota 
as Rizzo. 

Marianna attended the Italia 
Conti Academy of Performing 

Arts. Her musical theatre credits 
include Seussical the Musical 
(Southwark Playhouse), We     
Will Rock You (Switzerland and 
Germany) and Grease (Curve 
and Dubai).  

On the big screen, she has 
appeared in Mamma Mia: Here 
We Go Again! (2018), Still Waters 
(2014) and Broken (2007).  

She has also performed on 
The X Factor, Britain’s Got      
Talent, and as a backing dancer 
for Little Mix at the Brits.  

Grease was due to tour in 2020 
but had to be postponed due to 
Covid-19. Directed by Nikolai 
Foster and choreographed by 
Arlene Phillips, the 2021 tour will 
now begin at Curve, Leicester 
on 30 July, and travel around 
the UK, ending in Wales on       
27 November. To book tickets, 
visit https://greasethemusical-
ontour.com/tour-tickets

Netflix announced last  
Thursday that Terry Silver - the 
wealthy sleazeball played to 
ponytailed perfection by Thomas 
Ian Griffith in The Karate Kid 
Part III - will be making an       
appearance in the new season 
of Cobra Kai.  

“I never imagined I'd be      
stepping back into this role, but 
what an incredible opportunity 
to bring Terry Silver full circle,” 

Griffith said.  
“When they say Cobra Kai 

never dies, they mean it!” 
In a new teaser, a ponytailed 

Griffith stands in the shadows 
with his back to the camera as 
some of Silver's most famous 
dialogue plays in voice-over:      
“If a man can't stand, he can't 
fight. If a man can't breathe, he 
can't fight. If a man can't see, 
he can't fight.”

Terry Silver confirmed for  
Cobra Kai Season 4

Cypriot businessman 
John Christodoulou and 
renowned singer Anna 

Vissi, announced in Cyprus that 
they will be working together 
within the Yianis Christodoulou 
Foundation to empower under-
served children and their fami-
lies to reach their full potential 
and to improve their livelihoods. 

Numerous events are being 
planned. One such event is a 
concert at the Salle des Etoiles 
in Monaco on 25 September 
2021, which Prince Albert   
(pictured below with Anna)      
will be hosting. 

Anna will perform at the      
legendary venue for the first 
time, with part of the proceeds 
from the event to be donated 
to HSH Prince Albert Il of  
Monaco Foundation.  

John Christodoulou, a     
Monaco resident, has helped 
several good causes within his 
foundation. Children’s education 
in underprivileged neighbour-
hoods and within orphanages 
are the main focus of the Foun-
dation. The charity believes the 
best way to impact our society 
tomorrow is by educating       
today’s youth. 

Projects the foundation has 
been involved in are completing 

a full renovation of the Bolton 
FAB centre. It has fully funded 
the renovation of a multi-      
purpose and multi-media class-
room in a primary school in 
Nicosia situated in a deprived 
area. 

The Foundation has also 
fully funded the renovation of 
the ground floor of a Children’s 
House in Nicosia which hosts 
young children under the care 
of the Social Services. 

The Yianis Christodoulou 
Foundation supported the first 
steps of the setting up of the 
SISTEMA CYPRUS through the 
purchase of string instruments 
to be used for the children’s 
orchestra. 

It also funded the purchase 
and installation of special out-
door tartan (multi-sport) flooring 
to cover the basketball court at 
the 3rd Kaimakli Primary School. 

Cypriot superstar Anna  
Vissi is not new to charity 
work. She has raised funds for 
the Sophia Foundation for 
Children, a charity which takes 
care of children in Cyprus and 
Kenya, so that they can provide 
them with a decent living. 

The Sophia Foundation for 
Children was established in 
2008 by Cypriot volunteers, with 
the aim to fight poverty and its 
repercussions, mainly concen-
trating on the most vulnerable 
of all social groups, that of  
children.

John Christodoulou and Anna Vissi 
launch new charity initiative
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Protecting your property 
from escaping water

Andy Patikis 

Oncover  
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is regulated  
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Conduct  
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What is Escape of Water? 
‘Escape of Water’ occurs 
within your property  

for many reasons. Commonly it 
happens when pipes or water 
tanks burst due to the water      
inside freezing and therefore      
expanding. Other issues leading 
to water leaks include increased 
water pressure or faulty, blocked 
or eroded connections or simply 
poor workmanship. 

‘Escape of Water’ is the most 
common type of claims for insur-
ers to deal with, and therefore an 
issue that cannot be ignored by 
Property Owners or Landlords 
alike. While other claims have 
declined in recent years, water 
damage claims have steadily     
increased over the past 15 years. 

Undoubtedly washing machine 
leaks and burst pipes are the big-
gest named causes of  escaping 
water. Damage caused by leaking 
pipes can often go far beyond  
the initial burst, with property and  
possessions easily ruined, result-
ing in greater repair bills than         
initially expected. The Association 
of British Insurers (ABI) state that 
a claim relating to a burst pipe 
costs nearly £9,000 on average, 
with their members paying out 
approximately £2.5 million every 
day on escape of water claims. 

Owning a property brings with 
it many responsibilities, not least 
maintenance, and repair necessi-
ties. Furthermore, if you are also 
a Landlord you have a duty of care 
and additional health & safety  
regulations you need to adhere  
to. So, here are some simple 
steps you can take to protect 
your property and your tenants. 

 
What can you do to help avoid 
escape of water in your property? 

Here are some steps you       
can take yourself or advise your 
tenants to undertake to help pro-
tect the interior and exterior of 
the property: 

Interior 
• Keep the heating on low 

(minimum 6 degrees) if absent 
from home during the winter to 
avoid freezing pipes. 

• Check for cracked tiles,  
damaged or missing bath and 
shower sealant, and grout and 
replace if needed. 

• Check for any visible signs of 
leaks, like damp patches or brown 
marks on ceilings, or signs of Verdi 
gris (green) around copper pipes. 

• Do not leave taps unattended 
when water is running. 

• Inspect hoses going to and 
from washing machines, dish-
washers, water heaters and        
refrigerators. If any part seems 
damaged, repair or replace the 
affected parts. 

• Regularly check overflows 
on toilets, sinks, baths and tanks. 

• Regularly inspect and main-
tain the sealing around showers, 
sinks etc. 

 
Exterior 

• Get professionals in should you 
see any issues on the roof, and 
undertake any necessary repairs, 
such as mending or replacing mis-
sing, rotten, or damaged sections. 

• Clogged gutters can overflow 
and allow water to pool near 
building foundations. Get a        
professional to inspect and clean 
out gutters as necessary. 

• Good ventilation is still impor-
tant, so do allow some air move-
ment around windows and doors 
but avoid strong draughts. Insula-
tion is important to help to control 
the temperature in the property 
and avoid potential freezing of 
pipes. 

• Lag all external pipes well 
and the tank in your loft. 
 
What to do if water is already 
‘leaking’? 

Firstly, turn off/isolate the water 
supply to prevent further damage 
and depending on the how big 

the leak is, make sure whoever is 
present in the house is safe and 
away from any danger. When safe 
to do so, check and relocate any 
valuable possessions which could 
get damaged and remove objects 
in the path of the escaping water, 
plus anything electrical that can 
easily be moved. Multiple pressure 
points or blockages will make the 
water runoff in several directions, 
spreading the damage. If unable 
to stop the leak, direct it towards 
a place that prevents a pool of 
water building up, minimising any 
further damage. 

Next call a plumber or an emer-
gency service to get professional 
help to manage the leak and shut 
it off at the source. You can engage 
suitable qualified contractors to 
carry out any immediate emer-
gency works. But, be aware that 
your insurers may not agree to 
pay for this work until they are 
happy with your claim. 

Meanwhile, the insurer should 
be contacted, make sure the policy 
details are to hand. Document any 
damage that has been caused, 
photographs may be useful and 
keep hold of any evidence such  
as damaged fittings or ceiling 
plasterboard as this will be       
helpful in evidencing your claim. 

Once the water leak has been 
stopped, repairs may be required 
to make good any damage and 
repair the original cause.  Before 
you proceed with the work, get a 
quote for any repair work as the 
insurer might need this to settle 
the claim. Alternatively, the insurer 
themselves may organise for the 
relevant tradespeople to come out 
and repair any damage. Do not 
rush in and make impulsive deci-
sions without considering the long-
term implications and hence costs 
involved. 

To ensure you are covered for 
Escape of Water, please give us 
a call. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
The estate agents with honesty at their core 

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

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

Government announce an end 
to the evictions ban

With the ease in lockdown 
restrictions, the Govern-
ment has announced 

that from 1 June 2021 tenancy 
notice periods that are currently 
six months will be reduced to four 
months. Notice periods could also 
return to pre-pandemic levels from 
1 October 2021, subject to the 
public health advice. 

 
The Eviction Ban  

As a result of the Pandemic, 
the backlog in the courts is insur-
mountable as landlords patiently 
wait in line for claims to be heard. 
Whilst possession may have been 
granted, even pre-Covid, evictions 
were suspended and this current 
ban on bailiff-enforced evictions, 
introduced as an emergency 
measure during lockdown, will now 
come to an end on 31 May 2021. 

Courts will continue to prioritise 
the most serious cases, such as 
those involving fraud or anti-social 
behaviour, with many of the      
evictions waiting to be enforced 
when the ban lifts predating the 
pandemic. 

Landlords should be aware that 
a 14 day notice is required before 
an eviction can take place. There-
fore, no evictions are expected to 
take place before mid-June except 
in the most serious circumstances. 
Bailiffs have been asked not to 
carry out an eviction if anyone  
living in the property has COVID-
19 symptoms or is self-isolating. 

 
The Notice Period - Section 21 
(Form 6A)   

From 1 June 2021, as part of a 
phased approach, notice periods 
which were previously extended 
to 6 months as an emergency 
measure, the notice period for 
Section 21 (Form 6A) will be       
reduced to four months' notice. 
The Housing Minister announced 
that notice periods could also      
return to pre-pandemic levels 
from 1 October 2021, subject to 

the public health advice. 
 

The Notice Period - Section 8 
The Section 8 notice differs to 

the Section 21 in that it relates to 
breach of contract. Since August 
29th, 2020, the notice periods 
were dependent on the Grounds 
being relied upon and in some 
cases were amended due to the 
extenuating circumstances the 
Government felt needed to be 
addressed. And this time around, 
it's no different.  

From the 1st June 2021, notice 
periods that are currently 6 months 
will reduce to at least 4 months. 
Notice periods for the most serious 
cases that present a strain on 
landlords will be lower: 

* Death of a Tenant (2 months’ 
notice) 

* Breach of Immigration rules 
‘Right to Rent’ (2 weeks’ notice) 

* Over 4 months’ accumulated 
rent arrears (4 weeks’ notice) 

* Anti-Social Behaviour (imme-
diate to 4 weeks’ notice) 

* Domestic Abuse in the social 
sector (2 to 4 weeks’ notice) 

* False Statement (2 to 4 weeks’ 
notice) 

 
Notice periods for cases where 

there are four or more months       
of unpaid rent, will reduce to         
2 months’ notice from 1 August 
2021. This is to support both 
landlords and tenants in response 
to the greater difference between 
COVID and pre COVID notice 
periods for rent arrears. 

George Sifonios, Managing  
Director at David Astburys Estate 
Agents said; “Many Landlords 
that don’t have their property 
managed by an agent are typi-
cally unaware of new legislations 
and changes in policy being       
implemented by the Government 
which could seriously affect them-
selves and their properties.  

“At David Astburys we focus 
safeguarding our Landlords and 
their investments. If you are a 
Landlord and want to learn more 
about the benefits and peace of 
mind of having your property 
managed by our team, contact us 
today.” 

The property management team 
at David Astburys Estate Agents 
in Crouch End can help answer 
any questions you may have 
about this new guidance, contact 
them for their expert advice;  
crouchend@davidastburys.com, 
020 3000 6787.
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CYBER CRIME? 

HOW 

Advice from your Safer Neighbourhood 
Team. 

DO PROTECT I 
MYSELF FROM 

Use hard to guess passwords. Have 
different passwords for different 
accounts in case one is 
compromised. An ideal password is 
made up of three random words, 
with capitals, numbers, and special 
characters. For a good example, 
watch the Little Guide to 
Passwords video at  

www.met.police.uk/

     PASSWORDS 1 

Install antivirus software on your 
computer and mobile devices and 
always update them when prompted. 
This can stop malicious software 
infecting your computer or device. This 
ensures that vulnerabilities are kept to 
a minimum. 

    ANTIVIRUS SOFTWARE 2 

1. Do not follow links or open attachments in emails unless they are from a trusted 
source, and you are expecting the link. Opening links and attachments may 
allow malicious software to be downloaded on to your computer or device, and 
email addresses can be spoofed, so they might not be who they say they are. 

2. Be wary of emails asking you to input private information such as log in details, 
or banking information. The emails may not be from who they say they are and 
may be trying to trick you into providing private information. No reputable 
company requests private information from you in an email. 

EMAIL SAFETY 3 

Read the little book of cyber scams at: 

www.met.police.uk/littlemedia  

    MORE TIPS AND HINTS 4  

Created by Hornsey Safer 
Neighbourhood Team 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

A Quiet Place 
Part II in IMAX 

 
The most eagerly awaited film 

of the year is finally here. It is one 
of those rare films where the 
sequel is as good as the original. 
The story picks up exactly where 
the original ends but with a clever 
addition of a prologue.  

It is Day 1 just before the fire 
and devastation falls from the sky 
and the citizens of a small commu-
nity including the Abbotts family 
are out enjoying the festivities. 
However, their joy is short-lived 
and the struggle for survival in 
complete silence begins… 

John Krasinski, who also plays 
Lee Abbott, directs with style and 
remarkable flair. The film is slick 
and stylish with magnificent use 
of sound and amazing perform-
ances. Emily Blunt repeats her 
stunning portrayal Evelyn Abbott, 
the resourceful matriarch now with 
a newly born baby in arms. Her 
oldest daughter Regan (Millicent 
Simmonds), who nearly saved the 
day in Part I, sets out on her own 
for a journey hoping to fight the 
monsters almost singlehandedly. 
Luckily, she meets Emmett (Cillian 
Murphy) an old family friend 
along the way…  

The film works a treat thanks to 
a terrific script and boasts remark-
able set pieces sharply edited 
leading to thrilling climatic action. 
Perfect big screen entertainment! 

 

After Love 

Writer/director Aleem Khan’s 
remarkable debut was one of the 
highlights of last October’s London 
Film Festival. A beautifully articu-
lated film which tells the story of 

Mary Hussain (Joana Scanlan), 
an English woman who converts 
to Islam after she marries Ahmed, 
her Pakistani childhood sweet-
heart. They live a happy existence 
in Dover for more than 40 years 
until Ahmed suddenly dies. There 
are no words to describe Mary’s 
pain, but things get even worse 
when she discovers that Ahmed 
was living a double life with a 
French woman. Mary soon gets 
on the ferry and travels to Calais 
ready to face the other woman… 

Khan’s writing and direction is 
deceptively simple - few words 
and tiny gestures suggest deep 
thoughts and anxieties. Scanlan 
spends the early part of the film 
hardly uttering a word but conveys 
a myriad of emotions and is a 
worthy winner of many Awards 
and deserves even more. A   
powerful and deeply moving film 
worth seeing! 

 

The Killing Of 
Two Lovers 

A remarkable achievement from 
great visionary filmmaker Robert 
Machoian, whose gripping film         
is superbly acted and demands 
attention from its very first 
sequence until its final credits.  

The story follows David (Clayne 
Crawford), a man desperate to 
reconnect with his wife Nikki and 
four children following an almost 
amicable separation. But when 
Nikki begins a new relationship 
David finds it impossible to come 
to terms with this predicament… 

Machoian films his intense 
drama in vast open spaces in a 
grey landscape in Utah which 
highlights the protagonist’s soli-
tude and inner turmoil perfectly 
complimented by great use of 
sound. He shoots in long takes 
and the scenes with David driving 

his children before they begin to 
play in the fields are amazing.  

The casting is spot and the act-
ing most persuasive, particularly 
from the magnificent Crawford. 

 

Dream Horse 

Euros Lyn’s likable film, based on 
the documentary DARK HORSE, 
follows the story of Jan Vokes 
(Toni Collette), a Welsh cleaner 
and bartender, who dreams of 
making it big in the world of horse 
racing. She soon recruits a group 
of locals and forms a syndicate to 
breed a foal which they call Dream 
Alliance… 

There are no surprises here, but 
it is such a good-natured movie 
that will put a smile on your face. 
It is directed with energy and 
gusto with Collette on fine form 
leading an eclectic Welsh cast 
that includes Sian Phillips, Owen 
Teale, and Damian Lewis. The 
feel-good movie of the year! 

 

Gunda 

Victor Kossakowsky’s mesme-
rising film treads carefully and      
almost unobtrusively into the lives 
of farm animals - a mother pig is 
busy feeding her piglets before 
the action focuses on a flock of 
chickens with a particular empha-
sis on a one-legged chook or if you 
are in an Aristophanean mood, a 
chickeness. Meanwhile, a herd of 
cows carry on grazing the grass 
undisturbed. Life continues until a 
giant machine devoid of any human 
life lands on the farm as if it came 

from outer space….  
It is shot in striking black and 

white and is perfectly completed 
by natural farm sounds. A hypnotic, 
magical experience! 

 

Land 

This is clearly a labour of love for 
Robin Wright, who not only delivers 
a highly committed performance 
as the fragile protagonist but also 
makes an impressive directorial 
feature debut. She plays Edee 
Holzer, a traumatized woman   
determined to start a new life in the 
wilderness. She settles in a remote 
almost derelict cabin in the moun-
tains of Wyoming and prays she 
can survive against the odds in this 
beautiful yet harsh land… 

Wright gives it all she’s got and 
effortlessly carries the film almost 
singlehandedly until Demian Bichir’s 
Miguel Borras enters the scene. 
A touching film about survival and 
healing!  

FLASHBACK: Dylan O’Brien 
makes a redible hero in this             
intriguing psychological thriller in 
which he plays Fred Fitzell, a young 
man struggling to piece together 
hallucinatory events from his past, 
especially now that his mother is 
lying in the hospital…The action 
feels repetitive and has the feeling 
of déjà vu, but I suppose it is all 
intended. Thankfully, O’ Brien’s 
striking presence makes it quite 
watchable!  

AHEAD OF THE CURVE: An 
illuminating documentary about the 
origins of the fist ground-breaking 
lesbian magazine launched in the 
early 90’s by Franco Stevens, who 
called it “Deneuve”. But soon after, 
following Catherine Deneuve’s 
objections for using her name with-
out her permission, the magazine 
changed its name to “Curve”.  This 
inspirational film also focuses        
on Franco’s personal story even      
before she knew she was a        
lesbian and was outed by her 
jealous husband. Worth seeking 
out! 

EXHIBITION ON SCREEN-
SUNFLOWERS: This fascinating 
documentary examines the       
passion of Vincent van Gogh for 
Sunflowers - his favourite subject 
which he painted on numerous 
occasions. Art historians celebrate 
the Van Gogh Museum exhibition 
and contribute their own analysis 
on the subject. Five stunning pub-
licly owned paintings of sunflowers 
in a vase and also another owned 
by a Japanese collector which was 
lost in a fire because of American 
bombing during the war. A treat 
for art lovers!

George Savvides 

The Nimax Theatre’s   
Rising Stars Festival is 
a wonderful innovation 

offering opportunities to young 
talented producers to present 
their work in the West End for 
the first time. Public Domain 
(Vaudeville Theatre) began 
life online at the Southwark 
Playhouse which is very appro-
priate as this verbatim musical 
is a leap into the ‘vloggersphere’ 
and their adventures on social 
media. A subject that usually 
makes me yawn at its ubiquity 
and inanity but Jordan Paul 
Clarke and Francesca Forristal 
managed to dilute much of my 
cynicism. Written and performed 
by them, with Adam Lenson’s 
energised direction, they have 
created a musical of our time. 
At seventy five minutes it will 
hopefully hold the attention of 
its intended audience, millen-
nials and younger. 

The worldwide community of 
vloggers – those who regularly 
upload videos onto their own 
channel – spend countless hours 
posting this stuff online and we 
are taken deep inside the minds 
of these technological junkies, 
their likes, dislikes and obses-
sions. Facebook come in for a 
bit of a pasting and part of Matt 
Powell’s clever techy design 
includes the following illumina-
ted text “Every Facebook User 
Uses Facebook Terms Of 
Service Which Releases All Of 
Facebook From Common Law 
Claims”. That said the show  
also highlights the enormous 
benefits of being savvy online 
and Clarke and Forristal are 
terrific in playing a plethora      
of colourful characters which   
they do throughout. Their sharp 
synergistic movements, choreo-
graphed by George Lyons, are 
a heady mix of digital and real 
world though I did occasionally 
get lost in just exactly where 
we were in proceedings.  

The music is the kind of stuff 
I imagine you would hear in 
clubland, a thumping unrelent-
ing beat. Hypnotic and trance 
like which is of course the unreal 
world inhabited by vloggers and 
their digital friends. The lasting 
impression, as I laughed at some 
of the crazy content, is that of 

millions of desperate humans 
connecting with one click. A 
world that offers virtual validation 
but as we have found during 
the pandemic without the real 
thing we remain lost and lonely.  

Meanwhile Sotira Kyriakides 
gets equally lost but in gyra-
tions… 

Avid ‘Strictly Come Dancing’ 
fans like your esteemed     
reviewer think that anyone 
who confesses to not liking the 
show is simply mad! What’s 
there not to like? The beauti-
ful, lithe dancers who manage 
to perform the most acrobatic 
and graceful feats of endurance 
with such grace and panache? 
Or the fact that the show man-
ages to pack such an addictive 
combination of entertainment, 
energy and fun?  

Following a very popular   
national tour, Here Come the 
Boys has at long last arrived 
at the London Palladium, a 
gloriously fitting setting for such 
a talent showcase. ‘Strictly’ 
stars Aljaz S ̌korjanec, Pasha 
Kovalev, Robin Windsor and 
Graziano di Prima compete to 
be crowned ‘King of the Dance.’ 
They are joined by ‘Strictly’        
finalist Karim Zeroual, the won-
derfully nimble and talented 
children’s TV presenter, who 
hosts the show and joins in   
the dancing bonanza. Based 
on the audience’s clapping     
response, Karim decides which 
of the main dancers has com-
pleted the best routine in a 
number of dance styles so      
as to be deemed the worthy 
winner in each heat. 

The four main dancers, 
alongside the wonderful Nadiya 
Bychkova - another ‘Strictly’ 
favourite - and a troupe of 
amazing male and female pro-
fessionals, definitely give the 
audience their money’s worth 
as they strut their stuff. Don’t 
miss what must be the most 
exhilarating show in London, 
an especially invigorating tonic 
after the lethargy of lockdown. 

 
PUBLIC DOMAIN –  

run complete 
 

HERE COME THE BOYS – 
www.herecometheboys-

show.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Lost in  
cyberspace 
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We all have different job 
roles in life, sometime 
we get to enjoy what 

we do and other times we do a 
type of work because we have 
to. Some work in an environment 
that becomes difficult, be it with 
new people joining or taking over 
a particular job placement or 
management role. If the work 
place becomes a little unbearable 
and toxic to work in, if it gets too 
much, we feel compelled to seek 
other employment. How many of 
us have been in situations like 
that over the years? 

When I first started out work-
ing, it was after I left college in 
the field of the hair and beauty. 
I did a year’s worth of work in a 
salon, but felt it wasn't enough 
for me, so I decided to go back to 
college one day a week to further 
my studies, as well as learn about 

other subjects of interest to me. 
I continued this over the years, 
covering all the subjects I wanted 
to learn more in depth about, so 
all of my hobbies like dance,      
fitness, martial arts, fashion had 
now come with qualifications in 
those subject areas. What an 
eclectic selection but I have used 
them well over the years.  

I had stumbled upon a teach-
ing opportunity in the hair and 
beauty industry whilst I was  
studying in my first return year 
at college, and was soon asked 
to teach some of my other know-
ledgeable skills. I did this for many 
years, but when new manage-
ment took over and the work 
environment became extremely 
demanding in a negative way and 
I was no longer allowed to give 
my best, I was forced out for the 
preservation of my sanity and 

respect of what I believed to be 
right for both myself and to the 
many students there to learn a 
qualifying subject. 

With more time on my hands, 
I had to work on some back up 
skills and do what I had been 
wanting to for some time. I started 
to write again, something that I 
had done in the past, but had put 
on the back burner as it were. 

If you can do any work you 
love and know that it helps and 
benefits not only yourself, but 
others too, it is extremely reward-
ing. Being financially successful 
is one thing, but being successful 
in my eyes, is more about being 
able to do the things you love to 
do. Life is not always about the 
financial status, but more about 
the spiritual wellbeing status. 
What makes you feel good from 
within, will come through and 

shine from the outside. It is what 
puts that spring in your step and 
fulfils you. Does your work make 
you smile ? Does it make others 
smile? What do you get out of    
it and what do others get out        
of it? If you can answer those 
questions with a positive smile, 
that's a great start! 

There are many people who 
are retired or financially com-
fortable, yet they volunteer and 
offer to devote time into helping 
others in many charitable orga-
nisations. This is what separates 
the kind, caring nature and self-
less type, to that of the finan-
cially driven, only for one selfish 
goal purpose. Working together 
to provide for one's survival and 
family is of course essential. 

There are many that have pride 
and don't like to be given hand-
outs, but by offering them work, 
they can retain their dignity and 
pride of self-worth. I give thanks 
to those who help one another 
by offering employment to those 
that they know need work, and 
I give thanks to those that also 
give their free time to assist the 
many that are also in need in 
supported advice. 

Giving kindness and sharing 
precious time with others that 
you can help is good for you; as 
you can communicate, when  
you talk with others, you pass 
experience on or learn from 
one another. It makes you feel 
to be of use to others and gives 
you purpose in life.  

Offering time to help others is 
good for us. Whatever our skills 
are, let's share a helping hand, 
whether it is cooking a dinner, 
baking a cake, babysitting so 
someone gets a day out for 
themselves - Whatever job you 
are capable of, offer a helping 
hand. If you know someone and 
they are looking for work, maybe 
you can pay them for a skill they 
have that you don't have time 
for like gardening, typing, organi-
sing and smartening up a home 
area. Let’s be selfless, not selfish.  

 
Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Working should make 
you feel good

Cooking with Loulla Astin 
Chicken stuffed with Halloumi and peppers

This impressive and scrump-
tious dish with a fragrant 
tomato sauce (yiahni) is 

super simple to make and great 
for any dinner party. You can 
substitute peppers for spinach 
or mushrooms, and Halloumi for 
a semi-soft cheese, feta, cheddar, 
gouda or mozzarella. 

 
Ingredients (serves 4): 

x4 boneless and skinless 
Chicken breasts  

Salt, pepper and paprika  
25g (1oz) butter 
2 tbsp olive oil 
2 shallots, finely chopped 
2 garlic cloves, finely chopped 
14oz (400g) fresh tomatoes, 

chopped 
200ml (7fl oz) dry white wine 
200ml (7fl oz) chicken stock 

or warm water with 1 chicken 
stock cube  

1 tsp sugar 
1 tsp mixed herbs 
Chopped parsley to garnish 
 

For the stuffing: 
4 thin slices of Halloumi  
4 pieces of chargrilled red 

peppers 
 

Method: 
Place the chicken breast, shiny 

side up on a chopping board. 
Using a small, sharp knife, care-
fully slit each one down the thick-
est side almost the whole of its 
length, to a depth of 4cm. The aim 

is to create a large pocket in the 
middle of the chicken. Open the 
pocket with your finger and fill 
with the Halloumi and pepper. 
Secure the opening with wooden 
tooth picks. Cover and place in 
the fridge until you are ready to 
cook. 

Season the chicken with salt, 
pepper and paprika. Heat the 
olive oil and butter in a frying pan, 
then fry the chicken gently until 
golden brown all over. Remove 
from pan and place on a plate. 

To make the sauce, drain most 
of the fat from the frying pan, 
sauté the onions and garlic until 
soft, then add the chopped toma-
toes and cook for a couple of 
minutes. Add the wine, bring to 
the boil, then add chicken stock 

and sugar, and allow to simmer 
for 10-15 minutes. Season to 
taste with freshly ground black 
pepper, a pinch of salt, and blend 
the sauce until smooth. 

Taste the sauce, adjust season-
ing if needed and return to the 
frying pan. When hot, add the 
stuffed chicken to the sauce, 
cover with a lid and simmer for 
25 minutes, turning it over after 
15 minutes or until cooked.  

Remove the toothpicks and 
either cut each chicken breast 
horizontally down the middle, or 
leave whole. Divide the sauce 
on the plates topped with the 
chicken, sprinkle with parsley 
and serve with pourgouri, rice, 
mashed potato, chips or vege-
tables. Enjoy!
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KOPA League Fixtures
Challenge Cup Quarter Final. Sunday 6th June 2021 
Olympia v Omonia 10.00am Whittington Park, Holloway Road N19 4RS  
Omonia Youth v Akanthou FC 10.00pm Enfield Grammar School, EN2 0AA 
Nissi v Panathinaikos 12.00pm Enfield Playing Fields, 3G  EN1 4LP

St Panteleimon FC win Middlesex Premier Cup
St Panteleimon FC survived the 

pandemic to come out and win the 
Middlesex Premier Cup on Wed-
nesday night in a season where 
few trophies were won and they 
beat Kensington & Ealing Borough 
3-1 in a thrilling Cup Final in front 
of 200 fans at Rectory Park. 

St Panteleimon were quick start-
ing and were awarded a penalty 
when one of their players was 
pulled down in the box, Noyan 
Tajbakhsh stepped up to take the 
penalty and smashed his shot 
against the bar giving Kensington 
and Ealing a sigh of relief.  

Minutes later again St Pantelei-
mon could have scored when a 
ball was crossed right across the 
path of the opposing team and 
their players failed to reach out 
to slide or tap the ball into the net. 

In the 20th minute a shot from 
the edge of box from Courtney 
Massey brought off a great save 
from the Kensington and Ealing 
goalkeeper. In the 30th minute St 
Panteleimon took the lead when 
a cross from the right was saved 
by the keeper but dropped the 
ball and Hamid was there to curl 
the ball from a narrow angle into 
the back of the net. 

Minutes later a Kensington and 
Ealing free kick was gloriously 
saved by Donald Manaj and        
minutes later hit the bar with a 
header keeping the St Panteleimon 
defence busy. 

In the 40th minute Kensington 
and Ealing went down to ten men 
when their player was sent off for 
a second yellow card. Then just 
before the break they equalised 

when a shot was saved by Donald 
Manaj. Then their player was pulled 
down in the box and they scored 
from the awarded penalty to go 
into the break 1-1 into the break. 

In the Second Half, the Saints 
went to town a counter attack four 
against two led to them taking a 
2-1 lead when Kevin placed the 
ball into the far corner of the net. 

Then Brad hit the bar with a 
phenomenal 40 yard shot, who five 
minutes later passed to Hamid 
who crossed for Courtney to score 
in the 80th minute to make it 3-1 
and go on to give The Saints a 
glorious Cup win. 

St Panteleimon have also been 
promoted and will be playing in 
the Combined Counties Football 
League next season 2021/22 which 
starts in August this year. 

KOPA League
Two weeks on the trot, Komi Kebir and Omonia 

have played one in the League and now in the Cup 
with both being close fought battle. Omonia this 
time round came up trump, winning through a 
second half penalty which was saved gloriously 
by the Komi keeper Vangelis, but Omonia's Chris 
Adamou followed up to score. Omonia now go on 
to play Olympia in the quarter finals. 

Panthinakos beat Cinar 6-2 in the Cup midweek 
and now go on to play Nissi. Pao played on Sunday 
in the league and beat Omonia Youth 5-2 with their 
goals coming from Farlie Nyumah 2, Andrew      
Yiasoumi, Jordan Campbell and Casey Samuels. 
Anorthosis beat Pantel in the Cup 7-2 with their 

goals scored by Andre McCollins 3, Adem Ali 3 
and Demetri Frangeskides. 

Akanthou beat Nissi in the league 8-0; their goals 
came from George Lataaya 2, Harrison Georgiou 
2, Brandon Dujon, Ibrahim Sari, Harvey Simson 
and Adam Andreou.

Chelsea win Champions League
Chelsea won their second 

Champions League title and de-
nied Pep Guardiola’s Manchester 
City their first after Kai Havertz 
grabbed a first-half goal to secure 
a 1-0 win in Saturday’s all-English 
final at the Estadio Do Dragao. 

The German youngster,  
Chelsea’s record signing, kept his 
composure as he raced through 
and evaded goalkeeper Ederson 
before rolling the ball into an 
empty net in the 42nd minute to 
decide a tight encounter played 
in front of a 16,500 crowd. 

Despite winning three of the 
last four Premier League titles for 
City, Spaniard Guardiola failed 
to deliver the coveted European 
trophy he last won with Barcelona 
in 2011. 

For Chelsea’s German mana-
ger Thomas Tuchel the triumph 
comes after his Paris St Germain 
side suffered defeat in last sea-

son’s final against Bayern Munich 
and just four months after he took 
over from Frank Lampard at the 
west London club. 

 Chelsea Midfielder Mount split 
the City defence with a superb 
through ball and Ederson rushed 
out of his goal but was unable to 
stop Havertz from skipping past 
him and slotting into the un-
guarded net. 

City gradually began to get the 
upper hand but their usual com-

posure was lacking and it was 
not until deep into stoppage time 
that they went close with a hope-
ful effort from Riyad Mahrez that 
clipped the bar. 

The final whistle set off wild 
celebrations for the Chelsea fans 
who had flown in for the game, 
while dejected City supporters 
headed off for the flights back 
to Manchester. Tuchel has faced 
City three times in six weeks and 
won every time. 

Wembley Play Offs 
The west London club scored 

two early goals in the Champion-
ship Play offs at Wembley and 
held on against 10-man Swansea 
to join Norwich and Watford in the 
promotion to the Premier League 
next season. Brentford hasn’t 
played in the top flight since 
1947.  

Championship record-scorer 
Ivan Toney calmly converted a 
penalty in the 10th minute after 
Swansea goalkeeper Freddie 
Woodman had brought down 
Bryan Mbeumo in the box. 

Brentford lost to Fulham in 
last year’s playoff final last       
August. Swansea last played in 
the Premier League in the 2017-
18 season. Champion Norwich 
and runner-up Watford automa-
tically booked their places in the 
top flight. 

Blackpool sealed a return to  the 
Championship after a six-year  
absence by beating Lincoln City 
in the League One play-off final 
at Wembley. The Tangerines had 
a calamitous start when Ollie 
Turton put Brennan Johnson’s 
cross in his own net within 50 
seconds.  

Kenny Dougall levelled before 
half-time for Blackpool with an 
accurate low drive into the      
bottom left-hand corner. 

After the break he fired home 
with a similar low strike from 
outside the box as Blackpool 
completed their comeback. 

Victory for Blackpool means 
they return to the Championship 
for the first time after their rele-
gation from the second tier in 
2014-15. 

Newport County suffered 
Wembley heartache once again 
after going down to a controver-
sial extra-time defeat at the 
hands of Morecambe in the 
League  Two play-off final.  

Carlos Mendes Gomes’       
penalty deep into extra-time was 
enough to send the Shrimps to 
League One for the very first 
time in their history, condemning 
Newport to their second play-off 
final defeat in two years. 

Ryan Haynes was the man 
deemed at fault for giving away 
the decisive spot kick,  

The fact Joss Labadie blazed 
over just minutes before will have 
made this defeat even tougher 
to take for Michael Flynn’s men, 
who also had a very strong case 

for a penalty of their own early 
on in the first half. 

Flynn made just one change 
to the side that emerged victori-
ous during that dramatic second 
leg at Forest Green, with Labadie 
given the nod over Anthony 
Hartigan. 

An opening 45 minutes of  
precious few clearcut opportuni-
ties arguably set the tone for 
what was to come in terms of  
the spectacle, although Newport 
surely wouldn’t have cared had 
they been handed what they      
believed to be a deserved early 
penalty in the Wembley sun-
shine.  

A wayward punch from More-
cambe goalkeeper Kyle Letheren 
appeared to catch Scot Bennett 
straight in the face following a 
County long throw into the box. 
But, despite appeals from the 
County players, referee Bobby 
Madley showed little interest.

Barcelona to sign Manchester City striker
Manchester City striker Sergio 

Aguero will join Barcelona on a 
two-year contract. The Argentine, 
32, leaves City after 10 years at 
the club, during which he became 
their all-time leading goalscorer 
with 260 goals in 390 games.  

Aguero will have a buyout 
clause of 100m euros (£86m) 
at Barcelona. 

Aguero, seen here with our 
Michael Yiakoumi who won 15 
major trophies during his time in 
Manchester, will join compatriot 
and close friend Lionel Messi at 
the Nou Camp as the Catalan 
club look to improve on a third-
place finish in La Liga. 

They finished behind Atletico 
Madrid and Real Madrid.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Chris Sterakides  
(from London) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ
 

Κρις Στερακίδης  

(από Λονδίνο) 
It is with great sadness and heavy hearts that 

we announce the passing of our beloved  
husband, father, brother & grandfather Chris 
Sterakides. He fell asleep on 18th May 2021, 

leaving behind his wife Tina, children  
Josephine and Jimmy, stepdaughter  

Stephanie and his five granddaughters.  
Chris was born on 16th July 1962 and was 

raised in London. He was an extremely hard 
working and loving man with an amazing 

sense of humour. He was totally devoted to 
his family and friends and loved by many. He 
had a strong character and he never gave up, 

but sadly lost his battle to Cancer (Multiple 
Myeloma) after fighting for 5 and a half years.  

 He took pride in everything he did with  
enormous energy and was a true  

perfectionist. He will be greatly missed.  
The funeral will take place on Monday 14th 
June 2021. Due to COVID-19 restrictions, 

space within The Twelve Apostles Church is  
limited and we are at full capacity.  

We welcome anyone wanting to pay their  
respects to join us at New Southgate  

Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ at 
1pm. For those who wish to make a donation, 

we have set up a Just Giving page to raise 
money for Myeloma UK 

www.justgiving.com/fundraising/chris-sterakides

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά  
ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, αδελφού και παππού, Chris 
Sterakides, που απεβίωσε στις 18 Μαΐου 2021.  
Ο Κρις αφήνει πίσω τη σύζυγο του Τίνα, τα  

παιδιά του Josephine και Jimmy,  
τη θετή του κόρη Στεφανία και τις 5 εγγονές του. 
Ο Chris γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1962 και  
μεγάλωσε στο Λονδίνο. Ήταν ένας εξαιρετικά  

εργατικός και στοργικός άνθρωπος με  
εκπληκτική αίσθηση του χιούμορ.  

Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στην οικογένεια και 
τους φίλους του και αγαπήθηκε από όλους όσοι 
τον ήξεραν. Είχε έναν ισχυρό χαρακτήρα και 

ποτέ δεν τα παράτησε, αλλά δυστυχώς έχασε τη 
μάχη του με τον Καρκίνο (Multiple Myeloma) 
μετά από 5,5 χρόνια. Ήταν τελειομανής και ότι 

έκανε, το έκανε με υπερηφάνεια και  
ενεργητικότητα. Θα μας λείψει πολύ. Η κηδεία θα 

τελεσθεί τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.  
Λόγω των περιορισμών COVID-19,  
ο χώρος στην Εκκλησία των Δώδεκα  

Αποστόλων είναι περιορισμένος και είμαστε σε 
πλήρη χωρητικότητα. Καλωσορίζουμε όσους  

θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής, να  
παρευρεθούν στο κοιμητήριο του  

New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ 
στη13:00μμ. Για όσους επιθυμούν να κάνουν 
δωρεά, έχουμε δημιουργήσει μια σελίδα Just 

Giving για να συγκεντρώσουμε χρήματα για το 
Myeloma UK 

www.justgiving.com/fundraising/chris-sterakides16.07.1962 - 18.05.2021
† 40 ήμερο Mνημόσυνο  

 Τελούμε την Κυριακή 06.06.2021 στην εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd το 40 ήμερο μνημό-

συνο της  
Μαρούλλας Γεννάρη  

Προσκαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της να  
παραβρεθούν. Για όσους επιθυμούν μετά την  

εκκλησία θα προσφερθεί τσάι στον χώρο 140 Inderwick 
Rd, Crouch End, London N8.  

Συλλυπητήρια 
 Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά και  

ειλικρινείς συλλυπητήρια στους οικείους του  

Κυριάκου Κουλλέ που απεβίωσε στις 19 Μαΐου 2021. 

Αιωνία του η μνήμη.
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† 40ήμερο Μνημόσυνο 

Κυριάκος Σιάττης  
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 06.06.2021 στην εκκλησιά της Παναγίας, Trinity Rd, 

Wood Green N22 8LB, το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και  
αξέχαστου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου Κυριάκου Σιάττη, από 

Αρναδί Αμμοχώστου και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως  
παρευρεθούν.  

Η σύζυγος του Μηλιά (Πέπα), η θυγατέρα του Χριστίνα, ο υιός του Πάμπος,  
αδελφός Νίκος, αδελφότεκνα και λοιποί συγγενείς.  

Ευχαριστήριο 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στη κηδεία. Έκανα 

εισφορές που θα δοθούν στο Myasthenia Gravis και στην εκκλησία της  
Παναγίας στο Wood Green, απέστειλαν συλλυπητήρια, κατέθεσαν  

στεφάνια, έφεραν λουλούδια ή συμπαραστάθηκαν με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο στο βαρύ μας πένθος. 

It is with great sadness we announce the death of our  
beloved mother, grandmother and great-grandmother  
Christalla Evagora, who passed away on 6 May 2021,  
at the age of 84. She now joins her husband George  

Evagora from Omodos, who passed away on 11.06.2009. 
She was born on 05.02.1937 in Lefkara, Cyprus. She leaves 

behind her 5 children: Maria, Vera, Georgina, John and  
Androulla, sons-in-law Chris Ioannou, Kyriakos Neophytou, 
Shane Tooke and Trudi, grandchildren: Koko, Fay, Jason, 

Christina and Faith, great-grandchildren: Anthony,              
Kyri, Bobby, Alex, Mikey, Angelo, Christiana, Cameron, 

Christian and Sodo.  
Her funeral will take place on Tuesday 15th June 2021  

at St Mary’s Church Camberwell at 12:15pm and the burial 
at Streatham Park Cemetery at 2:00pm  

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Xρυστάλλας Ευαγόρα,  
η οποία απεβίωσε στις 06 Μαΐου 2021, σε ηλικία 84 ετών.  

Θα ξανασυναντηθεί με τον συζύγο της George Evagora από το  
Όμοδος Κύπρου, που απεβίωσε στις 11.06.2009.  

Η εκλιπούσα γεννήθηκε στις 05.02.1937 στα Λεύκαρα Κύπρου. 
Αφήνει πίσω, 5 παιδιά, Μαρία, Βέρα, Γεωργία, Τζον και  
Ανδρούλλα, γαμπρό Κρις Ιωάννου, Κυριάκος Νεοφύτου,  

Σέιν Τούκε και Τρόντι, εγγόνια, Koko, Fay, Jason, Christina and 
Faith, δισέγγονα, Anthony, Kyri, Bobby, Alex, Mikey, Angelo, 

Christiana, Cameron, Christian, Sodo.  
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου στην εκκλησία  

St Mary's Camberwell στις 12:15 μ.μ.και η ταφή στο  
κοιμητήριο του Streatham Park στις 14:00 μ.μ. 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Christalla  Evagora 
(from Lefkara, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Xρυστάλλα Ευαγόρα  
(από Λεύκαρα, Κύπρος) 

05.02.1937- 06.05.2021

Συλλυπητήρια 

Η οικογένεια Μωυσή και Μαρούλλα Αδάμου,  

εκφράζει τα θερμά και  ειλικρινείς συλλυπητήρια, στις 

οικογένειες, Χριστόδουλου και Νίνα Στυλιανού,  

Κυριάκο Στυλιανού και Γιάννη Στυλιανού για τον  

θάνατο της αγαπημένης τους αδελφής Μαρία που 

απεβίωσε πρόσφατα στην Κύπρο.  

Ως επίσης και στους οικείους της.  

Ο Ελβετός αναβάτης, απεβίωσε σήμερα Κυριακή στο  
νοσοκομείο «Carregi» της Φλωρεντίας, όπου διεκομίσθη χθες 
μετά από το τραγικό όπως απεδείχθη, δυστύχημα, που είχε 

κατά την διάρκεια των δοκιμαστικών για το ιταλικό Grand Prix 
του Moto 3.  

«Παρά τις προσπάθειες της ιατρικής ομάδας και όλων εκείνων, 
οι οποίοι συνέχεια φρόντιζαν τον Ελβετό οδηγό, το νοσοκομείο 
ανακοίνωσε ότι ο Ντιπασκιέ υπέκυψε, δυστυχώς, στα τραύματα 
του» Ο εκλιπών, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 19 

ετών, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στον θώρακα για  
αγγειακό πρόβλημα. Παρέμεινε στην Μονάδα Εντατικής  
Θεραπεία σε πολύ σοβαρή κατάσταση, αλλά η σοβαρή  
εγκεφαλική βλάβη, αποδείχθηκε μοιραία, καθώς τελικά,  

ο Ντιπασκιέ υπέκυψε στα τραύματα του, αφήνοντας φτωχότερη 
την οικογένεια του αθλητισμού.  

Ο νεαρός Ελβετός συγκρούστηκε με τουλάχιστον μια  
μοτοσικλέτα, πριν πέσει στην πίστα. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την διάρκεια της «προθέρμανσης» 
της κατηγορίας Moto 3, οι αναβάτες φορούσαν αυτοκόλλητα 

υπέρ του Ελβετού, στον οποίο ο Γάλλος,  
Φαμπιό Κουαρταράρο, αφιέρωσε την pole position που  

εξασφάλισε στο MotoGP.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  

Τζέϊσον Ντιπασκιέ  
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It is with a heavy heart that we sadly announce the death of our  
beloved husband, father and grandfather Costas Panayi, who 

passed away peacefully at home on Thursday 6th May 2021 at 
the age of 87. Costas leaves behind his devoted wife Maria, 

daughter Despina, son-in-law Savva, son Panayiotis,  
granddaughter Angelika and many, many relatives and friends. 

Costas was a kind and generous man and will forever be  
remembered as having a love of life, enjoying the company of his 

friends and family and for always making everyone laugh.  
The church service will take place on Wednesday 9th of June, 
1pm at the Greek Orthodox Church of St.Mary in Wood Green 

and the burial will then be at 2.30pm at New Southgate Cemetery. 
Donations are welcomed and a donation box will be available at 
the church and cemetery for those who wish to make a contrib-

ution in memory of Costas, which will be dedicated to the 
Alzheimer’s Society.  Costas will be dearly missed by all who 

knew him and he will forever be in our hearts. 

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε δυστυχώς το θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου,πατέρα και παππού Κώστα Παναγή,  
ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 6 Μαΐου 2021 σε ηλικία 87 ετών.  
Ο Κώστας αφήνει πίσω την σύζυγο του Μαρία, την κόρη του  
Δέσποινα, γαμπρό Σάββα, γιο Παναγιώτη, εγγονή Αγγελική και 

 πολλούς συγγενείς και φίλους. Ο Κώστας ήταν ένας ευγενικός και 
γενναιόδωρος άνθρωπος και πάντα θα τον θυμόμαστε να αγαπάει 
τη ζωή. Απολάμβανε τη συντροφιά των φίλων και της οικογένειας 
του και έκανε τους πάντες να γελούν. Η κηδεία θα τελεσθεί τη 

 Τετάρτη 9 Ιουνίου,1 μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Παναγίας στο Wood Green και η ταφή θα γίνει στις 2.30 μ.μ. στο 
κοιμητήριο του New Southgate. Οι δωρεές είναι ευπρόσδεκτες και 

ένα κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο στην εκκλησία και το  
κοιμητήριο για όσους θα ήθελαν να κάνουν εισφορές στη μνήμη του 
Κώστα. Οι εισφορές θα δοθούν για να βοηθήσου, όσους πάσχουν 
από Αλτσχάιμερ. Ο Κώστας θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον  

γνώριζαν και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.05.02.1934 - 06.05.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Κώστας Παναγή
 

 (από Ακανθού, Κύπρος)

01.03.1935 - 22.05.2021 

It is with great sadness we announce the death of our  

beloved mother Panayiota Hadjichristofi, who passed away on 22.05.2021 at the age of 86.  

She leaves behind her children, Stylianos, Eleni, Christos, Maria, Georgios, her brother George, 

2 grandchildren and 5 great-grandchildren. Her funeral will take place on Wednesday 16th June 

12.30pm at the Greek Orthodox Church of St Mary's, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB, followed 

by her burial at New Southgate cemetery. Flowers can be sent to  

Demetriou & English 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG by 8am at the latest on the day of the  

funeral, or if preferred a donation to St Mary's Greek Orthodox Church.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας  

Παναγιώτας Χατζηχριστόφη, η οποία απεβίωσε στις 22.05.2021 σε ηλικία 86 ετών. 

 Αφήνει πίσω τα παιδιά της, Στυλιανό, Ελένη, Χρήστο, Μαρία, Γεώργιο, τον αδελφό της Γιώργο,  

2 εγγόνια και 5 δισέγγονα.  Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου στις 12.30μμ στην  

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB και η ταφή θα 

γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate. Τα λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & 

English 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG το αργότερο έως τις 8 π.μ. την ημέρα της κηδείας,  

ή εάν προτιμάτε μπορείτε να κάνετε δωρεά στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Panayiota Hadjichristofi 

(from Ayios Sergios, Famagusta) 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ
 Παναγιώτα Χατζηχριστόφη 

(από Άγιος Σέργιος, Αμμόχωστος)

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Costas Panayi 
 (from Akanthou, Cyprus)

†  Mνημόσυνο  
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 06.06.2021, 
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP,   
το 4ον ετήσιο μνημόσυνο της  

πολυαγαπημένης και αξέχαστης μας  
μητέρας και γιαγιάς  

Λουκίας Χριστοφόρου  
Κανάρη  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 
όπως παρευρεθούν. Υιός Πάμπος, νύφη 
Σκεύη, εγγόνια: Andrew, Lucy και Σούλλα,  
δισέγγονα: Elena, σύντροφος Chris και  
παιδιά, Antonio, Charlie, Petros, Elena,  

Juliana, γαμπρός Christian, νύφη Sally και 
λοιποί συγγενείς.
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It is with great sadness and heartache that we announce the 
passing of our very beloved brother, brother-in-law, uncle, 

and cousin, Chrysilios (Chris) Chrysiliou, on 24th May 2021 
at the age of 59.  

Chris was born in London on 5th November 1961 to  
Panicos and Photini Chrysiliou. He leaves behind his sister 
Georgina, brother-in-law Andreas, nephews Christos and 

Panicos, their wives Tara and Natasa and great niece  
Georgina, as well as many  

relatives and friends. He was a lovely man, kind, friendly and  
polite always with a smile who shall be missed so much by 
everyone who knew him. Always in our thoughts, forever in 

our hearts. 
The funeral will be on Tuesday 15th June 2021 at 10.30am  
at Saint Mary’s Church, Trinity Road N22 and the burial at 

New Southgate Cemetery at 12.30pm. Flowers can be sent  
to the funeral directors Demetriou & English 131-133  

Myddleton Rd, N22 8NG by the morning of the funeral, but 
there will also be a box where you are welcome to donate to 

the British Heart Foundation.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά  
ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού,  
γαμπρού, θείου και ξαδέλφου Χρυσήλιος (Κρις) Χρυσήλιου, 

στις 24 Μαΐου 2021, σε ηλικία 59 ετών.  
Ο Chris γεννήθηκε στο Λονδίνο στις 5 Νοεμβρίου 1961 από 

τον Πανικό και την Φωτεινή Χρυσήλιου. 
Αφήνει πίσω την αδελφή του Γεωργία, τον γαμπρό του 

Αντρέα, αδελφοτέχνια  
Χρήστος και Πανίκος, τις συζύγους τους Τάρα και Νατάσα,  
ανιψιά Γεωργία, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

Ήταν ένας αγαπητός άντρας,  
γενναιόδωρος, φιλικός, ευγενικός και πάντα με ένα χαμόγελο 

που θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν.  
Πάντα στις σκέψεις μας και για πάντα στις καρδιές μας. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 στις 10.30πμ 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας,  

Trinity Road N22 και η ταφή στο κοιμητήριο του New  
Southgate στις 12.30μμ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και 

μπορούν να σταλούν στα γραφεία κηδειών 
Demetriou & English 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG, μέχρι 
το πρωί της κηδείας, επίσης θα υπάρχει ένα κουτί, όπου  
μπορείτε να κάνετε δωρεές στο British Heart Foundation.

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Chrysilios (Chris) Chrysiliou 

(from London) 
 

05.11.1961 - 24.05.2021

† †
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