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Με τακτικισμούς και συμπεριφε-
ρόμενοι ως πολιτικάντηδες του 
περασμένου αιώνα, Αναστασιά-
δης και Α.Νεοφύτου επιχειρούν  
να διαχειριστούν την απαξίωση 
στις πολιτικές τους... 

Σελ 5

Τακτικισμών συνέχεια
Το συστηματικό φακέλωμα της πο-
λιτικής δραστηριότητας φοιτητών 
αποτελεί κύριο στόχο της Αστυνο-
μίας του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κάτι 
που αποδεικνύεται σε έγγραφο της 
πρυτανείας του ΑΠΘ...  

Σελ 7

«Φακελώνουν» φοιτητές!

σελ 8

ΑΓΩΝΙΑ για 
τη μετάλλαξη «Δέλτα»

Βαρώσι: «Θα ανοίξουν δύο παραλίες 
για την καλοκαιρινή περίοδο»

σελ 6 & 21

Θα ανοίξουν δύο παραλίες για την καλοκαιρινή περίοδο στο 
Βαρώσι, δήλωσε ο «δήμαρχος Αμμοχώστου», Ισμαήλ Αλτέρ, ενώ 
συνεχίζονται οι εργασίες για την δημιουργία «κήπου για τσάι». 
Ο κ. Αλτέρ είπε πως η μία παραλία λέγεται «εθνικός κήπος» ή 

«χώρος πικ νικ» και είναι μήκους 500 μέτρων. Ήδη, ανέφερε, εκεί 
έχουν τοποθετήσει 250 ομπρέλες θάλασσας και τις επόμενες ημέρες 
θα ανοίξει για χρήση από το κοινό, όπως και το αναψυκτήριο – 
μπουφέ που έχει τοποθετηθεί εκεί (ΣΣ: αναφέρεται στην παραλία 
Χρυσή Ακτή). 
Ο καθαρισμός του χώρου μπροστά από το ελληνικό γυμνάσιο, 

συνέχισε, γίνεται χωρίς να αλλάζει η δομή του χώρου και η αρχιτε-
κτονική, καθώς εκεί θα δημιουργηθεί ένας «κήπος για τσάι». 
Μιλώντας στον ανταποκριτή του τουρκικού πρακτορείο ειδήσεων 

Ανατολή, ο κ. Αλτέρ είπε ότι η πανδημία επηρέασε την έλευση επι-
σκεπτών στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, μέρος της 
οποίας άνοιξε τον περασμένο Οκτώβριο...

Εnglish Section pages 21-34
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σελίδες: 3, 4 & 21

Σύλλογος αποφοίτων του Πανεπιστη-
μίου της Οξφόρδης ψήφισε υπέρ της 
απομάκρυνσης πορτρέτου της βασίλισ-
σας Ελισάβετ από την αίθουσα που 
χρησιμοποιείται για τις συναντήσεις 
τους με αποτέλεσμα...  

Σελ 9

Το «αποικιοκρατικό» πορτρέτο

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΗΒ 
ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ
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ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΡΑΣΗ: Στείλτε email στον MP σας
Ο Ιούλιος σηματοδοτεί 47 χρόνια από τότε που η 

Τουρκία εισέβαλε παράνομα και κατέλαβε πάνω 
από το ένα τρίτο της Κύπρου. Τώρα, η Τουρκία πιέ-
ζει για τη μόνιμη διχοτόμηση του νησιού. Η Κύπρος 
χρειάζεται όλη την υποστήριξη που μπορεί να λάβει 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά από μέλη του 
Κοινοβουλίου. Μπορείτε να διασφαλίσετε ότι ο το-
πικός βουλευτής σας γνωρίζει και προωθεί το Κυ-
πριακό, και ότι παράλληλα αντιτίθεται στα διαχωρι-
στικά σχέδια της Τουρκίας. Κάντε κλικ στο 
παρακάτω κουμπί για να στείλετε email στον MP 
σας, διαρκεί λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Είναι 
καιρός η Τουρκία να πάρει τελικά το μήνυμα για το 
#HandsOffCyprus.  

www.cypriotfederation.org.uk/mp  
Σχέδια διχοτόμησης της Τουρκίας  
Η πρόσφατη άτυπη συνάντηση 5 + των Ηνωμέ-

νων Εθνών για την Κύπρο στη Γενεύη στα τέλη Απριλίου, ολοκληρώθηκε 
με το «όχι αρκετά κοινό έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύ-
σεων», όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών (UNSG). 
Κατά τη διάρκεια των τελικών του σχολίων στην άτυπη συνάντηση, ο ΓΓ 
επισήμανε ότι η ε/κ θέση ήταν για επανένωση «βασισμένη σε διζωνική, δι-
κοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα βάσει των σχετικών αποφάσεων 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών». Είπε ότι η τουρκοκυ-
πριακή θέση ήταν «δύο κράτη που συνεργάζονται μεταξύ τους». Στην πρα-
γματικότητα, μόλις πριν από μερικές εβδομάδες ο Πρόεδρος της Τουρκίας 
Ερντογάν είπε για την Κύπρο, «δεν υπάρχει πλέον λύση, αλλά λύση δύο 

κρατών". 
Παρά τα σχέδια διχοτόμησης της Τουρκίας, ο Γε-

νικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε ότι δεν θα παραι-
τηθεί από τις προσπάθειες επίτευξης λύσης στο 
Κυπριακό. Είπε ότι «θα αγωνιστεί για την ασφάλεια 
και την ευημερία των Κυπρίων… που αξίζουν να 
ζήσουν μαζί σε ειρήνη και ευημερία». 

Το μήνυμά μας είναι απλό: η επανένωση σύμ-
φωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ είναι η μόνη λύση 
για την Κύπρο ώστε να τερματιστεί η κατοχή. Θέ-
λουμε ειρήνη. Όχι διχοτόμηση. 

Οι επιδιώξεις της Τουρκίας για Διχοτόμηση, εντεί-
νονται λίγους μήνες μετά το παράνομο «άνοιγμα» 
μέρους της παραλίας στο Βαρώσι, καθώς και τις 
παράνομες προσπάθειες της Τουρκίας για ερευνη-
τικές γεωτρήσεις στην Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΑΟΖ). 

Οι Βρετανοί βουλευτές, πρέπει να καταδικάσουν 
τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας κατά της Κύπρου. Αυτοί, και η κυ-
βέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει ξεκάθαρα να πουν στην Τουρκία 
#HandsOffCyprus.  
Τι μπορώ να κάνω?  
Έχουμε δημιουργήσει ένα φιλικό προς το χρήστη πρότυπο email (το 

οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε), στον ιστότοπό μας www.cypriotfeder-
ation.org.uk/mp, ώστε να στέλνετε αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στον τοπικό σας βουλευτή σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Το email 
καλεί τον βουλευτή σας να μιλήσει για την Κύπρο, να υποστηρίξει την επα-
νένωση και να αντιταχθεί στη διχοτόμηση.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΟ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Εκπνέει στις 30 Ιουνίου 
η προθεσμία υποβολής 

αιτήσεων για 
το EU Settlement Scheme  

Η «Παροικιακή» καλεί 
τους αναγνώστες της να καταθέσουν 
άμεσα αίτηση για να διασφαλίσουν 

την παραμονή τους στο ΗΒ  
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει απα-
ραιτήτως να υποβάλουν αίτηση στο Σύ-
στημα Εγκατάστασης Πολιτών της ΕΕ (EU 
Settlement Scheme) έως τις 30 Ιουνίου. 

Εάν δεν έχετε ακόμη υποβάλει αίτηση για 
να αποκτήσετε Καθεστώς Εγκατεστημένου 
Προσώπου (Settled Status) ή Καθεστώς 
Δυνάμει Εγκατεστημένου Προσώπου (Pre-
settled Status), είναι πολύ σημαντικό να το 
πράξετε το συντομότερο δυνατόν, προκει-
μένου να διασφαλίσετε το δικαίωμά σας να 
ζείτε και να εργάζεστε στο Ην. Βασίλειο. 

Εάν γνωρίζετε Κύπριους, Έλληνες ή πο-
λίτες άλλων κρατών-μελών της ΕΕ που δεν 
έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση, παρακα-
λούμε ζητήστε τους να το πράξουν άμεσα 
και βοηθήστε τους εάν χρειάζεται. 

Για την υποβολή αίτησης, επισκεφθείτε 
το Gov.uk και πληκτρολογήστε «Apply to 
the EU Settlement Scheme» στο πεδίο 
αναζήτησης.
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ΒΟΡΕΙΑ ΑΓΓΛΙΑ

Οι Βρετανοί δεν αντέχουν άλλο τους περιορισμούς για τον κο-
ρωνοϊό και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον εμφανίζεται δια-
τεθειμένος να τηρήσει πάση θυσία την υπόσχεση για άρση των 
απαγορευτικών στις 21 Ιουνίου, ακόμη κι αν η μετάλλαξη Δέλτα 
σαρώνει στη βόρεια Αγγλία και κάποιοι υπουργοί εμφανίζονται 
έτοιμοι για παράταση των μέτρων. 
Σε δηλώσεις του ο κ. Τζόνσον, τόνισε ότι δεν έχει υπόψη του 

στοιχεία που να τον πείθουν να μην προχωρήσει στην άρση των 
περιορισμών την άλλη Δευτέρα όπως έχει υποσχεθεί. 
Η 21η Ιουνίου έχει αποκληθεί από την ίδια τη βρετανική κυ-

βέρνηση ως η Ημέρα Ελευθερίας (Freedom Day), κατά την οποία 
αναμένεται να χαλαρώσουν και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που 
έχει επιβάλει το Λονδίνο. Προβλέπεται ακόμη και η άρση του 
υποχρεωτικού χαρακτήρα της μάσκας. 
Ωστόσο οι νεότεροι αριθμοί των κρουσμάτων είναι απολύτως 

απογοητευτικοί για τη χώρα που θεωρούσε ότι εμβολιάζοντας με 
μία δόση το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού είχε διώξει τον 
κίνδυνο. 
Έτσι οι νέες μολύνσεις αυτή την εβδομάδα εμφανίζουν άνοδο 

ούτε λίγο ούτε πολύ 91% στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς την 
Τρίτη καταγράφηκαν 6.048 νέα κρούσματα έναντι 3.165 μια εβδο-
μάδα νωρίτερα. Οι δε θάνατοι από κορωνοϊό ανέβηκαν από επτά 
μια εβδομάδα πριν σε 13 την Τρίτη. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 126 εισαγωγές σε νοσοκομεία 

με την ινδική παραλλαγή του κορωνοϊού, οι 28 είχαν κάνει την 
πρώτη δόση του εμβολίου αλλά μόνο τρεις ασθενείς είχαν κάνει 
και τις δύο. 
Ειδικά στη βορειοδυτική Αγγλία η ινδική μετάλλαξη, γνωστή 

πλέον ως Δέλτα, όχι μόνο έχει κυριαρχήσει αλλά και πιέζει σημα-
ντικά το σύστημα υγείας σε πόλεις όπως το Μπόλτον. 
Ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες κάνουν λόγο για νέο 

κύμα της πανδημίας. 

Η μετάλλαξη «Δέλτα» σαρώνει

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Στην προγραμματιζόμενη χαλάρωση των κανό-
νων αποκλεισμού στην Αγγλία στις 21 Ιουνίου 
συνέχιζαν να επικεντρώνουν την προσοχή τους 
οι εφημερίδες της Τετάρτης (09/06).  
Η εφημερίδα i αναφέρει ότι υπάρχει ελπίδα 
οποιαδήποτε πιθανή καθυστέρηση να είναι πε-
ριορισμένης χρονικής διάρκειας, λόγω της προ-
θυμίας των νέων να εμβολιαστούν. Παρατηρείται 
μια αύξηση του ενδιαφέροντος για τον εμβολια-
σμό από την πλευρά εκείνων που είναι ηλικίας 
κάτω των 30 ετών, μας ενημερώνει η εφημερίδα. 
Ωστόσο,  πηγές υπογράμμιζαν στην i ότι δεν είναι 
ακόμη βέβαιο ότι θα είναι δυνατή η ολοκληρωτική 
άρση των περιοριστικών μέτρων Covid στις 21 
Ιουνίου όπως προβλέπεται από τον οδικό χάρτη 
της κυβέρνησης για επάνοδο στην κανονικότητα.   
Ο Guardian γράφει ότι ο υπουργός Οικονομι-
κών Ρίσι Σουνάκ είναι πρόθυμος να δεχθεί κα-
θυστέρηση έως και τεσσάρων εβδομάδων - αλλά 
οι υπουργοί θα συνεχίσουν να ελέγχουν τα δε-
δομένα για τα κρούσματα και τις νοσηλείες τις 
επόμενες ημέρες. Ο κ. Σουνάκ ανησυχεί περισ-
σότερο για το ενδεχόμενο η πλήρης επαναλει-

τουργία της οικονομίας να είναι μόνιμη μετά την 
άρση όλων των περιορισμών. 
Ένα άτομο που δεν είναι καθόλου πρόθυμο να 
αποδεχθεί την  καθυστέρηση όσον αφορά τη χα-
λάρωση των περιορισμών είναι ο θεατρικός 
ιμπρεσάριος Άντριου Λόιντ Βέμπερ, ο οποίος λέει 
στην Daily Telegraph ότι θα 
ανοίξει ξανά τα θέατρά του 
χωρίς την επιβολή του κα-

νόνα της κοινωνικής αποστασιοποίησης αργό-
τερα αυτό το μήνα και ότι είναι  έτοιμος ακόμη και 
να συλληφθεί γι 'αυτό. Ο Βέμπερ τονίζει ότι λόγω 
των περιορισμών Covid τα οικονομικά των θεά-
τρων είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης και ότι 
ο ίδιος έχει υποχρεωθεί να ζητήσει δεύτερο στε-

γαστικό δάνειο για να διατηρή-
σει το σπίτι του στο Λονδίνο.  
Η Daily Mirror εξετάζει τον πι-
θανό αντίκτυπο στους γάμους 
εάν υπάρξει καθυστέρηση για 

την πλήρη άρση των περιορισμών στις 21 Ιου-
νίου. Σύμφωνα με τη Mirror, 50.000 γάμοι ενδέ-
χεται να κινδυνεύουν από μια ενδεχόμενη καθυ-
στέρηση τεσσάρων εβδομάδων - και το κόστος 
για τη “βιομηχανία γάμων” θα μπορούσε να είναι 
325 εκατομμύρια λίρες κάθε επτά ημέρες. Οι τε-
λετές περιορίζονται αυτή τη στιγμή σε 28 καλε-
σμένους συν τη νύφη και τον γαμπρό. 
Οι Times (08/06) γράφουν ότι η ολοκληρωτική 
άρση των περιορισμών Covid, που έχει προ-
γραμματιστεί για τις 21 Ιουνίου, ίσως καθυστερή-
σει για ένα δεκαπενθήμερο μετά την τελευταία 
ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας από 
τον επικεφαλής ιατρό της υπηρεσίας Υγείας, κα-
θηγητή Κρις Γουίτι, και τον επικεφαλής επιστη-
μονικό σύμβουλο της κυβέρνησης, σερ Πάτρικ 
Βάλανς. Τα δεδομένα χαρακτηρίζονται «αρκετά 
ζοφερά», σημειώνουν οι Times. 
Η εφημερίδα εκτιμά ότι μια καθυστέρηση δύο 
εβδομάδων θα επιτρέψει σε όλους άνω των 50 
ετών να εμβολιαστούν πλήρως και να αφήσουν 
αρκετό χρόνο για να τεθεί  σε ισχύ η προστατευ-
τική ασπίδα του εμβολιασμού.

Πιθανή καθυστέρηση άρσης των μέτρων για 4 εβδομάδες

ΤΡΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ...

Ένα «ενισχυμένο πακέτο στήριξης» για τις περιοχές του ευρύτε-
ρου Μάντσεστερ και της κομητείας Λάνκασιρ στη βορειοδυτική Αγ-
γλία λόγω της αυξανόμενης διασποράς της ινδικής μετάλλαξης 
Delta του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο Βρετανός Υπουργός Υγείας 
Ματ Χάνκοκ. Τα έκτακτα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένο αριθμό 
διαθέσιμων διαγνωστικών τεστ στην περιοχή, στήριξη της επιχεί-
ρησης τεστ και εμβολίων από στρατιωτικό προσωπικό, σχέδιο κα-
λύτερης εποπτείας των διαγνωστικών τεστ στα σχολεία δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης και ενεργοποίηση «ομάδων ταχείας 
αντίδρασης» για την αντιμετώπιση θυλάκων έξαρσης. 
Πόλεις όπως το Μπόλτον και το Μπλάκμπερν που βρίσκονται 

σε αυτές τις περιοχές έχουν αναδειχθεί τις τελευταίες εβδομάδες 
ως επίκεντρα της διασποράς της μετάλλαξης Delta. 
Προβαίνοντας στην ανακοίνωση στη Βουλή των Κοινοτήτων ο 

κ. Χάνκοκ προέτρεψε όλους τους κατοίκους να δεχθούν να υπο-
βληθούν στα αυξημένα τεστ που θα προσφέρονται. «Ξέρουμε ότι 
αυτή η προσέγγιση μπορεί να αποδώσει, το έχουμε δει στο νότιο 
Λονδίνο και στο Μπόλτον όπου σταμάτησε η αύξηση στον αριθμό 
των κρουσμάτων», είπε ο κ. Χάνκοκ.

Έκτακτη ενίσχυση της 
υγειονομικής επιχείρησης

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΤΗ «ΔΕΛΤΑ»

Η ινδική μετάλλαξη του κορωνοϊού Delta είναι κατά 60% πιο με-
ταδοτική από τη βρετανική μετάλλαξη Alpha του Κεντ, δήλωσε την 
Τετάρτη γνωστός Βρετανός επιδημιολόγος. Ο καθηγητής του Im-
perial College Νιλ Φέργκιουσον είχε υπολογίσει την περασμένη 
εβδομάδα ότι η μετάλλαξη Delta είχε «πλεονέκτημα μεταδοτικότη-
τας» της τάξης του 30% με 100% έναντι της μετάλλαξης Alpha. 

«Πλέον αυτό έχει οριστικοποιηθεί στο 60% που νομίζουμε ότι 
είναι πιθανότατα η καλύτερη εκτίμηση», είπε το πρώην μέλος της 
επιτροπής SAGE που συμβουλεύει τη βρετανική κυβέρνηση στη 
διαχείριση της πανδημίας. 
Προ ημερών ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ είχε πει ότι η μετα-

δοτικότητα της ινδικής μετάλλαξης είχε υπολογιστεί σε 40% πιο 
υψηλό επίπεδο από της βρετανικής μετάλλαξης. 
Ο Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, είχε πει επίσης ότι με τις δύο 

δόσεις των εμβολίων κατά του κορωνοϊού η προστασία έναντι και 
της ινδικής μετάλλαξης είναι υψηλή. Κατά τον Υπουργό Υγείας η 
σύνδεση μεταξύ κρουσμάτων, που είναι αυξημένα και νοσηλειών, 
που δεν έχουν αυξηθεί πολύ, «έχει πληγεί αλλά δεν έχει σπάσει». 
Τόνισε ότι η νέα εβδομάδα είναι κρίσιμη για να φανεί αν τα αυξημένα 
κρούσματα θα προκαλέσουν αυξημένες εισαγωγές σε νοσοκομεία.

60% πιο μεταδοτική 
η ινδική μετάλλαξη
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ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗ�ΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Διπλάσιο από τον συνήθη αριθμό πτήσεων θα εκτελέσουν 
σήμερα οι αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν την Πορτογαλία 
με το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι Βρετανοί τουρίστες που 
βρίσκονται στα πορτογαλικά θέρετρα σπεύδουν να προλάβουν 
την υπαγωγή της ιβηρικής χώρας στην πορτοκαλί ταξιδιωτική 
λίστα του Λονδίνου. 
Η υποβάθμιση της Πορτογαλίας από την πράσινη λίστα ήταν 

η σημαντικότερη αλλαγή κατά την πρώτη αξιολόγηση που έκανε 
η βρετανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα. Αυτό ση-
μαίνει ότι από τα ξημερώματα της Τρίτης όποιος ταξιδεύει από 
την Πορτογαλία στη Βρετανία θα πρέπει να μπαίνει σε απομό-
νωση δέκα ημερών, πέρα από τα τρία διαγνωστικά τεστ κορω-
νοϊού που απαιτούνται. 
Μόνο από το Φάρο, το δημοφιλέστερο θέρετρο για τους Βρε-

τανούς στην Πορτογαλία, θα αναχωρήσουν εντός της ημέρας 
39 πτήσεις. 
Το πρωί καταγράφηκαν εικόνες συνωστισμού στο αεροδρόμιο 

του Φάρο με ουρές απεγνωσμένων και οργισμένων Βρετανών 
που αποφάσισαν να θέσουν πρόωρο τέλος στις διακοπές τους 
για να γλιτώσουν την καραντίνα. 
Οι περισσότεροι από αυτούς χρειάστηκε μάλιστα να πληρώ-

σουν ακριβότερα εισιτήρια επιστροφής λόγω της αυξημένης 

ζήτησης. 
Η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης όχι μόνο να μη δι-

ευρύνει την πράσινη ταξιδιωτική λίστα αλλά και να αφαιρέσει 
την Πορτογαλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την του-
ριστική βιομηχανία. 
Η επόμενη αξιολόγηση θα γίνει στο τέλος Ιουνίου, με τις νέες 

λίστες να ισχύουν από τις 28 του μήνα. 

Σπεύδουν να επιστρέψουν πριν την ισχύ της νέας 
πορτοκαλί λίστας οι Βρετανοί από την Πορτογαλία 

ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΕ Ε.Ε.

Ζητείται επειγόντως λύση 
για το εμπόριο με τη Β. Ιρλανδία

Η Βρετανία απηύθυνε έκκληση στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση την Τρίτη να συμβάλει 
εποικοδομητικά στην εύρεση επείγουσας λύ-
σης, πριν από το τέλος του μήνα, για τα 
προβλήματα που έχουν ανακύψει στο εμπό-
ριο με τη Βόρεια Ιρλανδία. 
Η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ των 

δύο πλευρών στο πλαίσιο του Brexit, δημι-
ούργησε ντε φάκτο εμπορικά σύνορα μεταξύ 
Μεγάλης Βρετανίας (Αγγλία, Σκωτία, Ουα-
λία) και του βρετανικού εδάφους της Βόρειας 
Ιρλανδίας, επηρεάζοντας τις αλυσίδες εφο-
διασμού στα σούπερ μάρκετ. 
Μεταξύ άλλων, τα προβλήματα έχουν οδη-

γήσει σε ελλείψεις κατεψυγμένου κρέατος 
στα σούπερ μάρκετ της Βόρειας Ιρλανδίας, 
με την κυβέρνηση Τζόνσον να εξετάζει το 
ενδεχόμενο επέκτασης της περίοδος χάριτος 
που λήγει στις 30 Ιουνίου και επιτρέπει την 

ελεύθερη διακίνηση των συγκεκριμένων 
προϊόντων μεταξύ Βρετανίας και Βόρειας Ιρ-
λανδίας. 
Εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει 

την ΕΕ στην επιβολή κυρώσεων στη Βρετα-
νία, για παράβαση της μεταξύ τους συμφω-
νίας. "Δεν υπάρχει καμία απολύτως περί-
πτωση να εμποδιστεί η πώληση 
κατεψυγμένου κρέατος στη Βόρεια Ιρλανδία. 
Πιστεύουμε ότι πρέπει να βρεθεί μια επεί-
γουσα λύση”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του 
Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον 
μιλώντας σε δημοσιογράφους. "Δεν έχουμε 
λάβει νέες προτάσεις από την ΕΕ. Έχουμε 
στείλει περισσότερες από 10 επιστολές στην 
Κομισιόν που προτείνουν πιθανές λύσεις σε 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δεν έχουμε 
λάβει ακόμη καμία γραπτή απάντηση”, πρό-
σθεσε ο εκπρόσωπος του Τζόνσον.

RYANAIR ΚΑΙ BRITISH ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ

Η αρχή ανταγωνισμού και αγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου 
(CMA) ξεκίνησε έρευνα για λήψη μέτρων κατά της Ryanair και 
της British Airways, μετά από την αποτυχία των δύο αεροπο-
ρικών εταιριών να παράσχουν αποζημιώσεις στους επιβάτες 
τους που τους απαγορεύτηκε να ταξιδέψουν λόγω των μέτρων 
για τον κορονοϊό. 
Μέσα στην περίοδο των lockdown, η British Airways πρό-

σφερε στους επιβάτες πτήσεων της που ακυρώθηκαν λόγω 
των μέτρων για τον κορονοϊό τη δυνατότητα να κλείσουν δια-
φορετική πτήση, ενώ παρόμοια δυνατότητα έδωσε στο επιβα-
τικό κοινό και η Ryanair. Ο επικεφαλής της CMA, ανέφερε πως 
οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρείες δεν 
σημαίνουν πως οι πολίτες θα πρέπει να χάνουν τα χρήματα 
τους επειδή υπάκουσαν στα μέτρα για τον κορονοϊό. 

«Πιστεύουμε πως αυτοί οι άνθρωπο πρέπει να πάρουν τα 
χρήματα τους πίσω» σημείωσε στη δήλωση του.

Υποχρεωτική επιστροφή χρημάτων;

ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΣΟΒΑΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Στην Κορνουάλη για τη Σύνοδο 
G7 της Παρασκευής ο Μπάιντεν 

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έφτασε 
στην Κορνουάλη της νοτιοδυτικής Αγγλίας ο 
Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, για να 
συμμετάσχει από την Παρασκευή έως και 
την Κυριακή στη σύνοδο των ηγετών των 
χωρών του G7. 
Η σύνοδος στο θέρετρο Carbis Bay κοντά 

στην πόλη Σεντ Άιβς θα είναι η πρώτη με 
φυσική παρουσία των ηγετών Βρετανίας, 
ΗΠΑ, Καναδά, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας 
και Ιαπωνίας εδώ και περίπου δύο χρόνια. 
Προσκεκλημένες είναι επίσης η ΕΕ, η Ινδία, 
η Νότια Κορέα και η Αυστραλία. 
Σχεδόν 6.500 αστυνομικοί από διάφορα 

σημεία της Βρετανίας θα βρίσκονται αυτές 
τις μέρες στην Κορνουάλη, σε μια επιχεί-
ρηση που θα κοστίσει 70 εκ. λίρες. 
Περίπου 1.000 εξ αυτών θα κοιμούνται σε 

κρουαζιερόπλοιο που έχει αγκυροβολήσει 

ανοιχτά της πόλης Φάλμουθ, καθώς τα δια-
θέσιμα ξενοδοχεία στην περιοχή δεν επαρ-
κούν. Σε τροχόσπιτα θα κοιμούνται και ορι-
σμένα από τα μέλη του πολυπληθούς 
προσωπικού ασφαλείας, που θα συνο-
δεύουν από τις ΗΠΑ τον Πρόεδρο Μπάιντεν. 
Ήδη από την Τρίτη στην Κορνουάλη βρί-

σκονται περίπου 400 πράκτορες των αμερι-
κανικών υπηρεσιών ασφαλείας, που εθεά-
θησαν να πραγματοποιούν ελέγχους 
ασφαλείας σε ξηρά και θάλασσα. 
Τα βασικά θέματα συζήτησης στη σύνοδο, 

σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση, ανα-
μένεται να είναι ο εμβολιασμός όλου του 
πληθυσμού της γης κατά του κορωνοϊού, με 
τον Μπόρις Τζόνσον να έχει θέσει ως χρο-
νικό στόχο το τέλος του 2022, η ενίσχυση 
του διεθνούς εμπορίου, η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής και η προώθηση «κοι-
νών αξιών». 
Η σύνοδος του G7 έχει επιφέρει κάποια 

αναστάτωση στην καθημερινότητα των κα-
τοίκων της φημισμένης για την ομορφιά και 
την ηρεμία της Κορνουάλη, όπως ορισμένοι 
εξ αυτών έχουν δηλώσει σε βρετανικά μέσα 
ενημέρωσης. Σημείο αναφοράς έχει γίνει ένα 
«γλυπτό» από ανακυκλώσιμα ηλεκτρικά 
υλικά που απεικονίζει τα πρόσωπα των επτά 
ηγετών, κατά το πρότυπο του όρους Rush-
more στις ΗΠΑ. Το έργο του καλλιτέχνη Τζο 
Ρας έχει τίτλο «Όρος Recyclemore».
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Με τακτικισμούς και συμπεριφερόμενοι ως πο-

λιτικάντηδες του περασμένου αιώνα, Αναστα-
σιάδης και Αβέρωφ Νεοφύτου επιχειρούν  να 
διαχειριστούν την απαξίωση, στις πολιτικές τους 
και την καταδίκη του πλιάτσικου που έστησαν 
σε βάρος του λαού, όπως εκφράστηκαν στις 
βουλευτικές εκλογές της 30ης Μαίου 2021. Ενώ 
η υπόλοιπη πολιτική ηγεσία του τόπου αξιολογά 
την εκπεφρασμένη λαϊκή ετυμηγορία, κάνοντας 
ο καθένας τη δική του ενδοσκόπηση, η κυβέρ-
νηση αποδεικνύει άλλη μια φορά το θράσος και 
την αυταρχικότητα της. 
Αντί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης να αναλάβει 

τις πολιτικές του ευθύνες γιατί λιγότεροι από 
ένας στους τρίτες πολίτες, με βάση τα αισθητά 
μειωμένα ποσοστά που εξασφάλισε ο ΔΗΣΥ,  το 
μοναδικό κόμμα που στηρίζει επίσημα την κυ-
βέρνηση, με το γνωστό πολιτικό θράσος που 
τον διακρίνει επιχειρεί να στρέψει αλλού την 
προσοχή της κοινής γνώμης. Το κυβερνών 
κόμμα συγκέντρωσε ποσοστό μόλις 27.77% ή 
99.329 ψήφους και είδε την εκλογική του δύναμη 
να μειώνεται κατά 2.9% σε σχέση με τις προ-
ηγούμενες βουλευτικές εκλογές 
Οι κυβερνώντες έκαμαν τα αίσχιστα, με τη δια-

κυβέρνηση της διαπλοκής και της αρπαχτής 
πλουτίζοντας ο ίδιοι και ο στενός περίγυρος τους 
και μετά τα καταθλιπτικά, όπως ήταν αναμενό-
μενο, αποτελέσματα των εκλογών, θέλει λέει ευ-
ρεία συναίνεση στη διακυβέρνηση και εξαγγέλλει 
ότι θα προβεί σε «ανασχηματισμό».  
Λίγες μέρες νωρίτερα, στην τελευταία φάση 

της προεκλογικής μάχης των κομμάτων, κατα-
στρατηγώντας κάθε κανόνα δεοντολογίας ενε-
πλάκη ο ίδιος ο τάχατες «πρόεδρος όλων των 
Κυπρίων» στην προεκλογική εκστρατεία» υπέρ 
του Συναγερμού και χρησιμοποίησε παράνομα 
τον κρατικό μηχανισμό για να αποτρέψει πλήρη 
καταποντισμό του κόμματος του. Όντως, ίσως 
εάν ο ίδιος, οι υπουργοί του και ανώτεροι κρατι-
κοί αξιωματούχοι που ευνοήθηκαν σκανδαλω-
δώς από την κυβέρνηση, δεν ανελάμβαναν 
δράση τα ποσοστά του ΔΗΣΥ που δείχνουν και 
την αποδεχτικότητα της κυβέρνησης να ήταν 
ακόμη πιο κάτω! 
Μπροστά σ’ αυτά τα δεδομένα, αντί απολογίας 

και ανάληψη των πολιτικών ευθυνών τους για 
την κακοδιοίκηση με αποκορύφωμα το σκάν-
δαλο της βιομηχανίας «χρυσών διαβατηρίων», 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επιχειρεί να εμφανι-
στεί και ως… «συναινετικός» ενώ ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου αντί να παραδώσει τη σκυτάλη, κατέ-

στρωσε με το ακριβοπληρωμένο επικοινωνιακό 
επιτελείο του πρόγραμμα αναστροφής της αρ-
νητική εικόνας του αφού επί των ημερών του το 
κόμμα του έχασε το ένα τρίτο της δύναμης του.  

• Έτσι αντί να πάει στο σπίτι του και να δώσει 
την θέση του σε κάποιον νεότερο, συμβάλλοντας 
και στην… πολυδιαφημιζόμενη πολιτική βού-
ληση για ανανέωση, από την επομένη των εκλο-
γών, εγκαινίασε επισκέψεις (πάντα με τα κανάλια 
και τα παπαγαλάκια του να τον ακολουθούν), 
σε μεγάλους οργανισμούς και παραγωγικούς 
κλάδους.  
Μέρος των επιχειρησιακών τακτικισμών τους 

είναι και η συμπεριφορά του ΔΗΣΥ στη διαδικα-
σία ανάδειξης Προέδρου της Βουλής.  
Ο ΔΗΣΥ εξασφάλισε 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το 

ΔΗΚΟ 9, το ΕΛΑΜ 4 έδρες, η ΕΔΕΚ 4, η Δημο-
κρατική Παράταξη 4 έδρες και το Κίνημα Οικο-
λόγων - Συνεργασία Πολιτών 3 έδρες. 
Με τα δεδομένα αυτά για την εκλογή του προ-

έδρου της Βουλής 
θα απαιτηθεί η στή-
ριξη τουλάχιστον 
από τρία κόμματα. 
Κι εδώ αρχίζουν τα 
παζάρια στα παρα-
σκήνια.  

• Το κυβερνών 
κόμμα του ΔΗΣΥ 
με τα όσα αντιδεο-
ντολογικά έπραξε 
κατά την προεκλο-
γική περίοδο σε βά-
ρος των άλλων πο-
λιτικών δυνάμεων, φαίνεται να μην καταφέρνει 
να εξασφαλίσει συνεργασίες που να «βγάζουν 
πρόεδρο». 

 Γι’ αυτό και ο «πονηρός» Αβέρωφ Νεοφύτου 
μη έχοντας ελπίδες «το έπαιξε» υπεράνω δη-
λώνοντας πως δεν θα μπει σε παζάρια και πως 
αυτά «ανήκουν στο παρελθόν»…  
Επιχειρεί να συμπαρασύρει και τα άλλα κόμ-

ματα να μην κάνουν συνεργασίες και να οδηγη-
θούν στην τρίτη ψηφοφορία όπου πρόεδρος 
εκλέγεται ο υποψήφιος που εξασφαλίζει τις πε-
ρισσότερος εγκριτικές ψήφους των παρόντων 
και ψηφιζόντων βουλευτών.΄Ετσι εάν ακολου-
θήσουν τη… «γραμμή Αβέρωφ» όλα τα κόμματα 
τότε εκλέγει πρόεδρο ο ΔΗΣΥ με τις 17 έδρες 
που έχει….   
ΚΑΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  
Βεβαίως οι ηγεσίες των υπόλοιπων πολιτικών  

δυνάμεων δεν «πάτησαν την πεπονόφλουδα» 
του Αβέρωφ Νεοφύτου. Η προβολή της δικής 

του υποψηφιότητας ως της μοναδικά «κατάλλη-
λης» για τη θέση του προέδρου της Βουλής, 
προκάλεσε αντίθετα αποτελέσματα. Πρότεινε 
την βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου για 
την προεδρία της Βουλής αλλά στη συνέχεια 
αυτοδιαψεύστηκε αφού ο ίδιος δεν έκρινε κα-
τάλληλή την βουλεύτρια του ΔΗΣΥ για τη θέση 
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κόμ-
ματος και επαναδιόρισε τον Νίκο Τορναρίτη. 
Φούμαρα και τα περί «ανανέωσης» και στήριξης 
των γυναικών στην πολιτική…  

«ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ Ο ΝΟΙΚΟΚΥΡΗΣ»….  
Όμως ο εμπαιγμός της κοινωνίας είχε και συ-

νέχεια με τη δημοσιοποίηση του Πορίσματος της 
Ερευνητικής Επιτροπής για τις Πολιτογραφήσεις, 
τη γνωστή υπόθεση της παραχώρησης «χρυ-
σών διαβατηρίων» σε πολυκατομμυριούχους, 
κλέφτες, απατεώνες και δικτάτορες έναντι της 

αγοράς πολυτελών 
διαμερισμάτων σε 
ουρανοξύστες με 
εμπλοκή μεγαλοδι-
κηγορικών και ελε-
γκτικών γραφείων.  

• Ενώ η κοινωνία 
βουίζει για τα συμ-
φέροντα οικογενει-
ακών επιχειρήσεων 
του ΠτΔ, υπουρ-
γών του και ευνο-
ούμενων του ΔΗΣΥ 
επιχειρηματιών, ο 

Πρόεδρος με θράσος «χιλίων καρδιναλίων» μας 
λέει πως θα… αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες  
Αφού μελετήσουμε το πόρισμα με προσοχή 

δεν θα διστάσω να αναλάβω πολιτικές ευθύνες 
που αναλογούν στην παρούσα Κυβέρνηση, δή-
λωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κληθείς να 
σχολιάσει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτρο-
πής για τις Πολιτογραφήσεις. 
Τόσο είναι το θράσος του γνωστού και από το 

σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου Νίκου ΧΡΥΣΑΝ-
ΘΟΥ (Αναστασιάδη), που έσπευσε να… προ-
ειδοποιήσει ότι όσοι εκμεταλλεύτηκαν κενά, ελ-
λείψεις και αδυναμίες του προγράμματος «δεν 
θα πρέπει να κοιμούνται ήσυχα», για να επιβε-
βαιώσει την κυπριακή παροιμία «φωνάζει ο κλέ-
φτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης»…. 

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχαν κενά, 
υπήρχαν αδυναμίες, υπήρξαν παρανομίες, 
υπάρχουν και πειθαρχικές και ποινικές και άλλες 
ευθύνες, όπως και πολιτικές» είπε.  
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, «ήταν 

μια διαχρονική δυστυχώς αδυναμία των εκά-
στοτε Κυβερνήσεων να δουν με προσοχή τα 
κενά, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες τις οποίες 
εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι και οι οποίοι δεν θα 
πρέπει να κοιμούνται ήσυχα».  
Όμως δεν έμεινε μέχρι εδώ ο Πρόεδρος. Μας 

είπε επίσης πως… «ευθύς αμέσως μετά την 
εκλογή Προέδρου της Βουλής» θεωρεί καθήκον 
του μετά το τέλος των εκλογών να καλέσει τους 
αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων 
προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο μιας 
ευρύτερα αποδεκτής Κυβερνήσεως, έτσι ώστε 
στόχος να είναι, όπως είπε, «όχι ο διαμοιρασμός 
εξουσίας και οφικίων, αλλά να δούμε πως μπο-
ρεί συνεργαζόμενοι να βρούμε συγκλίσεις έτσι 
ώστε με το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας να πετύχουμε στόχους που αφορούν την 
Κύπρο του αύριο, τη νέα γενιά».  

«Ο στόχος δεν είναι να συμμετέχουν κομματικά 
στελέχη από τις όποιες παρατάξεις. Ο στόχος 
είναι η δημιουργία μιας ευρύτερα αποδεκτής Κυ-
βέρνησης», πρόσθεσε επιβεβαιώνοντας όσους 
του καταλογίζουν πως συμπεριφέρεται ως «Ρω-
μαίος Αυτοκράτορας».  
Αποφασίζει και διατάζει. Διακυβέρνησε για 8 

χρόνια και τώρα που είσπραξε την αποδοκιμα-
σία των ψηφοφόρων  αναζητεί πλάτες για να 
φορτωθούν μαζί με το κυβερνών κόμμα τις ευ-
θύνες, επιχειρώντας να βγουν από την απομό-
νωση. Στην πραγματικότητα οι μόνες πολιτικές 
δυνάμεις που φαίνονται πρόθυμες να χορέψουν 
στο σκοπό που παίζει το δίδυμο Αναστασιάδη – 
Αβέρωφ Νεοφύτου είναι τα εθνικιστικό – ακρο-
δεξιό ΕΛΑΜ και η «σοσιαλίζουσα» ΕΔΕΚ του 
Μαρίνου Σιζόπουλου. Με τα περί κυβέρνησης 
«ευρύτερα αποδεκτής», προφανώς θέλει να δώ-
σει κάλυψη στους ετερόκλητους εταίρους του.  
Ασφαλώς ούτε αυτό το τέχνασμα «έπιασε» με 

τις πλείστες πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευ-
σης να διατυπώνουν ευθέως πως δεν έχουν κα-
μιά διάθεση να τεθούν κάτω από τη «θανατη-
φόρα» πολιτική αγκάλη του ΔΗΣΥ και του 
Αναστασιάδη, πράγμα που ανάγκασε τον Μ. Σι-
ζόπουλο να διαμηνύει το προεδρικό τις επιφυ-
λάξεις συγκατοίκησης της πάλαι ποτέ «αντιστα-
σιακής ΕΔΕΚ» με τους πολιτικούς απόγονους 
της ΕΟΚΑ Β΄και το ακροδεξιό, εθνικιστικό ΕΛΑΜ. 
Ακόμη και ο πρόεδρος του νεοσυλθέντος στη 
Βουλή κόμματος της Δημοκρατικής Παράταξης 
Μάριος Κάρογιαν, απέφυγε ως τώρα να εκδη-
λώσει δημόσια προθυμία για συμμετοχή σε ένα 
υπό τον Αναστασιάδη κυβερνητικό μωσαϊκό…

ΘΕΛΟΥΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ» ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΣ

Τακτικισμοί αντί ανάληψη πολιτικών ευθυνών!
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Αχιλλέας Δημητριάδης: 
Η κυβέρνηση δεν 

θέλει αρκετά τη λύση 
του Κυπριακού – 
Να διεκδικήσει 

την περιουσία του 
ο κόσμος

Η κυβέρνηση δε θέλει αρ-
κετά τη λύση του κυπριακού 
τόνισε χαρακτηριστικά ο νο-
μικός Αχιλλέας Δημητριά-
δης. 

Μιλώντας στην πρωινή έκ-
δοση του ΑΣΤΡΑ επισήμανε 
ότι τα περιθώρια έχουν στε-
νέψει αλλά δεν υπάρχει σχέ-
διο δράσης από πλευράς 
κυβέρνησης. Τόνισε ότι το 
Βαρώσι είναι ο φάρος της 
λύσης και αν σβήσει αυτός 
ο φάρος, τότε χάνεται η πο-
ρεία προς τη λύση και θα 
πέσει στα βράχια της διχο-
τόμησης. Ο κ. Δημητριάδης 
υπέδειξε ότι πρέπει να χρη-
σιμοποιηθεί η ΕΕ ως 
ασπίδα προς την Τουρκία, 
σημειώνοντας ότι το τελευ-
ταίο διάστημα άρχισε να 
κλονίζεται η εμπιστοσύνη 
των εταίρων. Επίσης είπε 
ότι το βέτο είναι απόδειξη 
της αποτυχίας. 

Παράλληλα, σημείωσε ότι 
ο κόσμος πρέπει να αποφα-
σίσει να διεκδικήσει την πε-
ριουσία του, λέγοντας ότι αν 
δεν το πράξουν, οι πολιτικές 
εξελίξεις θα τον προλάβουν. 
Επίσης είπε ότι την Παρα-
σκευή θα βάλει τις θέσεις 
της η Τουρκία για το ΕΒΚΑΦ 
ενώ σημείωσε ότι μέχρι σή-
μερα δεν υπάρχει ουσια-
στική βοήθεια από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία επί του 
θέματος. 

Από την πλευρά του ο 
πρόεδρος του ΟΠΕΚ Παύ-
λος Παύλου υπογράμμισε 
ότι μέσω της διολίσθησης ο 
πρόεδρος Αναστασιάδης 
επιθυμεί να οδηγηθούμε σε 
de facto επίλυση του κυ-
πριακού. Όπως είπε, δεν 
υπάρχει βούληση από 
πλευράς κυβέρνησης για 
επίλυση του κυπριακού ση-
μειώνοντας ότι αφήνεται η 
Τουρκία να εφαρμόζει την 
πολιτική της. Πρόσθεσε ότι 
οι κυβερνώντες είναι απα-
θείς και περιμένουν μια 
τουρκική κίνηση για να κα-
ταγγελθεί διεθνώς, σημει-
ώνοντας ότι αυτό δεν είναι 
άσκηση πολιτικής. 

Επίσης είπε ότι θα έχει με-
γάλο κόστος η διχοτόμηση 
και μακροπρόθεσμα θα 
οδηγήσει στο να υπάρχουν 
σύνορα με αποτέλεσμα όλα 
τα ενδεχόμενα να είναι ανοι-
κτά. Όπως είπε χαρακτηρι-
στικά, αν υπάρξει διχοτό-
μηση τότε θα έχουμε ένα 
νέο κυπριακό.

ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ

«Θα ανοίξουν δύο παραλίες για την καλοκαιρινή περίοδο»
Θα ανοίξουν δύο παραλίες για την καλοκαιρινή πε-

ρίοδο στο Βαρώσι, δήλωσε ο «δήμαρχος Αμμοχώ-
στου», Ισμαήλ Αλτέρ, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για 
την δημιουργία «κήπου για τσάι». 

Ο κ. Αλτέρ είπε πως η μία παραλία λέγεται «εθνικός 
κήπος» ή «χώρος πικ νικ» και είναι μήκους 500 μέτρων. 
Ήδη, ανέφερε, εκεί έχουν τοποθετήσει 250 ομπρέλες 
θάλασσας και τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει για χρήση 
από το κοινό, όπως και το αναψυκτήριο – μπουφέ που 
έχει τοποθετηθεί εκεί (ΣΣ: αναφέρεται στην παραλία 
Χρυσή Ακτή). 

Ο καθαρισμός του χώρου μπροστά από το ελληνικό 
γυμνάσιο, συνέχισε, γίνεται χωρίς να αλλάζει η δομή 
του χώρου και η αρχιτεκτονική, καθώς εκεί θα δημι-
ουργηθεί ένας «κήπος για τσάι». 

Μιλώντας στον ανταποκριτή του τουρκικού πρακτο-
ρείο ειδήσεων Ανατολή, ο κ. Αλτέρ είπε ότι η πανδημία 
επηρέασε την έλευση επισκεπτών στην περίκλειστη 
πόλη της Αμμοχώστου, μέρος της οποίας άνοιξε τον 
περασμένο Οκτώβριο, αλλά όχι τις εργασίες που συ-
νεχίζονται. Από τον Οκτώβριο του 2020, είπε, το Βα-
ρώσι επισκέφθηκαν πάνω από 140.000 άτομα ενώ το 
Σαββατοκύριακο μετά τις 4 Ιουνίου που επαναλειτούρ-
γησαν τα οδοφράγματα, 2000 άτομα πήγαν στην περί-
κλειστη πόλη, μεταξύ αυτών και πολίτες του ψευδο-
κράτους, όπως είπε. 

Ο Ισμαήλ Αλτέρ είπε ότι ελπίζει πως το άνοιγμα του 
Βαρωσίου θα δημιουργήσει θετική επίδραση στην δια-
δικασία των διαπραγματεύσεων και θα συμβάλει προς 
τη σωστή πρόοδο για μια συμφωνία μεταξύ των δύο 
πλευρών στο Κυπριακό. 

Υπενθύμισε ότι το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης 
έγινε με πολιτική απόφαση και ο «δήμος» Αμμοχώστου 
εμπλέκεται στο τεχνικό μέρος των εργασιών. 

Οι εργασίες συνεχίζονται, ανέφερε λέγοντας ότι δεν 
τίθεται θέμα παρέμβασης σε ιδιωτικές περιουσίες και 

οι Ε/κ δεν πρέπει να ανησυχούν γι’ αυτό. «Εμείς καθα-
ρίζουμε και επιδιορθώνουμε δημόσιους χώρους. Αυτές 
οι εργασίες μας θα συνεχισθούν» είπε. Επιδιορθώνεται, 
συνέχισε, και το μετζίτ του Μπιλάλ Αγά (θρησκευτικός 
χώρος λατρείας), το οποίο θα δοθεί προς χρήση μόλις 
ολοκληρωθεί η αναστήλωση. 

Η στήριξη από την Τουρκία, ειδικά στην αρχή του 
ανοίγματος τμήματος του Βαρωσιού, είπε ο κ. Αλτέρ 
ήταν αρκετή και το ΤΟΚΙ (Οργανισμός Στέγασης της 
Τουρκίας) είχε στείλει προσωπικό και τεχνική βοήθεια. 
Βοήθεια και συμβολή, είπε, είχε και ο Δήμος Ικονίου, ο 
οποίος είναι «αδελφός δήμος» με τον «δήμο» Αμμο-
χώστου. 

Στην ανταπόκριση του πρακτορείου Ανατολή δεν ανα-
φέρεται ποια είναι η δεύτερη παραλία που πρόκειται 
να ανοίξει. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, θα 
ανοίξει το κομμάτι από την παραλία Γλώσσα, όπου βρί-

σκεται το ξενοδοχείο Κωνστάντια, μέχρι το ξενοδοχείο 
Κινγκ Τζορτζ. 

Εξάλλου, σε συνάντησή του χθες το απόγευμα με 
τον «σύνδεσμο αλληλεγγύης και ενότητας Βαρωσίου», 
ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι «με το άνοιγμα 
του κλειστού Βαρωσιού, έχει αυξηθεί το στάτους του 
ως τόπος εγκατάστασης» και πως το Βαρώσι που είναι 
συνυφασμένο με την Αμμόχωστο, αυξάνει τις προοπτι-
κές για τον τουρισμό στην περιοχή. 

Ο κ. Τατάρ είπε ότι το Βαρώσι, που ήταν πόλος έλξης 
στο παρελθόν, έχει την σημασία του και σήμερα με την 
δική του κουλτούρα. Προς αυτή την κατεύθυνση, πρό-
σθεσε, πρέπει να γίνουν και εργασίες από την πλευρά 
του «συνδέσμου αλληλεγγύης και ενότητας Βαρωσίου». 

Δίδουν σημασία, συνέχισε, σε κάθε δραστηριότητα 
που συμβάλει στην ανάπτυξη του ψευδοκράτους και 
όπως έγινε στο παράδειγμα του Βαρωσιού, θα συνεχι-
σθούν οι εργασίες για την προώθηση και ανάπτυξη της 
«τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος. 

Μέχρι σήμερα, είπε ο Ερσίν Τατάρ, το Βαρώσι επι-
σκέφθηκαν 250.000 άτομα υποστηρίζοντας ότι το άνοι-
γμα των δημόσιων χώρων στην περίκλειστη πόλη κα-
θώς και της ακτογραμμής έχει αυξήσει το ηθικό και το 
κίνητρο του «λαού». Επανέλαβε ότι όσοι έχουν περι-
ουσίες στην περίκλειστη πόλη, περιλαμβανομένων των 
Ε/κ, μπορούν να αποταθούν στην «επιτροπή ακίνητης 
περιουσίας». 

Ανέφερε επίσης ότι οι εργασίες υποδομής στο Βα-
ρώσι θα συνεχιστούν. «Είμαστε στο μέσο μια σημαντι-
κής διαδικασίας», δήλωσε ο κ. Τατάρ λέγοντας πως το 
ανοικτό Βαρώσι και το κλειστό θα αυξήσει τον τουρισμό 
σε ολόκληρη την κατεχόμενη Αμμόχωστο. 

Ο κ. Τατάρ πρόσθεσε ότι το Βαρώσι «που φιλοξενεί 
στοιχεία 7 πολιτισμών, είναι η πιο όμορφη γωνιά της 
Ανατολικής Μεσογείου με τον ιστορικό και φυσικό 
πλούτο της».

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΕ - ΗΠΑ

Βιώσιμη αποκλιμάκωση σε 
Α. Μεσόγειο και λύσεις με 
βάση το δίκαιο της θάλασσας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αναμένεται να εγκρίνουν κοινή δήλωση κατά τη 
διάρκεια της συνόδου κορυφής την Τρίτη 15 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, 
στην οποία περιγράφονται οι βασικές αρχές και η κατανόηση “προς 
μια ανανεωμένη διατλαντική εταιρική σχέση”, σύμφωνα με σχέδιο 
κειμένου, που κατατέθηκε σήμερα στο COREPER που περιήλθε 
στην κατοχή του ΚΥΠΕ. 

Στο κείμενο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη φιλοδοξία να “εμ-
βολιάσουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού 
έως το τέλος του 2022” και «να ενθαρρύνουν περισσότερους δωρητές 
να διαθέσουν 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου παγκοσμίως μέχρι 
τα τέλη του 2021». Στο ίδιο κείμενο οι δύο πλευρές “απορρίπτουν 
τον αυταρχισμό σε όλες τις μορφές του σε ολόκληρο τον κόσμο, 
αντιστεκόμενοι στις προσπάθειες των αυταρχικών καθεστώτων να 
δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που προστατεύει την κυριαρχία τους 
και εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, υπονομεύοντας παράλληλα τις 
φιλελεύθερες δημοκρατίες”. 

Υπάρχει επίσης μια σύντομη αναφορά στην Τουρκία, όπου τα δύο 
μέρη συμφωνούν να “συνεργαστούν για βιώσιμη αποκλιμάκωση 
στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν 
μέσω διαλόγου καλής πίστης και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο της 
θάλασσας”. “Στόχος μας είναι μια συνεργασία και αμοιβαία επωφελής 
σχέση με μια δημοκρατική Τουρκία”, αναφέρουν ΗΠΑ και ΕΕ. 

Σύμφωνα με το προσχέδιο, “οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρω-
παϊκή Ένωση, που εκπροσωπούν 780 εκατομμύρια ανθρώπους, 
που μοιράζονται δημοκρατικές αξίες και τη μεγαλύτερη οικονομική 
σχέση στον κόσμο”, αναγνωρίζουν “μια ευκαιρία και ευθύνη για να 
βοηθήσουν τους ανθρώπους να ζήσουν και να τους κρατήσουν 
ασφαλείς, να συνεργαστούν στην καταπολέμηση της αλλαγής του 
κλίματος και να υπερασπιστούν τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα”. “Θέσαμε τα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας και της 
διεθνούς τάξης, που βασίζεται σε κανόνες μετά τον Β Παγκόσμιο 
Πόλεμο με βάση το άνοιγμα, τον θεμιτό ανταγωνισμό, τη διαφάνεια 
και τη λογοδοσία. Μερικοί από τους κανόνες χρειάζονται επικαιρο-
ποίηση: για την προστασία της υγείας μας, του κλίματος και του πλα-
νήτη μας και για να διασφαλίσουμε ότι η δημοκρατία φέρνει αποτε-
λέσματα και η τεχνολογία βελτιώνει τη ζωή μας”, συμφωνούν στο 
προσχέδιο ΗΠΑ και ΕΕ.

Διαψέυδει ο Περδίος 
ότι ακυρώθηκαν 

πτήσεις από Ρωσία
Διαψεύδει δημοσιεύματα 

ότι έχουν ακυρωθεί ναυλω-
μένες πτήσεις από τη Ρωσία 
στην Κύπρο ο Υφυπουργός 
Τουρισμού Σάββας Περδίος. 
Μιλώντας μετά από συνε-
δρίαση του Υπουργικού, ο κ 
Περδίος είπε ότι δεν είχαν 
ακυρωθεί ναυλωμένες πτή-
σεις αφού δεν έχουν γίνει τέ-
τοιες φέτος, αλλά λόγω των 
αποφάσεων των ρωσικών 
αρχών μεταφέρθηκαν ναυ-
λωμένες πτήσεις που είχαν 
προγραμματιστεί για τον Ιού-
νιο με πρωτοβουλία των ορ-
γανωτών ταξιδιών και αερο-
πορικών εταιρειών. 

Ο κ. Περδίος θέλησε να 
στείλει αισιόδοξα μηνύματα 
ενόψει των αφίξεων Βρετα-
νών για την επικαιροποι-
ημένη λίστα των χωρών για 
ταξίδια στο εξωτερικό και της 
απόφασης των ρωσικών αρ-
χών να επιτρέψει τη διενέρ-
γεια ναυλωμένων πτήσεων 
σε τέσσερις ή πέντε χώρες, 
στις οποίες θα περιλαμβάνε-
ται και η Κύπρος. 

Σημείωσε οτι η κυπριακή 
τουριστική βιομηχανία εξαρ-
τάται από αποφάσεις άλλων. 

Είπε ακόμη πως και η ρω-
σική πλευρά περιμένει πε-
ραιτέρω κάλυψη στο δικό 
τους εμβολιαστικό πρό-
γραμμα, πράγμα, που όπως 
είπε, ευρύτερα σημαίνει ότι 
δεν έχουν πρόθεση τους 
επόμενους ένα ή δύο μήνες 
να επιτρέψουν τα ταξίδια ανά 
το παγκόσμιο.

ΝΕΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Κομισιόν καλεί Κύπρο 
και Μάλτα να σταματήσουν να 
‘πωλούν’ την ιθαγένεια της ΕΕ

Η Κομισιόν αποφάσισε να λάβει περαιτέρω μέτρα στις διαδι-
κασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας σχετικά 
με τα σχέδια υπηκοότητας των επενδυτών τους, που αναφέρονται 
επίσης ως συστήματα «χρυσού διαβατηρίου». 

Η Κομισιόν θεωρεί ότι με τη θέσπιση και τη λειτουργία συστη-
μάτων υπηκοότητας επενδυτών, που προσφέρουν υπηκοότητα 
σε αντάλλαγμα προκαθορισμένων πληρωμών και επενδύσεων, 
αυτά τα δύο κράτη μέλη δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
βάσει της αρχής της ειλικρινούς συνεργασίας (άρθρο 4 παρά-
γραφος 3 ΣΕΕ) και του ορισμού ιθαγένειας της Ένωσης όπως 
ορίζεται στις Συνθήκες (άρθρο 20 ΣΛΕΕ). 

Ενώ η Κύπρος και η Μάλτα παραμένουν υπεύθυνες για να 
αποφασίσουν ποιος μπορεί να γίνει Κύπριος και Μαλτέζος, το 
Δικαστήριο έχει καταστήσει σαφές σε πολλές περιπτώσεις ότι οι 
κανόνες για την απόκτηση της ιθαγένειας ενός κράτους μέλους 
πρέπει να λαμβάνουν  δεόντως υπόψη το δίκαιο της ΕΕ. 

Η Κομισιόν κίνησε αυτές τις διαδικασίες επί παραβάσει κατά 
της Κύπρου και της Μάλτας, αποστέλλοντας προειδοποιητικές 
επιστολές τον Οκτώβριο του 2020. 

Ενώ η Κύπρος έχει καταργήσει το πρόγραμμά της και έχει 
σταματήσει να λαμβάνει νέες αιτήσεις την 1η Νοεμβρίου 2020, 
συνεχίζει την επεξεργασία αιτήσεων που εκκρεμούν. 

Ως εκ τούτου, σήμερα η Κομισιόν αποφάσισε να κάνει το επό-
μενο βήμα στη διαδικασία κατά της Κύπρου εκδίδοντας αιτιολο-
γημένη γνώμη. 

Η Κομισιόν θεωρεί ότι οι ανησυχίες που διατυπώνονται στην 
προειδοποιητική επιστολή δεν αντιμετωπίστηκαν από την Κύπρο. 
Και τα δύο κράτη μέλη έχουν πλέον 2 μήνες για να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες της Επι-
τροπής. Στην περίπτωση της Κύπρου, εάν η απάντηση δεν είναι 
ικανοποιητική, η Κομισιόν μπορεί να προσφύγει στο Δικαστήριο.
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«Έλληνες του Εξωτερικού εγγραφείτε στους εκλογικούς καταλόγους»
Εκστρατεία με στόχο την εγγραφή όσο το δυ-
νατόν περισσότερων αποδήμων Ελλήνων ψη-
φοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους  εγκαι-
νιάζει μία  νέα πρωτοβουλία Ελλήνων και 
Ελληνίδων της Νέας Γενιάς, οι «Προοδευτικοί 
Απόδημοι». 
Στην ιστοσελίδα της οργάνωσης  www.apodi-

moi.org, αναφέρεται ότι πρόκειται για  μια ομάδα 
νέων μεταναστών της γενιάς της οικονομικής 
κρίσης και του Brain Drain που ζουν και εργάζο-
νται στο εξωτερικό, σε χώρες της Ευρώπης, της 
Ασίας και της Βόρειας Αμερικής. 

“Στις επόμενες εκλογές ή δημοψήφισμα, με-
γάλο μέρος των Ελλήνων του εξωτερικού θα 

έχουν για πρώτη φορά το δικαίωμα να ψηφίζουν 
από τις χώρες διαμονής τους. 
Σκοπός μας η ενημέρωση και η κινητοποίηση 
των προοδευτικών Ελλήνων και Ελληνίδων σε 
όλο τον κόσμο ώστε να δυναμώσουμε την προ-
οδευτική συμμετοχή. 
Όραμά μας μια Νέα, Προοδευτική Ελλάδα που 
θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε και να την χτί-
σουμε μαζί», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην 
ιστοσελίδα τους. 
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει επίσης πληροφο-
ρίες και υλικό ενημέρωσης για την εγγραφή 
στους εκλογικούς καταλόγους. 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον νέο νόμο 

4648/2019 για την διευκόλυνση των Ελλήνων 
εκλογέων του εξωτερικού, δικαίωμα αίτησης 
έχουν όσες και όσοι τα τελευταία 35 χρόνια έχουν 
ζήσει δύο χρόνια στην Ελλάδα και έχουν υπο-
βάλει φορολογική δήλωση Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9 
είτε το τρέχον είτε το προηγούμενο φορολογικό 
έτος. 
Επίσης οι Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν 
εκτός Ελλάδας έχουν και αυτοί δικαίωμα συμ-
μετοχής. 

 
Πηγή: ΕΡΤ, www.apodimoi.org

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/6

Στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, η Σύνοδος των Υπουργών των 
Μεσογειακών χωρών της Ε.Ε (EU-Med7). 
Η Σύνοδος θα γίνει παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος 

θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών. 
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σκοπός 

της Υπουργικής Συνόδου είναι η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής των EU-
Med7, που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα τον προσεχή Σεπτέμβριο. 
Την πρόσκληση προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 

της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Μάλτας 
απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, 
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Μετά το πέρας της πρωινής συνεδρίασης, οι συμμετέχοντες 
Υπουργοί των 7 κρατών θα παραχωρήσουν κοινές δηλώσεις προς τα ΜΜΕ, στις 
12:45. Στην ατζέντα της Υπουργικής Συνόδου περιλαμβάνονται τα θέματα της δια-
χείρισης της πανδημίας, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Next Generation 
EU), της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, του ευρωπαϊκού πυλώνα Κοινωνικών 
Δικαιωμάτων, της μετανάστευσης, της κατάστασης στην Αν. Μεσόγειο, της συνερ-
γασίας με τις χώρες Νότιας Γειτονίας ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο ζήτημα της 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Μεσογείου. 

Στην Αθήνα η Σύνοδος ΥΠΕΞ των Μεσογειακών χωρών ΕΕ 

Δυναμική απάντηση στα 
σχέδια της κυβέρνησης για 
νομοθέτηση της «εργασια-
κής ζούγκλας» που οραμα-
τίζεται μαζί με τους χορη-
γούς της, δίνουν αύριο 
εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι 
και νέες. Γενική απεργία ενά-
ντια στη διάλυση της εργατι-
κής νομοθεσίας και τη νομι-
μοποίηση της εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας έχουν κηρύξει 
ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΕ-ΕΚΑ, Εργα-
τικά Κέντρα, ομοσπονδίες 
γιατρών και υγειονομικών, 
συνδικάτα και πρωτοβάθμια 
σωματεία, διοργανώνοντας 
συγκεντρώσεις στο κέντρο 
της Αθήνας και σε πολλές 
άλλες μεγάλες πόλεις της 
περιφέρειας. 

«Το αντεργατικό και αντι-
λαϊκό νομοσχέδιο της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη είναι κομ-
μένο και ραμμένο στα μέτρα 
του ΣΕΒ και της εργοδο-
σίας» υπογραμμίζει στο κά-
λεσμά της η ΑΔΕΔΥ. «Ου-
σιαστικά, νομιμοποιεί τη 
ζούγκλα των εργασιακών 
σχέσεων που υπάρχει στον 
ιδιωτικό τομέα εδώ και χρό-
νια με τα 10ωρα, τα 14ωρα 
και τα 4ώρα ωράρια εργα-
σίας, με μοναδικό στόχο τα 
επιπλέον κέρδη για τις επι-
χειρήσεις» σημειώνει.

Εργασιακό νομοσχέδιο: 
Απεργιακός ξεσηκωμός 

την Πέμπτη 
«Δεν θα μας γυρίσουν 

στον 19ο αιώνα»

ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το συστηματικό φακέλωμα της πολιτικής δραστηριό-
τητας φοιτητών αποτελεί κύριο στόχο της Αστυνομίας 
του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κάτι που αποδεικνύεται σε έγ-
γραφο της πρυτανείας του ΑΠΘ. Ειδικότερα, στο έγ-
γραφο αποτυπώνεται ότι το αστυνομικό τμήμα Λευκού 
Πύργου της Γενικής αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα-
λονίκης ζητά εγγράφως από τη διοίκηση του Πανεπι-
στημίου τα στοιχεία των εκλεγμένων προέδρων των 
φοιτητικών παρατάξεων του ΑΠΘ βάσει των τελευταίων 
φοιτητικών εκλογών. 
Μάλιστα ο πρύτανης αρχικά φάνηκε να αποδέχεται 

την απαίτηση της αστυνομίας με έγγραφο που κοινο-
ποίησε. Ωστόσο, λίγο αργότερα, σύμφωνα με πληρο-
φορίες, έκανε πίσω, σημειώνοντας ότι «δεν απαιτείται 
η αποστολή των στοιχείων των εκλεγμένων προέδρων 
των φοιτητικών παρατάξεων του ΑΠΘ. Το εν λόγω ερώ-
τημα θα απαντηθεί από την Πρυτανεία χωρίς κανένα 
στοιχείο».  

«Φοβάστε τους νέους της χώρας μας…» 
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στις 

πρακτικές της εξαπέλυσε ο τομεάρχης Προστασίας του 
Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης με αφορμή την 
«επαναφορά» του «φακελώματος στο φοιτητικό κίνημα 
και τη νεολαία». «Πόσο πιο χαμηλά ; » διερωτάται ο 
Χρήστος Σπίρτζης και συμπληρώνει με νόημα, «το επι-
τελικό του κράτος, δεν μπορεί να ξεφύγει από τις βαριές 
ιστορικές αντιδημοκρατικές παραδόσεις της δεξιάς. Φο-
βάστε τους νέους της χώρας μας… τους τρέμετε, πα-
ρατηρεί. Πιο συγκεκριμένα ο Χρήστος Σπίρτζης σχο-

λιάζει καυστικά ότι «περιήλθε σε γνώση μας έγγραφο 
(*) του Πρύτανη του ΑΠΘ, κ. Ν. Παπαϊωάννου, που 
ζητά από τον Κοσμήτορα και τους Προέδρους των Τμη-
μάτων του ΑΠΘ, τα στοιχεία των εκλεγμένων προέδρων 
των φοιτητικών παρατάξεων του ΑΠΘ, που ζητά το 
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης του Αστυνομικού τμή-
ματος Λευκού Πύργου. 
Το προς ενέργεια έγγραφο μάλιστα κοινοποιείται και 

στο Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης Θεσσαλονίκης. 
Δεν θα σχολιάσω την πράξη του πρύτανη, λόγω του 

θεσμικού του ρόλου. Θα τον κρίνει η ακαδημαϊκή κοι-
νότητα του ΑΠΘ. Όμως την ώρα που το οργανωμένο 
έγκλημα δρα ανενόχλητο σε όλη τη χώρα και οι δολο-
φονίες διαδέχονται η μία την άλλη, την ώρα που το 
έγκλημα συγκλονίζει τις γειτονιές των πόλεων της χώ-
ρας, Την ώρα που η ανασφάλεια του πολίτη βρίσκεται 
στο μέγιστο βαθμό, Το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη, 
ασχολείται με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία και μέχρι 
να υλοποιήσει τις ρουσφετολογικές προσλήψεις, δεν 
χάνει χρόνο και ασχολείται με τα στοιχεία των εκλεγμέ-
νων φοιτητών του ΑΠΘ».

Η αστυνομία ζητά τα ονόματα των συνδικαλιστών φοιτητών !
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Αύξηση απαγορεύσεων εισόδου και κρατήσεων 
στη Βρετανία για Έλληνες και Ευρωπαίους πολίτες
Σε 32 Έλληνες υπηκόους αρνήθηκαν την είσοδο στο Ηνωμένο 

Βασίλειο οι βρετανικές αρχές κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, 
ενώ καταγράφηκε και μία κράτηση, ενός Κύπριου, ηλικίας 30-49 
ετών, στις εγκαταστάσεις Colnbrook IRC δίπλα στο Χίθροου. Σε 
όλη τη διάρκεια του 2020 είχαν υπάρξει τρεις κρατήσεις Κυπρίων 
για παραβίαση του μεταναστευτικού νόμου. 
Επτά από αυτές τις αρνήσεις ανακοινώθηκαν στους επίδοξους 

ταξιδιώτες μετά από ελέγχους στο πλαίσιο συνεργασίας με τις 
κατά τόπους εθνικές αρχές στο σημείο αναχώρησης προς τη 
Βρετανία και οι υπόλοιπες 25 με την άφιξη των συγκεκριμένων 
Ελλήνων σε βρετανικές πύλες εισόδου. 
Το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι περιπτώσεις άρνησης εισόδου 

σε Έλληνες από τις βρετανικές συνοριακές αρχές ήταν δέκα, 
παρά το γεγονός ότι η κίνηση από την ΕΕ ήταν κατά 95% μεγα-
λύτερη σε σχέση με την αντίστοιχη φετινή περίοδο, καθώς δεν 
είχαν αρχίσει ακόμα να ισχύουν οι περιορισμοί λόγω πανδημίας. 
Συνολικά το 2020 υπήρξαν 48 περιπτώσεις άρνησης εισόδου σε 
Έλληνες υπηκόους. 
Η τάση αυστηρότερων ελέγχων και αποφάσεων από τους Βρε-

τανούς συνοριοφύλακες καταγράφεται ευρύτερα αναφορικά με 
πολίτες χωρών-μελών της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, εν μέσω 

περιορισμών στις διεθνείς μετακινήσεις, απαγορεύθηκε η είσοδος 
σε 3.294 κοινοτικούς πολίτες. Το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, 
προ πανδημίας και μέτρων, μόνο 493 Ευρωπαίοι πολίτες είχαν 
δει το ταξίδι τους στη Βρετανία να λήγει άδοξα, προσκρούοντας 
σε άρνηση εισόδου από τις βρετανικές αρχές. 
Η αύξηση στα περιστατικά είναι απότοκο του νέου μεταναστευ-

τικού συστήματος του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από το Brexit, 
το οποίο από την αρχή του έτους αντιμετωπίζει πλήρως ως πο-
λίτες τρίτης χώρας τους υπηκόους των χωρών μελών της ΕΕ. 
Οι συνοριακές Αρχές πλέον πιο συχνά αρνούνται την είσοδο 

στη χώρα σε όσους Ευρωπαίους υποψιάζονται π.χ. ότι έρχονται 
για εργασία χωρίς βίζα ή γενικότερα με πρόθεση να μείνουν πα-
ρατύπως πέρα από τους έξι μήνες που δικαιούνται χωρίς βίζα. 
Για τα καταγεγραμμένα περιστατικά δεν προσδιορίζεται ο λόγος 
άρνησης εισόδου, πέρα από τη γενική αιτιολόγηση περί «παρα-
βιάσεων του μεταναστευτικού νόμου».  

Για όσους κριθεί ότι δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα, 
μάλιστα, προβλέπεται ακόμα και σύντομη κράτηση (ωρών ή μιας 
νύχτας συνήθως) σε ειδικές εγκαταστάσεις κοντά στα αεροδρόμια 
μέχρι τη διευθέτηση της επαναπροώθησής τους από τη Βρετανία.  
Το πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 14 κρα-

τήσεις Ελλήνων είτε σε Εγκαταστάσεις Αναμονής Μικρής Διάρ-

κειας (STHF) είτε σε Μεταναστευτικό Κέντρο Κράτησης (IRC) 
[περιπτώσεις που μπορεί να αφορούν και διάπραξη μεταναστευ-
τικών αδικημάτων μετά από την είσοδο στη χώρα]. Οι δέκα εξ 
αυτών αφορούσαν άνδρες ηλικίας 18-29 ετών, οι τρεις γυναίκες 
18-29 και μία αφορούσε άνδρα ηλικίας 30-49 ετών. Σημειώνεται 
πως καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 υπήρξαν οκτώ κρατήσεις Ελ-
λήνων υπηκόων λόγω παραβίασης του μεταναστευτικού νόμου. 
Πλέον, μετά από έντονη κριτική που ασκήθηκε, η βρετανική 

κυβέρνηση επιτρέπει σε Ευρωπαίους πολίτες που έχουν κάνει 
ειλικρινές λάθος στις διατυπώσεις για την είσοδό τους στη χώρα 
να μένουν «με εγγύηση» σε φίλους ή συγγενείς μέχρι να βρουν 
την πρώτη διαθέσιμη πτήση επιστροφής. 
Οι περισσότερες αρνήσεις άδειας εισόδου στο Ηνωμένο Βασί-

λειο το πρώτο τρίμηνο του έτους αφορούσαν με μεγάλη διαφορά 
πολίτες της Ρουμανίας, συγκεκριμένα  2.118 άτομα. Από τις υπό-
λοιπες χώρες της ΕΕ ακολουθούν η Βουλγαρία με 300 απαγο-

ρεύσεις εισόδου και η Πολωνία με 160. 
Όσον αφορά Κύπριους πολίτες, εντός του πρώτου τριμήνου 

του 2021 έχει καταγραφεί μία κράτηση, ενός άνδρα ηλικίας 30-
49 ετών στις εγκαταστάσεις Colnbrook IRC δίπλα στο Χίθροου. 
Σε όλη τη διάρκεια του 2020 είχαν υπάρξει τρεις κρατήσεις Κυ-
πρίων για παραβίαση του μεταναστευτικού νόμου. 
Η καθηγήτρια Δημόσιας Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του 

Λάνκαστερ Μικαέλα Μπένσον σχολίασε σε πρόσφατο άρθρο της 
ότι είναι ασυνήθιστο να καταγράφονται τριψήφιοι αριθμοί άρνησης 
εισόδου για πολίτες χωρών μελών της ΕΕ, καθώς συνήθως αυτό 
αφορά χώρες όπως το Ιράκ και η Ερυθραία. 
Το τελευταίο διάστημα, εξάλλου, έχουν αναδειχθεί περιπτώσεις 

κράτησης Ευρωπαίων που δήλωσαν στα σύνορα ότι έχουν έρθει 
στη Βρετανία για συνέντευξη με πιθανό εργοδότη.  
Η βρετανική κυβέρνηση παραδέχθηκε εν τέλει ότι ο νόμος δεν 

απαγορεύει σε κάποιον να πραγματοποιεί συνέντευξη για εργασία 
στο πλαίσιο του δίχως βίζα ταξιδιού του, που δεν μπορεί να διαρ-
κέσει πάνω από έξι μήνες. Εφόσον ο επισκέπτης πάρει τη θέση 
εργασίας που προσφέρεται και αυτή καλύπτει τα κριτήρια του 
μεταναστευτικού  συστήματος, θα πρέπει να επιστρέψει στην 
πατρίδα του και να υποβάλει αίτηση για βίζα εργασίας. 
Οι μεταναστευτικοί κανόνες ρίχνουν το βάρος στον επισκέπτη 

να αποδείξει ότι θα φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο στο τέλος 
της επίσκεψης και ότι δεν θα επιδιώξει μη επιτρεπόμενες ασχο-
λίες, όπως προσωρινή εργασία. 
Η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης Best for Britain Να-

όμι Σμιθ κάλεσε την Υπουργό Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ να δια-
σφαλίσει πως το προσωπικό των συνοριακών ελέγχων θα γνω-
ρίζει καλά τους κανόνες και θα τους εφαρμόζει χωρίς υπερβολές. 
Όπως σχολίασε, «παρά τις διαβεβαιώσεις, το Υπουργείο Εσω-
τερικών εξακολουθεί να καλλιεργεί εχθρικό περιβάλλον για όποιον 
έρχεται στη Βρετανία, ακόμα και για τουρίστες». 
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών είχε δηλώσει προ 

ημερών ότι οι 3.294 αρνήσεις εισόδου σε Ευρωπαίους δεν αφο-
ρούσαν στο σύνολό τους απλούς τουρίστες, τονίζοντας πως τώρα 
που έχει λήξει η ελεύθερη μετακίνηση μετά από το Brexit απαι-
τούνται άδειες για όποιον θέλει να εισέλθει στη χώρα για διάστημα  
μεγαλύτερο των έξι μηνών.

ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΡΟΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΑ ΕΒΕΡΑΝΤ

Βρετανός εν ενεργεία αστυνομικός 
δηλώνει ένοχος για βιασμό

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΕΠΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με 546 ψήφους υπέρ, 93 κατά και 51 απο-
χές, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στο Στρασβούργο υιοθέτησε τη συμβιβα-
στική πρόταση επί του κανονισμού για το 
ευρωπαϊκό πιστοποιητικό covid. Υπολείπεται 
πλέον η υιοθέτηση της ίδιας πρότασης και από 
τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο, ώστε ο κανονι-

σμός να αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιουλίου 
2021. Η ψηφοφορία στο ΕΚ πραγματοποι-
ήθηκε χθες με ψηφιακή μορφή και το αποτέλε-
σμά της ανακοινώθηκε σήμερα κατά την 
έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο Σα-
σόλι.

Υπερψηφίστηκε το ευρωπαϊκό 
πιστοποιητικό covid-19 από το EK

Βρετανός εν ενεργεία αστυνομικός ομολόγησε τον 
βιασμό και την απαγωγή της Σάρα Έβεραρντ, της 
οποίας η δολοφονία είχε προκαλέσει οργή και συ-
ζήτηση για το τι μπορούν να κάνουν η αστυνομία, η 
κυβέρνηση και η κοινωνία για να σταματήσουν τη 
βία ανδρών σε βάρος γυναικών, όπως μετέδωσε 
σήμερα το BBC. Ο Γουέιν Κάζινς, 48 ετών, αστυνο-

μικός στο Λονδίνο που είναι μέλος της μονάδας προ-
στασίας των διπλωματικών αποστολών, παραδέ-
χθηκε την ευθύνη για τη δολοφονία της Έβεραρντ 
αλλά δεν έχει δηλώσει αθώος ή ένοχος ενώ ήδη 
ετοιμάζονται ιατρικές γνωματεύσεις, ανέφερε το BBC, 
επικαλούμενος τους δικηγόρους του.



 9      | Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

Να αφαιρεθεί «αποικιοκρατικό» 
πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ, 
ψήφισαν φοιτητές της Οξφόρδης 
Σύλλογος αποφοίτων του Πανεπιστημίου 

της Οξφόρδης ψήφισε υπέρ της απομά-
κρυνσης πορτρέτου της βασίλισσας Ελισά-
βετ από την αίθουσα που χρησιμοποιείται 
για τις συναντήσεις τους. 
Η απόφαση αποδόθηκε στο ότι «για ορι-

σμένους φοιτητές οι απεικονίσεις της μο-
νάρχη και της βρετανικής μοναρχίας αντι-
προσωπεύουν την πρόσφατη 
αποικιοκρατική ιστορία». 
Η απόφαση έχει επικριθεί από τον 

Υπουργό Παιδείας Γκάβιν Γουίλιαμσον και 
κυρίως συντηρητικούς πολιτικούς και σχο-
λιαστές που τη θεωρούν ένα ακόμα παρά-
δειγμα της λεγόμενης «ακυρωτικής κουλ-
τούρας». Έτσι χαρακτηρίζουν ενέργειες που 
οι ίδιοι απορρίπτουν ως ακραίες περιπτώ-
σεις υπερβολικής προσκόλλησης στην πο-
λιτική ορθότητα ή ακόμα και προσπάθειες 
αναθεωρητικής προσέγγισης της βρετανι-
κής ιστορίας. 
Από την άλλη πλευρά, ο καθηγητής 

σπουδών πολιτισμού της κοινότητας των 
μαύρων στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ 
Κεΐντε Άντριους, που έχει υποστηρίξει πως 
η Βρετανία «είναι χτισμένη πάνω στο ρα-
τσισμό», χαιρέτισε την απόφαση. Όπως 
είπε, «η βασίλισσα είναι πιθανώς το νού-

μερο ένα σύμβολο της λευκής υπεροχής». 
Πάντως η Πρόεδρος του Κολεγίου Mag-

dalen του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, 
από όπου προέρχονται οι φοιτητές, δήλωσε 
ότι ο σύλλογος και οι αποφάσεις του δεν 
αντιπροσωπεύουν το κολέγιο.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΜΑΧΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ...

Έρευνα Κομισιόν κατά 
του Facebook για ενδεχόμενο 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια 
επίσημη αντιμονοπωλιακή έρευνα για να 
αξιολογήσει εάν το Facebook παραβίασε 
τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ χρησι-
μοποιώντας δεδομένα διαφήμισης που 
συλλέχθηκαν συγκεκριμένα από διαφημι-
ζόμενους, προκειμένου να ανταγωνιστεί 
τους σε αγορές στις οποίες δραστηριοποι-
είται το Facebook, όπως οι διαβαθμισμένες 
διαφημίσεις. Η επίσημη έρευνα θα αξιολο-
γήσει επίσης εάν το Facebook συνδέει την 
online υπηρεσία διαβαθμισμένων διαφημί-
σεων «Facebook Marketplace» στο κοινω-
νικό του δίκτυο, κατά παράβαση των κανό-
νων ανταγωνισμού της ΕΕ. 
Στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης έρευ-

νάς της, η Κομισιόν θα εξετάσει λεπτομε-
ρώς εάν η θέση του Facebook στα κοινω-
νικά δίκτυα και στις διαδικτυακές 

διαφημίσεις επιτρέπει σε αυτόν να βλάψει 
τον ανταγωνισμό σε γειτονικές αγορές, 
όπου το Facebook είναι επίσης ενεργό 
χάρη στο κοινωνικό του δίκτυο, και ιδίως 
σε διαδικτυακές διαβαθμισμένες διαφημί-
σεις. Κατά τη διαφήμιση των υπηρεσιών 
τους στο Facebook, εταιρείες, οι οποίες 
ανταγωνίζονται επίσης απευθείας με το 
Facebook, μπορούν να παρέχουν εμπορικά 
πολύτιμα δεδομένα. Το Facebook θα μπο-
ρούσε τότε να χρησιμοποιήσει αυτά τα δε-
δομένα για να ανταγωνιστεί τις εταιρείες 
που τα παρείχαν. 
Αυτό ισχύει ιδίως για διαδικτυακούς πα-

ρόχους διαβαθμισμένων διαφημίσεων, τις 
πλατφόρμες στις οποίες πολλοί Ευρωπαίοι 
καταναλωτές αγοράζουν και πωλούν προ-
ϊόντα. Οι διαδικτυακοί πάροχοι διαβαθμι-
σμένων διαφημίσεων διαφημίζουν τις υπη-
ρεσίες τους στο κοινωνικό δίκτυο του 
Facebook. Ταυτόχρονα, ανταγωνίζονται τη 
διαδικτυακή υπηρεσία διαβαθμισμένων δια-
φημίσεων του Facebook, "Facebook Mar-
ketplace". Καθώς και η Αρχή Ανταγωνισμού 
και Αγορών του ΗΒ (CMA) ξεκίνησε επίσης 
τη δική της έρευνα για τη χρήση δεδομένων 
από το Facebook, η Κομισιόν θα επιδιώξει 
να συνεργαστεί στενά με την CMA .

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΟ MARKETPLACE
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ΤΟΥΡΚΙΑ

Νέα τροπή φαίνεται πως προσλαμβάνει η πο-
λύκροτη αγορά του ρωσικού πυραυλικού συ-
στήματος S-400 από την Τουρκία. 
Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

φέρονται να υπέβαλαν πρόταση για γραπτή δέ-
σμευση μη ενεργοποίησης του ρωσικού πυραυ-
λικού συστήματος S400. 
Η πρόταση απορρίφθηκε από την Τουρκία, 

σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα "Χουριέτ", 
η οποία ασχολήθηκε την Τετάρτη με το θέμα.  
Η πρόταση είχε υποβληθεί κατά την πρό-

σφατη επίσκεψη της Αμερικανίδας αναπληρωτή 
Υπουργού Εξωτερικών Γουέντι Σέρμαν. 
Στην ίδια πρόταση περιλαμβανόταν και η απο-

δοχή Αμερικανών στρατιωτικών εμπειρογνωμό-
νων, οι οποίοι θα έλεγχαν την απενεργοποίηση 
των S400.

Πρόταση ΗΠΑ για μη 
ενεργοποίηση S400

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

Τουλάχιστον 51 παιδιά, κορίτσια τα περισσό-
τερα, απήχθησαν το 2020 από τζιχαντιστικές 
οργανώσεις που κατατρομοκρατούν τη βορει-
οανατολική Μοζαμβίκη τα τελευταία τρία και 
πλέον χρόνια, αποκαλύπτει η μη κυβερνητική 
οργάνωση Save the Children. 

"Η απαγωγή παιδιών έχει μετατραπεί σε νέα 
τακτική, που χρησιμοποιείται τρομακτικά συχνά, 
από ένοπλες οργανώσεις που εμπλέκονται στη 
σύρραξη", τονίζει η οργάνωση σε ανακοίνωση 
Τύπου που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα, δι-
ευκρινίζοντας ότι ο αριθμός αυτός δεν αντιπρο-
σωπεύει παρά μόνο περιπτώσεις που έχουν κα-
ταγραφεί. 
Η Save the Children βασίζει εν μέρει την ανά-

λυσή της σε δεδομένα που συγκέντρωσε από 
τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι τον Ιανουάριο του 
2021 η αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση 
ACLED, η οποία παρακολουθεί συστηματικά τις 
ένοπλες συρράξεις. 
Οργανώσεις που γενικά αποκαλούνται στην 

περιοχή "αλ Σεμπάμπ" ("η νεολαία" στα αραβικά) 
έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους στη 
φτωχή επαρχία Κάμπο Ντελγάδο, στα σύνορα 
με την Τανζανία, όπου ο πληθυσμός αποτελείται 
κατά πλειονότητα από μουσουλμάνους. Πυρπο-
λούν χωριά, αποκεφαλίζουν άνδρες, επιδίδονται 
σε απαγωγές για να στρατολογήσουν νέα μέλη 
ή για να βάλουν στο χέρι σεξουαλικές σκλάβες. 
Στα τέλη Μαρτίου, οικογένεια με τέσσερα παι-

διά εγκατέλειψε την Πάλμα, πόλη που μετατρά-
πηκε σε στόχο επίθεσης ευρείας κλίμακας με 
δεκάδες νεκρούς, για να σωθεί, όμως απήχθη 
από ενόπλους στον δρόμο, αναφέρει η Save 
the Children. Οι τζιχαντιστές χώρισαν τους γονείς 
από τις κόρες τους και έκλεισαν τα μέλη της οι-
κογένειας σε "χωριστά" σπίτια, αφηγήθηκε η μη-
τέρα, 42 ετών. "Αργότερα, επέστρεψαν και πή-
ραν τις κόρες, που τους ενδιέφεραν", προσθέτει. 
Οι γονείς κατάφεραν να βρουν τα τρία παιδιά 
τους και να αποδράσουν, αλλά δεν ξαναείδαν 
ποτέ τη 14χρονη κόρη τους.

51 παιδιά απήχθησαν το 2020 από τζιχαντιστές

Η Ρωσία θα απαντήσει σκληρά στην πίεση 
από πλευράς Δύσης, σύμφωνα με τον ανα-
πληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, 
Αλεξάντρ Γκρουσκό, ο οποίος είναι, μεταξύ 
άλλων, και "χειριστής" πολλών ελληνορωσι-
κών θεμάτων, καθώς και των σχέσεων της 
Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και τους διεθνείς οργανι-
σμούς. 

"Εάν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε 
εχθρικές εκδηλώσεις, είτε πρόκειται για κυ-
ρώσεις, είτε για απόπειρες στρατιωτικής πίε-
σης, φυσικά θα απαντάμε και θα υπερασπι-
ζόμαστε σκληρά τα συμφέροντά μας", 

δήλωσε ο κ. Γκρουσκό στο περιθώριο του 
συνεδρίου "Αναγνώσεις Πριμακόφ", προς τι-
μήν του επιφανούς πολιτικού της Σ. Ένωσης 
και της Ρωσίας, Γεβγκένι Πριμακόφ. 
Σύμφωνα με τον Ρώσο υψηλόβαθμο δι-

πλωμάτη, οι σχέσεις Ρωσίας και ΕΕ έχουν 
βρεθεί "στο σημείο μηδέν, το οποίο δεν επι-
τρέπει να προχωρήσουμε εμπρός" και κατά 
την εκτίμησή του "η σημερινή κατάσταση πρα-
γμάτων έρχεται σε αντίθεση με τα βαθύτερα 
συμφέροντα των ίδιων των Ευρωπαίων", γι` 
αυτό και "αυξάνεται η συναίσθηση ότι είναι 
μη φυσιολογικές οι σχέσεις αυτές.»

ΜΙΑΝΜΑΡ

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι περίπου 100.000 
άνθρωποι στο κρατίδιο Κάγια της Μιανμάρ έχουν 
εκτοπιστεί από τις συγκρούσεις, ανάμεσά τους 
και "αδιάκριτες επιθέσεις από τις δυνάμεις ασφα-
λείας" εναντίον αμάχων, και τώρα κινδυνεύουν 
να πεθάνουν από την πείνα και τις κακουχίες. 
Η Μιανμάρ έχει βυθιστεί στην κρίση μετά το 

πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου, με καθη-
μερινές συγκρούσεις στις μεθοριακές περιοχές. 

"Η κρίση μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους 
πέρα από τα σύνορα για να αναζητήσουν ασφά-
λεια, κάτι που έχει παρατηρηθεί και σε άλλες 
περιοχές της χώρας", ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Ο 
οργανισμός κάλεσε τις πλευρές "να αναλάβουν 
άμεσα τα απαραίτητα μέτρα και τις προφυλάξεις 
για να προστατεύσουν τους πολίτες και τις πο-
λιτικές υποδομές".

Χιλιάδες κινδυνεύουν 
να πεθάνουν από λιμό

«Η Μόσχα θα απαντά σκληρά στη δυτική πίεση»
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Άρχισε ο Δημόσιος Διάλογος του ΑΚΕΛ
Το ΑΚΕΛ Βρετανίας πραγματοποιεί ανοιχτές συνελεύσεις 

για όλα τα μέλη και φίλους του κόμματος με θέμα την συζήτηση 
των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών Εκλογών.  
Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία στον κόσμο μας να τοποθε-

τηθεί ανοικτά, και οι απόψεις να κωδικοποιηθούν και να μετα-
φερθούν κεντρικά όπου θα αξιοποιηθούν εν όψη και του επερ-
χόμενου Παγκύπριου Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 
2 - 3 - 4 Ιουλίου. Οι συνελεύσεις είναι οι ακόλουθες: 

 
- Πέμπτη 17 Ιουνίου, 11:30 το μεσημέρι, στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο Wood Green (για διευκόλυνση των μελών 
που δεν εργάζονται και αποφεύγουν να μετακινούνται βράδυ) 

  
- Πέμπτη 17 Ιουνίου, 19:30 το βράδυ στο Κυπριακό Κοι-

νοτικό Κέντρο Wood Green (για διευκόλυνση των εργαζομέ-
νων του Β. Λονδίνου) 

  
- Δευτέρα 14 Ιουνίου, 20:15 διαδικτυακά μέσω της πλατ-

φόρμας WebEx (για διευκόλυνση των μελών εκτός Λονδίνου, 
Φοιτητές και Νέους Εργαζόμενους - πληροφορίες 
07387265018) 

 
Στις συνελεύσεις θα τηρούνται όλα τα μέτρα για διασφάλιση 

της υγείας των συμμετεχόντων. 
Κάθε ένας/μια μπορεί να συμμετέχει σε όποια από τις συνε-

λεύσεις επιθυμεί.

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Το ΑΚΕΛ εγκαινίασε στις 7 Ιουνίου τον δημόσιο διάλογο ενόψει 
του 23ου Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από 
τις 2 μέχρι τις 4 Ιουλίου με σύνθημα «Δύναμη αγώνα – Δύναμη 
αλλαγής». Στόχος και επιδίωξη του διαλόγου είναι να ακουστούν 
οι απόψεις και οι προτάσεις των χιλιάδων μελών του ΑΚΕΛ αλλά 
και κάθε φίλου του Κόμματος και της Αριστεράς που θέλει να 
συμβάλει σε μια δημιουργική συζήτηση για το ΑΚΕΛ και την πα-
ρέμβασή του στην κοινωνία. Μετά και 
το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλο-
γών, η Κ.Ε. του ΑΚΕΛ εκτιμά ότι αυτή 
η διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
γιατί στοχεύει να εμπλέξει τα χιλιάδες 
μέλη του και ευρύτερα ένα μεγάλο κομ-
μάτι της κοινωνίας στη συζήτηση, στη 
ζύμωση των ιδεών, στην κριτική αξιο-
λόγηση και στην παραγωγή προτά-
σεων. Οι Θέσεις της Κ.Ε. προς το 23ο 
Συνέδριο που έχουν ήδη δημοσιοποι-
ηθεί μπορούν να αποτελέσουν μέρος 
αυτού του προβληματισμού.  
Πληροφορίες 
για τον Προσυνεδριακό Διάλογο 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανακοινώ-

νουμε, στη βάση και του Καταστατικού του Κόμματος, την έναρξη 
του δημόσιου Προσυνεδριακού Διαλόγου.  

• Τα κείμενα να αποστέλλονται στα γραφεία της ΚΕ ΑΚΕΛ κατά 
προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
synedrio23@akel.org.cy ή μέσω της ιστοσελίδας του ΑΚΕΛ 
https://akel.org.cy/dialogos23, ή σε δακτυλογραφημένη μορφή 

στο τηλεομοιότυπο (φαξ) 22764725   
• Ο Προσυνεδριακός Διάλογος αρχίζει από σήμερα, 7 Ιουνίου 

και θα διαρκέσει θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουνίου.   
• Οι απόψεις που θα εκφραστούν στο πλαίσιο της προσυνε-

δριακής συζήτησης θα δημοσιοποιούνται στις στήλες της εφημε-
ρίδας «Χαραυγή» και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΛ.  

• Τα άρθρα δεν πρέπει να υπερβαί-
νουν τις 550 λέξεις. Σε περίπτωση που 
υπερβαίνουν αυτό τον αριθμό λέξεων, 
θα δημοσιεύονται μόνο ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΛ. Και σε 
αυτή την περίπτωση όμως, δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν τις 850 λέξεις. 
Κάθε συμμετέχοντας στο διάλογο μπο-
ρεί να συμμετέχει με περισσότερα από 
ένα άρθρα, αν το επιθυμεί.  

• Όλες ανεξαιρέτως οι απόψεις θα 
δημοσιεύονται κατά χρονολογική σειρά 
προτεραιότητας. Μόνο κείμενα που 
περιλαμβάνουν υβριστικές αναφορές 
δεν θα δημοσιεύονται και θα ενημε-
ρώνεται ο συγγραφέας.  

• Τα άρθρα πρέπει να είναι ενυπόγραφα με ονοματεπώνυμο 
και εφόσον ο συγγραφέας είναι μέλος του ΑΚΕΛ να αναγράφεται 
και η Κομματική του Οργάνωση.   

• Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22761121.

Τα αποτελέσματα των Βουλευτικών Εκλογών στις κάλπες του Ην. Βασιλείου
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Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

«Όταν ο άλλος 
δεν βλέπει τι του 
δίνεις δεν είναι 
τυφλός, αχάρι-

στος είναι!» «Τις πιο δυνατές  
σφαλιάρες σε αυτή την ζωή, τις 
φάγαμε από ανθρώπους που 
κάποτε τους αποκαλούσαμε  
δικούς μας ανθρώπους».  
«Ουδείς πιο αχάριστος του 
ευεργετηθέντος». Τελικά κάτι 
ήξεραν όλοι αυτοί οι σοφοί άν-
θρωποι που έχουν αφήσει τόσα 
αποφθέγματα σε εμάς. Είτε αυ-
τοί είναι του τότε ή του τώρα. 
Σκοπός τους; Σίγουρα να μας 
προειδοποιήσουν για να είμα-
στε πιο προσεχτικοί στις σχέ-
σεις μας και πιο καχύποπτοι 
ίσως με τους γύρω μας. Και με 
βάση αυτό θα έλεγα: «Η αχαρι-
στία είναι μια από τις πιο κοινές  
μορφές ψυχασθένειας!» Πολλοί 
θα  το θεωρήσουν ίσως υπερ-
βολικό το πιο πάνω χαρακτηρι-
σμό,  την πιο πάνω αναφορά. 
Όμως ας πατήσουν γκάζι,  πριν 
να διαβάσουν τονσυλλογισμό. 
Υπερβολή; Καθόλου αν με ρω-
τάτε! Απλά σκεφτείτε πόσο φυ-
σιολογική συμπεριφορά είναι: 
να τσακίζεις το χέρι που σε 
αγκάλιασε και σου πρόσφερε 
βοήθεια. Τι λέτε τώρα; Για σκε-
φτείτε για μια στιγμή τι είναι 
πραγματικά ένας αχάριστος άν-
θρωπος. Βασικά ένα καμένο 
χαρτί! Ό,τι και να του δώσεις, 
ό,τι κι αν κάνεις γι αυτόν δεν 
είναι  ποτέ αρκετά.  
Εύχομαι να μην νοιώσατε την 
αχαριστία στο μεγαλείο της γιατί 
πραγματικά πολύ πικρή γεύση 
αφήνει πίσω της.  
 

Πικρή γεύση στο στόμα, στο  
μυαλό και στην ψυχή σου. Ενώ 
πρώτα φρόντισε να  
ρουφήξει κυριολεκτικά ό,τι  
μπορούσε και ήταν προς το 
συμφέρον του,  μετά το έβαλε 
στα πόδια και μην είδατε τον  
άνθρωπο! Τελικά θα έλεγα καλά 
έκανε και εξαφανίστηκε γιατί 
πρόκειται για ένα άλλο ακόμα 
είδος τοξικού ανθρώπου.  
Και από ό,τι ξέρετε, οι τοξικοί 
πολύ επικίνδυνοι είναι.  
Άστε τους να φύγουν και να 
πάμε μακριά σας, φτάνει να σας 
αφήσουν ήσυχους μια για  

πάντα. Θα σας θύμιζα κάτι απλό 
για να αντιληφθείτε αυτό που 
λέω. Όταν για παράδειγμα 
παίρνεις ένα είδος απορρυπα-
ντικού… χλωρίνη, ας πούμε. 
Δεν διαβάζουμε επάνω τον 
βαθμό τοξικότητας;  Γράφει ένα 
αριθμό η ετικέτα, σε μια  
κλίμακα… ας πούμε από το ένα 
μέχρι 100 ή σε άλλη κλίμακα. 
Κατά τη γνώμη μου είναι  
ακριβώς το ίδιο. Τους τοξικούς 
θα μπορούμε να τους δώσουμε 
ένα αριθμό τοξικότητας και γιατί 
όχι και μια ετικέτα. Τοξικός 
90%... Έτσι να σκέφτεστε γιατί 
ο τοξικός είτε στο 1% είναι είτε 
πιο πολύ δεν παύει να είναι το-
ξικός. Και για να γλυτώσεις κι 
εσύ το εαυτό σου ή την οικογέ-
νειά σου … φύγε, τρέξε να φύ-
γεις όσο πολύ μακριά μπορείς 
και γρήγορα! 

Ας τον απομονώσουμε τον  
άνθρωπο αυτόν. Θα έκανα 
όμως την εισήγηση, τώρα που 
θα τον παρουσιάσουμε, καλύ-
τερα είναι να τον βάλουμε σε 
μια μπουκάλα και να τον σφρα-
γίσουμε αεροστεγώς όταν τον 
βάλουμε κάτω από το  
μικροσκόπιο. Και ξέρετε γιατί; 
Γιατί όποιος αγγίξει ένα  
σκουριασμένο αντικείμενο, 
σκουριάζει και ο ίδιος τόσο  
γρήγορα, που ίσως να μην  
προλάβει να το καταλάβει.  
 
Λοιπόν, πάμε πίσω στον κύριο 
αχάριστο άνθρωπο. Να θυμά-
σαι πάντα πως ο αχάριστος άν-
θρωπος ό,τι και να του κάνεις, 
ό,τι  και να του προσφέρεις  δεν 
είναι ποτέ αρκετό γι΄αυτόν. Να 
πω και κάποια παραδείγματα 
ίσως πιο εύκολο είναι στην κα-
τανόηση. Σε μια σχέση ας 
πούμε, ο ένας από τους δύο ερ-
γάζεται δώδεκα και τόσες ώρες. 
Ο άλλος τεμπέλης… και ασχο-
λείται με τίποτα ουσιαστικό 
απλά γεμίζει τις ώρες του. Ο 
ένας σύντροφος προσφέρει, ο 
άλλος απολαμβάνει. Και ξέρετε 
κάτι; Ο αχάριστος άνθρωπος 
θέλει και άλλο και άλλο και άλλο. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει και 
σε σχέση μεταξύ φίλων. Ο ένας 
πάντα παίρνει και οι άλλοι  
πάντα του δίνουν. Είναι μια από 
τις χειρότερες πράξεις των  
ανθρώπων… η αγνωμοσύνη.  
 
Η αγνωμοσύνη απέναντι σε 
όλους εκείνους, που με τα λόγια 

και τις πράξεις τους   
διευκόλυναν την ζωή μας, σε 
μια δύσκολη στιγμή και μας  
συμπαραστάθηκαν. Κι εμείς 
τους το ξεπληρώσαμε με κακία 
και αχαριστία! Να μην τύχει σε 
άνθρωπο αυτό! 

Ο σοφός λαός παρομοιάζει την 
αχαριστία με τι νομίζετε; Ένα 
μεγάλο βαρέλι, από αυτά που 
βάζανε παλιά το κρασί, δίχως 
όμως πάτο, το οποίο όσο κι αν 
εσύ γεμίζεις, αυτό δεν γεμίζει 
ποτέ! Σίγουρα καταλάβατε γιατί! 
Υπάρχει και η γνωστή άλλη 
ρήση: «Κάνε το καλό και ρίξτο 
στο γιαλό». Όλα τα έχουμε 
ακούσει, όλα τα ξέραμε, αλλά 
όταν έρθει η δική μας σειρά να 
τα ζήσουμε, απλά τυφλωνόμα-
στε από την ψεύτικη μάσκα που 
αλλουνού. Μας συνεπαίρνει η 
ψεύτικη λάμψη της και παρασυ-
ρόμαστε. Φαντάζει αυτή η μά-
σκα του φαινομενικά «καλού» 
τόσο αληθινή που η ψεύτικη 
χρυσοπογιά μάς φαίνεται  
χρυσάφι 24ων καρατιών.  
Και ξαφνικά κάτω από τη μάσκα 
φάνηκε το αληθινό πρόσωπο 
του που έκρυβε τόσο  
προσεκτικά. Τι θα λέγατε για να 
ελαφρύνουμε το κλίμα να πούμε 
ότι ήταν σε  μια περίοδο που η 
μυωπία μας ή η πρεσβυωπία 
μας είχε αυξηθεί σε βαθμό τόσο 
μεγάλο που θα μας χαρακτήριζε 
κάποιος κοινός θνητός ως… 
«τυφλούς». Όλοι θα λένε «δεν 
μπορούσα να το πιστέψω στην 
αρχή. Μετά σιγά σιγά άρχισα να 
καταλαβαίνω, ποιος ήταν ο 
πραγματικός του στόχος».  
Και ξέρετε ποιο είναι το  
χειρότερο; Είναι γιατί ενώ ξέρεις 
τον εαυτό σου και βασικά ξέρεις 
πόσο μυαλό έχεις πιάνεσαι να 
είσαι «ο χαζός της παρέας» και 
κατηγορείς τον εαυτό σου. 
Ποιος τελικά φταίει διερωτάσαι! 
Αυτός που βοηθάει, δίνει,  
ενδιαφέρεται; Ή ο αχάριστος, 
που όσα και να πάρει, δεν είναι 
αρκετά; Ή απλά θα πάρει αυτά 
που χρειάζεται, και μετά άντε 
γεια σας, μην είδατε τον  
άνθρωπο! Τι πρέπει να κάνουμε 
τελικά; Να γυρνάμε από την 
άλλη μεριά όταν κάποιος μας 
ζητά βοήθεια; Να μην  
απλώνουμε χέρι βοηθείας σε 
κάποιο που το έχει ανάγκη;  
Από φόβο και μόνο να μην  
βοηθάμε τους άλλους  
ανθρώπους γιατί θα υπάρχει η 

περίπτωση να πέσουμε σε ένα 
ακόμα αχάριστο άνθρωπο;  
Και τι θα γίνει τελικά σε εμάς 
που έχουμε φιλότιμο; 

Ο αχάριστος άνθρωπος  
σωτηρία δεν έχει και  
σταματήστε να ψάχνετε το  
ζήτημα. Σταματήστε να  
κατηγορείτε τον εαυτό σας.  
Σταματήστε να αισθάνεστε  
τύψεις, γιατί κάνατε κάτι  
ανθρώπινο. Απλά βοήθησες με 
ό,τι περνούσε από το χέρι σου, 
βοήθησες τελικά ένα που  
χρειαζόταν βοήθεια. Δεν κάνατε 
κάτι κακό! Δεν έχετε να  
ντρέπεστε για κάτι! Σταματήστε 
να ρίχνετε ευθύνη σε «εσένα» 
γιατί έχεις καλή καρδιά! Δεν θα 
αφήσεις ένα αχάριστο να γίνει 
η αιτία για να πάψεις να κάνεις 
μια καλή πράξη! Δεν πρέπει να 
χάσετε την ανθρωπιά σας από 
φόβο μην την ξαναπατήσετε.  
Όμως ούτε να αφήσετε τους 
εαυτούς σας να πιαστούν κο-
ρόιδα ξανά. Θα βοηθήσετε ξανά 
και ξανά αλλά προσεκτικά την 
επόμενη φορά. Γιατί να μην ξε-
χνάμε ότι είμαστε άνθρωποι.  
Κι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι 
που χρειάζονται τη βοήθεια μας. 
Για όσους έχουν γευτεί την  
αχαριστία απλά θα έλεγα ότι ναι 
μεν ήταν μια δοκιμασία αλλά 
μην αλλάξετε εσείς για κάποιους 
άλλους που δεν έχουν  
θεραπεία. Απλά από τώρα και 
στο εξής να πλησιάζετε  
ανθρώπους που σας κάνουν να 
χαμογελάτε. Ανθρώπους που 
σας εκτιμούν.  
 
Σε αυτούς να δίνεις με την καρ-
διά σου. Και να θυμάστε κάτι 
που είπε ο Earl Nightingale: «H 
στάση μας απέναντι στη ζωή, 
καθορίζει και τον τρόπο που θα 
μας αντιμετωπίσει η ίδια η 
ζωή». «Κανένας πιο βέβαιος 
εχθρός από τον αχάριστο που 
ευεργετήθηκε», είπε ο Καλλίμα-
χος. Μα να ξέρετε όμως και κάτι 
άλλο: Όλα εδώ πληρώνονται! 
Το είπαν κι αυτό κάποιοι σοφοί 
και όλοι το έχουμε δει με τα μά-
τια μας!   
Karma: «What goes around 
comes around!»  
Απλά περίμενε!

 
 Ουδείς πιο αχάριστος του ευεργετηθέντος ΓΡΑΨΤΕ ΛΑΘΟΣ!  «ο αναμάρτητος ας 

ρίξει την πρώτη πέτρα...»  
Απολογία  Γιώρ-
γου Σάββα  στο 
Σεβασμιότατο 

Αρχ ι επ ίσκοπο 
Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετα-
νίας κ.κ.  Νικήτα 
Αγαπητοί μου 
αναγνώστες ομο-

γενείς, Πενήντα ολόκληρα χρό-
νια γράφω στον τύπο για να 
βoηθήσω στην πρόοδο όλων 
μας, για κοινωνικά, πολιτικά, το-
πικά θέματα. Είναι γνωστό επί-
σης το ήθος και η πολιτεία μου, 
γι’ αυτό και οι συμπολίτες μου 
με τιμούν με την ψήφο τους στις 
Τοπικές εκλογές για σειρά ετών.  
Η κριτική μου είναι καλόπιστη, 
ευγενής και πάντοτε κόσμια. 
Φαίνεται όμως ότι όταν «μπήκα 
σε άλλα αμπέλια» και παρα-
σύρθηκα από τον πρόσφατο 
παρορμητικό θόρυβο και  
αρθρογραφία σχετικά με τα εκ-
κλησιαστικά θέματα, έπεσα 
έξω.  Εξηγούμαι: Tα  άρθρα 
μου στα  φύλα της  Παροικιακής  
Σελίδα 12, Ημερ., 04/02/2021    
Σελίδα 12 Ημερ.,11/02/2021, 
Σελίδα 12 Ημερ.,  04/03/2021 
είχε επηρεασθεί και μάλλον  
απηχούσε τα όσα διέδιδαν  
διάφοροι κύκλοι της ομογέ-
νειας, η και  πλαστές ειδήσεις. 
Με αθωότητα έσπευσα να 
γράψω κι εγώ πιστεύοντας πως 
θα διορθωθούν αδικίες ή θα 

βελτιωθούν τα 
πράγματα. Γι’ 
αυτό σήμερα 
ζητώ συγνώμη 
από τον Σεβ. 
Αρχιεπίσκοπό 
μας κ. Νικήτα 
που στενοχώ-
ρησα τόσο, και 

το ομολογώ  χωρίς να γνωρίζω 
καλά τα εκκλησιαστικά.  Με 
θλίψη καρδιάς  και ταπείνωση  
ζητώ συγχώρεση.  Ζητώ συ-
γνώμη και από όλους σας , γιατί 
αφελώς έδωσα βάση σε φημο-
λογίες που ούτε γνωρίζουμε την 
προέλευση τους ή τον πραγμα-
τικό τους σκοπό. Λυπούμαι βα-
θιά, γιατί και την εκκλησία 
αγαπώ και εκκλησιάζομαι τα-
κτικά και βοηθώ όταν χρει-
άζεται, αλλά πάνω από αυτό 
θέλω ενωμένη την ομογένεια 
απέναντι σε τόσους κινδύνους 
που μας απειλούν.  Φάνηκα 
ανάξιος της θέσεως μου. Συνε-
πώς ανακαλώ τα εν λόγω άρ-
θρα μου, λυπούμαι αν άθελά 
μου συντελούσα έτσι σε ανώ-
φελο και επιζήμιο διχασμό της 
παροικίας Πιστεύω ότι ο Αρχιε-
πίσκοπος Νικήτας με την καλο-
σύνη που τον χαρακτηρίζει, θα 
συγχωρέσει το λάθος μου αυτό 
σαν ποιμενάρχης και πνευμα-
τικός μας Πατέρας. Ευχόμενος 
στον Σεβασμιότατο και λοιπόν 
ιερατείο. Καλή Συνέχεια. 

του Γιώργου 
Α.Σάββα

Με την  αλλαγή του καιρού 
προς καλύτερες καιρικές  
συνθήκες, σιγά σιγά αλλά και 
δειλά προχωρούμε με κάποια 
επιφυλακτικότητα  όλοι εδώ 
στην χώρα αυτή, σε κάποια   
ας πούμε  ομαλότητα όσον 
αφορά τους κανονισμούς γύρω 
από τον COVID-19.  
 
Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε 
τον  κόσμο να γυρνά πίσω στα 
καταστήματα,  στις εργασίες  
τους  και τα εστιατόρια  και  
καφενεία  άνοιξαν και με  τα  
τραπεζάκια στα πεζοδρόμια  να 
γεμίζουν με μικρούς και μεγά-
λους  και ο ήλιος να χαϊδεύεις 
όλους, είτε στα πεζοδρόμια είτε 
στα πάρκα όπου ξεχείλισαν 
από κόσμο μετά από μήνες 
lockdown. Η οικονομία θα βρει 
τα πόδια της με τον καιρό αλλά 
χρειάζεται αμεροληψία για να 
μην επαναληφθούν τα τραγικά 
συμβάντα των τελευταίων 16 
και τόσον μηνών. Όλοι  μας 
έχουμε επηρεασθεί από τον ιό 
όχι μόνο εξαιτίας του Lockdown: 
άλλοι πολύ, άλλοι  λιγότερο μα 
και άλλοι δεν ήταν και τόσο τυ-
χεροί . Όσοι είχαν επηρεασθεί 
από τον ιό υπέστησαν και βλά-
βες στον οργανισμό  που  άλλες 
φανερώθηκαν αμέσως, και άλ-
λες ανωμαλίες  άργησαν να φα-
νούν.  Εύχομαι περαστικά σε 
όλους  και ας προσφέρουμε μια 
προσευχή σε όλους τους πά-
σχοντας για ταχεία ανάρρωση. 

Ευχάριστο είναι  το γεγονός  ότι 
πέραν του μισού πληθυσμού 
της χώρας έχει εμβολιασθεί και 
συνεχίζονται κανονικού τα εμ-
βόλια. Θα κάνω έκκληση σε 
όλους να εμβολισθούν και τώρα  
η Κυβέρνηση λογαριάζει να το 
κάνει υποχρεωτικό αργά ή γρή-
γορα  αν φυσικά μερικοί συνε-
χίζουν να αρνιούνται να πάρουν 
το εμβόλιο  και αυτό ¬αν δεν εί-
ναι άσχημο, έχουν την αναίδεια  
στο να προτρέπουν και άλλους 
να μην πάρουν το εμβόλιο.  
Εξαρτάτε από όλους μας να  
συνεχίσουμε με υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα  και να ακολου-
θούμε  τους κανονισμούς  του 
νόμου    αν θέλουμε να  
δούμε στις 21 Ιουνίου 2021 επι-
στροφή στη ολική   ομαλότητα 
και ακόμη να συνεχίσουμε κρα-
τούμε  αποστάσεις ούτως ώστε 
ο COVID-19 να εξαφανισθεί.   
 
Στο Blackburn τα  κρούσματα 
έχουν αυξηθεί  και την στιγμή 
που υπάρχουν πόλεις, έστω και 
μία που την μαστίζει ο ιός τότε 
δεν υπάρχει άλλη εκλογή παρά 
από το να εξασκήσουμε  με-
γάλη προσοχή.Εύχομαι να είμαι 
λανθασμένος αλλά αν δεν υπά-
σχουν αλλαγές προς το καλύ-
τερο από τώρα και μέχρι την  
21ην Ιουνίου τότε η Κυβέρνηση 
δεν θα έχει  άλλη εκλογή από 
το να συνεχίση τους κανονι-
σμούς και ακόμη να λάβει αυ-
στηρότερα μέτρα.  

Στα χέρια  μας  στηρίζεται  η συνέχεια   
ομαλότητας
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Κοινοτικό Αγροτικό Σύστημα
Το κοινοτικό αγροτικό σύστημα ήταν μορφή 

οικονομικής και κοινωνικής συγκρότησης που 
παρουσιάστηκε στο τελευταίο στάδιο του 
πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος. 

Η αύξηση της οικονομικής ανισότητας με-
ταξύ των μελών και η εμφάνιση της ατομικής 
ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής (εργαλεία, 
μηχανές δεν υπήρχαν) καταστρέφουν την οι-
κονομία και αυτήν ακόμα την πατριαρχική οι-

κογένεια. Στους κόλπους της πατριαρχικής 
κοινότητας αναφαίνονται μεμονωμένα οικογε-

νειακά κύτταρα που κάνουν τα εργαλεία της εργασίας και τα 
κτήνη ατομική τους ιδιοκτησία, και οργανώνουν τις δικές τους 
ανεξάρτητες εκμεταλλεύσεις. Τώρα η ατομική παραγωγή, που 
στηρίζεται πάνω στην ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, 
αρχίζει να επικρατεί. Παρόλα αυτά, απομεινάρια του πρωτόγονου 
κοινοτικού συστήματος, επιμένουν να υπάρχουν για πολύ ακόμα 
καιρό και να διατηρούνται, κάτω από την μια ή την άλλη μορφή, 
σαν επιβίωση του παρελθόντος σε μεταγενέστερες εποχές.  

Ίχνη των παρατηρούνται στο δουλοκτητικό, στο φεουδαρχικό 
και σε αυτό ακόμη το καπιταλιστικό σύστημα. Εκείνο που διακρίνει 
το αγροτικό κοινοτικό σύστημα από τα άλλα πρωτόγονα κοινοτικά 
συστήματα, είναι ότι έπαψε να στηρίζεται στην ομαιομοσύνη (το 
κοινό αίμα). Το αγροτικό κοινοτικό σύστημα υπήρξε η πρώτη κοι-
νωνική συγκρότηση ανθρώπων που δεν τους περιέσφιγγαν οι 
δεσμοί του αίματος. 

Στο αγροτικό κοινοτικό σύστημα, τα εργαλεία παραγωγής, η 
κατοικία και το έδαφος που την περιβάλλει είναι ιδιοκτησία των 
ξεχωριστών οικογενειών. Οι εργασίες σ'αυτό το έδαφος γίνονται 
ατομικά και όχι συλλογικά. Εν τούτοις το έδαφος στο σύνολό του, 
και η καλλιεργήσιμη γη, είναι αναπαλλοτρίωτο και αποτελεί ιδιο-
κτησία της αγροτικής κοινότητας. Κατά περιόδους, ξαναμοιράζο-
νται τα μερίδια (οι κλήροι) μεταξύ των μελών της κοινότητας. 
Έτσι η αγροτική κοινότητα, το αγροτικό κοινοτικό σύστημα έχει 
ένα διπλό χαρακτήρα. Ενσωματώνει μέσα της δύο αρχές: 

1) την ατομική ιδιοκτησία σε όλα τα μέσα παραγωγής (έξω 
από την γη), την ατομική παραγωγή και την ατομική ιδιοποίηση  

2) τη συλλογική ιδιοκτησία πάνω στην καλλιεργήσιμη γη, στα 
λιβάδια, στα δάση και στους βοσκότοπους που διανέμονται κα-
νονικά για να χρησιμοποιηθούν όμως ατομικά.  

Η αγροτική κοινότητα, σαν τελευταίο στάδιο του πρωτόγονου 
κοινοτικού συστήματος, υπήρξε σε όλους τους λαούς. Στην Γερ-
μανία την ονόμαζαν η «πορεία». Το έργο του Γερμανού Φρίντριχ 
Ένγκελς «Η πορεία» είναι αφιερωμένο στην ανάλυση του ιστορι-

κού ρόλου αυτής της αγροτικής κοινότητας. 
Χαρακτηρίζοντας το αγροτικό κοινοτικό σύστημα (αγροτική κοι-

νότητα), ο Γερμανοεβραίος φίλος του Φρίντριχ Ένγκελς, Καρλ 
Μαρξ έγραφε: «Ένας από τους τύπους που συνηθίζουμε να τους 
αποκαλούμε αγροτική κοινότητα είναι επίσης ο τύπος της ρωσικής 
κοινότητας. Το ισοδύναμο της ρωσικής αυτής κοινότητας στη 
Δύση είναι η γερμανική κοινότητα που είναι σχετικά πολύ πρό-
σφατη... Στην εποχή ακόμα του Ιουλίου Καίσαρα γινόταν ήδη μια 
ετήσια διανομή της καλλιεργήσιμης γης ανάμεσα στις ομάδες, 
στις γενιές και στις φυλές, όχι όμως ακόμα και ανάμεσα στις με-
μονωμένες (ξεχωριστές) οικογένειες μιας κοινότητας. Ίσως η καλ-
λιέργεια να γινόταν κατά ομάδες (ομαδικά), από κοινού. Στο γερ-
μανικό έδαφος, η κοινότητα του πιο αρχαϊκού τύπου, ίσως να 

μεταβλήθηκε κάτω από την επίδραση φυσικών παραγόντων σε 
αγροτική κοινότητα, τέτοιου είδους όπως την περιέγραψε ο Τάκι-
τος. Την αγροτική κοινότητα την συναντάμε επίσης στην Ασία, 
στους Αφγανούς, κλπ.αλλά εδώ παρουσιάζεται παντού σαν ο 
πιο πρόσφατος τύπος, σαν να λέμε ότι αποτελεί την τελευταία 
λέξη του αρχαϊκού σχηματισμού των κοινωνιών." 

Οι ρωσικές λέξεις "Ογκνεβίστσε" και "πετσιστσέ" που σημαίνουν 
"φωτιά" και "εστία" αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία, ντοκουμέντα, 
δηλαδή αποτελούν επιβιώσεις, μέσα στη γλώσσα, κοινωνικών 
καταστάσεων. Σημαίνουν κοινή ζωή γύρω από τη φωτιά, συλλο-
γική ζωή ανθρώπων γύρω από μια κοινή εστία.  

Εδώ ασφαλώς πρόκειται για τις αγροτικές κοινότητες που επι-
δίδονται σε συλλογική καλλιέργεια κοινής γης, με κοινά εργαλεία. 

Από τον 16ο αιώνα και τον 17ο αιώνα κι' έπειτα, η πατριαρχική 
οικογένεια περνάει από ένα μεταβατικό στάδιο: το στάδιο δηλαδή 
του σχηματισμού των ξεχωριστών οικογενειών που δημιουργή-
θηκε σαν συνέπεια του μοιράσματος των γαιών. Έπειτα από τη 
σύσταση του Κράτους της Μόσχας, οι μεγάλοι πρίγκιπες, οι φε-
ουδάρχες, μοίραζαν τα κτήματά τους (τις γαίες τους) στους μι-
σθοφόρους τους και στους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλο-
ντός τους. Κατ' αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η δουλειά. 

Στο τέλος του 16ου αιώνα, οι αγρότες (χωρικοί) είναι οριστικά 
προσκολλημένοι στην γη. Το αγροτικό κοινοτικό σύστημα( αγρο-
τική κοινότητα) αποτελεί, σ ‘αυτό το στάδιο, ένα λείψανο, απομει-
νάρι των παλιών κοινωνικών σχέσεων: κυριαρχεί η φεουδαρχική 
γαιοκτησία. 

Στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, κάτω από την επίδραση 
των αναπτυσσόμενων καπιταλιστικών σχέσεων, στην ύπαιθρο, 
η αγροτική κοινότητα αρχίζει να αυτοδιαλύεται και δημιουργούνται 
έτσι από τη μια μεριά μικρές ομάδες πλουσίων αγροτών, και από 
την άλλη μια μεγάλη μάζα φτωχών προλεταριοποιημένων αγρο-
τών. Οι σχέσεις εκμετάλλευσης μπαίνουν τώρα και μέσα στην 
κοινότητα. Το ξαναμοίρασμα των γαιών που, άλλοτε γινόταν κατά 
συχνά διαστήματα, τώρα γίνεται όλο και πιο σπάνια, για να στα-
ματήσει στο τέλος εντελώς. Κατ' αυτόν τον τρόπο εξαφανίζεται η 
κοινοτική ιδιοκτησία, και κυριαρχεί η ατομική ιδιοκτησία.

του 
Βασίλη Κωστή 

Του 
Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη*  
Αφιερωµένο στην Παγκόσµια Μέρα Περιβάλλοντος  
Το παρόν άρθρο δεν είναι άλλο ένα επετειακό κείµενο 

για το περιβάλλον. Ο συµβολισµός των επετείων είναι 
κατανοητός και επιθυµητός. Όταν τόσες ηµέρες του χρό-
νου αφιερώνονται στα στοιχεία του φυσικού µας κεφα-
λαίου, δεν είναι µάλλον ξεκάθαρο ότι τα προβλήµατα 
είναι υπαρκτά και όχι αόριστα; 

Η συζήτηση για την «ιδιαιτερότητα» της εποχής που 
διανύουµε είχε ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 20ού αι-
ώνα. Η έκτη µαζική εξαφάνιση ειδών στον πλανήτη µε 
κύριο αίτιο τον άνθρωπο και οι παρατηρούµενες –
δυσµενείς– αλλαγές στο κλίµα, δεν άφηναν και πολλά 
περιθώρια άρνησης (αν και υπήρχαν/ουν πολλοί, µάλι-
στα, αρνητές). Το 2000 ο Νοµπελίστας Χηµείας καθηγ. 
Paul Crutzen, για πρώτη φορά, προτείνει την καθιέρωση 
µιας νέας γεωλογικής εποχής, τη λεγόµενη «περίοδο του 
Ανθρωπόκαινου», διατυπώνοντας την άποψη ότι η Γη 
διανύει µια εποχή που χαρακτηρίζεται από τον καταλυτικά 
αρνητικό ρόλο του ανθρώπου στον πλανήτη. […] ∆εν 
υπάρχουν λύσεις; Προφανώς ναι, και στη σχετική επι-
στηµονική βιβλιογραφία αναφέρονται συχνά τρία (3) πι-
θανά σενάρια ή προσεγγίσεις αν προτιµάτε:  

– Ο δρόµος της βιώσιµης ανάπτυξης: η ικανοποίηση 
των αναγκών µας µε γνώµονα αυτές των συστηµάτων 
του πλανήτη.  

– Η γεωµηχανική παρέµβαση στους βιογεωχηµικούς 
κύκλους του άνθρακα, του νερού, του οξυγόνου και του 
αζώτου.  

– Η κιβωτός του Νώε: η συντεταγµένη αποχώρηση 
από τον πλανήτη Γη για άλλους πλανήτες. 

 
Αντί σχολιασµού, θα αναφερθώ στο  πρόσφατο βιβλίο 

του Αµερικάνου καθηγητή Βιολογίας, Edward Ο. Wilson, 
µε τίτλο Μισή Γη (Half Earth). Ο συγγραφέας περιγράφει 
µε τα πιο όµορφα χρώµατα το ρόλο της βιοποικιλότητας 
στην καθηµερινότητά µας, αλλά και µε τον πλέον ζοφερό 
τρόπο τις συνέπειες της συνεχόµενης απώλειάς της, για 

να εξηγήσει για ποιους λόγους θα πρέπει να προστα-
τευτεί ο µισός πλανήτης. Από τι; Μα από εµάς τους κα-
τοίκους του. Και από ποιους; Και πάλι από εµάς! Και 
εδώ είναι το οξύµωρο. Η σωτηρία του πλανήτη εξαρτάται 
από τη µεγαλύτερη απειλή του, τον παγκόσµιο πληθυσµό 
των 8 δισεκατοµµυρίων. 

Και αν θεωρείτε ότι η αναγκαία προστασία του µισού 
πλανήτη είναι άλλη µια οικολογική υπερβολή, σας προ-
τρέπω να συνεχίσετε να διαβάζετε. Το «οικολογικό απο-
τύπωµα» είναι ένας δείκτης, ο οποίος συνυπολογίζει τη 
βιοικανότητα του συστήµατος Γη σε σχέση µε τη ζήτηση 

και τη χρήση φυσικών πόρων. Ή, πιο απλουστευµένα, 
αποτυπώνει τις ανθρώπινες απαιτήσεις σε φυσικούς πό-
ρους, ώστε να διατηρηθεί ο συγκεκριµένος τρόπος ζωής 
µας. To παγκόσµιο οικολογικό αποτύπωµα αυτή τη 
στιγµή που γράφω είναι 1.7 Γαίες. ∆ηλαδή, για να συνε-
χίσουµε µε τις καθηµερινές µας συνήθειες και το υπάρχον 
µοντέλο ανάπτυξης, χρειαζόµαστε σχεδόν 2 Γαίες ετη-
σίως. Προφανώς και υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις 
ανά χώρα, όµως τα συστήµατα του πλανήτη (η βιό-
σφαιρα, η γεώσφαιρα) δεν γνωρίζουν εθνικά σύνορα. 

Προσπαθώ πάντα να µπαίνω µε φειδώ σε «ξένα χω-
ράφια» (επιστηµονικά πεδία) αναγνωρίζοντας την άγνοιά 
µου και συνήθως περιορίζοµαι σε αφελείς ερωτήσεις 
8χρονου, όπως: Μα αφού η γη και οι πόροι της είναι πε-
περασµένοι πώς έχουµε την απαίτηση για συνεχή οικο-
νοµική ανάπτυξη; Χρησιµοποιώντας οικονοµικούς όρους, 
βρισκόµαστε εδώ και καιρό σε (οικολογικό) έλλειµµα. Το 
πρόβληµα είναι ότι δεν µπορούµε να δανειστούµε από 
κάπου αλλού! 

Ο εποικισµός του Άρη θ’ αργήσει λίγο ακόµα και του-
λάχιστον η δική µου γενιά δεν θα τον προλάβει. 

Σε αντίθεση µε τις άλλες απειλές φυσικής προέλευσης 
(σεισµοί, ηφαιστειογενείς εκρήξεις, κατολισθήσεις), η ει-
δοποιός διαφορά της απειλής άνθρωπος είναι ότι είναι 
µια «σκεπτόµενη» απειλή. […] Όπως γράφει ο Ε.Ο. Wil-
son, οι επιστήµονες του µέλλοντος θα γράψουν για τον 
Ανθρωπόκαινο ότι «…συνδύασε την τεχνολογική πρόοδο 
µε τις χειρότερες πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Τι φο-
βερή στιγµή για τους ανθρώπους και για την υπόλοιπη 
ζωή στον πλανήτη».  

* Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων 
Οικοσυστηµάτων, Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου – Επι-
σκέπτης Καθηγητής στο Università di Milano-Bicocca

Ανθρωπόκαινο ή 
κενό νοήμονων ανθρώπων; 
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του Βασίλη 
Παναγή  

 
Οι άνθρω-

ποι είμαστε φτια-
γμένοι όλοι με τα 

ίδια συστατικά. Ερχόμαστε στη 
ζωή με τον ίδιο τρόπο, και χρει-
αζόμαστε όλοι τα ίδια συστατικά 
για να συνεχίσουμε να βρισκό-
μαστε εν ζωή, και χρειαζόμαστε 
όλοι τα ίδια αγαθά - υλικά για 
να  ικανοποιήσουμε τις ορέξεις 
μας και τις επιθυμίες μας.  Ανα-
πνέουμε τον ίδιο αέρα,  χρει-
αζόμαστε το οξυγόνο και το 
νερό για να συνεχίζουμε να 
ζούμε, και χρειαζόμαστε να κα-
ταναλώνουμε τροφή,  και πάλι 
για να κρατηθούμε στη ζωή.  

Μεγαλώνουμε σιγά - σιγά και 
αρχίζουμε να διαμορφώνουμε 
τον χαρακτήρα μας, και ανά-
λογα με το τι  συμβαίνει γύρω 
μας, ανάλογα με το περιβάλλον 
μας, φτιάχνουμε τον οργανισμό 
μας και ανάλογα με τα όσα μας 
παρουσιάζονται στις καθημερι-
νές στιγμές της ζωής μας, ανά-
λογα με τις παραστάσεις ζωής, 
τότε κτίζουμε την εσωτερική μας 

υπόσταση. Φτιάχνουμε δηλαδή 
τον χαρακτήρα μας!  Ενεργούμε 
ανάλογα με τους δρόμους που 
ανοίγονται μπροστά μας, και  
ακολουθούμε τα όσα μας οδη-
γούν προς τα ενδιαφέροντα που 
το μυαλό μας και οι σκέψεις 
μας, μας χαράζουν και μας πα-
ροτρύνουν να κάνουμε.  

Όλοι μας είμαστε φτιαγμένοι με 
τα ίδια υλικά, και όλοι μέσα μας 
κρύβουμε όλα τα αισθήματα 
που θα μπορούσαμε να  βά-
λουμε σε ενέργεια,  και ανάλογα 
με το ποια από αυτά τα αισθή-
ματα, που και πάλι εξαρτάται 
από τις παραστάσεις της ζωής, 
εμφανίζονται μπροστά μας. Τα 
πάντα είναι θέμα του μυαλού 
και τα πάντα εμείς τα αποφασί-
ζουμε, και εμείς τα ελέγχουμε!  

Στην καθημερινότητα μας θα 
αντιμετωπίσουμε όπως έχω πει 
τα όσα φέρνουν οι παραστάσεις 
ζωής, δηλαδή όλα όσα διαδρα-
ματίζονται γύρω μας.  Εμείς λοι-
πόν θα πρέπει να ενεργήσουμε 
ανάλογα βασίζοντας τις ενέρ-
γειες μας στα όσα έχουμε απο-
θηκεύσει διαβαίνοντας τη πο-
ρεία της ζωής, και ανάλογα με 

το πως ενεργήσαμε, τότε που  
από αυτές τις ενέργειες, πήραμε 
και κρατήσαμε στα κύτταρα της 
μνήμης που πάνω σε αυτά θα 
στηρίξουμε τις οποιεσδήποτε 
ενέργειες της καθημερινότητας! 
Τα αναφέρω όλα τούτα για να 

σας πω ότι όπως φτιαχτήκαμε, 
τα  υλικά που μαζέψαμε και 
αποθηκεύσαμε, πάνω σε αυτά 
θα βασιστούμε για να αναπτύ-
ξουμε τα συναισθήματα μας. 
Από εμάς εξαρτάται αν θα βγά-
λουμε έξω τον θυμό μας, ή αν 
θα τον συγκρατήσουμε, αν θα 
γελάσουμε ή αν θα κλάψουμε. 
Όλα τούτα είναι μέσα μας, και 
μπορούμε να αντιδράσουμε 
ανάλογα με την κάθε περί-

πτωση! Το σημαντικότερο στην 
περίπτωση αντίδρασης, είναι να 
έχουμε τη δυνατότητα αυτοελέγ-
χου και αυτοσυγκράτησης!Μόνο 
έτσι μπορούμε να έχουμε ποι-
ότητα στη ζωή μας, εάν εφαρ-
μόσουμε τις δυνατότητες που 

έχουμε, δηλαδή να ελέγχουμε 
και να συγκρατούμε τα συναι-
σθήματα μας! Αν τα καταφέ-
ρουμε,  τότε πετύχαμε την απο-
φυγή πράξεων που θα μας 
φέρουν σε δύσκολη θέση, και 
με ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 
Είναι πολλές οι περιπτώσεις 
που χάνουμε τον έλεγχο του 
εαυτού μας, με αποτέλεσμα να 
ενεργήσουμε φτιάχνοντας κατα-
στάσεις που μας φέρνουν σε 

δύσκολη θέση, και σε αδιέξοδο. 

Ας προσπαθήσουμε να εφαρ-
μόσουμε τον αυτοέλεγχο έχο-
ντας υπομονή, και αυτοσυγκρά-
τηση, ούτως ώστε να αγγίξουμε 
τα κύτταρα της μνήμης βρίσκο-
ντας τις κατάλληλες στιγμές και 
βάζοντας σε εφαρμογή τα  
συναισθήματα εκείνα που θα 
μας βοηθήσουν να ενεργή-
σουμε ανάλογα, αποφεύγοντας 
οτιδήποτε που θα επιφέρει το 
αποτέλεσμα που δεν θα επιθυ-
μούσαμε! Να έχουμε πάντα 
υπομονή!  

Οι βεβιασμένες αποφάσεις δεν 
είναι αποτελεσματικές! Πολλές 
φορές παίρνοντας βεβιασμένες 
αποφάσεις φτάνουμε σε ανεπι-
θύμητη κατάληξη. Προτρέχω 
στις  παραστάσεις ζωής του πα-
ρελθόντος, για να μπορέσω να 
βάλω σε εφαρμογή το σχέδιο 
αυτοελέγχου και αυτοσυγκράτη-
σης! Θυμάμαι πριν αρκετά χρό-
νια σε περιπτώσεις αυξημένης 
δραστηριότητας, που ο  
προϊστάμενος μου με διέκοπτε 
πάντα όταν βρισκόμουν σε  
κατάσταση έξαψης και θυμού, 
να βγω από το γραφείο, και 

ακόμα να βγω έξω από το  
κτήριο, να σκεφτώ λίγο, και όταν 
ηρεμήσω, τότε να επανέλθω για 
να συνεχίσω το ότι άφησα στη 
μέση. Ήθελα λίγο να ξεφύγω 
από τα συνηθισμένα και να μι-
λήσω λίγο για τα συναισθήματα, 
που λόγω των δύσκολων αυτών 
ημερών που διανύουμε, καμιά 
φορά δυσκολευόμαστε να τα  
αντιμετωπίσουμε με το σωστό 
τρόπο, και ενεργούμε με το 
αποτέλεσμα να μην είναι επιθυ-
μητό! Εύχομαι να μπορέσουμε 
οι άνθρωποι να έχουμε αυτοέ-
λεγχο, και αυτοσυγκράτηση, 
που είναι απαραίτητα για να 
έχουμε καλύτερη ποιότητα των 
καθημερινών παραστάσεων της 
ζωής μας! Μόνο έτσι πραγμα-
τοποιούμε τα όνειρα και τις κα-
θημερινές ευχές που όλοι απευ-
θύνουμε ο ένας στον άλλο! 
Ποιότητα ζωής, ηρεμία, υγεία, 
χαρά, ευτυχία, αγάπη!  
Απαραίτητο να έχουμε αυτοέ-
λεγχο, αυτοσυγκράτηση, ..... για 
να αποκτήσουμε…. καλή ποι-
ότητα ζωής!

Ποιότητα ζωής! 
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Φόβους ότι ο τουρισμός σε 

Κύπρο και Ελλάδα θα υποστεί, 
για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
ισχυρό πλήγμα εξαιτίας της 
πανδημίας εγείρει η απόφαση 
της Βρετανίας να διατηρήσει τις 
δύο χώρες στην «πορτοκαλί» 
(amber) ταξιδιωτική λίστα. Το 
γεγονός αυτό αποτρέπει τους 
Βρετανούς από το να κάνουν 
διακοπές σε αυτούς τους  
προορισμούς, καθώς τους υπο-
χρεώνει να υποβληθούν σε 
«μπαράζ» διαγνωστικών τεστ 
κορωνοϊού – με εξαιρετικά 
υψηλό κόστος – αλλά και να  
τεθούν σε δεκαήμερη καραντίνα 
κατά την επιστροφή τους στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Τα μάτια 
όλων τώρα είναι στραμμένα 
στην επόμενη αναθεώρηση της 
ταξιδιωτικής λίστας που καταρ-
τίζει η βρετανική κυβέρνηση, η 
οποία είναι προγραμματισμένη 
για το τέλος του τρέχοντος 
μήνα. Εάν η Κύπρος και η Ελ-
λάδα δεν ενταχθούν στην «πρά-
σινη» κατηγορία του λεγόμενου  
συστήματος «φωτεινού σημα-
τοδότη» (traffic light), η θερινή 
τουριστική περίοδος θα πρέπει 
να θεωρείται, εν πολλοίς, χα-
μένη.  

Βρετανικές πηγές δήλωσαν 
στην «Παροικιακή» ότι είναι 
εξαιρετικά αμφίβολη η άμεση 
αναβάθμιση των δύο αυτών  
χωρών, όπως και σειρά άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών. Η παρα-
μονή τους στην «πορτοκαλί»  
λίστα φαντάζει, με τα σημερινά 
δεδομένα, ως το πιθανότερο 
σενάριο.  

Ωστόσο, η Λευκωσία και η 
Αθήνα εντείνουν τις πιέσεις τους 
προς το Λονδίνο προκειμένου 
να αναθεωρήσει τη στάση του, 
επικαλούμενες τη βελτιωμένη 
επιδημιολογική εικόνα και την 
πρόοδο του προγράμματος  
εμβολιασμών στις δύο χώρες 
(ιδίως στην Κύπρο). Προς την 
κατεύθυνση αυτή, επισκέφθη-
καν πρόσφατα τη βρετανική 
πρωτεύουσα τόσο ο Κύπριος 
υφυπουργός Τουρισμού Σάβ-
βας Περδίος (την περασμένη 
εβδομάδα), όσο και ο Έλληνας 
ομόλογός του Χάρης Θεοχάρης 
(τον Μάιο), όπου πραγματοποί-
ησαν σειρά επαφών με κυβερ-
νητικά στελέχη και εκπροσώ-
πους αεροπορικών εταιρειών 
και tour operators. 

Η προοπτική να παραμείνουν η 
Ελλάδα και η Κύπρος «βαμμέ-
νες» με πορτοκαλί χρώμα προ-
καλεί έντονη ανησυχία στους 
επαγγελματίες του τουρισμού 
των δύο κρατών οι οποίοι τρέ-
μουν στην ιδέα ότι, εκτός από 
τον ήδη «χαμένο» Ιούνιο, υπάρ-
χει κίνδυνος να χαθεί και ο Ιού-
λιος, κάτι που θα επέφερε καί-
ριο πλήγμα στις οικονομίες των 
δύο κρατών. Το 2019, η Κύπρος 
σημείωσε ρεκόρ αφίξεων του-
ριστών (3,97 εκατ.), εκ των 
οποίων περισσότεροι από το 
50% προέρχονταν από τη Βρε-
τανία και τη Ρωσία. Ειδικότερα, 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 
οποίο αποτελεί τη σημαντικό-
τερη αγορά της Κύπρου, κατα-
γράφηκαν 1.330.635 αφίξεις 
(ποσοστό 33,5% επί των συνο-
λικών αφίξεων).  Αντιστοίχως, 

για την Ελλάδα η βρετανική 
αγορά είναι η δεύτερη σημαντι-
κότερη μετά τη Γερμανία. Το 
2019 η χώρα προσέλκυσε 3,5 
εκατ. Βρετανούς τουρίστες και 
το 2020 1 εκατ., με τα έσοδα να 
ανέρχονται στα 2,5 δισ. και 749 
εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.  
Στην Αθήνα, ο άτυπος στόχος 
που είχε τεθεί για φέτος ήταν να 
εξασφαλιστεί το 40% των  

εσόδων του 2019, ενώ στη  
Λευκωσία οι προσδοκίες ήταν 
ακόμη μεγαλύτερες. Ωστόσο, με 
τις ισχύουσες προοπτικές, οι 
στόχοι αυτοί δεν μοιάζει εφικτό 
να επιτευχθούν, εφόσον οι  
Βρετανοί εξακολουθήσουν να 
είναι «αποκλεισμένοι».  

Τουριστικοί πράκτορες και ξε-
νοδόχοι από την Κύπρο και την 
Ελλάδα δεν κρύβουν την ανη-
συχία τους και ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους με κυβερνητικούς 
αξιωματούχους κάνοντας lobby-
ing στο Λονδίνο με στόχο να 
επανεξετάσει τη στάση του.  
Παράλληλα, εκφράζουν την  
αισιοδοξία τους ότι ακόμη και 
αν χαθεί το μισό (ή και περισ-

σότερο…) καλοκαίρι, η τουρι-
στική περίοδος θα παραταθεί 
ακόμη και έως τον Νοέμβριο, με 
σκοπό να ανακτηθεί μέρος των 
χαμένων εσόδων. Έως τουλά-
χιστον το τέλος του Ιουνίου, η 
Κύπρος και η Ελλάδα θα πα-
ραμείνουν στην «πορτοκαλί» λί-
στα, η οποία συνεπάγεται υπο-
βολή των ταξιδιωτών (με δικά 
τους έξοδα) σε τέσσερα τεστ 

ανίχνευσης του Covid-19 (ένα 
πριν από την αναχώρηση από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ένα πριν 
από την πτήση της επιστροφής 
και δύο ακόμη κατά τη δεύτερη 
και όγδοη ημέρα μετά την άφιξή 
τους). Επιπλέον, οι ταξιδιώτες 
θα πρέπει να παραμείνουν σε 
κατ’ οίκον περιορισμό επί δέκα 
μέρες, εκτός εάν υποβληθούν 
σε ένα ακόμη τεστ κατά την πέ-
μπτη ημέρα (Test to release). 
Σε αυτή την περίπτωση,  
αποδεσμεύονται όταν λάβουν 
αρνητικό αποτέλεσμα (συνήθως 
την έβδομη ημέρα της  
καραντίνας). Στην «πορτοκαλί» 
ζώνη εντάσσονται και όλα τα 
ελληνικά νησιά, παρά τα  

σενάρια που κυκλοφόρησαν 
πρόσφατα σύμφωνα με τα 
οποία νησιά όπως η Κεφαλονιά, 
η Κως, η Μύκονος, η Σαντορίνη, 
η Ζάκυνθος και ενδεχομένως η 
Κέρκυρα, η Λέσβος και η Ρόδος 
επρόκειτο να ενταχθούν στην 
«πράσινη» ζώνη. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Παροικια-
κής», το πιθανότερο είναι ότι η 
Ελλάδα και η Κύπρος θα πα-
ραμείνουν στην «πορτοκαλί» 
ζώνη και μετά την επόμενη αξιο-
λόγηση. Η προσθήκη ορισμέ-
νων νησιών στην «πράσινη» λί-
στα δεν μπορεί να αποκλειστεί, 
ωστόσο δεν είναι σε καμία πε-
ρίπτωση βέβαιη. Σε συνέντευξη 
που παραχώρησε στη «Daily 
Telegraph» ο κ. Περδίος υπο-
στήριξε ότι «η Κύπρος αξίζει 
απολύτως να βρίσκεται στην 
πράσινη λίστα», παραπέμπο-
ντας στην βελτιωμένη επιδημιο-
λογική εικόνα που παρουσιάζει 
η χώρα. Οι αποφάσεις στο 
πλαίσιο της επόμενης αναθεώ-
ρησης του συστήματος «φωτει-
νού σηματοδότη» αναμένεται να 
ανακοινωθούν στις 24 Ιουνίου 
και θα ισχύσουν στις 28 του 
μήνα. 

Η απόφαση του Λονδίνου, την 
περασμένη εβδομάδα, όχι μόνο 
να μην διευρύνει την «πράσινη» 
ταξιδιωτική λίστα κρατών αλλά 
και να απομακρύνει από αυτή 
την Πορτογαλία προκάλεσε 
έντονες αντιδράσεις από εκ-
προσώπους της εγχώριας του-
ριστικής βιομηχανίας. Ο διευθύ-
νων σύμβουλος της 
ταξιδιωτικής συμβουλευτικής 
εταιρείας PC Agency Πολ 

Τσαρλς έκανε λόγο για «φρικτή 

απόφαση», ενώ η EasyJet σχο-

λίασε ότι πρόκειται για «από-

φαση σοκ». Ολες ανεξαιρέτως 

οι αεροπορικές εταιρείες καλούν 

μετ’ επιτάσεως την βρετανική 

κυβέρνηση να προχωρήσει 

στην άρση των ταξιδιωτικών πε-

ριορισμών, προειδοποιώντας 

ότι αντιμετωπίζουν άμεσο κίν-

δυνο οικονομικής καταστροφής.  

Ο Μπόρις Τζόνσον δέχεται 

έντονες πιέσεις ακόμη και από 

στελέχη των Συντηρητικών να 

εντάξει περισσότερες χώρες 

στην «πράσινη» κατηγορία, η 

οποία σήμερα περιλαμβάνει μό-

λις 11 κράτη. Πρόσφατα, ο Βρε-

τανός πρωθυπουργός είχε δη-

λώσει ότι οι διακοπές σε χώρες 

που περιλαμβάνονται στην 

«πορτοκαλί» λίστα πρέπει να 

αποφεύγονται. Προχθές, ο Βρε-

τανός υπουργός Γεωργίας 

Τζορτζ Γιούστις συμβούλευσε 

τους Βρετανούς να κάνουν δια-

κοπές εντός του Ηνωμένου Βα-

σιλείου. Όπως είπε, η κυβέρ-

νηση σκόπευε να προσθέσει 

κάποιες χώρες στην «πράσινη» 

λίστα, αλλά αυτό δεν είναι 

πλέον εφικτό εξαιτίας της εξά-

πλωσης της ινδικής παραλλα-

γής. Παράγοντες του τουρισμού 

εκφράζουν φόβους ότι δεν θα 

προστεθούν νέες χώρες στην 

«πράσινη λίστα» μέχρι τουλά-

χιστον τα μέσα του Ιουλίου.

Κύπρος και Ελλάδα δίνουν μάχη για τις κρατήσεις του φετινού καλοκαιριού 

Οδυνηρές επιπτώσεις στον τουρισμό λόγω ταξιδιωτικού "αποκλεισμού"
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Με την ονομασία αυτή εί-
ναι γνωστό το υψηλότερο 
κτίριο της Ελλάδας κι ένα 
από τα υψηλότερα της 
Ευρώπης την εποχή της 
αποπεράτωσής του το 
1971. Βρίσκεται στην 
Αθήνα επί της οδού Με-
σογείων 2-4 και είναι μετά 
την Ακρόπολη το πλέον 
αναγνωρίσιμο κτίριο της 
πρωτεύουσας. Έχει ύψος 
103 μέτρα και αποτελείται 
από 28 ορόφους, ενώ δί-
πλα του υπάρχει ένα χα-
μηλότερο κτίριο ύψους 65 
μέτρων. Όλο αυτό το κτι-
ριακό συγκρότημα φιλο-
ξενεί γραφεία και κατα-
στήματα. 
 
Ο Πύργος των Αθηνών εί-
ναι ένα από τα λίγα 
υψηλά κτίρια της πρω-
τεύουσας, σε μία πόλη 
που πάσχει ανεξήγητα 
από πολεοδομική υψοφο-
βία. Οι λόγοι πολλοί: η κα-
ταλυτική παρουσία του ιε-
ρού βράχου της 
Ακρόπολης, η σεισμικό-
τητα του Αττικού εδάφους, 
η μη διατάραξη του Αττι-
κού τοπίου, αλλά και ιδε-
ολογικο-κοινωνικές παρά-
μετροι. 
Η ιστορία του κτιρίου ταυ-
τίζεται με την ταχύτατη οι-
κονομική ανάπτυξη της 
Ελλάδας τη δεκαετία του 
'60. Ο οικοδομικός τομέας 
δια της αντιπαροχής 
έπαιζε πρωταγωνιστικό 
ρόλο και το επάγγελμα 
του πολιτικού μηχανικού 
ήταν το πιο περιζήτητο. Η 
τυπική οικοδομή της επο-
χής ήταν η πολυκατοικία 
των έξι ορόφων και το 
υψηλότερο κτίριο της 
Αθήνας το δεκατεσσάρων 
ορόφων ξενοδοχείο «Χίλ-
τον», που αποπερατώ-
θηκε το 1963. 
Όλα αυτά βάλθηκε να τα 
ξεπεράσει η οικοδομική 
εταιρεία «Αλβέρτης - Δη-
μόπουλος Α.Ε.», μία από 
τις μεγαλύτερες της επο-
χής εκείνης, με σημαντικά 
έργα στην Ελλάδα (Αμε-
ρικανική και Βρετανική 
Πρεσβεία, Ευγενίδειο 
Πλανητάριο κ.ά.) και τη 
Μέση Ανατολή. Οι ιδιοκτή-
τες της εταιρείας θέλησαν 
να κατασκευάσουν έναν 
ουρανοξύστη στην Αθήνα 

για να αποτυπώσουν το 
στίγμα της επιτυχημένης 
πορείας τους. Τους βοή-
θησε σε αυτό και ο ανα-
πτυξιακός νόμος της χού-
ντας (ΑΝ 395/68 «Περί 
του ύψους των οικοδο-
μών και ελευθέρας δομή-
σεως»), που προέβλεπε 
την ανέγερση υψηλών 
κτηρίων σε πανταχόθεν 
ελεύθερο χώρο.  
Σίγουρα, η μεγαλομανία 
των απριλιανών έπαιξε το 
ρόλο της, αλλά είχαν και 
στόχο την ανάδειξη της 
Αθήνας ως διεθνούς επι-
χειρηματικού κέντρου. 
Ως χώρος για την ανέ-
γερση του πρώτου ελλη-
νικού ουρανοξύστη επε-
λέγη ένα οικόπεδο, που 
βρισκόταν στη διασταύ-
ρωση των λεωφόρων Βα-
σιλίσσης Σοφίας και Με-
σογείων, που για εκείνη 
την εποχή ήταν το όριο 
της Αθήνας του κέντρου 
και των προαστίων. Τα 
σχέδια ανατέθηκαν σ' ένα 
νεαρό και ανερχόμενο αρ-
χιτέκτονα, τον Ιωάννη Βι-
κέλα. Αυτός επέλεξε να 
δημιουργήσει ένα μινιμα-
λιστικό φουτουριστικό κτί-
ριο (ουσιαστικά ένα κουτί) 
με υαλοπετάσματα, που 
θα γίνει ο κανόνας για κτί-
ρια εμπορικών χρήσεων 
στην Αθήνα («γυάλινα κτί-
ρια»). 
 
Ο Πύργος των Αθηνών 
κατασκευάστηκε σε μια 
περίοδο κατά την οποία ο 
νόμος για το περιορισμό 
του ύψους των κτιρίων 
στην Ελλάδα άρθηκε με 
το νόμο 395/68 «Περί του 
ύψους των οικοδομών και 
ελευθέρας δομήσεως» 
και δόθηκε το ελεύθερο 
στα κτίρια να διατάσσο-
νται με οποιοδήποτε 
τρόπο μέσα στο οικόπεδο 
για να εξασφαλίζεται ο κα-
λύτερος φωτισμός και αε-
ρισμός. Μέχρι το 1968, το 
μέγιστο επιτρεπόμενο 
ύψος ήταν τα 35 μέτρα. 
Από το 1985 μέχρι το 
2000 το μέγιστο επιτρε-
πόμενο ύψος ήταν τα 32 
μέτρα, από το 2000 έως 
το 2012 τα 27 μέτρα και 
από το 2012 μέχρι σή-
μερα, τα 32 μέτρα. Μέχρι 
το 1968 το ψηλότερο κτί-

ριο στην Αθήνα ήταν το 
14-όροφο Χίλτον Αθηνών, 
το οποίο εγκαινιάστηκε το 
1963, ενώ τα υπόλοιπα 
κτίρια ήταν εξαώροφες 
πολυκατοικίες. Η κατα-
σκευή του διήρκεσε από 
το 1968 μέχρι το 1971 και 
έγινε από την Αλβέρτης - 
Δημόπουλος Α.Ε., μια 
από τις μεγαλύτερες οικο-
δομικές εταιρίες της επο-
χής. Η εταιρεία ήθελε να 
δείξει την επιτυχημένη 
πορεία της κατασκευάζο-
ντας έναν ουρανοξύστη, 
κάτι που έγινε εφικτό χά-
ρις στην αλλαγή του νό-
μου. Το σχεδιασμό ανέλα-
βαν οι αρχιτέκτονες 
Ιωάννης Βικέλας και 
Ιωάννης Κυμπρίτης.  
 
Για την κατασκευή του ου-
ρανοξύστη παραχωρή-
θηκε το οικόπεδο 2-4 Με-
σογείων, στη 
διασταύρωση των λεωφό-
ρων Μεσογείων και Βασι-
λίσσης Σοφίας, στα τότε 
όρια του κέντρου των 
Αθηνών. Στο οικόπεδο 
όπου θα γινόταν η ανέ-
γερση στα τέλη του 1967 
τοποθετήθηκε η επιγραφή 
«ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΟΥΡΑΝΟ-
ΞΥΣΤΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗ-
ΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΡ-
ΓΟΥ: ΑΛΒΕΡΤΗΣ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ», η 
οποία προκάλεσε την έκ-
πληξη των περαστικών. 
Οι οικοδομικές εργασίες 
άρχισαν με τη θεμελίωση 
του κτιρίου στις 13 Ιου-
νίου 1969 και ο σκελετός 
του κτιρίου από σκυρό-
δεμα ολοκληρώθηκε τον 
επόμενο χρόνο. Η απο-
περάτωση του κτιρίου 
έγινε το 1971. Παρά το 
μεγάλο ύψος του και την 
χρήση γυαλιού στο εξω-
τερικού του κτιρίου, ο 
Πύργος των Αθηνών δεν 
υπέστη ζημίες στους σει-
σμούς του 1981 και του 
1999. Η ταλάντωσή του 
στη κορυφή κατά το σει-
σμό του 1981 είχε πλάτος 
Α=1,2 μέτρα.Τη δεκαετία 
του 1990 προστέθηκαν 
στη κορυφή του κεραίες, 
χωρίς να αποτελούν μέ-
ρος της κατασκευής του 
Πύργου.

Ο Μιχάλης Κακογιάννης 
γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 
1921, στη βρετανοκρα-
τούμενη Λεμεσό, και ήταν 
γιος του δικηγόρου Πανα-
γιώτη Κακογιάννη, ο 
οποίος είχε τιμηθεί με τον 
τίτλο του «σερ» από τον 
βασιλιά της Μεγάλης Βρε-
τανίας. Το 1938 μετέβη 
στο Λονδίνο για να σπου-
δάσει νομικά, με πατρική 
υπόδειξη. Πήρε το πτυχίο 
του, αλλά τον κέρδισε η 
δραματική τέχνη. 
Τα πρώτα χρόνια του Β' 
Παγκόσμιου Πόλεμου, ο 
νεαρός Κακογιάννης ερ-
γαζόταν ως επικεφαλής 
της Κυπριακής Υπηρε-
σίας του BBC, εμψυχώνο-
ντας με τις εκπομπές του 
τους υπόδουλους Έλλη-
νες, ενώ διδασκόταν σκη-
νοθεσία θεάτρου στο 
Ολντ Βικ. Το 1946 γνωρί-
στηκε με τον Νίκο Καζα-
ντζάκη, οποίος ήταν προ-
σκεκλημένος του 
Βρετανικού Συμβουλίου 
στο Λονδίνο και μαζί έκα-
ναν μία σειρά εκπομπών 
για το BBC. Το 1947 άρ-
χισε να δουλεύει επαγγελ-
ματικά ως ηθοποιός και 
πρωταγωνίστησε στον 
«Καλιγούλα» του Αλμπέρ 
Καμί, σε σκηνοθεσία 
Αλέξη Σολομού, που 
εκείνη την περίοδο ζούσε 
κι αυτός στο Λονδίνο. Τον 
Κακογιάννη επέλεξε ο 
ίδιος ο Καμί για τον επώ-
νυμο ρόλο. 
Το 1953 εγκαταστάθηκε 
στην Ελλάδα και άρχισε 
να γράφει το σενάριο της 
πρώτης του ταινίας «Κυ-
ριακάτικο ξύπνημα» 
(1954), μιας κωμωδίας με 
έντονα τα στοιχεία του ιτα-
λικού νεορεαλισμού, που 
αποτέλεσε πηγή έμπνευ-
σης γι’ αυτόν τον σκηνο-
θέτη.  
 
Η ταινία, στην οποία πρω-
ταγωνιστούσαν ο Δημή-
τρης Χορν και η Έλλη Λα-
μπέτη, συμμετείχε στο 
διαγωνιστικό τμήμα του 
Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου των Κανών, ανοίγο-
ντας στον σκηνοθέτη της 
τον δρόμο για τη διεθνή 
καριέρα. Ακολούθησε, το 
1955 η «Στέλλα», από τις 
καλύτερες ταινίες του Μι-
χάλη Κακογιάννη, με τη 
Μελίνα Μερκούρη εξαιρε-
τική στο ρόλο τής πόρνης 
που θέλει να ζήσει ελεύ-
θερη. Είναι ένας ύμνος 
στην ανεξαρτησία της γυ-

ναίκας, που αγγίζει τα 
όρια της τραγωδίας, ιδιαί-
τερα στις τελευταίες σκη-
νές της ταινίας.  
Το νεορεαλιστικό στοιχείο, 
συνδυασμένο με στοιχεία 
της αρχαίας τραγωδίας 
και του μελοδράματος, εί-
ναι εμφανές και στις δύο 
επόμενες ταινίες του, με 
πρωταγωνίστρια την 
Έλλη Λαμπέτη. Στο «Κο-
ρίτσι με τα μαύρα (1956), 
η σπουδαία Ελληνίδα 
ηθοποιός υποδύεται μία 
καταπιεσμένη γυναίκα της 
ελληνικής επαρχίας, ενώ 
στο «Τελευταίο Ψέμα» 
(1958), μία νεαρή κοπέλα 
που πιέζεται να παντρευ-
τεί έναν πλούσιο αστό για 
να σώσει την οικογένειά 
της από την πτώχευση. 
 
Το 1959 θα γυρίσει την 
ταινία «Ερόικα» (1959), 
βασισμένη στο ομώνυμο 
μυθιστόρημα του Κοσμά 
Πολίτη, το σενάριο της 
οποίας είχε γράψει στα 
χρόνια του Λονδίνου με 
προτροπή του Νάνου Βα-
λαωρίτη. Τον επόμενο 
χρόνο θα σκηνοθετήσει 
μία διεθνή παραγωγή στα 
στούντιο της Τσινετσιτά 
στη Ρώμη με τίτλο «Το χα-
μένο κορμί, με πρωταγω-
νίστρια και πάλι την Έλλη 
Λαμπέτη, σε σενάριο δικό 
του και του αμερικανού 
συγγραφέα Φρεντ Γουέϊ-
κμαν, συζύγου της Λα-
μπέτη. 
Το 1961 μετέφερε στη με-
γάλη οθόνη την τραγωδία 
του Ευριπίδη «Ηλέκτρα», 
με τη σπουδαία ερμηνεία 
της Ειρήνης Παπά στον 
επώνυμο ρόλο. Η ταινία 
συμμετείχε στο διαγωνι-
στικό τμήμα του Φεστιβάλ 
των Κανών και κέρδισε το 
Μεγάλο Βραβείο της Κρι-
τικής Επιτροπής κι ένα τε 
χνικό βραβείο το 1962.  
 
Το 1964 θα έλθει η με-
γάλη στιγμή της κινηματο-
γραφικής του καριέρας με 
την ταινία «Αλέξης Ζορ-
μπάς», βασισμένη στο 
μυθιστόρημα του Νίκου 
Καζαντζάκη «Βίος και Πο-
λιτεία του Αλέξη Ζορ-
μπά». Η ταινία, με πρω-
ταγωνιστές τους Άντονι 
Κουίν και Άλαν Μπέιτς, θα 
γνωρίσει παγκόσμια επι-
τυχία, θα τιμηθεί με τρία 
Βραβεία Όσκαρ (1965) 
και θα δημιουργήσει τον 
μύθο του Ζορμπά – με τη 
συμβολή και της μουσικής 

του Μίκη Θεοδωράκη – 
που φτάνει ως τις μέρες 
μας. 
 
Μετά τον «Ζορμπά», οι 
περισσότερες πόρτες 
ήταν ανοιχτές για τον Μι-
χάλη Κακογιάννη που άρ-
χισε να εργάζεται και από 
τις δυο πλευρές του Ατλα-
ντικού, στην Αμερική και 
την Ευρώπη, ανεβάζο-
ντας κλασικό ρεπερτόριο, 
όπερα, αλλά συχνά και 
τραγωδίες, ειδικά στη Νέα 
Υόρκη.  
Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δικτατορίας ο Κακογιάν-
νης ζούσε στο εξωτερικό 
και ήταν από τους πρώ-
τους που την 21η Απρι-
λίου 1967 έκανε δηλώσεις 
εναντίον της χούντας στα 
γαλλικά ραδιόφωνα, αλλά 
και από εκείνους που συ-
νεργάστηκαν ειδικά με τη 
Μελίνα Μερκούρη στον 
αντιχουντικό αγώνα.  
 
Το 1973 γυρίζει την τηλε-
ταινία ιστορικό θρησκευ-
τικού περιεχομένου «Η 
ιστορία του Ιακώβ και του 
Ιωσήφ», που θα προβλη-
θεί τον επόμενο χρόνο 
από το αμερικανικό δίκτυο 
ABC. Ήταν και η μοναδική 
του δουλειά για την τηλε-
όραση. Μία από τις κορυ-
φαίες στιγμή της καριέρας 
του ήταν το πολιτικό ντο-
κιμαντέρ «Αττίλας ’74» 
(1975), που καταγράφει 
την κατάσταση στην Κύ-
προ, μετά το πραξικό-
πημα κατά του Μακάριου 
και την τουρκική εισβολή, 
μέσα από συνεντεύξεις με 
πολιτικούς, όπως ο Μα-
κάριος και ο Σαμψών, 
αλλά και απλούς ανθρώ-
πους. Όπως αφηγείτο ο 
ίδιος, μόλις είχε σκηνοθε-
τήσει «Οιδίποδα Τύ-
ραννο» για το Εθνικό Θέ-
ατρο της Ιρλανδίας, όταν 
έμαθε για την τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο. 
 
Το 1977 μετέφερε στη με-
γάλη οθόνη την τραγωδία 
του Ευριπίδη «Ιφιγένεια 
Εν Αυλίδι» με τίτλο «Ιφι-
γένεια» και πρωταγωνί-
στρια τη νεοεμφανιζόμενη 
Τατιάνα Παπαμόσχου, η 
οποία κέρδισε το βραβείο 
ερμηνείας στο Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της 
Θεσσαλονίκης. 

 
10 ΙΟΥΝΙΟΥ 

1944 - Οι Ναζί κατακτητές κα-
ταστρέφουν το Δίστομο και 
σκοτώνουν 218 κατοίκους του. 

11 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1870 - Ιδρύεται στο Άμστερ-
νταμ η ζυθοποιία Άμστελ (Am-
stel). To 1968 θα εξαγοραστεί 
από τη Χάινεκεν (Heineken). 
 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Παιδικής Εργασίας 

 
13 ΙΟΥΝΙΟΥ 

1956 - Η Ρεάλ Μαδρίτης νικά 
στο Παρίσι τη Ρεν με 4-3 και 
κατακτά το πρώτο Κύπελλο 
Πρωταθλητριών Ευρώπης. 

 
14 ΙΟΥΝΙΟΥ 

2008 - Η Ελλάδα ηττάται από 
τη Ρωσία με 1-0 και αποκλεί-
εται από το Euro 2008. 

 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου 
 
Παγκόσμια Ημέρα Γονιμότη-
τας 
 
Παγκόσμια Ημέρα κατά της 
Κακομεταχείρισης των Ηλικιω-
μένων 

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1963 - Η σοβιετική Βαλεντίνα 
Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη 
γυναίκα που ταξιδεύει στο διά-
στημα. 
 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1985 - Το Άγαλμα της Ελευ-
θερίας φθάνει στο λιμάνι της 
Νέας Υόρκης, ως δώρο των 
Γάλλων προς τους Αμερικα-
νούς. 
 
1936 - Γεννιέται ο  Κεν Λό-
ουτς, βρετανός σκηνοθέτης 
του κινηματογράφου.  
 
1917 - Η Ελλάδα εισέρχεται 
επισήμως στον Α’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ1921 - Γεννιέται ο  Κύπριος Σκηνοθέτης 
 Μιχάλης Κακογιάννης 

Το 1968 θεμελιώνεται  
ο Πύργος των Αθηνών 
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Για να μη ξεχνούμε… Η Μονή του Απ. Βαρνάβα
Ένα μικρό αφιέρωμα  
του Καθηγητή Ζαννέτου Τοφαλλή 
 
Στις 11 Ιουνίου, η Κυπριακή Εκκλησία 

γιορτάζει  τη μνήμη του ιδρυτή και πολι-
ούχου της, του Αποστόλου Βαρνάβα. Η 
Μέρα του Απ. Βαρνάβα καθιερώθηκε ως 
Μέρα της Κύπρου, μέρα θύμησης για τη 
σκλαβωμένη, την προδομένη πατρίδα 
που μας καλεί να σηκώσουμε τον ήλιο της 
Ελευθερίας πάνω από τους Κυπριακούς 
ουρανούς. 
Το ιστορικό μοναστήρι του βρίσκεται κο-

ντά στην Αμμόχωστο, ανάμεσα στα χωριά 
Έγκωμη, Άγιος Σέργιος, Λιμνιά και Στύλ-
λοι, (προσωπικά κατάγομαι από τους 
Στύλλους) περίπου μισό μίλι από την ιστο-
ρική Σαλαμίνα και την προϊστορική Αλά-
σια. Εδώ και 47 χρόνια το ιστορικό αυτό 
μοναστήρι βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή 
και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως μου-
σείο εικόνων. Το επισκέπτονται πολλοί, 
δικοί μας και ξένοι. Τα τελευταία χρόνια οι 
κατοχικές αρχές «επιτρέπουν» στην εκ-
κλησία να λειτουργήσουν το μοναστήρι 
τον εσπερινό και την ημέρα του Αγίου. 
Είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 

το ιστορικό αυτό μοναστήρι κατά την πρό-
σφατη επίσκεψή μας στην Κύπρο. Το ευ-
χάριστο είναι ότι διατηρείται σε αρκετά 
καλή κατάσταση σε σύγκριση με τις δεκά-
δες κατεστραμμένες εκκλησίες και μονα-
στήρια μας. Εισηγούμαστε όπως γίνει εκ-
στρατεία όπως οι ιστορικοί χώροι – 
Αλάσια, Σαλαμίνα, Απόστολος Βαρνάβας 
να γίνουν σεβαστοί χώροι και να επιστρα-
φούν στους νόμιμους κατοίκους της Κύ-
πρου. Αποτελεί χρέος προς τον Πολιτισμό 
και την Iστορία! Τα γειτονικά χωριά  
Έγκωμη, Άγιος Σέργιος, Λιμνιά και Στύλ-
λοι, καλούνται να αναλάβουν πρωτοβου-
λία δράσης για την επαναφορά της δικαιο-
σύνης στους ιστορικούς τόπους μας. 
Αυτό το σύντομο σημείωμα για το “γεί-

τονά” μου, τον Απόστολο Βαρνάβα, ας θε-
ωρηθεί ένας μικρός φόρος τιμής στο με-
γάλο αυτό ιεραπόστολο της Αγάπης, ένα 
ταπεινό μνημόσυνο στους τρεις τελευταί-
ους γέροντες μοναχούς της μονής, τους 
αδελφούς Βαρνάβα, Χαρίτωνα και Χρύ-
σανθο, σπουδαίους αγιογράφους και μου-
σικούς, που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή 
για την πίστη τους,  και μια ζωντανή θύ-
μηση ότι δεν θα ξεχάσουμε τις ρίζες του 
τόπου μας και ότι σύντομα θα λειτουργεί 
νόμιμα και μόνιμα  ο Απόστολος Βαρνά-
βας, όπως και όλες οι σκλαβωμένες εκ-
κλησίες και τα μοναστήρια της πατρίδας 
μας. 
Να τι λέει το Απολυτίκιο του Αγίου: «Το 

μέγα κλέος της Κύπρου, της Οικουμένης 
τον κήρυκα, των Αντιοχέων τον πρώτον 
της χριστωνύμου κλήσεως αρχιτέκτονα, 
της Ρώμης τον κλεινόν εισηγητήν, και 
θείον των εθνών σαγηνευτήν, το της χά-
ριτος δοχείον του Παρακλήτου Πνεύματος 
τον επώνυμον, Απόστολον τον μέγαν, τον 
του θείου Παύλου συνέκδημον, των εβδο-
μήκοντα πρώτον, των δώδεκα ισοστάσιον 
πάντες συνελθόντες σεπτώς οι πιστοί, τον 
Βαρνάβαν άσμασι στέψωμεν, πρεσβεύει 

γαρ Κυρίω, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών». 
Ο Απόστολος  Βαρνάβας γεννήθηκε 

στην Κύπρο τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Ήταν 
Εβραϊκής καταγωγής και το πραγματικό 
του όνομα ήταν Ιωσής ή Ιωσήφ. Μετονο-
μάστηκε σε Βαρνάβα, που πάει να πει 
"γιος της χαράς και της παρηγορίας". Ακο-
λούθησε το Χριστό και έγινε ένας από τους 
μαθητές του. Ο Βαρνάβας θεωρείται ίσος 
των 12 και πρώτος μεταξύ των 70 Απο-
στόλων. 
Μετά το διωγμό του Στέφανου του Πρω-

τομάρτυρα, ο Βαρνάβας στάλθηκε από 
τους Αποστόλους στην Αντιόχεια της Συ-

ρίας για να κηρύξει το λόγο του Θεού. Εκεί 
άρχισε και το αποστολικό του έργο. Στη 
συνέχεια, ταξιδεύει μαζί με τον Απόστολο 
Παύλο και τον ανιψιό του Μάρκο, τον 
Ευαγγελιστή,  στη Μικρά Ασία και την Κύ-
προ όπου και κηρύσσουν το Ευαγγέλιο. 
Παίρνει μέρος στην αποστολική σύνοδο. 
Στη συνέχεια, επιστρέφει στην Κύπρο με 
τον Ευαγγελιστή Μάρκο.  
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Βαρνά-

βας βασανίστηκε και λιθοβολήθηκε μέχρι 
θανάτου από τους Εβραίους στη Σαλα-
μίνα. Ας σημειωθεί ότι μετά το διωγμό των 
Εβραίων από τους Ρωμαίους κατακτητές, 
πολλοί Εβραίοι μετοίκησαν στην Κύπρο 
και δη στη Σαλαμίνα. Οι μαθητές του και 
ο Μάρκος τον έθαψαν κρυφά σε ένα ρω-
μαϊκό τάφο και έφυγαν από το νησί κυνη-
γημένοι. Μαζί με το λείψανο του Αποστό-
λου Βαρνάβα έθαψαν και το χειρόγραφο 

ευαγγέλιο του Ματθαίου, ενός από τους 
τέσσερις Ευαγγελιστές.  
Το ιστορικό μοναστήρι  
Ο Απόστολος Βαρνάβας θεωρείται ο 

ιδρυτής και θεμελιωτής της Εκκλησίας της 
Κύπρου. Σε αυτόν επίσης χρωστά η Εκ-
κλησία της Κύπρου το αυτοκέφαλό της. 
Όταν το 488 μ.Χ., το Πατριαρχείο Αντιο-
χείας προσπαθούσε να υποτάξει την Εκ-
κλησία της Κύπρου, ο Απόστολος Βαρ-
νάβας, εμφανίστηκε στο όνειρο του τότε 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Ανθέμιου και του 
υπέδειξε τον τόπο που ήταν θαμμένος. Ο 

Ανθέμιος αναζήτησε και βρήκε τον τάφο 
και το λείψανο του Αποστόλου κάτω από 
μια χαρουπιά κοντά στη Σαλαμίνα. Πάνω 
στο στήθος του Βαρνάβα βρήκε το ιδιό-
γραφο Ιερό Ευαγγέλιο του Ευαγγελιστή 
Ματθαίου.  
Ο Ανθέμιος δεν έχασε καιρό. Πήρε το 

Ευαγγέλιο και πήγε στην Κωνσταντινού-
πολη. Εκεί έγινε δεκτός από τον Βυζαντινό 
Αυτοκράτορα Ζήνωνα, από τον οποίο ζή-
τησε προστασία και επικύρωση του αυ-
τοκέφαλου της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο 
Αυτοκράτορας έδωσε τότε εντολή για σύ-
γκληση έκτακτης οικουμενικής συνόδου 
στην Κωνσταντινούπολη, το 488μ.Χ., στην 
οποία κλήθηκαν και επίτροποι του Πα-
τριαρχείου Αντιοχείας. Η Σύνοδος έθεσε 
οριστικά τέρμα στην αμφισβήτηση του αυ-
τοκέφαλου της Εκκλησίας της Κύπρου 
επικυρώνοντας την αποστολικότητα και 

το αυτοκέφαλο της Κυπριακής Εκκλησίας.  
Ο Ανθέμιος, θέλοντας να δείξει την ευ-

γνωμοσύνη του προς τον αυτοκράτορα, 
του χάρισε το ιδιόχειρα γραμμένο Ευαγ-
γέλιο του Ματθαίου. Με τη σειρά του, ο 
Ζήνωνας χάρισε στον Αρχιεπίσκοπο Κύ-
πρου και τους διαδόχους του, τα ακό-
λουθα αυτοκρατορικά προνόμια:   
α) να φορεί κόκκινο μανδύα στις επί-
σημες τελετές 

β) να κρατεί αυτοκρατορικό σκήπτρο 
αντί για τη συνηθισμένη ποιμαντο-
ρική ράβδο 

γ) να υπογράφει με κόκκινο μελάνι  
Στο μέρος, όπου βρέθηκε το λείψανο 

του Αποστόλου Βαρνάβα, κοντά στη Σα-
λαμίνα, κτίστηκε μοναστήρι αφιερωμένο 
στον Απόστολο και ιδρυτή της Εκκλησίας 
της Κύπρου. Σήμερα το Μοναστήρι του 
Αποστόλου Βαρνάβα, όπως και το 37% 
της Κύπρου είναι σκλαβωμένα στους 
Τούρκους. Ζητάμε τη χάρη του Αποστόλου 
Βαρνάβα – που και αυτός προδόθηκε και 
λιθοβολήθηκε από τους ομόθρησκούς του 
– να φωτίσει τους αρχηγούς των δύο κοι-
νοτήτων και τον Κυπριακό λαό να παρα-
μείνει σταθερά ενωμένος για την ελευθε-
ρία και την επανένωση της πατρίδας μας 
που θα είναι πατρίδα για όλους τους νό-
μιμους κατοίκους της, Ε/Κ, Τ/Κ, Αρμένι-
ους, Μαρωνίτες και Λατίνους.  
Και καταλήγω με τα αθάνατα λόγια του 

Οδυσσέα Ελύτη μελοποιημένα από τον 
Μίκη Θεοδωράκη - λόγια παράκλησης 
στον τιμώμενο συμπατριώτη μας αλλά και 
πνευματικής αντίστασης στον ξένο εισβο-
λέα ότι δεν ξεχνάμε και προσδοκούμε.   

 
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
και μυρσίνη εσύ δοξαστική 
Μη παρακαλώ σας μη 
Μη παρακαλώ σας μη 
Μη παρακαλώ σας μη 
Λησμονάτε τη χώρα μου 
 
Αετόμορφα τα έχει τα ψηλά βουνά 
στα ηφαίστεια κλήματα σειρά 
Και τα σπίτια πιο λευκά 
Και τα σπίτια πιο λευκά 
Και τα σπίτια πιο λευκά 
Στου γλαυκού το γειτόνεμα 
 
Τα πικρά μου χέρια με τον Κεραυνό 
τα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό 
Τους παλιούς μου φίλους καλώ 
Τους παλιούς μου φίλους καλώ 
Τους παλιούς μου φίλους καλώ 
Με φοβέρες και μ' αίματα 
 
Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 
και μυρσίνη εσύ δοξαστική 
Μη παρακαλώ σας μη 
Μη παρακαλώ σας μη 
Μη παρακαλώ σας μη 
Λησμονάτε τη χώρα μου 
 

Λονδίνο, Ιούνιος 2021

Του  Πολιούχου Αγίου και Ιδρυτή της Εκκλησίας της Κύπρου

Οι τρεις τελευταίοι μοναχοί Βαρνάβας, Χαρίτωνας και Χρύσανθος
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Μέρος 7ο 
Οι ρίζες της Κυπριακής λογοτε-

χνίας είναι τόσο βαθιές όσο και οι 
ελληνικές. Ίσως γιατί η Κύπρος 
είχε την ίδια ιστορική μοίρα με την 
υπόλοιπη Ελλάδα που γνώρισε 
πολλούς κατακτητές: πτώση 
στους Ρωμαίους, Βυζαντινούς, 
Φράγκους, Βενετούς, Τούρκους 
κλπ.  Όπως και η Ελληνική λογο-
τεχνία που έχει ορόσημο το 
«Έπος του Διγενή Ακρίτα» του 
11ου αιώνα έτσι και η Κυπριακή 
λογοτεχνία αρχίζει από την ίδια 

περίπου εποχή γιατί ο Ακριτικός κύκλος ποι-
ημάτων σώθηκε και στην Κύπρο. 
Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα «Ο 

Διγενής τζ’ ο Χάροντας»  
Τζιει πόπιανεν ο Χάροντας 

τα γαίματα πιτούσαν 
τζιει πόπιανεν ο Διγενής 
τα κόκκαλα ελυούσαν. 

Τζι’ εδώκαν τζι’ επαλιώσασιν 
τρεις μέρες τζιαι τρεις νύχτες, 

στα τρία τα μερόνυχτα 
ο Διγενής νικά τον......  

Η μακρόχρονη παρουσία των Δυτικών (Φρά-
γκων και Βενετών) στην Κύπρο  που κράτησε 
κάπου 400 χρόνια, από το 1189 μέχρι την  άλωση 
από την Οθωμανική αυτοκρατορία το  1571,  
έμελλε να επηρεάσει  και τη λογοτεχνία του νη-
σιού. Ο Κ. Δημαράς λέει ότι «ο πολιτισμός που 
φέρνουν μαζί τους οι Δυτικοί είναι νέος χωρίς να 
είναι πρωτόγονος... 
Το χαρακτηριστικό του είναι ένας συνδυασμός 

αρχόμενου ουμανισμού και χριστιανικής παρά-
δοσης, είναι το πνεύμα της ιπποσύνης. 
Πολιτισμός όπου το γυναικείο στοιχείο έχει 

εξαρθεί, όπου ο έρωτας τείνει να πάρει πρω-
τεύουσα θέση κι όπου το αίσθημα της ιπποτικής 
τιμής έχει ιδιάζουσα έξαρση... Τα κυπριακά τρα-
γούδια έχουν θέμα αποκλειστικό τον έρωτα... Η 
ιταλική επίδραση στα έργα αυτά δεν είναι μόνο 
έμμεση αλλά και άμεση: διαπιστώθηκε δηλαδή 
και παρουσία μεταφράσεων από σονέτα του Πε-
τράρχη (Βλ. Κ. Δημαρά: Ιστορία Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας, σελ 65-67). 
Τα διάφορα Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα γρά-

φτηκαν μεταξύ του 14ου και 16ου αιώνα και σώ-
θηκαν στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Ο 
Γάλλος νεοελληνιστής Αιμ. Λεγκράντ έκδωσε ένα 
μέρος από τα ποιήματα αυτά το 1881. Είναι αλή-
θεια ότι οι ποιητές της Κύπρου τραγούδησαν τον 
παλιό εκείνο καιρό, τον έρωτα όχι μόνο με πάθος 
αλλά και με χάρη:  

Ότις του πόθου δεν ειν’ πειραμένος, 
τα δολερά του πάθη δεν γνωρίζει 

Ότις  από κείνον δεν είναι καμένος 
κι ακόμη στην καρδιάν να τον φλογίζη, 
ότις γι αγάπην, δεν εν  ΄πληγωμένος 

εις την καρδιάν, κι ακόμη μαρτυρίζει....  
Πολλά από τα «Κυπριακά Ερωτικά Ποιήματα» 

ακολουθούν πιστά την τεχνική του σονέτου του 
Πετράρχη (1304 – 1374). Ο Λίνος Πολίτης γρά-
φοντας στην εφημερίδα «Καθημερινή» 17.8.1960 
ανάφερε: «Στην Ελλάδα το σονέτο εμφανίζεται 
για πρώτη φορά σε μια από τις πιο ευτυχισμένες 
διασταυρώσεις του δυτικού και του ντόπιου πο-
λιτισμού, στα θαυμάσια ερωτικά ποιήματα της 
Κύπρου, που έχουν γραφτεί λίγα χρόνια πριν την 

άλωση της μεγαλονήσου από τους Τούρκους στα 
1570». 
Τα Κυπριακά «Ερωτικά Τραγούδια» εκδόθηκαν 

ολοκληρωμένα για πρώτη φορά το 1952 από το 
Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας από την κα. Θ. 
Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδη, με τον Γαλλικό τίτλο «Πόεμς 
ντ Αμούαρ» (Ερωτικά Ποιήματα). Ένα κύριο χα-
ρακτηριστικό των ποιημάτων είναι η ιδιωματική 
γλώσσα της Κύπρου καθώς και ο ανικανοποίητος 
έρωτας, όπως μας λέει το πιο κάτω ποίημα:  

Στάθου, κυρά μου, στα, να σε βιγλίσω, 
και δεν κάμνεις καλά να σαι κρυμμένη 
τες εμορφιές σου πως να τες φουμίσω, 

αν ίσως κι εσού στέκεσαι χωσμένη;  
Τον ανικανοποίητο έρωτα ο ιστορικός Γιάννης 

Κορδάτος τον αποδίδει στο γεγονός ότι η τάξη 
των φεουδαρχών, τον ελεύθερο καιρό που της 
έμενε από τις πολεμικές της επιχειρήσεις και κα-
ταχτήσεις, τον ξόδευε στον έρωτα. Γι αυτό δίπλα 
στα πολεμικά τραγούδια πήραν εξαιρετική θέση 
και τα ερωτικά τραγούδια. Ο χαρακτήρας των 
σχέσεων ανάμεσα 
στον άρχοντα και 
στον υπηρέτη, πέ-
ρασε και στις σχέ-
σεις ανάμεσα στον 
ποιητή και την αγα-
πημένη του. (Βλ. Γ. 
Κορδάτου: Ιστορία 
Νεοελλην. Λογοτε-
χνίας, τόμος Α’  σ. 
50). 
Ξέρουμε  ότι στη 

Δύση τα ερωτικά 
τραγούδια τα έφτια-
χναν και τα τραγου-
δούσαν οι τροβα-
δούροι που 
προέρχονταν κυ-
ρίως από φτωχούς 
ιππότες που για 
αυτό μπήκαν στην 
υπηρεσία των μεγάλων φεουδαρχών. Με τις σερ-
βάντες τους (πολιτικά στιχουργήματα) ύβριζαν ή 
σατίριζαν τους εχθρούς των αφεντικών τους και  
με τις καντσόνες τους  εξυμνούσαν τη γυναίκα 
του άρχοντα τους. 
Μια λοιπόν η γυναίκα του φεουδάρχη ήταν 

απλησίαστη για τον υπηρέτη – ιππότη τραγουδι-
στή, ο έρωτας του γι αυτή ήταν τις πιο πολλές 
φορές «πλατωνικός» και ανικανοποίητος.  

Άντα με πόθον δυο καρδιές ποθούνται 
μακρός καιρός ποτέ δεν τες χωρίζει 

την ζήλα  ‘δε το φτόνος δεν φοβούνται 
‘δε μισίτης μέσον τους να ρτη ορίζει.  

Οι Ασσίζες - Assizes 
Από τα πεζά κείμενα που σώθηκαν στην Κυ-

πριακή διάλεκτο του 13ο αιώνα είναι Οι Ασσίζες. 
Οι Ασσίζες ήταν οι νόμοι που επέβαλαν οι Φρά-
γκοι στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της δυναστείας 
τους. Οι νόμοι αυτοί του Φράγκικου βασιλείου 
της Κύπρου μεταφράστηκαν στην ομιλούμενη Κυ-
πριακή διάλεκτο της εποχής για να είναι πιο κα-
τανοητοί. Η γλώσσα που γράφτηκαν οι Ασσίζες 
δεν διαφέρει πολύ από τη σημερινή κυπριακή 
διάλεχτο. 
Τις Ασσίζες έκδωσε για πρώτη φορά ο Κ. Σά-

θας στον έκτο τόμο του έργου του  «Μεσαιωνική 
Βιβλιοθήκη» το 1877.  Ένα από τα άρθρα των 
Ασσιζών αναφέρεται στις υποχρεώσεις του ιδιο-
κτήτη  και ενοικιαστή σπιτιού όπου ο ιδιοκτήτης 

δεν μπορεί να διώξει τον ενοικιαστή (αφού πλη-
ρώνει κανονικά το ενοίκιο) ούτε και ο ενοικιαστής 
μπορεί να φύγει  πριν τη λήξη της συμφωνίας.  
Το Χρονικό του Λεόντιου Μαχαιρά    
Ο  Κ. Σάθας στον Β’ τόμο της «Μεσαιωνικής 

Βιβλιοθήκης» έκδωσε το 1873 ένα εξίσου σημα-
ντικό έργο της Κυπριακής γραμματείας, το Χρο-
νικό του Λεόντιου Μαχαιρά που φέρει τον τίτλο « 
Εξήγησις της γλυκείας χώρας Κύπρου, η οποία 
λέγεται Κρόνακα τουτέστιν Χρονικόν». Το έργο 
αυτό μεταφράστηκε και στα αγγλικά  με σχόλια 
και λεξιλόγιο από τον  Richard Dawkins και εκδό-
θηκε στην Οξφόρδη το 1932. 
Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο συγγραφέας του  

«Χρονικού» ήταν γραμματέας του βασιλιά Ιανού 
(1398 – 1432). Στο Χρονικό του εξιστορεί διάφορα 
συμβάντα από την εποχή που η Αγία Ελένη επι-
σκέφτηκε την Κύπρο μέχρι το θάνατο του βασιλιά 
Ιανού το 1432.  Ανάμεσα σ’ αυτά τα «συμβάντα»  
είναι και η εισβολή της Κύπρου από τον Σουλτάνο 
της Αιγύπτου το 1424, η μάχη της Χοιροκιτίας το 

1426, η εξέγερση των 
αγροτών με αρχηγό 
τον Ρε Αλέξη, τα βα-
σανιστήρια που 
έκαμε  η βασίλισσα 
Ελεονόρα  στην 
Αροδαφνούσα και 
πολλά άλλα. Η Ελε-
ονόρα ήταν γυναίκα 
του βασιλιά Πέτρου 
Α’  1359 – 1369, και 
η πανέμορφη Gio-
vanna Dalema  (η 
Αρ ο δ αφ ν ο ύ σ α )  
ήταν η ερωμένη του 
βασιλιά. Ακολουθεί 
ένα σύντομο από-
σπασμα από το 
Χρονικό για να γνω-
ρίσουμε τη γλώσσα 
της εποχής εκείνης. Το 

απόσπασμα αναφέρεται στα βασανιστήρια που 
έκανε η βασίλισσα στην Αροδαφνούσα: «Ο καλός 
ρήγας, ως γοιον ηξεύρετε και ο δαίμων της 
πορνείας όλον τον κόσμον πλημελά, τον εκό-
μπωσεν τον ρήγαν, και έππεσεν εις αμαρτίαν 
με μίαν ζιτίλ αρχόντισσα ονόματι Τζουάνα Λ’ 
Αλεμά, γυναίκαν το σιρ Τζουάντε Μουντολίφ, 
του κυρού της Χούλου, και αφήκεν την  αγγα-
στρωμένην μηνών η΄ (εφτά). Η πγοιά ήτον 
χήρα. Και πηγαίνοντας ο ρήγας την δεύτερην 
φοράν εις την Φραγκίαν, έπεψεν και έφερεν 
την εις την αυλήν η ρήγαινα. και το να έλθη 
ομπρός της, ετίμασεν την αντροπιασμένα λο-
γία, λαλώντας της: «Κακή πολιτική, εσού είσαι 
απού με χωρίζεις από τον άντρα μου;»  Και η 
αρχόντισσα εμούλλωσεν. Και η ρήγαινα ώρι-
σεν τες βάγιες της και ερίψαν την χαμαί και 
έρισαν και έφεραν έναν γδιν μέγα μαρμαρένον 
και εβάλαν το απάνω εις την κοιλιάν της και 
εκουπανίσαν πολλά πράγματα δια να ρίψη το 
βρέφος. Και ο θεός εγλύτωσεν το και δεν έπ-
πεσεν».  
Το Χρονικό του Γεωργίου Βουστρωνίου 
Στον ίδιο, το Β’ τόμο της «Μεσαιωνικής Βιβλιο-

θήκης», ο Κ. Σάθας έκδωσε και το «Χρονικό του 
Γεωργίου Βουστρωνίου». Το Χρονικό αυτό ανα-
φέρεται στα γεγονότα της Κύπρου κατά την πε-
ρίοδο 1456 – 1501. Δίνουμε ένα σύντομο από-
σπασμα που αναφέρεται στην στέψη της 

βασίλισσας  Καρλότας το 1458: «Και την Κυρια-
κήν το πωρνόν εφέραν την ρήγαιναν ούλοι οι 
καβαλάρηδες και όλος ο λαός εις την Αγίαν 
Σοφίαν, και εκουρουνιάστην, και εγίνην με-
γάλη χαρά. Και έρκοντά της εις την αυλήν, 
εξυππάστην το άλογον εις το έμπα της πόρ-
τας, και έπεσεν το στέμμα από την κεφαλήν 
της. Και ούλοι είχαν το δια κακόν σημάδιν».  
Η Αροδαφνούσα 
Ένα πολύ αξιόλογο ποίημα που  γράφτηκε στα 

τέλη του 14ου αιώνα και που σύντομα μετατρά-
πηκε σε «δημοτικό τραγούδι» και αγαπήθηκε 
πολύ ήταν το Τραγούδι της Αροδαφνούσας.  Το 
τραγούδι περιγράφει το «φόνο» της Αροδαφνού-
σας, που στην πραγματικότητα λεγόταν Giovanna 
Dalema και ήταν ερωμένη του Βασιλιά Πέτρου 
Α΄ της Κύπρου (1359 – 69). Σύμφωνα με το Χρο-
νικό του Μαχαιρά η Αροδαφνούσα δεν δολοφο-
νήθηκε αλλά υπέφερε φρικτά  βασανιστήρια το 
1369 στα χέρια της  βασίλισσας Ελεονόρας, γυ-
ναίκας του βασιλιά,  που τη ζήλευε για την ομορ-
φιά της και για τις  σχέσεις  της με το βασιλιά. 
Το ποίημα αυτό τραγουδήθηκε από τους βάρ-

δους της κυπριακής λαϊκής μούσας (τους γνω-
στούς ποιητάρηδες) από γενεά σε γενεά και με 
το πέρασμα του χρόνου μεσολάβησαν αρκετές 
αλλαγές στη γλώσσα του  κειμένου. Όπως ανα-
φέραμε πιο πάνω το ποίημα χρονολογείται από 
την εποχή της βασιλείας του Πέτρου Α΄ (1359 – 
1369). Δίνουμε μερικούς στίχους όπου ο άγνω-
στος λαϊκός ποιητής του 14ου αιώνα πρώτα πε-
ριγράφει την ομορφιά της Αροδαφνούσας και 
ύστερα τη συνάντηση της με τη βασίλισσα:  

Πάνω στην πάνω γειτονιάν 
έσιει τρεις αδερφάες, 
Τη μια λαλούν την Αδωρούν, 
την άλλην Αδωρούσαν, 
Την τρίτην την καλλήτερη 
λαλούν τη Ροδαφνούσαν. 
Τον μήνα που γεννήθηκεν 
ούλλα τα δέντρ’ αθθούσαν 
Εππέφταν τ’ άθθη πάνω της 
τζ’ εμυρωδκιοκοπούσαν. 
Ροδόστεμμαν η Αδωρού, 
γλυκόν η Αδωρούσα 
Μα το φιλίν του βασιλιά 
εν για τη Ροδαφνούσαν. 
..................... 
- Άνου να πάμε, Ροδαφνού, 
τζ’ η ρήαινα σε θέλει.  
- Ίντα με θέλ’ η ρήαινα, 
τζ’ ίντα  ν΄ το μήνυμαν της; 
.................... 
- Ώρα καλή, βασίλισσα τζαι ρήα θυατέρα. 

Που λάμπεις πας στο θρόνο σου σαν άσπρη 
περιστέρα. 
Τζαι πολάτ’  η ρήαινα μ’ έναν στόμα γεμάτον: 
- Είδα σε τζ’ εσπαγιάστηκα (*) τζ’ εκούμπισα 

στον τοίχον 
Τζ’ έχασα τζαι τα λόγια μου πούσιεν να σου 

συντύχω 
Εγιώ  ΄δα τζ’ εσπαγιάστηκα τζ’ ο ρήας πως 

να μείνει; 
Έλα να πάμε, Ροδφαφνού, τζ’ αφταίννει το 

καμίνιν. 
(*)  σπαγιάζομαι = σφαδάζω από πόνο 

 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 

του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να επικοι-
νωνήσουν με τον ίδιο στο τηλ 02083607968 ή   

tofallis@greekinstitute.co.uk

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 

Τα Κυπριακά Ερωτικά, το Χρονικό του Λ. Μαχαιρά και «Η Αροδαφνούσα»
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ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:00 
180 μοίρες (2009). Ταινία με 
τους Παναγιώτα Βλαντή, Μι-
χάλη Μαρίνο, Βλαδίμηρο Κυ-
ριακίδη, Νικολέτα Καρρά, Σο-
φία Φαραζή. Η Αννα είναι μία 
νέα και όμορφη γυναίκα η 
οποία βρίσκεται εγκλωβισμένη 
σε ένα γάμο που συναισθη-
ματικά δεν της προσφέρει τί-
ποτα. Ο σύζυγός της,  
ο Γιάννης, την παραμελεί συ-
στηματικά, έχοντας χρόνο 
μόνο για τις επιχειρήσεις, τα 
προσωπικά του πάθη και ιδι-
αίτερα τη γραμματέα του. Ένα 
βράδυ όπου η Άννα βρίσκεται 
μόνη στο σπίτι, θα πέσει θύμα 
διάρρηξης. Ξεπερνώντας το 
αρχικό της σοκ, θα προβεί σε 
μία παράτολμη απόφαση: να 
το σκάσει με το Βασίλη, το 
διαρρήκτη!  ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥ-
ΝΙΟΥ  22:30 Ο Ξεροκέφαλος 
(1970). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Γκιωνάκη, Νίκο Σταυ-
ρίδη, Αλέκο Τζανετάκο, Ρίκα 
Διαλυνά, Τάκη Μηλιάδης, 
Σάσα Καστούρα, Μαρίκα Κρε-
βατά, Νικήτα Πλατή. Ο Παντε-
λής, υπάλληλος σε πρατήριο 
καυσίμων, ταλαιπωρείται από 
την αρραβωνιαστικιά του και 
τα όνειρά της για καριέρα στο 
τραγούδι, αλλά και από τον εξ 
Αμερικής πράκτορα  που ανα-
ζητεί τον κληρονόμο ενός 

πλούσιου Ελληνοαμερικανού. 
Παράλληλα, δύο ξαδέλφια 
προσπαθούν να πάρουν την. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ  
21:30 H Τελευταία Πτήση 
(1978). Μελόδραμα με τους 
Νίκο Γαλανό, Ελένη Ερήμου, 
Μαρίνα Χαρίτου, Γρηγόρη Βα-
φιά, Κώστα Σαντοριναίου. Η 
Ζωή είναι αεροσυνοδός στην 
Ολυμπιακή Αεροπορία. Θα 
γνωριστεί με τον Τέλη, πιλότο 
στην Ολυμπιακή, ο οποίος 
έχει σχέση με την ξένη τρα-
γουδίστρια Φλοράνς. Ο Τέλης 
και η Ζωή συνδέονται συναι-
σθηματικά, καθώς η Ζωή υπο-
ψιάζεται ότι πάσχει από 
ανίατη ασθένεια. ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ  23:10  
Ο Δόκτωρ Ζι- Bέγγος (1968). 
Κωμωδία με τους Θανάση 
Βέγγο, Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο, Νίτσα Τσαγανέα, Χρή-
στο Τσαγανέας και Περικλή 
Χριστοφορίδη. Ο Θανάσης  
πιάνει δουλειά σε ένα κουρείο, 
ώσπου ο Απόστολος θα τον 
περάσει για γιατρό και θα τον 
αναγκάσει να εξετάσει την 
κόρη του, Μπέλλα. Η αρρώ-
στια της Μπέλλας δεν είναι 
άλλη από την άρνηση του πα-
τέρα της να δεχτεί τον αγαπη-
μένο της Αύγουστο. Ο Θανά-
σης υπόσχεται ότι θα 
βοηθήσει και αυτομάτως η 

Μπέλλα γίνεται καλά. Ο Από-
στολος ενθουσιάζεται με το 
γιατρό και αρχίζει να τον συ-
στήνει στους γνωστούς του.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ  
12:25 Δεσμά Αίματος (2012).  
Κοινωνικό δράμα με την Μαρ-
κέλλα Γίαννάτου, Γιάννη Στάν-
κογλου, Νικήτα Τσακίρογλου, 
Δημήτρη Πιατά. Η Μαργαρίτα, 
μια νεαρή αεροσυνοδός, απο-
φασίζει μετά το θάνατο του 
πατέρα της με τον οποίο συ-
γκατοικούσε, να κάνει μια νέα 
αρχή στη ζωή της. Πριν από 
αυτό όμως ξεκινά ένα ταξίδι 
στη Βόρεια Ελλάδα, αναζητώ-
ντας έναν πρώην εραστή της. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ  
21:20 Ο Ανθός της Λίμνης 
(1999). Ιστο-
ρική ταινία με 
τους Λάκη Κο-
μνηνό, Άκη 
Μ α χ α ί ρ α , 
Βαγγέλη Μου-
ρίκη, Εύρη 
Σωφρο ν ι ά -
δου, Κατερίνα Μουτσάτσου, 
Γιάννη Κάσδαγλη. Η υπόθεση 
της ταινίας εκτυλίσσεται στην 
Καστοριά του 1897 (επί οθω-
μανικής κυριαρχίας), παρακο-
λουθώντας την ενηλικίωση 
ενός εφήβου, κατά τη διάρκεια 
μιας από τις πιο ταραγμένες 
περιόδους της σύγχρονης ελ-
ληνικής ιστορίας. Αφορά δε 
την διαχρονική «άνθηση» των 
νέων ανθρώπων που βιώ-
νουν το πέρασμα από μια 
εποχή που τελειώνει, σε μια 
καινούρια που θα γεννηθεί, 
επιθυμώντας, την ενεργό συμ-
μετοχή τους στην αλλαγή. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ  
22:40 Ο Θύμιος τα έχει 400 
(1960). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Χατζηχρήστο, Νίκο 
Φέρμα, Κώστα Δούκα, Σάσα 

Καζέλη και Νίκο Ρίζο. Παρε-
ξηγήσεις και εύθυμα στιγμιό-
τυπα που προκύπτουν, από 
την ομοιότητα ενός αγαθού 
επαρχιώτη και ενός  
διάσημου ηθοποιού.          
KYΡIAKH 13 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:35 
Ο Εραστής (1990). Κωμωδία 
με τους Στάθη Ψάλτη, Χρι-
στίνα Παππά, Σπύρο Καλογή-
ρου, Αθηνόδωρο Προύσαλη, 
Κορίνα Οικονομάκη και Δημή-
τρη Λιάγκα. Η διάσημη λαϊκή 
τραγουδίστρια Νότα Αυγέρη, 
λίγο πριν τη λήξη του συμβο-
λαίου της, ζητά λίγες μέρες ξε-
κούρασης από τους συνεργά-
τες της. Εκείνοι διαδίδουν ότι 
η τραγουδίστρια έφυγε στο 
εξωτερικό ενώ τη στέλνουν σε 
ένα ψαροχώρι για να ξεκου-
ραστεί, μακριά από τις προ-
σφορές των ανταγωνιστικών 
δισκογραφικών εταιρειών. Στο 
μικρό χωριό η Νότα θα γνω-
ρίσει τον πιο φανατικό της 
θαυμαστή, τον Στάθη, που 
όλοι στο χωριό γνωρίζουν τον 
έρωτά του για την διάσημη 
τραγουδίστρια.  ΔΕΥΤΕΡΑ 14 
ΙΟΥΝΙΟΥ  21:5  Εκείνος 
και Εκείνη (1967). Αισθημα-
τική φαντασία με την Τζένη 
Καρέζη,  Φαίδωνα Γεωργίτση, 
Τάκη Εμμανουήλ, Βαγγέλη 
Καζάν, Βάσο Ανδρονίδη. 
Εκείνη άφησε την πολιτεία και 
τον άνδρα της, τον πλουσιό-
τερο στον τόπο, τον άνθρωπο 
με την μεγαλύτερη δύναμη. 
Πήγε μακριά, όπου γνώρισε 
εκείνον αλλά δεν του είπε τί-
ποτε για το παρελθόν της, μα 
ούτε εκείνος την ρώτησε. 
Όμως ακούστηκαν πολλά για 
την ζωή της στην μεγάλη πόλη 
και το συμβούλιο συνέρχεται 
για να αποφασίσει την τύχη 
της. ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ  
22:30 Ο Γαμπρός μου ο Δι-

κηγόρος (1962). Κωμωδία με 
τους Νίκο Σταυρίδη, Γιώργο 
Πάντζα, Γιάννη Γκιωνάκη, 
Μπεάτα Ασημακοπούλου και 
Σταύρο Παράβα. Ο Νίκος 
Σταυρίδης στο ρόλο του πα-
τέρα που δουλεύει μια ζωή 
σαν μπαρμπέρης και το μόνο 
που θέλει είναι να καλοπα-
ντρέψει την κόρη του. Διαλέγει 
σαν γαμπρό του λοιπόν έναν 
δικηγόρο, ο οποίος όμως είναι 
ήδη δεσμευμένος. ΤΕΤΑΡΤΗ 
16 ΙΟΥΝΙΟΥ  20:50 Ο Δρά-
κος (1955). Κοινωνική ταινία 
με τους Ντίνο Ηλιόπουλο, 
Μαργαρίτα Παπαγεωργίου, 
Γιάννη Αργύρη, Θανάση 
Βέγγο, Μαρίκα Λεκάκη και 
Ανέστη Βλάχο. Ένας ανώνυ-
μος υπάλληλος που μοιάζει μ' 
έναν τρομερό κακοποιό, αντι-
μετωπίζει την καχυποψία, αι-
σθάνεται κυνηγημένος, αλλά 
γίνεται αποδεκτός, ως γνήσιος 
Δράκος από τους άλλους κα-
κοποιούς και βαθμιαία ταυτί-
ζεται με αυτόν τον ρόλο. Από 
ασήμαντος ανθρωπάκος στο 
χάος της ταλαιπωρημένης Ελ-
λάδας, μεταμορφώνεται σε μια 
τιμώμενη προσωπικότητα 
που κερδίζει αναγνώριση  
και  αγάπη. ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥ-
ΝΙΟΥ  22:30 Ο Μάγκας με το 
Τρίκυκλο (1972). Κωμωδία 
τους Σταύρο Παράβα, Μάρθα 
Καραγιάννη, Τόνια Καζιάνη, 
Γιούλη Σταμουλάκη,         Θανάση  
Παπαδόπουλο. Μια ιδιοκτή-
τρια διαφημιστικής εταιρίας 
προσλαμβάνει μια καθαρί-
στρια που το όνειρο της είναι 
να γίνει φωτομοντέλο.  
Η κοπέλα την καλεί σε μια τα-
βέρνα, όπου εκεί γνωρίζει τον 
Γιώργο, έναν λαϊκό τύπο, τον 
προσλαμβάνει και προσπαθεί 
να τον εξευγενίσει στην εμφά-
νιση και στους τρόπους
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ΠΕΜΠΤΗ 10/6 
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 11/6 
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  
Αρώματα 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/6 
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 13/6 
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 14/6 
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 15/06 
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 16/06 
004.45 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) 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της 
Πεταλούδας

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  10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:20 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:30 Προκλήσεις - ΡΙΚ 
21:30 ΝΕΟ Πρόγραμμα: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΕΞΙΑ με την Βασούλα  
Χριστοδούλου 
22:00 Ελληνική Ταινία: 180 μοίρες 
(2009) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ο Ξεροκέφα-
λος (1970) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 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: H Τελευταία 
Πτήση (1978) 
23:10 Ελληνική Ταινία: Ο Δόκτωρ Ζι- 
Bέγγος (1968) 
12:25 Ελληνική Ταινία: Δεσμά Αίμα-
τος (2012) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:05 Λόρδος Βύρωνας- Ο Μέγας Φι-
λέλλην -Παραγωγή της Theatre Lab 
Company και της Αναστασίας Ρεβή 
21:20 Ελληνική Ταινία: Ο Ανθός της 
Λίμνης (1999) 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Θύμιος τα 
έχει 400 (1960) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 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 Ελληνική Ταινία: Ο Εραστής 
(1990) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 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 Θέατρο: Το Ζαμπελάκι (1967) 
23:25 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 15 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:Εκείνος και 
Εκείνη (1967) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ο Γαμπρός 
μου ο Δικηγόρος (1962) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 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: Ο Δράκος (1955) 
22:30 Ελληνική Ταινία: Ο Μάγκας με το 
Τρίκυκλο (1972)
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Το Euro 2020 είναι η διοργάνωση του "Black Lives Matter" 

Στην Αθήνα για την ΑΕΚ ο Ολιβιέ Εντσάμ

Ενθαρρυντικά μηνύματα για 
την προσπάθεια της ΑΕΚ ν’ 
αποκτήσει τον Ολιβιέ Εντσάμ . 
Tο δημοσίευμα αναφέρε: «Ο 
Ολιβιέ Εντσάμ είναι έτοιμος να 
αφήσει τη Σέλτικ με μόνιμη με-
ταγραφή, καθώς έχει έρθει σε 
συμφωνία 1 εκατ. λιρών με την 
ΑΕΚ. Ο 25χρονος παραχωρή-
θηκε δανεικός τον Ιανουάριο 
αλλά δυστυχώς δεν βρήκε τον 
απαιτούμενο χρόνο συμμετο-
χής στην Μαρσέιγ. Τα θετικά 

νέα για τους οπαδούς της Σέλ-
τικ είναι ότι μια νέα μεταγραφή 
του Εντσάμ είναι πολύ κοντά. 
Ο Εντσάμ έχει συμφωνήσει για 
συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Ο παί-
κτης θα μπορούσε να αποχω-
ρήσει ως ελεύθερος, αν η Σέλ-
τικ δεν ενεργοποιήσει την 
οψιόν επέκτασης του συμβο-
λαίου του. Η απομάκρυνσή του 
από την ομάδα θα ήταν ευερ-
γετική για τα οικονομικά του 
συλλόγου, καθώς θα ξεφορτω-
θεί ένα μεγάλο συμβόλαιο. Δεν 
είναι ιδανική κατάσταση, αλλά 
η Σέλτικ πρέπει να κάνει ότι 
μπορεί ώστε ο Εντσάμ να πα-
ραχωρηθεί σε αυτή τη μεταγρα-
φική περίοδο».

Οι παίκτες της Αγγλίας έχουν 
μια ιερή υποχρέωση, πολύ  
μεγαλύτερη από την κατάκτηση 
του Euro 2020. Να δείξουν σε 
ολόκληρο τον πλανήτη ότι αυτή 
η διοργάνωση είναι κάτι  
παραπάνω από ποδοσφαιρική. 
Είναι η διοργάνωση τού "Black 
Lives Matter".  
Η πρόβα τζενεράλε της Αγγλίας 
απέναντι στη Ρουμανία πριν 
από την έναρξη του Euro 2020 
δεν θα μπορούσε να  
χαρακτηριστεί απολύτως  
πετυχημένη. Κι ας κέρδισαν εν 
τέλει τα "λιοντάρια" χάρη στο 

πέναλτι – γκολ του Μάρκους 
Ράσφορντ. Επτά μέρες πριν 
από το συναπάντημα με την 
Κροατία, στην πρεμιέρα του  
Δ' Ομίλου, πάντως, το αποτέλε-
σμα του φιλικού με τη  
Ρουμανία είναι το τελευταίο που 
απασχόλησε. Πολύ απλά γιατί 
η προσοχή όλων στράφηκε 
κατά βάση στην απόφαση των 
παικτών του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ 
να γονατίσουν πριν από την 
έναρξη της αναμέτρησης.  
Μία κίνηση που ούτε πρώτη 
φορά έγινε, ούτε τελευταία.  
Τα "λιοντάρια" έχουν πάρει μια 
ξεκάθαρη απόφαση και δεν 

πρόκειται να 
κάνουν πίσω 
στο Euro 
2020, κι ας 
υπάρχουν με-
ρικές (λίγες) 
φωνές που 
αντ ι τ ί θεντα ι 
στο μήνυμα 
που θέλουν να 
π ε ρ ά σ ο υ ν . 
Tο Euro 2020 
είναι μία με-
γάλη ποδο-
σφαιρική διορ-
γάνωση, που 
θα την παρα-
κολουθήσ ε ι 
ολόκληρη η 
Ευρώπη. Άρα 
πάνω απ όλα 
(πριν από τα 
γκολ, τις ασίστ 
και τις σπου-
δαίες απο-

κρούσεις) αυτό που μετράει εί-
ναι το μήνυμα που περνούν οι 
παίκτες, οι προπονητές, οι φί-
λαθλοι. Το μήνυμα της ισότητας, 
το μήνυμα της  
αλληλεγγύης, το μήνυμα της  
αγάπης. 
 
Αυτό το μήνυμα λοιπόν,  
ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και οι  
παίκτες του είναι διατεθειμένοι 
να το “φωνάξουν” με την στάση 
και τον τρόπο τους, προς πάσα 
κατεύθυνση, αδιαφορώντας για 
τις αντίθετες απόψεις. Ακόμη κι 
αν αυτές εμφανίζονται στο  

γήπεδο. Για τη σημασία και την 
ουσία του "kneeling" μίλησε  
άλλωστε κι ο ίδιος ο ομοσπον-
διακός τεχνικός της Αγγλίας 
μετά το φιλικό με την Τσεχία, 
πριν από μερικές ημέρες.  
Εσχάτως προσέθεσε όμως πως 
"δεν χρειάζεται να ρωτάτε κάθε 
φορά εμένα και τα παιδιά  
γι αυτό, ας εστιάσουμε στο  
ποδόσφαιρο". 
 
Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, 
η συγκεκριμένη απάντηση δεν 
έχει να κάνει με οποιαδήποτε 
προσπάθειας αποσιώπησης 
της κίνησης των παικτών. Το 
κάθε άλλο, με αυτόν τον τρόπο 
επιχείρησε να σταματήσει  
οποιαδήποτε (άλλη) κουβέντα. 
Η στάση όλων στο στρατόπεδο 
των “λιονταριών” δεν πρόκειται 
να αλλάξει, έως ότου αντιλη-
φθούν όλοι αυτό που θέλουν να 
πουν. 
Μέχρι κι ο τελευταίος φίλαθλος 
ή αντίπαλος καταλάβει πως 
αυτά τα δευτερόλεπτα, με το ένα 
γόνατο στο έδαφος είναι πιο ση-
μαντικά από τα ενενήντα  
λεπτά ενός αγώνα. Πολύ απλά 
γιατί το αποτέλεσμα μιας  
αναμέτρησης έχει ουσία/αξία για 
μερικές ώρες ή μέρες. Αλλά το 
αποτέλεσμα μιας τέτοιας  
(μαζικής) κίνησης μπορεί να  
αλλάξει την ιστορία ενός  
ολόκληρου κόσμου, να αλλάξει 
τον τρόπο με τον οποίο άπαντες 
βλέπουν τα πράγματα.

Μαρία Σάκκαρη: Θεαματική πρόκριση στα προημιτελικά του Roland Garros

Στους «4» του Roland Garros - 
«Καθάρισε» με 3 - 0 σετ τον 
Μεντβέντεφ. Ο Στέφανος Τσι-
τσιπάς επικράτησε 3-0 σετ του 
Ντανίλ Μεντβέντεφ, προκρί-
θηκε στον ημιτελικό του Ρολάν 
Γκαρός και θα αντιμετωπίσει 
τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ για μια 
θέση στον τελικό. Ο Στέφανος 
Τσιτσιπάς «βλέπει» τον πρώτο 
τελικό σε Γκραν Σλαμ στην  
καριέρα του και γιατί όχι και το 
πρώτο του τρόπαιο! Ο Τσιτσι-
πάς επικράτησε 3-0 σετ του  

Καρένο Μπούστα την προ-
ηγούμενη εβδομάδα και πήρε 
την πρόκριση για τους «8» του 
Roland Garros, για δεύτερη  
συνεχόμενη χρονιά. Εξασφά-
λισε για δεύτερη σερί χρονιά 
την παρουσία του στα προημι-
τελικά του Roland Garros.  
Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 
λίγο περισσότερο από δύο 
ώρες για να κάμψει την  
αντίσταση του Ισπανού  
Πάμπλο Καρένιο Μπούστα 

 Τσιτσιπάς - Μεντβέντεφ   

Στα προημιτελικά του Roland 
Garros προκρίθηκε η Μαρία 
Σάκκαρη με τη νίκη της στη 
φάση των «16» απέναντι στην 
Αμερικανίδα Σόφια Κένιν που 
ήταν φιναλίστ στη περσινή διορ-
γάνωση. Η Σάκκαρη ξεκίνησε 
εντυπωσιακά στο παιχνίδι επι-
βάλλοντας τον ρυθμό της απέ-
ναντι στην Κένιν και πήρε με ευ-
κολία το πρώτο σετ καθώς 
προηγήθηκε με 4-0 για να φτά-
σει στο 6-1 και να προηγηθεί με 
1-0 σετ.  H Ελληνίδα πρωτα-
θλήτρια συνέχισε σχεδόν με τον 
ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο σετ 
όπου προηγήθηκε με 2-0 και 5-
1 φτάνοντας εύκολα στη νίκη με 
6-3 και με 2-0 σετ σε περίπου 
μία ώρα, προκρίθηκε για πρώτη 
φορά στη καριέρα της στα προ-
ημιτελικά της διοργάνωσης.  
 
«Σίγουρα θα ακουστεί λίγο πε-
ρίεργο έπαιξα καλά σε γενικές 
γραμμές όχι στο level που θα 
μπορούσα να παίξω, αγχώθηκα 
λίγο στη διάρκεια του δεύτερου 
σετ η αλήθεια είναι, αλλά το ση-
μαντικό είναι ότι βρήκα τρόπο 
να κλείσω το ματς παρά το άγ-
χος και το στρες», δήλωσε η 
Μαρία Σάκκαρη. «Είμαι χαρού-

μενη που για πρώτη φορά θα 
βρεθώ στα προημιτελικά και θα 
απολαύσω τη στιγμή. Είναι μια 
μεγάλη στιγμή και για μένα.  
 
Έχω καλά παραδείγματα από 
τους Έλληνες τενίστες, τη Λένα 
Δανιηλίδου και το Στέφανο Τσι-
τσιπά. Μπορεί να μην έχουμε 
μεγάλη παράδοση στο τένις 
αλλά έχουμε μεγάλους πρωτα-
θλητές», πρόσθεσε. Σχετικά με 
την επόμενη φάση είπε: «Θα το 
απολαύσω θα παίξω το τένις 
μου. Σε αυτό το σημείο που έχω 
φτάσει δεν θέλω να βάζω φο-
βίες και προσδοκίες στον εαυτό 
μου. Θα μπω να παίξω το παι-
χνίδι μου και εύχομαι όλα να 
πάνε καλά».  
«Ξέρουν ότι την Ελλάδα την 
αγαπώ, ίσως είναι ο μεγαλύτε-
ρος λόγος που παίζω τένις μετά 
την οικογένεια μου φυσικά, τους 
οποίους επίσης αγαπώ και τους 
στέλνω την αγάπη μου που δεν 
είναι εδώ. Ειδικά την γιαγιά μου 
και τον παππού μου γιατί το Ro-
land Garros έχει ιδιαίτερη θέση 
στην καρδιά τους.  
Και ευχαριστώ όλους τους Έλ-
ληνες που κάθονται και μας βλέ-
πουν, είναι σημαντική η υπο-
στήριξή τους».

Αναλαμβάνει πρώτος προπονητής  
ο Νούνο Μοράις

Αναλαμβάνει πρώτος προπο-
νητής ο Νούνο Μοράις. 
Έτοιμος να πάρει το χρίσμα του 
πρώτου προπονητή είναι ο 
Νούνο Μοράις. Ο ζωντανός 
θρύλος του ΑΠΟΕΛ θα καθίσει 
στην άκρη του πάγκου του ΘΟΪ 
Λακατάμιας και θα επιδιώξει να 
επαναφέρει την ομάδα στη Β’ 
Κατηγορία.Η ομάδα της Λακα-
τάμιας αντιμετώπισε πολλές 
δυσκολίες το τελευταίο διά-
στημα και εκτός απρόοπτου τη 
νέα σεζόν θα πορευτεί με αρ-
κετούς ποδοσφαιριστές από 

την ομάδα Νέων του ΑΠΟΕΛ 
και όχι μόνο. Κρίθηκε ορθό να 
αναλάβει το πρότζεκτ ένας άν-
θρωπος της εμπιστοσύνης των 
γαλαζοκίτρινων και ο ρέκορ-
ντμαν συμμετοχών στην ιστο-
ρία του ΑΠΟΕΛ κρίθηκε ως ο 
καταλληλότερος. 
 
Το ΘΟΪ Λακατάμιας θα είναι η 
πρώτη ομάδα την οποία ανα-
λαμβάνει ως πρώτος προπο-
νητής ο 37χρονος πρώην πο-
δοσφαιριστής και επί σειρά 
ετών αρχηγός του ΑΠΟΕΛ.

Ημιτελικός
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Downing Street hints at 
delay to June 21 re-opening

Downing Street has          
released a statement 
following the suggestion 

that the easing of all lockdown 
restrictions may not take place 
later this month. 

Number 10 said the data 
emerging over the coming week 
will be "crucial" in deciding 
whether all legal limits can be 
removed on June 21. 

It comes as the Health          
Secretary Matt Hancock this 
week said the Government is            
"absolutely open" to delaying 
the roadmap if variant data  
suggests it should.  

Currently, the country is 
under step three of the four-part 
roadmap out of national lock-
down restrictions, which were 

introduced in January. 
But on Tuesday afternoon, 

the Prime Minister’s official 
spokesman said as things stand, 
there is "nothing" currently to 
suggest the fourth step - easing 
of all restrictions - cannot go 
ahead. 

The spokesperson said: 
“There still remains that there 
is nothing in the data currently 
to suggest Step 4 can’t go ahead 
at the earliest date. But we do 
need to look very closely at the 
data over this coming week, 
which will be crucial to decide 
and really to get a sense of the 
data, particularly on hospital-
isations and whether or not        
the excellent vaccine rollout 
programme has sufficiently       
severed that link between the 

increase in cases, which we      
always expected to happen, 
particularly after Step 3, and 
that subsequently leading to 
hospitalisations and deaths.” 

Asked if there is evidence of 
a third wave, the spokesman 
said: “We can see that the cases 
are rising in the UK, that is both 
due to the increased transmis-
sibility of the Delta variant, and 
to a certain extent the opening 
up of measures taken in Step 3.” 

Mr Hancock was pressed on 
whether the June 21 removal of 
restrictions could be postponed 
if the Indian variant data “gets 
bad” at the weekend. 

He told the BBC’s Andrew 
Marr Show: “We are absolutely 
open to doing that if that’s what 
needs to happen. We said in the 
road map that June 21 is the date 
by which we would not take 
Step 4 before that date and that 
we would look at the data. That 
is exactly what we are doing, 
so the road map was set up in 
order to be able to take these 
sort of changes into account.” 

 
Around 8 in 10 UK adults   
now have Covid antibodies 

 
Meanwhile, according to the 

Office for National Statistics 
(ONS), around eight in 10 adults 
in most parts of the UK now 
have COVID-19 antibodies. 

An estimated 80.3% of adults 
in England now have signs of 

immunity from either a vaccine 
or having had the virus in the 
past, blood test results for the 
week beginning 17 May suggest. 

This is up from seven in 10, 
or 69.9%, a month earlier. 

In Wales, the figure is 82.7% 
in the same week - up from 
66.8%; in Scotland it is 72.6%, 
which is up from 59.9%; and 
Northern Ireland's estimate is 
79.9%, which is up from 68.8%. 

The estimates are for people 
in private households and do 
not include settings such as 
hospitals and care homes. 

It takes between two and 
three weeks after infection or 
vaccination for the body to make 
enough antibodies to fight the 
coronavirus. They then remain in 
the blood at low levels, although 
these can decline over time to 
the point when tests can no 
longer detect them. 

The ONS said there is a clear 
pattern between vaccination 
and testing positive for COVID-
19 antibodies but the detection 
of antibodies alone is not a      
precise measure of the immunity 
protection given by vaccination. 

Once infected or vaccinated, 
the length of time antibodies       
remain at detectable levels in 
the blood is not fully known.  

It is also not yet known how 
having detectable antibodies, 
now or at some time in the past, 
affects the chance of catching 
the virus again.

A new part of the Golden 
Coast beach in Varosha, 
stretching to the Venus 

hotel, is almost ready. 
The beach is where Turkish 

President Tayyip Erdogan visited 
in November last year, having 
a ‘picnic’ with Turkish Cypriot 
leader Ersin Tatar and his wife. 

A pathway to the beach planted 
with palm trees has been com-
pleted and a place selling drinks 
and snacks has been created but 
is not open yet. Beach umbrellas 
and sunbeds have been set up 
on the beach although it has not 
yet been opened to the public. 

Part of the beach in the fenced 
city of Varosha has been in      
operation since 1975 in addition 
to three beachfront hotels but 
only for members of the Turkish 
army. This area is still fenced off 
to the public, and people are not 
allowed to pass through it to get 
to the new stretch of beach. 

On the stretch of Kennedy 

Avenue visitors have to use to 
access the beach, a large area 
has been levelled off although 
it is not clear what it will be used 
for. 

Changes have also been made 
to the Municipal garden, which 
has been cleaned up and it     
appears it will be reopened. The 
Turkish Cypriot press has recently 
reported that a National Cyprus 
Garden is to be created. 

Since part of the fenced area 
was opened in October last year, 
the streets that are now acces-
sible have been cleaned up        
although it is not possible to 
enter any of the building as they 
have been roped off and CCTV 
cameras installed. 

At the same time, some of  
the well-known buildings along     
the seafront have fallen into     
disrepair - the Faliro nightclub 
has collapsed, as has part of 
the outdoor areas of the nearby 
King George hotel.

New part of beach in 
Varosha set to open

UK launches action against Ryanair and BA over refunds
Britain’s competition       

authority said on Wed-
nesday it was launching 

enforcement action against 
Ryanair and British Airways 
over their failure to offer refunds 
to passengers who were barred 
from taking flights under lock-
down rules. 

During COVID-19 lockdowns 
across Britain, instead of offering 
refunds to those legally unable      
to fly, IAG-owned British Airways      
offered vouchers or rebooking 
and Ryanair providing the option 
to rebook. 

The Competition and Markets 
Authority (CMA) said the airlines 
might have breached consumer 
law and it had opened enforce-
ment cases against them. 

The regulator’s move comes at 
a desperate time for airlines that 
have been choked by 15 months 
of COVID-19 restrictions. 

Britain continues to discourage 

most travel, leading to worries that 
the industry is facing a second 
lost summer, putting the airlines 
under further financial strain. 

CMA Chief Executive Andrea 
Coscelli said the difficult environ-
ment for airlines did not mean 
consumers should be left unfairly 
out of pocket for following the law. 

“Customers booked these 
flights in good faith and were         
legally unable to take them due 
to circumstances entirely outside 
of their control. We believe these 
people should have been offered 
their money back,” Coscelli said 
in a statement. 

Ryanair said it welcomed the 
review of its policies and that it 
had paid refunds in justified cases 
after reviewing each case. 

British Airways said it had acted 
lawfully at all times. 

“It is incredible that the govern-
ment is seeking to punish further 
an industry that is on its knees, 

after prohibiting airlines from 
meaningful flying for well over a 
year now,” it said by email, saying 
any action taken against the         
industry threatened to destabilise 
it. 

Both airlines said they had         
offered their customers flexible 
booking policies and British        
Airways said it had issued more 
than 3 million refunds since the 

beginning of the pandemic. 
The CMA said it had written to 

both airlines and was seeking         
a resolution that might include       
refunds or other forms of redress 
for affected customers. 

The watchdog’s enforcement 
action could lead to court             
proceedings if a company persist-
ently fails to comply with its           
directives.

Presidential Commissioner 
Photis Photiou expressed 
his concerns over the 

decline in the numbers of     
missing persons’ remains that 
are located during excavations 
by the CMP, the Committee on 
Missing Persons, adding that 
the international community has 
a responsibility to exert pressure 
on Turkey to cooperate on the 
matter so that the ordeal of the 
families comes to an end and 
there is a closure. 

He also pledged once again 
that the issue of the missing      
persons remains a top priority of 
President Anastasiades and his 
government and they make every 
effort possible to give an end to 
the pain and sorrow of the families 
and everyone involved. 

Photiou said that each family 
has the right to have any informa-
tion available on the fate of their 
loved ones with facts and proof, 
adding that the struggle needs to 
continue. 

Speaking at a memorial service 

on Wednesday for the missing 
persons in the framework of the 
36th marathon of love for the mis-
sing persons, the Commissioner 
said that throughout the years the 
governments of Cyprus and 
Greece took initiatives to this end 
and along with the relatives of the 
missing persons tried to raise 
awareness and brief the interna-
tional community on the matter. 

He said that our efforts will  
continue despite the time that 
has passed, pointing out that we 
have a responsibility and a duty 
towards the relatives. 

Dramatic reduction in missing 
persons exhumations 



The General Secretary of 
AKEL, Andros Kyprianou, 
pointed out on Astra radio 

station that the identity of AKEL 
must not change, nor the political 
positions it expresses. 

He described the discussion 
that took place on Saturday in the 
plenary of the Central Committee 
as excellent, adding that more 
than 70 members expressed 
their views, and that their posi-
tions can help the Party identify 
weaknesses and move forward. 

Mr Kyprianou said that AKEL 
must again play a pioneering role 
in society. However, he noted that 
a similar discussion in the party 
took place in 2016 and decisions 
were taken then that were not 
implemented, something that 

must not be repeated today. 
Regarding the presidency of 

the House of Representatives, 
the General Secretary said that 
what should be the criterion is the 
political positions expressed by 
someone, not if he/she is a good 
person. He added that coopera-
tions should be made on the 
basis of political criteria and said 
that AKEL has had contacts with 
some parties.  

On Friday, Mr Kyprianou       
expressed his intention not to 
stand for re-election to the post 
of General Secretary of AKEL 
at the upcoming Party Congress. 

He said that he had              
announced his decision during 
the meeting of the Political Bureau 
last week, and it was accepted. 

He noted that he took the        
decision several months ago. 

As Mr Kyprianou pointed out, 
AKEL operates on a collective 
and not individual level. He 
characteristically stated that 
"each of us has his own share 
of responsibility. I, as the first 
among equals, have my own  
responsibilities." 

Replying to a question as to 
why he did not resign immediately 
after the election result, he said 
that it would be criminal to do so 
and that it would lead the Party 
to look inwards, especially since 
the AKEL Congress is approach-
ing, which will be called upon, inter 
alia, to elect a new leadership. 

Referring to the election results, 
the General Secretary said that 
there is sadness and disappoint-
ment, but this in no way must lead 
to introversion. He also stressed 
that the Party's collective bodies 
must discuss in a self-critical 
and sincere manner, without      
hiding things under the carpet. 

Regarding the discussions 
surrounding AKEL’s ideology, 
he stated that AKEL cannot be 
transformed into a labour party. 
More specifically, he stressed 
that, "I hear many say that AKEL 
must become a labour party. If 
this were to happen, the Party will 

lose its core. AKEL is a Marxist 
party that finds the strength to 
renew itself by following deve-
lopments in society.” 

Mr Kyprianou indeed added 
that AKEL is a patriotic party that 
is interested in issues of health, 
education and aspires to serve 
the interests of working people, 
workers, pensioners, young 
people and women. 

"Our political opponents  
managed to convey the idea that 
AKEL is something anachronistic. 
This has nothing to do with      
reality. On matters of principles, 
AKEL cannot make concessions," 
he added. 

Regarding the characteristics 
of the new General Secretary of 
AKEL, he stated that in his opinion 
he/she should be a person with 
devotion to the principles and 
policy of the Party, to be honest, 
sincere and be able to form a 
synthesis from various points of 
view heard. 

Finally, Mr Kyprianou noted that 
the General Secretary of AKEL 
must be able to make openings 
to society, whilst also stressing 
that several AKEL cadres do 
have these characteristics. 

He concluded that he will 
stand by the new leadership of 
the Party. 
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Andros Kyprianou: AKEL must again 
play a pioneering role in society

UK approves Pfizer 
jab for 12-15-year-olds

The UK's medicines regu-
lator has approved the 
Pfizer/BioNTech coronavi-

rus vaccine for 12 to 15-year-olds. 
The Medicines and Health-

care products Regulatory Agency 
(MHRA) said the decision        
followed a "rigorous review" of 
safety and effectiveness in that 
age group - and that the bene-
fits of having the COVID jab 
outweighed the risks. 

Dr June Raine, MHRA chief 
executive, said: "We have in 
place a comprehensive safety 
surveillance strategy for moni-
toring the safety of all UK-      
approved COVID-19 vaccines 
and this surveillance will include 
the 12- to 15-year age group." 

A Department of Health and 
Social Care spokesperson said 

the next step was for the Joint 
Committee on Vaccination and 
Immunisation (JCVI) to advise 
whether routine vaccination 
should be offered to those aged 
12 to 17. 

"We will be guided by the      
expert advisors and will update 
in due course." 

The Pfizer/BioNTech jab was 
approved for use in the UK for 
16 and 17-year-olds in December 
2020. The JCVI's current advice 
is that those aged 16-18 should 
be offered vaccination if they 
are in a priority Phase 1 group or 
they are the household contacts 
of someone who is immuno-
suppressed. 

There is no routine vaccination 
of under 18s currently under 
way.

New royal baby named after 
Queen and Princess Diana
The Duke and Duchess of 

Sussex have announced 
the birth of their second 

child, a baby girl whom they have 
named after Queen Elizabeth 
and his late mother Princess 
Diana. 

Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-
Windsor was born on Friday  
4th June at the Santa Barbara      
Cottage Hospital in California, 
with Harry in attendance. 

The birth follows a tumultuous 
year for the couple, who have 
stepped down from royal duties 
and moved to the United States 

to live more independent lives. 
“On June 4th, we were blessed 

with the arrival of our daughter, 
Lili. She is more than we could 
have ever imagined, and we       
remain grateful for the love and 
prayers we’ve felt from across 
the globe,” Harry and Meghan 
said in a statement. 

“Thank you for your continued 
kindness and support during this 
very special time for our family.” 

Both mother and baby were 
doing well and were back at 
home, their press secretary 
said. 

Lilibet was Queen Elizabeth’s 
childhood nickname. Harry and 
Meghan’s decision to name their 
daughter after the 95-year-old 
monarch came less than two 
months after the death of her 
husband Prince Philip. 

The baby’s middle name was 
chosen to honour her late 
grandmother Diana, Princess of 
Wales, who died in a Paris car 
crash in 1997. 

Harry and Meghan’s first 
child, Archie, was born in 2019. 

The first new drug for 
Alzheimer’s disease in 
nearly 20 years has been 

approved by regulators in the 
United States. 

The US Food and Drug         
Administration has granted      
approval for the medicine made 
by American pharmaceutical 
firm Biogen, despite warnings 
from some experts that results 
of trials failed to prove it could 
slow progress of the disease. 

The drug, Aducanumab, is 
given as an infusion every four 

weeks. 
It is the only drug that can 

likely treat the underlying disease, 
rather than manage symptoms 
like anxiety and insomnia accor-
ding to regulators Stateside. 

Around half a million people 
in the UK are affected by 
Alzheimer's and the move has 
today been backed by some 
dementia experts and charities. 

Alzheimer’s gradually attacks 
areas of the brain needed for 
memory, reasoning, communica-
tion and basic daily tasks.

New Alzheimer’s drug 
approved in the US
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Stelios welcomes easyCleaning in 
the easy family of brands

EasyGroup, the creator and 
owner of the easy family 
of brands (www.easy.com) 

has announced another impor-
tant extension of the brand into 
household cleaning products. 

By joining forces with David 
Pearce and Darren Mosley of 
www.easy-cleaning.co.uk, Sir 
Stelios Haji-Ioannou’s well known 
orange easy logo will be applied 

on millions and millions of pro-
ducts now sold at supermarkets 
and convenience shops up and 
down the UK, typically at signifi-
cantly lower prices than the high 
cost brands.  

The Norfolk-based company, 
employing around 300 people, 
now has the right to use the      
distinctive “easy get up” and 
Cooper Black font and on its   

extensive range of domestic 
cleaning products. These include 
bleach, washing-up liquid and 
laundry detergent as well as 
kitchen and bathroom cleaners. 

easyGroup has also made an 
investment in easyCleaning 
which will help to fund growth    
in this innovative and exciting     
sector. The newly easy branded 
easyCleaning products are as of 
this month available in hundreds 
of stores up and down the coun-
try including Poundstretcher and 
Home Bargains. 

easyCleaning joins the easy 
family of brands alongside          
easyJet, easyHotel, easyCar, 
easyBus, easyMoney, easy-
Storage to name but a few. 

Sir Stelios said: “I welcome 
this great new addition to our 
easy family of brands. It is signi-
ficant that during these troubled 
times when hygiene and clean-

liness are at the front of all our 
minds that we should now be 
introducing our famous brand into 
an important business sector. 

“The easy brand has always 
been about taking on the big 
guys. Now consumers will now 
have that extra choice when it 
comes to buying a major clean-
ing branded product. So watch 
out Unilever, P&G and Reckitt 
– make some shelf space for 
easyCleaning!” 

Darren Mosley, easyCleaning 
CEO said: “Joining forces with 
Sir Stelios and the wider easy-
Group family is an exciting        
development for the company. 
We look forward to maximising 
the opportunity to build on easy 
brand’s reputation for delivering 
exceptional customer value as 
we work to expand our range and 
reach in this important sector of 
the market.” 

Islington businesses get behind award scheme

Almost 1,000 high street businesses 
in Islington have got behind an award 
scheme that lets them show visitors 

they’re following all Covid-Safe guidelines, 
in the council’s latest move to safely revive 
its town centres. 

After a difficult year, Islington Council is 

supporting local businesses to reopen and 
welcome customers inside again in a safe 
and secure fashion. It is fantastic news for 
businesses and everyone they employ, but 
with safety the top priority the council decided 
to roll out the Covid-Safe Business Award 
scheme, giving customers the confidence to 
return to the high street. 

Local people can be reassured that all 
premises displaying the prominent ‘We are 
a Covid-Safe Business’ window sticker have 
been assessed by the council’s public pro-
tection team as following the current guidance 
on safety for both customers and staff. 

Jan Hart, the council’s Director of Public 
Protection and Regulation, said: “The last 
16 months have been the toughest in living 
memory for the majority of businesses in our 
high streets, and we have been working  
extremely hard behind the scenes doing 
everything we can to support them through 
the pandemic. 

“With lockdown restrictions easing, it is vital 
that local people know how they can enjoy 
their local area while still protecting Islington. 
The window sticker scheme is a great way 
for the council to continue that support by 
boosting public confidence in our high streets 

so they can return to being the thriving – and 
most importantly safe – hubs of our community. 

“These eye-catching signs, already in 
hundreds of traders’ windows, are small but 
important beacons of reassurance for visitors 
– a kite mark confirming the business is  
following all the current guidance on safety. 
We have had a fantastic take-up for this 
scheme among traders so far, and I must 
thank them too for playing their part in   
keeping the borough safe. 

“I urge any businesses who have not done 
so already to request a visit from us to advise 
on safety and help them get accredited too. 
This is one of many measures we are taking 
to help bring our high streets and communities 
back to life safely.” 

Supporters of the scheme include Pas 
Bertolino of Cypriot-owned Stasi Barbers & 
Academy in Junction Road, said: “We      
welcome the scheme, which will help give 
residents the confidence to return to their 
high streets and support local businesses.” 

The Covid-Safe Business Award scheme 
is one of several ways the council has      
supported local businesses and helped to 
protect jobs since the first national lockdown 
last March.

Cypriot Who’s Who: Share 
your story or achievement 

The Cypriot Who’s Who 
Directory leaves a legacy 
and documentation of 

over 100 years of achievements 
by the Cypriot diaspora, says 
President of the National Fede-
ration of Cypriots in the UK,      
Mr Christos Karaolis (pictured 
above). 

“It is a record of truth for the 
UK Cypriot diaspora and the 
broader global Cypriot Dias-
pora,” he added. 

“We have transitioned from a 
first generation to a second and 
third generation to a fourth gen-
eration over the last 100 years. 
We have built a phenomenal 
amount of captains in business 
and enterprise, leaders in politics, 
public services and civil society. 
And with subsequent genera-
tions, they can build on our work 
and leave a legacy and that can 
be documented.” 

So if you have a story or 
achievement to share, make 
sure you register for the Cypriot 

Who’s Who at www.cypriots-
worldwide.com 

Entrants are being invited for 
the new Greek Cypriots in the 
UK and Greek Cypriots World-
wide books.  

The publications are a snap-
shot of the worldwide Cypriot 
community today, a celebration 

of what they have achieved  
outside their homeland, and the 
greater potential that awaits 
them in the future. 

It is free to nominate yourself, 
or someone you feel deserves 
to be included - Cypriots who 
have contributed socially or pro-
fessionally to their communities, 
those involved in politics, media, 
business, sports, theatre, music 
and the arts, or who have       
carried out invaluable social 
and charitable work. 

For further information, visit 
www.cypriotsworldwide.com, 
call 07958 207 412 (UK) /  00357 
99 887 329 (Cyprus) or email 
info@cypriotsworldwide.com

Highland Angus Steakhouse in  
Southgate is ready to welcome you!

The Highland Angus Steak-
house in Southgate is open 
and ready to welcome you! 

Come in, relax and enjoy the food 

at this prestigious restaurant. 
Customers return time and 

time again to enjoy the delicious 
steaks the restaurant has to 

offer. Take your pick from Sirloin, 
Porterhouse, Rump, Fillet, T-Bone 
or Rib Eye! 

Or why not go Á La Carte? 
Select from classic or Mediterra-
nean starters and mains including 
Pastas, Grills, Veal, Chicken, Fish, 
Mediterranean specialities, and 
salads.  

Visit now - Highland Angus 
Steakhouse, 43 Cannon Hill, 
Southgate, London N14 6LH. 
Opening Hours: Monday 4pm – 
10pm, Tuesday – Sunday 12pm 
– 10pm. Book your table for 
Father’s Day - 0208 882 4897. 

Website: thehighland.co.uk
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Explore Enfield’s heritage, culture and art 
with the London Festival of Architecture

As part of the London  
Festival of Architecture, 
Enfield Council has cura-

ted an interactive map of the  
borough to help residents and 
visitors explore the borough’s 
diverse range of public spaces 
and buildings.  

The map of placemaking  
projects includes self-guided 
tours of Enfield Town and       
Edmonton, and also highlights 
other exciting locations that 

show how the Council cares for 
the communities, environment 
and buildings. 

Stops on the tours include 
mixed-use regeneration schemes, 
community projects, new homes 
and historic landmarks.  

The tours also highlight pro-
jects such as wetlands schemes, 
rain gardens and the work of 
local public artists produced  
during the coronavirus pandemic. 

Enfield Council’s Leader,       

Cllr Nesil Caliskan, said: “This 
is a really great opportunity to 
explore the borough and to 
demonstrate how Enfield Council 
values responsible design. We 
have strived through many place-
making projects to create an      
inclusive and caring built environ-
ment that reflects the diversity 
and strength of our communities.” 

Cultural highlights include the 
artists’ pedestrian crossings that 
were created in June 2020 as 
the borough was still feeling the 
impact of the coronavirus pande-
mic; a mural by King Owusu on 
Fore Street, an area that has 
secured funding from the Mayor 
of London to improve and revita-
lise public spaces; and hoard-
ings by Enfield artists Adam 
David, Karen Rubins and Duncan 
James that reflect the aspira-
tions of Enfield Council’s £6       
billion, 25-year Meridian Water 
regeneration programme that 
will bring 10,000 homes and 
thousands of new jobs to the 
borough. 

Those interested in architec-

ture and the built environment 
will not be disappointed by       
the opportunity to visit Dujardin 
Mews by Karakusevic Carson 
Architects and Maccreanor  
Lavington Architects and Enfield 
Town Library by Shepheard     
Epstein Hunter, both award- 
winning projects.  

For local heritage, where 
better to visit than the magni-     
ficent Forty Hall with a long       
history that stretches back to the 
17th century.  

The full list of locations and 
the map can be viewed at 
www.enfield.gov.uk/LFA.  

The tours are suitable for 
anyone on a bike, walking and 
for those with young children, 
buggies or using a wheelchair. 

The London Festival of           
Architecture is the world’s 
largest annual architecture       
festival. This year’s festival 
takes place during June and 
there will be a mixture of Covid-
secure programmes across       
the city, along with other digital 
events. 

“If you are lonely, I will call.  
I will leave an extra pint.” 

– Billy Bragg,  
“The Milkman of Human Kindness”  

 
Eastern Troubadour  

 
English singer-songwriter Billy Bragg was born 

in Essex, in 1957. He taught himself to play the 
guitar, and with his neighbour friend, Phil Wigg, 
released his first record ‘Life’s a Riot’ in 1983.   

Listening to BBC Radio One, he heard the       
legendary DJ John Peel say that he was hungry. 
Bragg left the five-a-side football match he was 
playing in, bought a mushroom biryani and rushed 
it to the BBC studios along with a copy of his  
first album. Peel played it – at the wrong speed, 
initially. 

Thirty-eight years later, with 17 studio albums, 
and 31 singles, Bragg has become a national      
institution. And he still tours.  

His biggest hit was “A New England”, as a cover 
version recorded by Kirsty McCall, getting to 
number 7 in the charts in 1985. McCall wanted       
a new verse for the song, so Bragg wrote one   
for her, in exchange for a cooked full English 
breakfast.  

 
Social warrior  

 
Jail Guitar Doors is an independent initiative 

which provides instruments for the rehabilitation 
of prisoners. Founded by Bragg, it takes its name 
from a song by The Clash.  

Billy writes: "In 2007, I received a request from 
a Dorset jail. Malcolm Dudley, a drug and alcohol 

counsellor at Guys Marsh prison, was using his 
skills as a musician to set up guitar classes to 
engage prisoners. Malcolm made progress with 
the inmates. However, their development was 
held back by the lack of instruments on which to 
practise between sessions. He asked for help. I 
grasped it – I know that playing guitar and writing 
songs helps you to process problems in a        
non-confrontational way.”  

Bragg delivered a dozen acoustic guitars and 
heard from the inmates themselves about the 
positive effects of Malcolm’s work.  

It is when prisoners are outside their cells, when 
they go to eat, or walk, or meet visitors, that their 
levels of anxiety are increased. A tense time, 
when incidents can happen. This is when conflicts 
arise – disagreements, fights, verbal abuse and 
bullying.   

When guitars were introduced, it dramatically 
reduced the number of punishable incidents. 
There was a calmer atmosphere. The wardens 
reported fewer stressful situations.  

 
Musical therapy 

 
Music has a similar effect on the human body 

as mindfulness and meditation: slowing the heart 
rate down, makes breathing slower and deeper, 

relaxes muscles, lowers blood pressure and         
increases the blood flow to the brain.  

Since 2007, Jail Guitar Doors has donated        
instruments to more than 20 prisons. Sponsorship 
from Gibson Musical Instruments has extended 
the reach beyond the UK. There's never been an 
incident in a British prison where someone has 
been attacked with a guitar.  

These guitars allow the prisoners to develop 
their skills and do peer to peer work. Prison staff 
have said that sitting down together, playing 
music and learning, has had an impact on        
prisoners – incentivising them to engage in their 
own outcomes. 

In 2009, the enterprise went stateside, with       
the help of guitarist Wayne Kramer. They’ve now       
delivered guitars to 50 prisons in the USA and 
maintain a waiting list of 60 more. They also        
provide song-writing sessions, lectures and       
concerts, with local musicians. 

The guitars are not gifts. They’re a message 
from the people who donated them, that they       
believe in the inmates – that they can re-join the 
rest of us. Prison tells people that they have no 
value in the world. The act of creativity is an          
argument against that negativity. 

 
James Neophytou 

Jailhouse Rock: Casting the first stone, in the key of  G

Haringey’s #ProudToProtect Covid-19 vaccine campaign
Haringey Council has 

launched an exciting     
social media campaign 

to celebrate everyone across 
the borough who’s getting       
vaccinated to help protect them-
selves and their loved ones 
from Covid-19. 

A statement said, “We want 
to encourage everyone who 
lives and works in the borough 
to share that they’ve had their 
vaccine and show everyone 
how proud they are. When it’s 
your turn to get the Covid-19 
vaccine, make sure you get       

involved by: 
- Sharing a picture or video 

of yourself getting the jab, with 
your vaccine card, or wearing 
your vaccination sticker 

- Telling us why you’re proud 
to be vaccinated (e.g. to protect 
your loved ones, to help get the 
world back to normal etc.) 

- Tagging us on Facebook, 
Twitter or Instagram: @Haringey-
Council and including the     
hashtag #ProudToProtect 

“Keep a look out, we’ll be        
re-sharing some of your pictures 
on our social media platforms. 

By telling those around you 
that you’ve had your jab, you’ll 
be encouraging others to have 

it when it’s their turn. So, thank 
you for doing your part to help 
to #KeepHaringeySafe.”

We gradually make our 
steps towards recove-
ring from the pandemic 

that hit us over a year ago. 
There is no doubt that we have 
been desperate to start witness-
ing the positive change with a 
lasting effect – a turning point 
that could lead us all to conti-
nuing with building up our hopes 
and planning for our futures 
more confidently. Whilst keeping 
our fingers crossed for that to 
happen, we remain exposed to 
news that brings further uncer-
tainty, reinforcing nothing other 
than the reality of life’s unpredict-
ability.  

As mentioned before, the 
message that we cannot take 
things for granted, was this time 
loud and very painful. So many 
had to experience great losses 
including those of loved family 
members, friends and colleagues. 
And for all the people affected 
by such losses, the idea of ‘life 
going back to normal’ does not 
really resonate, at present. In 
the physical absence of those 
dear to them, nothing feels the 
same or normal anymore.  

It is rather a time for mourning, 
healing, reflection, and a time to 
be respectfully patient to regain 
the strength needed in order to 

adjust. We acknowledge that 
such experiences have left   
families devasted along with so 
many others who still struggle 
to cope with severe consequen-
ces and irreparable damage.  

We can be sensitively mindful 
of how we have all been      
affected differently in our efforts 
to manage our Covid-19 related 
circumstances. Everyone tries 
to adjust in their own way and 
some of us will need more time 
than others, whilst understand-
ably many will need to do so by 
rushing back into their familiar 
ways of personal and social life. 
Yet others may feel compelled 
for the opposite.  Whatever way 
one tries to deal with that       
process of adjustment, taking 
enough time and making as 
much support available as      
possible along the way, will be 
of essence.    

 
Antony Sigalas  

 
Psychotherapist for the 

Alpha Care  
Counselling Services  

Tel: 020 8373 6287 
 

* The ACLT Counselling 
Service operates  

Monday & Thursday 

Going back to normal and  
recovering from the pandemic
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"Monty could've been the 
biggest star in the world if 

he did more movies."  
Elizabeth Taylor 

 
Edward Montgomery "Monty" 

Clift (October 17, 1920 – July 23, 
1966) was an American actor. His 
New York Times obituary noted 
his portrayal of "moody, sensitive 
young men." He is best remem-
bered for roles in Red River, The 
Heiress, A Place in the Sun, From 
Here to Eternity, The Young Lions, 
Judgment at Nuremberg and The 
Misfits. He received four Academy 
Award nominations during his 
career. 

Along with Marlon Brando and 
James Dean, Clift was one of the 
original method actors in Holly-
wood – yet has been largely for-
gotten among modern audiences.  

Clift was one of the first actors 
to be invited to study in the Actors 
Studio with Lee Strasberg and 
Elia Kazan. He also executed a 
rare move by not signing a 
contract after arriving in Holly-
wood, only doing so after his first 
two films were a success. 

Born in 1920 in Omaha,       
Nebraska, Clift was raised like 
an aristocrat, with a private tutor 
and frequent trips to Europe. While 
he never excelled at school, his 
extraordinary abilities as an actor 
showed early. By 15, Clift made 
his Broadway debut in Cole Por-
ter’s Jubilee. Over the next 10 
years, he earned prominent roles 
in plays by Tennessee Williams 
and Thornton Wilder, opposite 
stars like Fredrick March and 
Tallulah Bankhead. Hollywood 
repeatedly came courting, but he 
put off offers for nearly a decade, 
even turning down roles in classic 
films like East of Eden and 
Sunset Boulevard. 

At the age of 25, Clift finally 
moved to Hollywood. His first 
movie role was opposite John 
Wayne in Red River (1948).  

When director Peter Bogdano-
vich needed a movie to play as 
the final feature in the doomed 
small-town theatre in his film 
The Last Picture Show, he chose 
Howard Hawks' Red River. He 
selected the scene where John 
Wayne tells Clift, “Take 'em to 
Missouri, Matt!” And then there 
is Hawks' famous montage of 
weathered cowboy faces in close 
up and exaltation, as they cry 
“Hee-yaw!” and wave their hats 
in the air. 

Red River is one of the greatest 
of all Westerns when it stays 
with its central story about an 
older man (John Wayne) and a 
younger one (Clift), and the first 
cattle drive down the Chisholm 
Trail. Between Wayne and Clift 
there is a clear tension, not only 
between an older man and a 
younger one, but also between 
an actor who started in 1929 and 

another who represented the 
leading edge of the Method. 

Clift’s second movie was    
The Search. The 1948 Swiss-
American film directed by Fred 
Zinnemann, tells the story of a 
young Auschwitz survivor and 
his mother who search for each 
other across post-World War II 
Europe. 

Clift was nominated for an 
Academy Award for Best Actor.  

In order to avoid being type-
cast, Clift signed on for his next 
movie, 1949's The Heiress. The 
film is about a young naive 
woman who falls in love with a 
handsome young man, despite 
the objections of her emotionally 
abusive father who suspects the 
man of being a fortune hunter. 
The Heiress received universal 
critical acclaim and won four 
Academy Awards. 

Clift's performance in 1951's 
A Place in the Sun is regarded 
as one of his signature method 
acting performances. He worked 
extensively on his character, 
and was again nominated for an 
Academy Award for Best Actor.  

The film tells the story of a 
working-class young man who 
is entangled with two women: 
one who works in his wealthy 
uncle's factory, and the other a 
beautiful socialite. 

The film was directed by 
George Stevens and stars Clift, 
Elizabeth Taylor and Shelley 
Winters. It was a critical and 
commercial success, winning six 
Academy Awards and the first-
ever Golden Globe Award for 
Best Motion Picture – Drama.  

The film received added media 
attention due to the rumours 
that Clift and co-star Taylor were 
dating in real life.  

After an almost two-year 
break, in the summer of 1952, 
Clift committed himself to three 
more films: I Confess, to be       
directed by Alfred Hitchcock; 
Vittorio De Sica's Terminal      
Station; and Fred Zinnemann's 
From Here to Eternity. 

From Here to Eternity was 
based on the novel by James 
Jones. The picture deals with 
the tribulations of three U.S. 
Army soldiers, played by Burt 
Lancaster, Frank Sinatra and 
Clift stationed on Hawaii in the 
months leading up to the attack 
on Pearl Harbour. Deborah Kerr 
and Donna Reed portray the 
women in their lives. 

The film won eight Academy 
Awards out of 13 nominations, 
including awards for Best Picture. 

On the evening of May 12, 
1956, while filming Raintree 
County, Clift was involved in a 
serious auto accident when he 
apparently fell asleep while 
driving and smashed his car into 
a telephone pole minutes after 
leaving a dinner party at the 

Beverly Hills home of Elizabeth 
Taylor, and her second husband, 
Michael Wilding. He suffered a 
broken jaw and nose, a fractured 
sinus, and several facial lacera-
tions, which required plastic 
surgery.  

After a two-month recovery, 
Clift returned to the set to finish 
the film. Despite the studio's con-
cerns over profits, Clift correctly 
predicted the film would do well, 
if only because moviegoers 
would flock to see the difference 
in his facial appearance before 
and after the accident. Although 
the results of Clift's plastic       
surgeries were remarkable for 
the time, there were noticeable 
differences in his facial appear-
ance, particularly the left side  
of his face, which was nearly 
immobile. As a result, Clift's 
health and physical appearance 
deteriorated considerably from 
then until his death. 

Clift never physically or emo-
tionally recovered from his car 
accident. His post-accident     
career has been referred to as 
the "longest suicide in Hollywood 
history" by acting teacher        
Robert Lewis because of Clift's 
subsequent abuse of painkillers 
and alcohol. He began to behave 
erratically in public, which      
embarrassed his friends. Never-
theless, Clift continued to work 
over the next ten years. His next 
three films were The Young Lions 
(1958), Lonelyhearts (1958), and 
Suddenly, Last Summer (1959).  

In 1959 Clift turned down what 
became Dean Martin's role as 
"Dude" in Rio Bravo, which would 
have reunited him with his         
co-stars from Red River, John 
Wayne and Walter Brennan, as 
well as with Howard Hawks, the 
director of both films. 

Clift then co-starred in John 
Huston's The Misfits (1961), 
which was the final film of both 
Marilyn Monroe and Clark Gable.  

The film was a commercial 
failure at the time of its release, 
but received positive critical 
comments for its script and  
performances, and is highly       
regarded today. 

Despite on - set difficulties, 
Gable, Monroe and Clift deli-
vered performances that modern 
critics consider superb.  

His last two movies, the John 
Huston-directed “Freud,” and the 
forgotten “The Defector," were 
not memorable or well received. 
But just prior to those two films, 
even in his shattered state, Clift 
had one last moment of great-
ness. A heart-breaking moment 
of beauty. 

The movie was “Judgment At 
Nuremberg” (1961), which tells 
the story of one of the trials that 
were held in Germany after 
World War II to prosecute Third 
Reich officials for war crimes. 

Clift played a mentally challenged 
young man named Rudolph 
Petersen, a survivor of a concen-
tration camp who was sterilized 
by Nazi doctors. 

This was Clift's last nomination 
for an Academy Award for Best 
Supporting Actor, a 12-minute 
supporting part – 12 minutes of 
acting genius.  

He was set to play in Elizabeth 
Taylor's Reflections in a Golden 
Eye (1967), when he died on the 
early morning hours of July 23, 
1966 at his home at age 45. His 
body was found by his live - in 
personal secretary/companion 
Lorenzo James who found Clift 
lying on top of his bed, dead from 
what the autopsy called "occlu-
sive coronary artery disease." 

Following a 15-minute funeral 
at St. James' Church attended 
by 150 guests, including Lauren 
Bacall, Frank Sinatra, and Nancy 
Walker, Clift was buried in the 
Friends [Quaker] Cemetery, 
Prospect Park, Brooklyn, New 
York City.  

 
Extract from Who the Hell’s 
in it? by Peter Bogdanovich 

  
Filmmaker and writer Peter 

Bogdanovich recalls meeting the 
actor Montgomery Clift four years 
after Clift had been involved in 
a car accident, which left him 
partially disfigured. 

A Rolls Silver Cloud pulled up 
in front of the New Yorker movie 
theater one afternoon around 
four, and a tall, stately woman 
got out, followed by a thin, frail 
man whom I immediately recog-
nized as Montgomery Clift. As 
though in somewhat of a trance, 
the two of them – the lady, we 
found out later, was Mrs. Walter 
Huston – made their way into the 
theater, where we were running 

a couple of Hitchcock pictures. 
One of them was I Confess 
(1953), starring Clift, and I guess 
that was the reason they had 
come all the way up to 89th 
Street and Broadway that grey 
spring day in 1961. 

…Here it was about eight 
years after Clift had acted in it, 
and I Confess was on the screen; 
I was standing at the back of the 
theater watching. About halfway 
through, I saw Clift come up the 
aisle, slumped over, weaving a 
little. At the back, he lit a cigarette 
and turned  to look at the screen 
again. I came up and said I worked 
there. He was polite. I said I liked 
the picture and asked if he did. 

The huge image on the screen 
at that moment of his pre-acci-
dent beauty must have seemed 
to mock him. He turned away 
and looked at me sadly. “It’s…
hard, you know.” He said it slowly, 
hesitantly, a little slurred. “It’s 
very…hard,” he said. I nodded. 
He looked back at the screen. 

A few steps away was a “request 
book” Talbot (the cinema owner) 
had set up for his patrons. It was 
a large lined ledger in which 
audiences were encouraged (by 
sign and trailer) to write down 
what movies they would like to 
see. I told Clift about the book 
and said I wanted to show him 
something. He followed me over, 
puffing his cigarette absently. I 
leafed through the book quickly 
and found the page on which I had 
noticed a couple of days before 
that someone had scrawled in 
large red letters: “ANYTHING 
WITH MONTGOMERY CLIFT!” 

The actor stared at the page for 
several moments. “That’s very… 
nice,” he said, and continued to 
look down. ”That’s…very nice'” he 
said again, and I realized he was 
crying. He put his arm around 

me unsteadily and thanked me 
for showing it to him. Then he 
turned and walked back down 
the aisle to his seat. 

When the picture was over, he 
and Mrs. Huston came out of the 
theater. I was standing outside. 
He waved to me gently and they 
got back in the Rolls-Royce and 
it was driven away. He made only 
two films more before he died 
five years later at the age of forty-
six – a lost poet from Omaha, 
Nebraska, the most romantic and 
touching actor of his generation. 

 
Top 10 Films 

 
The Search (1948) 
Director: Fred Zinnemann 
 
Red River (1948) 
Director: Howard Hawks 
 
The Heiress (1949) 
Director: William Wyler 
 
A Place in the Sun (1951) 
Director: George Stevens 
 
I Confess (1953) 
Directors: Alfred Hitchcock 
 
From Here to Eternity (1953) 
Director: Fred Zinnemann 
 
The Young Lions (1958) 
Director: Edward Dmytryk 
 
Wild River (1960) 
Director: Elia Kazan 
 
The Misfits (1961) 
Director: John Huston 
 
Judgment at Nuremberg (1961) 
Director: Stanley Kramer 
 

Source:  
wikipedia, www.vanityfair.com, 

www.bfi.org.uk,  
www.rogerebert.com, 

www.theguardian.com and 
www.cmgww.com

Edward Montgomery Clift
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Father 
 
Florian Zeller originally wrote 

this as a stage play, which was 
adapted by Christopher Hampton, 
and was one of the most acclaimed 
productions in the West End and 
on Broadway of recent years. 
Kenneth Graham won every award 
going in the UK and Frank Langella 
won the Tony in New York. Now 
Zeller and Hampton transport their 
claustrophobic play about dementia 
to the big screen with much ease 
and imagination.   

Anthony Hopkins is the perfect 
casting and under Zeller’s direction 
he delivers a spellbinding perfor-
mance as the eponymous hero. 
He plays Anthony, a fiercely inde-
pendent man who refuses any 
assistance from his daughter Anne 
(Olivia Colman). She needs to 
make some changes before she 
moves to Paris with her partner, 
but her father is adamant to        
remain all alone without any care 
in his apartment… 

It is a deceptively simple       
premise about ageing and losing 
one’s mind, but the story is told 
with such sensitivity and depth 
that will move even the coldest of 
hearts. Hopkins is phenomenal 
giving his best performance since 
probably THE REMAINS OF THE 
DAY and is a worthy winner of his 
second Oscar, while Colman is 
simply magnetic as his long-     
suffering daughter.  

The staging reminded me of 
Roman Polanski’s REPULSION, 
even though that was a totally  
different genre. A magnificent  
cinematic experience! 

 

Kala Azar 

A Greek film, co-produced with 
The Netherlands, written and       
directed by visual artist Janis Rafa 

(Rafailidou), who makes a striking 
feature film debut. She sets the 
action of her intriguing film in a 
desolate landscape, where a 
young couple spend their time 
driving across the country collecting 
dead animals for cremation. They 
also visit people who lost their pets 
and perform death rituals to ease 
their pain…  

A highly original and bizarre 
film, whose title refers to a mortal 
canine disease. Penelope Tsilika 
and Dimitris Lalos work brilliantly 
together as the symbiotic couple, 
whose work for the crematorium 
makes them question their own 
existence.  

Rafa directs with assurance and 
shoots many scenes through      
obstacles, whether they are car 
windows, tree leaves or grass and 
her perfectly framed compositions 
are simply a work of art. (MUBI) 

 

Me Myself And Di 

This nostalgic comedy tells the 
story of Janet (Katy Clayton), a 
30-year-old virgin from Bolton, 
who cannot believe her luck when 
she wins a free trip to a North Wales 
holiday camp. The problem is that 
no one wants to go with her until 
her best friend Diana (Lucy Pinder) 
reluctantly agrees to accompany 
her….  

The film works thanks to        
Clayton’s lovely and fresh perfor-
mance which reminded me of 
Toni Colette in her breakthrough 
role in MURIEL’S WEDDING. The 
rest of the characters are verging 
on the stereotypical, similar to a 
CARRY ON film, but thankfully 
Clayton’s energy and love for 
“Bollywood” is infectious! 

 

Shiva Baby 
 

An assured debut from 
writer/director Emma Seligman, 

who tells the story of free-spirited 
college student Danielle (Rachel 
Sennott). She reluctantly agrees 
to attend a shiva to please her 
parents, but during this Jewish day 
of mourning Danielle has a few 
embarrassing encounters espe-
cially when her supposedly single 
lover arrives with his wife and 
newborn baby… 

It feels authentic and real and 
is probably drawn from Seligman’s 
own experiences. Her enjoyable 
comedy benefits tremendously 
from Sennott’s engaging perform-
ance! (MUBI) 

 

Running Against 
The Wind 

An ambitious project from       
director Jen Phillip Wehl, who sets 
his action in Ethiopia and follows 
the story of two twelve-year-old 
boys who grow up together in a 
remote rural village. They are       
inseparable and support each 
other throughout their childhood 
but when they become adults 
Solomon (Mikivas Wolde) goes 
to the capital Addis Ababa with 
dreams of becoming a photo-
grapher, while Abdi (Ashenafi      
Nigusu) remains at home and  
begins to train as a long-distance 
runner… 

A powerful film, perhaps a touch 
too long, which examines the      
unbreakable bond of friendship 
despite the circumstances. It is 
good to see a film boasting strong 
production values filmed entirely 
in Ethiopia! (Eureka Entertainment) 

Ellie & Abbie 
(And Ellie’s 
Dead Aunt) 

An eccentric comedy from 
Australia by Monica Zanetti, who 
writes and directs this likeable 
coming of age story. Ellie (Sophie 
Hawkshaw) falls for her classmate 
Abbie (Zoe Terakes) and after she 
comes out to her mum (Marta 
Dusseldorp) things take an unex-
pected turn; her dead aunt Tara 
(Julia Billington), a lesbian activist, 
comes out of thin air and insists 
of being Ellie’s fairy godmother… 

The main premise may be       
familiar, like the recent THE PROM 
for example, but Zanetti creates 
endearing characters worth root-
ing for. 

 

The Hands  
Of Orlac 

Celebrated German Expres-
sionist director Robert Wiene had 
a huge international success with 
his silent classic THE CABINET OF 
DR CALIGARI, which was made 
in 1920 and turned the magnificent 
actor Conrad Veidt into a global 
star. Their winning collaboration 
continues with this compelling 
medical horror thriller based on 
Maurice Barnard’s ground-break-
ing novel, which tells the story of 
Paul Orlac, a concert pianist, who 
loses his hands following a catas-
trophic train crash but is given a 
new pair that once belonged to 
an executed murderer….  

Veidt is an expert in conveying 
paranoia and this tailor-made tale 
is superbly directed aided by 
amazing designs. (Blu-ray from 
Eureka Entertainment)  

 
THE AMUSEMENT PARK:       

A strange project for George A. 
Romero, who was commissioned 
by the Lutheran Society to highlight 
the pains and humiliations of the 
elderly in America of the early 
seventies. An old man finds himself 
in an amusement park and feels 
totally isolated amongst a crowd 
of totally indifferent people… 

Like an episode of “The Twilight 
Zone” perhaps - a real collector’s 
item! (SHUDDER) 

georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

In a period of transformational 
change eccentrics and odd-
balls come into their own, 

their foibles and idiosyncratic 
behaviour the perfect antidote 
to restrictions and curfews. 
For most of the time they live 
in a world of their own creating 
scenarios which seem very 
strange to us mere normal 
mortals. So it is with Amélie 
(Criterion Theatre), a cute and 
quirky musical adaptation of 
the 2001 film. Amélie Poulain, 
a Parisian waitress wanders 
around her beloved home city 
searching for the next wacky 
episode with humanity, encoun-
tering a range of eclectic charac-
ters along the way who she tries 
to mould and manipulate into 
an understanding of her ebullient 
universe. You may get lost along 
the way but that is part of the 
attraction of Michael Fentiman’s 
childlike and kinetic production.  

The event that triggers 
Amélie’s search is the car crash 
that killed Princess Diana in 
1997. This, somewhat bizarrely, 
then again Lady Di did impact 
people in all sorts of ways, is 
the catalyst for her setting off 
to find the person who owns 
the box of toys she recently 
discovered hidden away in her 
flat. It has the feel of a Hans 
Christian Andersen fairy tale 
and in Audrey Brisson it has 
the ideal actor to interpret the 
role bringing a physicality and 
Gallic charm to Amélie that is 
enchanting. Even without having 
read the programme notes it 
was immediately noticeable that 
she had the demeanour and 
movement of a circus trained 
artiste so it came as no surprise 
that she spent time performing 
with Cirque du Soleil. Small       
in stature her charisma and 
presence light up the stage as 
she flits about like a little girl 
having fun in the Parisian mad-
ness, her awkwardness and 
mood swings demonstrating 
an underlying unhappiness.  

The characters encountered 
are a colourful bunch including 
an Elton John lookalike who 
sings at Amélie’s imagined       
funeral. Another episode of a 
deluded soul living her life        
vicariously through others. Much 
more France’s lovely lily than 
England’s rose. All sorts of other 
odd bods hang out at the bistro 
at which she works and during 
one scene, encouraged by       
an animated Amélie a rotund 
plumber makes out with a      
delightful Madame in the      
boudoir. The cast of actor      
musicians are a talented com-
pany who switch character and 
instruments with consummate 
ease. Her gnome obsessed 
father played by an excellent 
Jez Unwin makes you under-

stand why the rejected daugh-
ter has turned out so deluded 
and dejected. Obsessives are 
a constant in her life and she 
falls in love for photo booth 
wackadoo Nino. The final silent 
moments as they express their 
desire for each other are beau-
tifully moving and sweet.  

Creatives Craig Lucas (book), 
Daniel Messé (music and lyrics) 
and Nathan Tysen (lyrics) have 
done a fine job in adapting the 
eccentricities of the film which 
works in places but the self 
deprecating undertone is some-
times a little too smug. The music 
and theatricality is initially      
engaging and quirky but loses 
its likeability as the production 
outstays its welcome. Top marks 
however go to Madeleine      
Girdling’ gorgeously crafted 
design which evokes Parisian 
café culture and the playfulness 
of nonconformist life. Upright 
pianos act as bookends and 
contain all sorts of props and 
gadgets and at one point they 
light up to reveal a cabinet of 
luminous wobbling dildos. The 
lampshade that regularly lifts 
Amélie up into her apartment 
is a nice touch adding an extra 
dimension of a child at play in 
an adult world which she finds 
difficult to navigate. And the 
moral of the story? Love is all 
you need. 

Meanwhile, Iasonas Goode-
nough is in musical heaven… 

Last Friday’s matinee concert 
at The Royal Festival Hall was 
a gem. The Philharmonia’s 
first live London concert for over 
a year and also Esa-Pekka 
Salonen’s last as the orchestra’s 
Principal Conductor. The pro-
gramme featured Beethoven 
(First Symphony), Stravinsky 
(Symphonies of Wind Instru-
ments) Sibelius (Symphony No. 
7) and Liszt (Piano Concerto 
No. 2). Pianist Yefim Bronfman 
interpreted the Liszt magnifi-
cently with beautifully crafted 
playing bringing out the rich-
ness and colour of the melodic 
phrases. Beethoven’s First 
Symphony and Sibelius’s last 
stand at opposite ends of the 
Romantic era. Both were      
revelations to me and listening 
to the Beethoven showed how 
he began to redefine what         
a symphony could be. The     
Stravinsky, in complete contrast, 
provided an altogether ethereal 
sound. Salonen conducted with 
spirit and nuance giving the 
socially distanced audience 
an afternoon delight.  

 
Amélie, The Musical – 

www.criterion-theatre.co.uk 
 

The Philharmonia - 
www.philharmonia.co.uk/ 

whats-on

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Le cirque  
de l’amour 
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It is a fact that using colours 
can transform the way we 
feel, our mood reflection and 

what it says about us. We all 
know how green pastures make 
us feel relaxed and calm, which 
is why they have often used it in 
a doctors/dental surgery, psycho-
logy practices and meditation 
areas, along with other places 
that need an area of relaxation.  

So how much relaxing have 
you been doing, what do you 
need in your life right now? Is it 
a little excitement? Then it is time 
to step up and out, to use some 
wild and the unconventional to 
create what you want. Is your 
home environment or wardrobe 
full of beige, magnolia, brown or 
black? Do you have any room or 
area that is a little colourful and 
wild? Is your clothing choice, hair 
colour all in the safe category? 

Then it is time to bring out a       
little wild in and around you! I 
am not saying you should go on 
a crazy rollercoaster ride or start 
gambling, I am merely saying 
we all at times need to get out 
of the safe zone and bring out 
a little wild in us. So do something 
crazy and let's throw caution to 
the wind, don't worry what others 
may think about you, just do it 
for you and you alone. People 
will say what they want to say 
anyway or find something else 
to say. So do what you want       
to do, just for you. I have some 
friends who dress real zany      
different and not like your aver-
age person, but you know what, 
neither is their beautiful, bold 
personality like any average. 
They are kind, caring, uplifting, 
bold personalities that bring 
sunshine to a rainy day and a ray 

of sunshine to all they cross 
paths with. 

Some people are naturally wild 
free spirits, while others need a 
little cohesion to bring it out in 
them. So wild leaders help your 
friends to bring out their inner 
wild, help them step into the wild 
zone and do some things they 
have always wanted to do but 
were either suppressed, worried 
about what others may think, or 
just not daring enough to do it 
alone. Help them with introduc-
tory steps to something new and 
take them out of their comfort 
zone. 

So turn some of those comfy, 
safe areas into a free, wild       
butterfly space. You can start 
by adding a little colour and 
whacky different to the home 
and garden space. Be creative 
and do something not in the 

basic standard of your environ-
ment - not sure what to do to 
make a change, ask an unre-
stricted friend. You don't have 
to paint walls bright red or silver, 
start with some accessories in 
wild print or colour, like cushions 
or pictures. When you adjust 
and are comfortable with those 
changes, you can take it a step 
further. Time to make a personal 
change in appearance, be it 
clothing, colour, style, then hair 
colour or style, nails etc.  

Next is the action plan for 
doing something you have been 
wanting to do but never got the 
time or chance to do for some 
time, or in fact ever got round to 
doing so. Learn sword fencing, 

archery, horse riding, roller 
skating, sky diving, martial arts 
or just go glamping, even in 
your fun friend’s garden. Do 
things with some friends or 
partner until you are ready or 
feel safe to do it alone.  

Throw a wild theme or         
costume party, where everyone 
has the chance to bring out 
their craziness and wild side. 
Get the music on and party hard 
with singing and dancing as 
you entertain others as well as 
yourself. Be the life and soul of 
any party! We had long enough 
being stuck and confined to      
restrictions and deprivation. 
Don't hold back or allow your-
self to become dull humdrum 

because it goes with your age; 
age is only a number and it is 
not compulsory to conform to an 
age restrictive action. Act how 
you feel and are capable of doing 
so, not how you are expected to 
by others and their age related 
attitude. Get that youthful zest 
into your life and just go for it 

Whatever it is, book up, set it 
up and do it. Life is for living in 
the moment now, as we don't 
know what tomorrow, next week, 
month, or year holds and brings!  

Get wild and live a colourful 
life! 

Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Put a little wild into 
your life

Cooking with Loulla Astin 
Cherry Jam / Μαρμελάδα Κεράσι

Cherries are in season now 
so take this opportunity 
to make Cherry Preserve 

(Jam) / Glyko (Marmelatha).  
Mulberries, loquats and 

cherries are the first fruits to    
appear, they remind you that 
summer is here! Celebrate this 
glorious time of year by making 
these fabulous fruits into γλυκό 
του κουταλιού (spoon sweets). 

Simple to make, good on toast, 
in cakes or with vanilla ice cream. 
They also make great gifts for 
family and friends.  

  
Ingredients: 

1 kilo dark cherries 
700g sugar with pectin 
½ cup water 
Juice of 1 lemon 
1 tsp Vanilla extract 
 

Method: 
Wash and pit the cherries, 

working over a bowl to catch 
the juices. Cut them in half or 
smaller if you prefer. 

Tip the cherries into a large 
heavy-based saucepan with the 
sugar, and leave for a couple of 
hours to soak up the sugar. 

Place the pan over medium 
heat, adding the water and 
lemon juice, and heat through, 
stirring with a wooden spoon 
until sugar dissolves. Bring to a 
rapid boil, stirring from time to 
time and skimming any foam 
from the top.  

Cook for about 25 minutes  
or until it has reduced and 

thickened. 
Place a small saucer in the 

freezer for 10 minutes. Test       
the jam to see if it’s ready by        
dropping a little jam onto the 
chilled plate, leave for 30      
seconds and run your finger 
through - it should wrinkle, or 
use a thermometer - it should 
reach 105c, if not then boil it for 
few minutes more. 

Ladle into sterilised jars,      
top with waxed discs, cool and 
seal, then label.

Buy one get one free with Greek Deli 2 U 
Your must-have Cypriot 

essentials are included 
in a special offer for a 

limited time only!  
Warm weather is finally here 

and Greek Deli 2U have got  
everything you need for a BBQ 
in the sunshine this week, from 

Halloumi to Pitta bread and Beer, 
and even refreshing ice cream 
for the perfect treat! Or how about 
a much needed homemade 
Frappe using their Frappe whisk!  

Head over to www.greek-
deli2u.co.uk to shop now! 

Local customers can Click and 

Collect, with orders ready for 
same day collection from the 
Greek Deli 2 U warehouse in 
Potters Bar.  

Follow them on Instagram and 
Facebook @greekdeli2u to be 
the first to know about special 
offers and latest products. 



Cyprus stray dog stars in new  
Disney movie Cruella 

A stray dog called Bobby (pictured centre), rescued from the 
streets of Cyprus, features in Disney’s blockbuster Cruella as 
the canine sidekick of actress Emma Stone. 

According to the Daily Mirror, a charity called Rehoming         
Cyprus Dogs saved Bobby, who was eventually adopted by    
Hollywood animal trainer Julie Tottman in 2019, before going 
on to be one of the film’s main stars. 

“Bobby is one of the easiest rescue animals I have worked 
with. He’s so natural, he picks the acting up and he thrives doing 
it,” Tottman told the Daily Mirror. 

“You get a bit more on set from a rescue animal because it’s 
like they have seen the bad and are so grateful, and they love 
and adore you for saving them.  

“I always cry, it’s lovely when they do their first scene knowing 
where they have come from. The world writes them off, but I know 
from experience that rescues are often the hardest working, 
most loyal and loving animals.” 

Tottman had to coach Bobby on how to catch a necklace thrown 
to him by the villain, crawl under a table, and deliver Stone’s 
lunch in a sandwich bag. Bobby’s biggest task took a month of 
training, with a scene where he had to save Cruella from a fire 
while she was tied to a chair. 

The 101 Dalmatians prequel, now available on Disney+ and 
in cinemas, shares the origin of Cruella and how she came to 
hate Dalmatians.

 31      | Thursday 10 June 2021

Andrea Georgiou 

Ego Gennithika 
Xana, the new  
single from  
Antonis Remos   

 
Following on from the        

success of Otan Se Rotisane, 
released in the autumn, and 
which remained in the Top 20   
of the Greek Airplay Chart for 
nearly seven months, Antonis 
Remos is back with a brand 
new single in time for the 
summer! 

Titled Ego Gennithika Xana, 
the track, which will feature on 
his upcoming new album, is        
a feel good, uplifting number 
that will have you dreaming of 
summers in Greece.  

It gives a strong message      
of optimism after the difficult 

months we have endured due 
to the pandemic. 

The song is composed by 
Manos Pyrovolakis and Giannis 
Stigas, with lyrics by Nikos     
Moraitis and production by 
George Kyvellos. 

Ego Gennithika Xana will      
be released by Panik Records 
on Friday 18 June and is now 
available for pre-save on all 
digital stores and streaming 
platforms.  

From Monday 14 June, it will 
be aired on selected radio       
stations in Greece. 

An impressive accompanying 
music video will be revealed      
on Saturday 19 June, which 
also happens to be Remos’ 
birthday. Watch out for it on      
the singer’s official website - 
www.remosmusic.com - and  
on Panik Records YouTube 
channel.

In case you don't keep up  
with them on social media, 
singer-songwriter Ed Sheeran 
and actress Courteney Cox are 
friends in real life! 

Just days after Friends: The 
Reunion premiered, Courteney 
posted even more Friends     
nostalgia in an iconic Instagram 
video with Ed. 

The video, which now has over 
3 million likes, featured the pair 

re-creating Ross and Monica's 
iconic dance - ‘the routine’ - from 
Friends! 

The world was first graced with 
this incredible choreography 
during Friends Season 6, Episode 
10, "The One With the Routine." 
In the episode, Ross and Monica 
break out their old middle school 
choreography in hopes of awing 
the crowd at Dick Clark's New 
Year's Rockin' Eve.

Courteney Cox and Ed Sheeran            
re-create iconic Friends dance routine
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Stefanos Tsitsipas reaches 
French Open semi finals
Stefanos Tsitsipas and     

Alexander Zverev both 
have been viewed as  

potential future stars of tennis. 
Both have come close to Grand 
Slam titles. 

Now the pair of 20-somethings 
will meet each other for a berth 
in the French Open final after 
straight-set quarterfinal victories 
Tuesday. It will be the youngest 
matchup in the men’s semifinals 
at Roland Garros since a couple 
of guys named Rafael Nadal and 
Novak Djokovic met in 2008. 

The No. 5-seeded Tsitsipas 
reached his fourth major semi-
final - and third in a row - by 
upending No. 2 Daniil Medvedev 
6-3, 7-6 (3), 7-5 at Court Philippe 
Chatrier in the last no-spectator 
night session of this year’s tour-
nament. 

“I feel privileged that I’m in that 
position, and I feel obviously I’ve 
put in a lot of daily hard work (that) 
has been a key element of me 
being here,” Tsitsipas said. “But, 
you know, my ego tells me I want 
more.” 

He escaped two set points held 
by two-time Slam runner-up 
Medvedev at 5-4 in the second, 
but otherwise required only 
slightly more work than was     
demanded of 2020 U.S. Open 
finalist Zverev in his 6-4, 6-1,   
6-1 victory over 46th-ranked 
Alejandro Davidovich Fokina. 
That put No. 6 Zverev in his third 
career Slam semifinal, first in 
Paris. 

Tsitsipas is a 22-year-old from 
Greece. Zverev is a 24-year-old 
from Germany. Both have won 
Masters 1000 titles on red clay 
this year. Both have won the 
season-ending ATP Finals. Both 
intend to - and, truthfully, are 
expected to - claim one of the 
four biggest prizes in their sport. 

“Obviously, the Grand Slams 
are the tournaments that we want 
to win the most,” Zverev said. 
He showed that quality at a key 
juncture Tuesday. 

Zverev did not want to believe 
that Davidovich Fokina had 
saved a break point with a shot 
that landed on - or was it merely 
near - a line in the fourth game. 

Instead, Zverev grabbed 16 
of the remaining 19 games. 

“I’m maybe a little bit calmer 
at the tournaments,” he said. “But 
the end goal hasn’t changed.” 

For Tsitsipas, who goes into 
Friday with an 0-3 mark in Slam 
semifinals, the key moment came 
late in the second set. 

Medvedev, who suddenly found 
his footing on clay this year after 
arriving in Paris with an 0-4     
career record at the French Open, 
sort of snapped to and made 
things interesting. Indeed, Med-
vedev made so much headway 
that he held a pair of set points 
after Tsitsipas dumped an over-
head into the net and was forced 
to serve at 15-40 while trailing 
5-4. 

But Medvedev let Tsitsipas out 
of the predicament with a bad  
return of a second serve, followed 
by a flubbed forehand, and soon 
enough it was 5-all. 

Less than 15 minutes later, 
Tsitsipas hit a swinging forehand 
volley winner to close out that set 
and was on his way to his second 
win in eight career meetings 
against Medvedev. 

“To be honest, the biggest 
diffe-rence was the surface,” 
Medvedev said, “but when I say 
this, I finally do not say it in a 
way, ‘Oh, I cannot play on clay! 
Mamma mia!’ or whatever. It’s 
just that his shots were better 
on clay.” 

While Medvedev briefly led by 
a break in the third, Tsitsipas 
pulled even, then broke after 
being down 40-love in the last 
game. He closed his victory with 
a passing shot winner off a return 
when Medvedev charged the 
net behind an underarm serve 
on match point. 

“Didn’t work out at all,” Med-
vedev said. Tsitsipas’ take? He 
called it “a very millennial shot.” 

Greek tennis champ Maria Sakkari            
advanced to the quarters of the French 
Open tournament on Monday, after  

dumping last year’s French Open runner-up Sofia 
Kenin. 

Her comfortable strait sets win 6-1, 6-3, against 
the fourth-seeded American now sets her up for a 
clash with either reigning champion Iga Swiatek 
or Ukrainian teenager Marta Kostyuk. 

Sakkari broke Kenin, the 2020 Australian Open 
winner, six times as Kenin committed 32 unforced 
errors and served nine double faults. 

Maria is a Greek professional tennis player.  
On 17 May 2021, she reached a career-high singles 
ranking of No. 18. Her best WTA doubles ranking 
is 169, achieved on 9 September 2019. 

Sakkari has won one singles title on the WTA 
Tour, at 2019 Morocco Open, where she defeated 
Johanna Konta in the final. She was also semi-
finalist of 2017 Wuhan Open, where she defeated 
Caroline Wozniacki en route, her first top-10 win. 
In 2019, she reached another Premier 5 semifinal 
at the Italian Open where she defeated, among 
other players, Petra Kvitová. In 2020, Sakkari 
reached the fourth round at both the  Australian 
Open and US Open, and in 2021 she has 

reached the quarterfinals at the French Open. 
Sakkari is known for her aggressive, all-court 

style of play, centered around her strong serve 
and powerful groundstrokes. Sakkari served the 
sixth most aces of any player in 2020, with 144 
aces served in 31 matches. 

Greek tennis star Maria Sakkari 
reaches French Open quarter finals

Introducing Harrison Panayiotou, 

the UK Cypriot who scored on 
his debut for Leicester City 
We met up recently with 

UK Cypriot footballer 
Harrison Panayiotou 

who plays for Aldershot FC to 
tell us his story. 

Panayiotou was born in 
Leicester, to a Greek Cypriot 
father, Andreas, who was         
involved in youth football, and 
a Kittian mother. He started his 
career at the youth academy       
of local club Leicester City, 
alongside subsequent first-team 
teammates Andy King, Jeffrey 
Schlupp, Liam Moore, Tom Parkes 
and Cian Bolger.  

His performances for the 
under-18 side earned him the 
Fans’ Academy Player of the 
Year award for the 2011–12 
season. He was part of the youth 
squad which won the HKFC 
Soccer Sevens cup in May 2013, 
where he scored five goals,        
including one in the 2–0 win 
over Newcastle United in the 
final; he was subsequently 
named Player of the Tournament. 

After impressing in games for 
Leicester City Under-21 he was 
named as the under-21 Premier 
League Player of the Month for 
March. On 18 May 2015, Pana-
yiotou was named Leicester City 
Under-21 Player of the Year,     
reward for an impressive season 
including scoring 11 goals in his 
last 13 games. He made his 
senior debut for the “Foxes” 
against Leeds United on the final 
day of the 2011–12 season at 
Elland Road; he replaced Lloyd 
Dyer in the 73rd minute and 
scored the winning goal in added 
time. He signed his first profes-
sional contract in September 
2012, and in July 2014, he exten-
ded it by a further two years. On 
20 October 2014, Panayioutou 
joined League One side Port 
Vale on a one-month loan. 

In January 2019, Panayiotou 
signed for Greek Football League 
side Aittitos Spata. The “Invinci-
ble” were relegated at the end of 
the 2018–19 season after being 
expelled for financial problems. 

On 12 July 2019, Panayiotou 
joined National League side 
Aldershot Town after a success-
ful trial spell. He scored four 
goals in 30 appearances for the 
“Shots” in the 2019–20 season, 
which was permanently suspen-
ded on 26 March due to the 
Covid-19 pandemic, with Alder-
shot in 16th-place. He scored 
12 goals from 37 appearances 
in the 2020–21 season. 

Harrison had the choice to play 
for three countries: England,  
Cyprus and St Kitts, and the only 
country that showed interest 
was St Kitts. On 8 October 2014, 
Panayiotou scored on his debut 
for Saint Kitts and Nevis in their 
Caribbean Cup qualifying defeat 
to Barbados at Stade Sylvio 
Cator in Port-au-Prince, Haiti.  

On 26 March 2015, he scored 
a hat-trick beginning with a  

penalty in the second leg of a 
World Cup first qualifying round 
tie against the Turks and Caicos 
Islands at the TCIFA National 
Academy in Providenciales; 
Saint Kitts and Nevis won the 
match 6–2 for a 12–4 aggregate 
victory. On 26 March 2016, he 
scored in a 2–0 win over Aruba 
which secured passage into the 
Second Round of qualification 
for the 2017 Caribbean Cup.  
He is currently in their squad for 
their forthcoming games. 

Harrison said his second home 
is Cyprus where his father was 
born and where his grandfather 
lives (Larnaca) and he tries to 
go every Summer. He speaks 
Greek; he went to Greek School 
from an early age in Leicester. 

His family lived in Tottenham 
before moving to Leicester.  
Harrison has a large family in 
Tottenham and Cyprus. 

I brought up the point at       
Aldershot game with Barnet if  
he noticed the Cypriot flag on      
display. He replied most definitely 
in fact, “it inspired me through 
the game,” he said.  

He also mentioned that he 
was not aware before the game 
that the Chairman of Barnet was 
a UK Cypriot, Tony Kleanthous. 

When asked if he compares 
himself to his idol, Thierry Henry, 
Harrison replied, “I wouldn’t say 
that I likened myself to him. I 
believe that he was the one that 

made me want to kick a ball in 
the first place. 

“He made me fall in love with 
football. I used to watch him play 
and think that he was unreal 
with the ball at his feet. I aspire 
to play as well as him one day.” 

On playing in Greece, he said, 
“It is definitely more physical. 
There are a lot of bookings in 
Greek football. I think it is more 
technical as well. They like to 
play out from the back and build 
from the defence to create a 
chance up top.” 

And on whether it was hard  to 
adjust to life over there, he added, 
“It wasn’t because I’m half-Cyp-
riot. The Greek culture is similar 
anyway so it wasn’t too hard to 
adjust. Having a part of you from 
a Greek speaking country helps 
a lot. I knew what to expect and 
I just got on with it.” 

You can hear the full interview 
on Facebook: @cypriotwhoswho  

Entrants are now being invited 
for the new Cypriot Who’s Who 
Directory. For further information 
please visit www.cypriotsworld-
wide.com
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KOPA League Fixtures
Division One Cup semi final Sunday 13th June 2021 
Komi Kebir vv Pantel 10.00am Southgate School, EN4 0BL  
Division Two Cup Semi Final 
Akanthou v Nissi 10.00am Enfield Grammar School, EN2 0AA 
Division Two Cup Preliminary 
Omonia Youth v Panathinaikos 12.00pm Enfield Grammar School, EN2 0AA

KOPA Football League

It was Cup fever weekend for 
the KOPA Football League this 
week where there were three 

Challenge Cup games played 
and sixteen goals scored. 

An amazing cup tie was 
Olympia v Omonia with Omonia 
scoring within a few minutes 
after the kick off with a goal from 
Savva who scored with a shot 
from the edge of the box. In      
the first twenty minutes Omonia 
were comfortable. Olympia  
then pressured with numerous 

chances that failed to materialise 
into goals and a save off the line 
and the Omonia keeper Serge 
pulling off some good saves to 
keep Olympia at bay. Omonia 
were still dangerous on the 
counter attack. 

Olympia were awarded a 
penalty in the 30th minute striker 
Elias blasted it wide. Omonia 
went into the break 1-0 up and 
it looked like Omonia might be 
able to hold on, then a one to one 
situation between the Omonia 

keeper and Yemi allowed the 
Olympia striker Yemi to head 
the ball home and went onto to 
score a hat trick with Peter Anto-
niades adding one and Elias 
making amends for his missed 
penalty with a cracking shot 
from outside the box into the 
back of the net to give Olympia 
a 5-1 win. 

Akanthou are flying scoring 
15 goals in their last two games 
cruising with another Cup win a 
comfortable 7-0 win over Omonia 

Youth their goals coming from 
Charlie Georgiou hat trick, George 
Lutaaya 2 and Brandon Dujon. 

Panathinaikos beat Nissi 3-0 
with their goals coming from  
Anthony Constantinou, Andrew 
Yiasoumi and Jordan Campbell.  

This week there are Divisional 
Cup games taking place: 

Division One Cup - Komi 
Kebir v Pantel 

Division Two Cup -  Omonia 
Youth v Panathinaikos and  
Akanthou v Nissi.

Cup Fever hits the community

Action from Olympia v Omonia which Olympia came 
out victors

Akanthou goalscorers: George Lutaaya, Charlie 
Georgiou and Brandon Dijon

Olympia v Omonia KOPA League legend George Sifonios with his son

Referees half time

A big miss for Olympia, George Cinotti

PFA Player of the Year: 
Man City’s  
Kevin de Bruyne 

Manchester City mid-
fielder Kevin de 
Bruyne has won the 

Professional Footballers’ Asso-
ciation men’s Players’ Player of 
the Year award for the second 
consecutive season. 

City team-mate Phil Foden 
won the PFA Young Player of 
the Year award. Both players 
were influential as City won a 
third Premier League title in four 
years and the Carabao Cup. 

De Bruyne, 29, is the second 
player to retain the men’s award, 
after Cristiano Ronaldo did so 
at Manchester United. 

“You want to win all the trophies 
as a team and this is probably 
the most important one as an 
individual,” said De Bruyne. 

“To be voted by your competi-
tors, by players who you compete 
with every game – to choose 
you, that says a lot. 

“When you have these things, 
you can show your kids and say: 

‘Look, this is what daddy did 
when he was younger.'” 

The Belgium international 
scored six Premier League goals 
and registered 12 assists in 
2,001 minutes of top-flight foot-
ball. He played a key role in 
City’s double success before 
fracturing his nose and left eye 
socket during the Champions 
League final defeat by Chelsea 
on 29 May. 

He has since had minor surgery 
on his facial injury and will join 
the Belgium Euro 2020 squad 
on Monday. 

Foden, 21, has made 50       
appearances for Manchester 
City in all competitions during 
the season just completed, 
scoring 16 goals. 

The Stockport-born midfielder 
also made his senior England 
debut in September and has 
been included in manager      
Gareth Southgate’s squad for 
Euro 2020. 

Kevin de Bruyne with our MIchael Yiakoumi

Debbie Hewitt, who is  
currently the non-execu-
tive chair of Visa Europe, 

The Restaurant Group plc, BGL 
Group and White Stuff, will begin 
the role in January 2022, subject 
to ratification by the FA Council 
she replaces Clarke who re-
signed in November after offen-
sive remarks made at a hearing 
of the Digital, Culture, Media and 
Sport (DCMS) select committee. 

Hewitt, who was awarded an 
MBE in 2011 for her services to 
business and the public sector, 
was described as the “outstand-
ing candidate” by Kate Tinsley, 
independent non-executive FA 
director and chair of the selec-
tion panel. 

“I’ve been passionate about 

football from a very young age 
and I’m excited by the opportu-
nity to play my part in shaping 
the future of something that 
means so much to so many.”

Debbie Hewitt to become first 
female chair of FA
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Hungary warm-up for Euro 2020 
with Cyprus win
Euro 2020 Group F         

outsiders Hungary beat 
Cyprus 1-0 in Budapest 

on Friday in their first friendly 
match before the delayed tour-
nament starting on June 11. 

A 36th minute strike by         
midfielder Andras Schafer, his 
first international goal, settled 
the tie which was played in front 
of a near capacity attendance 
at the Ferenc Szusza stadium in 
the Hungarian capital. 

Packed stands are also         
expected at the Puskas Arena 
Euro 2020 venue in the Hungar-
ian capital, the only one of the 
11 tournament stadia not to limit 
fan numbers. 

Italian coach Marco Rossi’s 
Hungary play title holders        
Portugal (June 15) and World 
Champions France (June 19) at 
the Puskas Arena, before facing 
Germany in Munich (June 23). 

An experimental Hungary 
line-up was frustrated by Niko-
laos Kostenoglou’s Cyprus in a 
scrappy encounter with few 
chances for either side until 
Schafer, 22, rifled home a cross 
by Kevin Varga. 

Snapshots from Cyprus striker 
Ioannis Pittas early in the second 
period tested substitute goal-
keeper Denes Dibusz but the 
defensive Cypriots rarely threat-
ened an equaliser.  

Instead Nemanja Nikolic 
should have doubled Hungary’s 
lead late on but saw his 86th 
minute penalty saved by Neo-
fytos Michael after the impres-
sive Schafer was pulled down in 

the area.The 20-year-old moved 
to German side RB Leipzig in 
January but hasn’t yet played   
a game for the Bundesliga 
runners-up.  

The historicalMagyars, who 
play Ireland in their final tune-up 
for Euro 2020 at the same venue 
on Tuesday, will appear at their 
second successive European 
Championships after reaching 
the last 16 round at Euro 2016.  

England beat Romania in Euro warm up

Greece draw with Belgium in 
Brussels and beat Norway 
A spirited Greece fought 

back to hold top-ranked 
Belgium to a 1-1 draw       

in their friendly international in 
Brussels on Thursday, as Giorgios 
Tzavellas’ second-half goal  
cancelled out an early strike for 
the hosts from Thorgan Hazard. 

Belgium was missing several 
regulars like Thibaut Courtois, 
Kevin De Bruyne and Eden 
Hazard, but it was still hoping to 
send out a message of intent 
ahead of next week’s kick-off of 
the European Championship. 

But Greece, who did not qualify 
for the tournament, proved 
dogged opponents with little      
regard for their host’s status at 
the top of the FIFA rankings in a 
feisty clash behind closed doors 
at the King Baudouin Stadium. 

Hazard put Belgium ahead 
after 20 minutes but Tzavellas 
levelled the score midway 
through the second half. 

Greece has ended the season 
with a friendly win over Norway, 
though the 2-1 score in Malaga 
was rather flattering for the Greek 
national team. 

The Greeks had two shots on 
goal and scored from both at the 
friendly played in neutral ground, 

in southern Spain, on Sunday 
and held on for a win over a      
superior team that has also 
missed out on the Euro 2020  
finals.  

Greece led 2-0 in the first      
half with goals from Giorgos 
Masouras after 13 minutes and 
Thanassis Androutsos eight      
minutes on. 

The Greeks were solid at the 
back, starting with five defen-
ders, and often frustrated the 

Norwegians, while keeper 
Odysseas Vlachodimos rose to 
the challenge every time he was 
required to. 

It was only on the 64th minute 
that a Stefan Strandberg header 
beat Vlachodimos as the ball 
went in off the upright. 

The Norwegians were by far 
the better team in the second 
half but could not find a way 
through the Greek back line.

England concluded their preparations for  
the Euros with victory over Romania in a 
friendly at the Riverside Stadium. 

Manager Gareth Southgate once again             
selected an experimental starting line-up which 
included three players – Ben Godfrey, Ben White 
and James Ward-Prowse – who were not named 
in his 26-man squad for Euro 2020. 

There was a mixed reaction to England’s 
players continuing to take the knee before kick-
off, loud jeering being matched by applause as 
Southgate insisted they will continue to take this 
public stand against racial injustice. 

England posed the greater attacking threat, 
with both Dominic Calvert-Lewin and Jadon      
Sancho hitting the woodwork in the first half, be-
fore Marcus Rashford put them ahead from the 
penalty spot in the 68th minte after Jack Grealish, 
inevitably, was fouled by Tiberiu Capusa. 

It was the perfect way to mark Rashford being 
given the captain’s armband, making him the  
youngest black player to lead England at 23 years 
and 218 days. 

West Bromwich Albion keeper Sam Johnstone 

won his first England cap and gave a very sound 
performance, the highlight of which was a magni-
ficent reaction save from Andre Ivan. 

Liverpool captain Jordan Henderson gave 
Southgate a lift when he appeared at half-time 
for his first action since 20 February – although 
he did not cover himself in glory when he saw his 
late penalty saved by keeper Florin Nita after  
Calvert-Lewin was fouled by Vlad Chiriches. 

Grealish continues to make an eloquent case 
for inclusion in England’s starting line-up when 
they launch their Euros campaign against Croatia 
at Wembley in seven days. 

In a patchy England display, Grealish was once 
again the brightest attacking spark, creating as 
well as drawing fouls in dangerous positions 
throughout. 

England will have a series of big hitters, led by 
captain Harry Kane, back against a wily Croatia 
side, but Grealish has certainly given Southgate 
plenty of food for thought in these two games – 
he has the “X Factor” that can make an impact 
on big games and switch the emphasis in major 
tournaments. Jack Grealish was making his       
seventh appearance for England Southgate must 
now decide whether this is an impact best made 
from the start or from the bench, with the likes of 
Manchester City’s Phil Foden and Chelsea’s 
Champions League winner Mason Mount to also 
factor into the equation. 

Southgate was keen to see Henderson get       
minutes on the pitch after being absent for so 
long following groin surgery, especially after he 
withdrew from the Austria game reporting some 
discomfort. 

Calvert-Lewin has already scored convincingly 
from the spot for England, in their win over the 
Republic Of Ireland at Wembley in November, but 
Henderson decided the responsibility was his – 
a poor decision as his spot-kick was unconvincing 
and at a comfortable height for Nita to save.Het 
had no impact on the final outcome and of more 
significance to Southgate will be how Henderson 
has come through his long-awaited return to       
action. Even if Henderson reports no ill-effects, it 
would still represent a major gamble by Southgate 
to start him given his lack of competitive action. 
There is till alot of confidence.

Cyprus first in Athletic Championships 
of Small States of Europe 2021 

Cyprus Athletics team  
won the first place in the      
Athletics Championships 

of the Small States of Europe 
2021, which took place in San 
Marino, with 112 points.             

In total, the Cypriot team, 
which took part in 17 of the 22 
games, took 6 first places, 6 
second, 3 fourth places, one 
sixth and one eighth place.  

In San Marino two Cypriot 
athletes achieved the best      
performance in their career,         
Marianna Pisiara in women’s 
100m (11.83) and Spyros Savva 
in men’s javelin throw (73.09m). 
For Savva, the performance of 
73.09m is also a national record 
under 23 years old. 

 
THE RESULTS OF THE  
CYPRIOT ATHLETES: 

MEN 
100M: AVGOUSTINOU      

Stavros 10.62 1st   
200M: BEECHEY Alexander 

James 21.54 1st 
400M: ASHIOTIS Christos 

48.21 4th 
800M: SPYROU Stavros 1: 

50.99 1st 
3.000M: FRANGOU Nikolas 

8: 43.54 6th 
400 Hs: VASILEIOU Anasta-

sios 53.98 2nd 
Long Jump: PANTELIDES 

Christos 7.14m. 4th 
Shot Put: MOUAIMIS Vasilis 

15.44m. 4th 
Javelin Throw: Spyros Savva 

73.09m. 2nd 
Swedish Relay: National Team 

1: 54.18 1st (AVGOUSTINOU 
Stavros – BEECHEY Alexander 
James – VASILEIOU Anasta-
sios – SPYROU Stavros) 

 
WOMEN 
100M: PISIARA Marianna 

11.83 2nd 
200M: PISIARA Marianna 

24.59 2nd 
400M: KOUNTOURI Kalliopi 

55.66 1st 
3.000M: PANAYIOTOU Meropi 

9: 45.25 1st 
400 Hs: KYRIAKOU Miranta 

1: 02.35 2nd 
Long Jump: CHARALAMBOUS 

Pantelitsa 5.55m. 8th 
Swedish Relay: National Team 

2: 12.42 2nd (CHARALAMBOUS 
Pantelitsa – PISIARA Marianna 
– KYRIAKOU Miranta –    
KOUNTOURI Kalliopi) 

 
FINAL SCORE (FIRST FIVE)  
 
1. CYPRUS 112 p. 
2. Moldova 104 p.  
3. Luxembourg 93p.  
4. San Marino 72p.  
5. Armenia 57p.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Kyriacos Kaminarides (Carlos) 

 (from Karavas, Cyprus) 
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ
 

Κυριάκος Καμιναρίδης (Κάρλος) 

(από Καραβά, Κύπρος)   

It is with great sadness that we announce the 
death of our beloved Kyriacos Kaminarides 

(Carlos) who passed away peacefully at The 
Royal Free hospital on the 1st June at the 

age of 84. He leaves behind his devoted wife 
Maria, his children Niki, Polly and Marios, his 

2 sons in law Andro and Philippos, and 
daughter in law Fani.  

Also, his 4 grandchildren Marissa,  
Katerina, Anthony and Kyriacos as well as 

his 4 siblings. The funeral will take place on 
Friday 11th June at the Greek Orthodox 

Church of All Saints, Camden Street, London 
NW1 0JA at 11.00am, followed by the burial  

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park 
Rd, London N11 1JJ at 1.00pm.  

Flowers are welcome, although donations 
will be gratefully received towards The Royal 

Free hospital charity to show our heartfelt 
appreciation for their continuous work.  

A donation box will be present at the service

Με βαθιά θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο 
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,  

παππού και αδελφού Κυριάκου Καμιναρίδη 
(Κάρλος), ο οποίος απεβίωσε την 1n Ιουνίου  

2021 σε ηλικία 84 ετών.    
Αφήνει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο 

Μαρία από τα Μέσανα της Πάφου, 3 παιδιά, 
Νίκη, Πόλυ, Μάριο, 2 γαμπρούς, Άνδρο και 

Φίλιππο, τη νύφη του Φανή,   
τα 4 εγγόνια του Μαρίσα, Κατερίνα, Αντώνη, 

Κυριάκο και τα 4 αδέλφια του.    
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή  

11 Ιουνίου 2021 στην εκκλησία των Αγίων  
Πάντων στο Camden Town, Camden St,  

London NW1 0JA, στις 11:00 π.μ., και η ταφή 
στο κοιμητήριο του New Southgate,  

Brunswick Park Rd, London N11 1JJ, 
 στη 1:00 μ.μ.  

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ οι  
εισφορές σας θα δοθούν στο φιλανθρωπικό 
ίδρυμα The Royal Free για να δείξουμε την  
ειλικρινή μας εκτίμηση για τη συνεχή εργασία 
τους. Ένα κουτί δωρεών θα βρίσκεται επίσης 

στην εκκλησία. 18.05.1937 - 01.06.2021

28.10.1953 - 27.05.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Iliadis 
(from Alexandroupoli, Greece) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Ηλιάδης 
(από Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα) 

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας Γιώργου Ηλιάδη (ιδρυτή της Roneford  

Catering), ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021, 
σε ηλικία 67 ετών. Αφήνει πίσω την επί 43 χρόνια σύζυγο 

του Κική Αικατερίνη, 2 παιδιά, Κρυσταλλένια και  
Παναγιώτη, την νύφη του Galina και τον γαμπρό Jonathan, 
τα 3 εγγόνια του, την αδερφή του και πολλούς συγγενείς  
και φίλους. Ο Γιώργος γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη,  
Ελλάδα. Μετακόμισε στην Αγγλία σε ηλικία μόλις 24 ετών. 

Ήταν υπέροχος σύζυγος, πατέρας και παππούς.  
 Ήταν γεμάτος ζωή και αγάπη, περιπετειώδεις και πολύ  

γενναιόδωρος, ως ένα εξέχον μέλος της κοινότητας μας θα 
λείψει πολύ σε όλους.  

Η κηδεία θα τελεσθεί στις 18 Ιουνίου 2021 στις 12 μ.μ. στην 
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στο Barnet.

It is with heavy hearts that we announce the death of our 
beloved George Iliadis (founder of Roneford Catering), who 
passed away on Thursday May 27th 2021, at the age of 67. 
He leaves behind his wife of 43 years Kiki Ekaterini, his 2 
children Kristalenia and Panayiotis, his daughter-in-law  
Galina and son-in-law Jonathan, his 3 grandchildren, as 

well as his sister and many relatives and friends.  
George was born in Alexandroupoli Greece and moved to 
England, at the young age of just 24. He was a wonderful 
husband, father and grandfather. He was full of life and 
love, adventurous and very generous, as a prominent 

member of our community he will be terribly missed by all.   
The funeral will be held on the 18th June 2021 at 12pm at 

St Katherines church in Barnet.
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Nicos Neophytou 

(from Limassol, Cyprus) 
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκος Νεοφύτου 
(από Λεμεσός, Κύπρος) 

 
 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Απόστολος Γεωργίου 
(από Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Λευκωσία) 

  

12.03.1938 - 01.06.2021

It is with great sadness that we announce that  
Nicos Neophytou from Limassol Cyprus, also known to his 

friends as Nicos Psaras, sadly passed away on the 1st June 
2021, at the UCH Hospital, at the age of 83. He leaves  

behind his wife Vicky, his son Andrew, his daughter Maria,  
7 grandchildren and 1 great granddaughter. The funeral will be 
held on June 25th,12:30pm at All Saints Church, Camden St, 
London NW1 0JA, and the burial at New Southgate Cemetery, 

2:30pm. After the cemetery a wake will take place at  
St Katherine's Church Hall, Friern Barnet Ln, London N20 0NL,  

if allowed.   

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Νίκου  
Νεοφύτου από τη Λεμεσό Κύπρου, γνωστός στους φίλους του 
ως Νίκος Ψαράς, ο οποίος απεβίωσε την 1η Ιουνίου 2021 στο 
Νοσοκομείο UCH, σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει πίσω την γυναίκα 
του Βίκυ, τον γιο του Αντρέα, την κόρη του Μαρία, 7 εγγόνια και 
μια δισέγγονη. Η κηδεία θα τελεσθεί στις 25 Ιουνίου, 12:30μ.μ. 
στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden St, London NW1 

0JA και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2:30 μ.μ. 
 Η παρηγοριά θα γίνει στην αίθουσα της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Ln, London N20 0NL, εάν επιτράπει.

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Apostolos Georgiou  

(from Ayia Marina Xilyadou, Nicosia)  

Sadly, we announce the parting of Apostolos 
Georgiou, husband, father and grandfather, who 

passed away on Friday 28th May 2021. Our 
hearts are broken as we have lost our role model. 
He was a kind, humble and devoted man who will 

be in our hearts forever.   
The funeral service will be held on Friday 18th 

June at 1pm, at St.Mary’s Greek Orthodox 
Church, in Trinity Rd, Wood Green, N22 8LB. The 
burial will be at Southgate Cemetery at 2:30pm. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
Απόστολου Γεωργίου, συζύγου, πατέρα και παππού, 
ο οποίος απεβίωσε στις 28 Μαΐου 2021. Οι καρδιές 

μας είναι ραγισμένες, καθώς έχουμε χάσει το πρότυπο 
μας. Ήταν ένας ευγενικός, ταπεινός και αφοσιωμένος 
άνθρωπος που θα είναι στην καρδιά μας για πάντα.   
Η κηδεία θα τελεσθεί την Παρασκευή 18 Ιουνίου στη 

1μ.μ., στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της  
Παναγίας στο Trinity Rd, Wood Green, N22 8LB. 

 Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate 
στις 2:30 μ.μ.22.12.1926 – 28.05.2021 

Ada Murati
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† DEATH ANNOUNCEMENT  

Andreas Christou Argyrides 
( from Petra Solea, Cyprus) 

 
It is with great sadness we announce the death of 
our beloved husband, father, grandfather, brother, 

uncle Andreas Christou Argyrides who sadly 
passed away on the 23rd April 2021, at the age of 

83 years. He was born on the 6th May 1937 in 
Petra Solea, Cyprus.  

He leaves behind his devoted wife Kiki, two 
grandsons Andreas and Angelo, daughter in law 

Katerina, brothers Vaso and Nico, as well as 
many close relatives and friends who will miss him 
dearly. Andreas was a kind and gentle man, with 

an infectious personality and loved dearly by 
many. Despite his heartache of losing his only son 

Christaki some years earlier, he found the 
strength to carry on and make others smile daily, 

with his stories and antics; he lived for his two 
grandsons that he adored unconditionally. He was 

well known in the Greek Community and will be 
missed by family and friends near and far. 

The funeral will take place on Thursday 17th June 
2021, Church service at 12.30pm, at the Greek  

Orthodox Church of St Mary's, Wood Green N22 
8LB, followed by the burial at New Southgate  

Cemetery. Flowers can be sent to Demetriou & 
English by 5pm 16th June 2021. There will also 

be a donation box for a charitable cause.  
We welcome anyone wanting to pay their respects 

to join us at the church or at the burial.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του 
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, 

αδελφού και θείου Ανδρέα Χρήστου Αργυρίδης, ο 
οποίος απεβίωσε στις 23 Απριλίου 2021,  

σε ηλικία 83 ετών. Γεννήθηκε στις 6 Μαΐου 1937 
στην Πέτρα Σολέα της Κύπρου.  

Αφήνει πίσω την αφοσιωμένη σύζυγο του Κική,  
2 εγγόνια, Ανδρέας και Άγγελος, νύφη Κατερίνα,  
2 αδέλφια, Βάσο και Νίκο, καθώς και πολλούς 
στενούς συγγενείς και φίλους. Ο Ανδρέας ήταν 
ένας κάλος και ευγενικός άνθρωπος, με μια  
επιδραστική προσωπικότητα που αγαπήθηκε 

πολύ από πολλούς. Παρά το πένθος για το χαμό 
του μοναδικού του γιου Χρηστάκη πριν από  

μερικά χρόνια, βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει και 
να κάνει τους άλλους να χαμογελούν  

καθημερινά, με τις ιστορίες και τα αστεία του. 
Έζησε για τα δύο εγγόνια του που τον λάτρευαν 
άνευ όρων. Ήταν πολύ γνωστός στην Ελληνική 
Κοινότητα και θα λείψει και στους πιο μακρινούς 
και στενούς συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα  
τελεσθεί την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021, στις 

12.30μμ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της 
Παναγίας στο Wood Green, N22 8LB, και η ταφή 
στο κοιμητήριο του New Southgate. Λουλούδια 
μπορούν να σταλθούν στα γραφεία κηδειών  
Demetriou & English έως τις 5μ.μ. 16 Ιουνίου 

2021. Θα υπάρχει επίσης ένα κουτί δωρεών για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Καλωσορίζουμε 

όποιον θέλει να αποτίσει φόρο τιμής να έρθει μαζί 
μας στην εκκλησία ή στην ταφή. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  

Ανδρέας Χρήστου Αργυρίδης  
(από Πέτρα Σολέα, Κύπρος) 

06.05.1937 – 23.04.2021
† Note of thanks  

Constantia (Costou) Louka 
 ( from Eptakomi) 

We would like to thank all our family and friends for 
their support during this difficult time. Also, we would 
like to thank everyone who attended the funeral, for 

all your messages of support, flowers and donations. 
We managed to raise £1881 for Dementia UK. 

 
† Ευχαριστήριο 

Κωνσταντία (Κωστού) Λουκά 
 (από Επτακώμη) 

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες 
σε όλη την οικογένεια και τους φίλους μας για την 
υποστήριξη τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.  
Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλους όσους  

παρευρέθηκαν στην κηδεία, έστειλαν μηνύματα  
υποστήριξης, λουλούδια και έκανα εισφορές.  

Μαζεύτηκε το ποσό των £1881 για το Dementia UK. 

It is with great sadness that we announce 
that Andreas Ioannou from Nicosia Cyprus, 
sadly passed away on May 25th 2021, at 
the age of 63. Andreas leaves behind, 12 

grandchildren, 3 sons, 3 daughters, 2 
sisters, 1 brother and his mother.  

A father, brother, son who will never be  
forgotten, in our hearts forever.  

The funeral will take place on June 17th,  
at 11:45am, at Saint Demetrios Greek  

Orthodox Church, 2 Logan Rd, N9 0LP, 
and the burial at 13:30pm, Edmonton  

Cemetery, Church Street N9 9HP.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Ioannou 
(from Nicosia, Cyprus) 

We announce with great sadness that our beloved 
cousin Stavroulla Tsangarides died on the 17 May 2021, 

at the age of 57. She grew up and lived in  
Cambridge and was the daughter of Alecos and Salomi 
Tsangarides, both originally from Akanthou. She leaves 
behind many cousins, their families, other relatives and 

friends. She will be sorely missed.  
The funeral will take place on 17 June at the Greek  

Orthodox church in Cambridge, and attendance will be 
by invitation only because of Covid-19 restrictions.  

We suggest flowers from family only. If you wish, please 
donate to British Heart Foundation and mention that you 

do so in her memory: https://www.bhf.org.uk/ 
May her memory be eternal.

Ανακοινώνουμε με μεγάλη θλίψη ότι η αγαπημένη μας  
ξαδέλφη Σταυρούλλα Τσαγκαρίδης απεβίωσε στις 17 Μαΐου 

2021 σε ηλικία 57 ετών. Μεγάλωσε και έζησε στο Κέιμπριτζ και 
ήταν η κόρη του Αλέκου και της Σαλώμης Τσαγκαρίδης, και οι 
δύο από την Ακάνθου. Αφήνει πίσω της πολλά ξαδέλφια,  
τις οικογένειες τους και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Θα μας λείψει πολύ.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 17 Ιουνίου στην Ελληνορθόδοξη  

Εκκλησία του Κέιμπριτζ. Δυστυχώς λόγω των περιορισμών του 
Covid-19, μόνο με πρόσκληση μπορείτε να παρευρεθείτε.   
Αντί για λουλούδια η οικογένεια κάνει έκκληση, εάν το  

επιθυμείτε, να κάνετε εισφορές στο British Heart Foundation εις 
μνήμη της εκλιπούσας στην ιστοσελίδα: https://www.bhf.org.uk/  

Αιωνία της η μνήμη.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ –  ΚΗΔΕΙΑ 

Σταυρούλλα Τσαγκαρίδης 

Κέιμπριτζ (οικογένεια από την Ακάνθου) 
 

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Stavroulla Tsangarides  

Cambridge (family from Akanthou)
 

 

14.10.1963 - 17.05.2021

Ada Murati
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It is with great sadness and heavy hearts that we announce the passing of our beloved husband, 
father, brother and grandfather Diagoras Eleftheriou. After a short illness, he passed away on 26th 

May 2021, at the Whittington Hospital, at the age of 89.  
He was born in Nicosia on 28th January 1932 and has lived in London since 1952.  

He leaves behind his wife Maria, children Terry and Andrew, daughters-in-law Anna and Julie,  
grandsons Andreas and Lillo and sisters Lydia and Fani. The funeral will take place on Monday 14th 
June 2021, at 10:00am at St Katherine’s Church, Friern Barnet Lane, London N20 0NL and burial  

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ at 11:30am.  
Due to COVID-19 restrictions, the attendance at the church is by invitation only, but those wishing to 

pay their respects can join us at the cemetery, adhering to social distancing rules. Donations are  
welcome and a donation box will be available at the church and cemetery for those who wish to 

make a contribution in memory of Diagoras, which will be dedicated to Diabetes UK.  
Diagoras will be dearly missed by all who knew him and he will forever be in our hearts.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα,  
αδελφού και παππού Διαγόρα Ελευθερίου. Μετά από μια σύντομη ασθένεια, απεβίωσε στις 26 Μαΐου 2021 

στο νοσοκομείο Whittington, σε ηλικία 89 ετών. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 28 Ιανουαρίου 1932 και ζει στο  
Λονδίνο από το 1952. Αφήνει πίσω την σύζυγο του Μαρία, 2 παιδιά, Λευτέρη και Ανδρέα, νύφες, Άννα και 

Τζούλι, εγγόνια Ανδρέας και Λίλλο, αδελφές Λυδία και Φάνη. Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα  
14 Ιουνίου 2021 στις 10:00π.μ. στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL 

και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ στις 11:30 π.μ.  
Λόγω των περιορισμών του COVID-19, η παρουσία στην εκκλησία γίνεται μόνο κατόπιν πρόσκλησης,  

αλλά όσοι επιθυμούν μπορούν να έρθουν μαζί μας στο κοιμητήριο, τηρώντας πάντα τους κανόνες κοινωνικής  
απόστασης. Οι δωρεές είναι ευπρόσδεκτες και ένα κουτί δωρεών θα είναι διαθέσιμο στην εκκλησία και το 

κοιμητήριο για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν στη μνήμη του Διαγόρα, τα οποία θα δοθούν στο Diabetes 
UK. Ο Διαγόρας θα λείψει πολύ από όλους όσοι τον γνώριζαν και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Diagoras (Jimmy) Eleftheriou 
(from Nicosia, Cyprus) 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  

Διαγόρας (Τζίμι) Ελευθερίου  

(από Λευκωσία, Κύπρος) 
 

28.01.1932 – 26.05.2021

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.06.2021, 
στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 

Road/Logan Road, London N9 0LP, το 17ον  
ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και  

αξέχαστης μας μητέρας και γιαγιάς  

Μαρίνας Κωστή Κασάπη  
(από Λεονάρισσο) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της, 
όπως παρευρεθούν. Παιδιά, εγγόνια,  

δισέγγονα, τρισέγγονα, συγγενείς. Αφιέρωμα σε 
μια εξαιρετική μάνα. Είναι πικρή η θύμηση, 

είναι βαρύς ο πόνος, θλίψη της απουσίας σου 
είναι ο 17ος χρόνος. Μεγάλη θλίψη μέσα μας 

σαν θλιβερή καμπάνα γιατί η ζωή είναι  
δύσκολη χωρίς εσένα μάνα. 

Αιωνία σου η μνήμη. Παιδιά και εγγόνια.

Ο Γιώργος Δρυς διετέλεσε βουλευτής Κέρκυρας,  
υφυπουργός Οικονομικών και υπουργός Γεωργίας 
με τις κυβερνήσεις Σημίτη του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική 
του διαδρομή σφραγίστηκε από την σχέση του με 
τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Σημίτη, από τα 
πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης και για τρεις  
δεκαετίες. Διετέλεσε υφυπουργός Οικονομικών 
(1996-2001), υπουργός Γεωργίας (2001-2004), 
δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κερκυραίων, 

πρόεδρος της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Κέρκυρας (1982), μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας 
Συνομοσπονδίας Ενώσεων  Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) (1993), γενικός γραμματέας του 

Υπουργείου Γεωργίας, μέλος της Κεντρικής  
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Κέρκυρας με 

το ΠΑΣΟΚ (από το 1989).

 Απεβίωσε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Δρυς 

It is with sadness that we announce the death of our  
beloved Michael Pavlou who died on the 2nd June 2021, 
at the age of 90. Michael was born in Arnadhi, Cyprus. 
He leaves behind his wife of 69 years Mary and his two 
sons, Chris and George. Also, his sisters, nephews and 

nieces in London and abroad. He has touched many 
hearts in his 90 years and is remembered with fondness 

and love by many. The funeral will take place on the 
16th June at St Katherines church 12:30pm,  

Friern Barnet Lane and the burial at 2:30pm, at Hendon 
Cemetery.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπητού Μιχάλη Παύλου, ο οποίος απεβίωσε στις 2  
Ιουνίου 2021, σε ηλικία 90 ετών. Ο Μιχάλης γεννήθηκε 

στο Αρνάδι της Κύπρου στις 20 Αυγούστου 1930. Αφήνει 
πίσω την επί 69 χρόνια σύζυγο του Μαίρη και τους δύο 

γιους του, Κρις και Γιώργο, της αδελφές του, τα ανίψια του 
και τα ξαδέλφια του στο Λονδίνο και στο εξωτερικό.  

Άγγιξε πολλές καρδιές στα 90 του χρόνια και είναι πολλοί 
εκείνοι που θα τον θυμούνται με εκτίμηση και αγάπη.  Η 

κηδεία θα τελεσθεί στις 16 Ιουνίου στην  
εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στις 12:30μμ, στο Friern 
Barnet Lane και η ταφή στις 2:30μμ, στο κοιμητήριο του  

Hendon.

† DEATH ANNOUNCEMENT  
Michael Pavlou 

(from Arnadhi, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  

Μιχάλης Παύλου 
(από Αρνάδι, Κύπρος) 

20.08.1930 – 02.06.2021
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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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