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Εκπνέει στις 30 Iουνίου 2021 η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
για το EU Settlement Scheme 
για τους ευρωπαίους πολίτες 
που ζουν στο ΗΒ και η «Π» κα-
λεί τους συμπατριώτες μας...  

Σελ 12

Τελευταία ευκαιρία
Πέρασαν κιόλας δύο χρόνια από 
το θάνατο του τέως Προέδρου της 
Δημοκρατίας και Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, 
Δημήτρη Χριστόφια και στο Πολι-
τικό Μνημόσυνο που έγινε στη 
Λευκωσία, ο Άντρος Κυπριανού..  

Σελ 6 & 13

Πολιτικό Μνημόσυνο

σελ  2 & 19

ΥΠΟΜΟΝΗ 
( αλλά για πόσο ακόμη; )

Επικίνδυνα παιχνίδια

σελ 5

Επικίνδυνα για το δημοκρατικό πολίτευμα της Κύ-
πρου, πολιτικά παιχνίδια, παίζουν ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου που ενεργεί μετά τις 
βουλευτικές εκλογές, ως πρωτοπαλίκαρο του και το κυ-
βερνών κόμμα του ΔΗΣΥ, με τη συστηματική προσπά-
θεια για «ξέπλυμα» από τα ανομήματα του, του ακρο-
δεξιού μορφώματος του ΕΛΑΜ, του «γνήσιου τέκνου» 
της φασιστικής, εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσής Αυ-
γής», οι ηγέτες της οποίας είναι έγκλειστοι στις Φυλακές 
της Ελλάδας. 
Μετά τα δεκανίκια που το ακροδεξιό κόμμα έδωσε 

στον ΔΗΣΥ, μαζί με την ΔΗΠΑ του πάλαι ποτέ....

Εnglish Section 
pages 17 - 28

ΕΛΠΙΔΑ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΔΙΝΕΙ ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ «Δ»

σελίδες: 3, 4, 8 & 17

Οι Κύπριοι και λοιποί επίδοξοι φοιτητές 
που είναι υπήκοοι χωρών-μελών της 
ΕΕ θα έχουν δικαίωμα να πληρώνουν 
τα δίδακτρα που καταβάλλουν στα πα-
νεπιστήμια της Αγγλίας οι γηγενείς φοι-
τητές, αλλά με προϋποθέσεις...  

Σελ 4

Εξελίξεις με τα δίδακτρα

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΟΝ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ... ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

A. Κακούρης: 
«Η Βρετανία να επαναλάβει 
στην Τουρκία ότι η λύση 
πρέπει να ακολουθεί 
το συμφωνημένο 
πλαίσιο του ΟΗΕ»
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Κακουρής: «Η Βρετανία να επαναλάβει στην Τουρκία ότι 
η λύση πρέπει να ακολουθεί το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ»
Με μηνύματα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου και ταυτόχρονη 

καταδίκη των συνεχιζόμενων προκλήσεων της Τουρκίας εορτάστηκε 
και φέτος στο Λονδίνο η Ημέρα της Κύπρου, με αφορμή την μνήμη 
του ιδρυτή της Κυπριακής Εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα. 
Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε την Κυριακή 13 Ιουνίου στον 

Ιερό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood Green του Βορείου 
Λονδίνου, το «παρών» έδωσαν Βρετανοί βουλευτές, αξιωματούχοι 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη της παροικίας. 
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δη-

μοκρατιάς Ανδρέας Κακουρης́, ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά στις 
προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. 

«Χωρίς καμια ́αναστολη,́ χωρίς ντροπη,́ η Τουρκία προσπαθει ́να 
δημιουργησ́ει νεά τετελεσμεν́α στην Αμμόχωστο, παραβιαζ́οντας τα 
σχετικα ́με την πόλη ψηφισ́ματα του Συμβουλιόυ Ασφαλειάς του 
ΟΗΕ», τόνισε ο κ. Κακουρής και πρόσθεσε: 

«Από περ́υσι, Τούρκοι υψηλοι ́αξιωματουχ́οι ανακοινων́ουν την 
προθ́εση ́ τους να ανοιξ́ουν την περικ́λειστη πόλη των Βαρωσιών. 
Και προχώρησαν στα πρώτα βημ́ατα προς αυτη ́την κατευθ́υνση τον 
περασμένο Οκτώβριο ανοίγοντας το παραλιακό μέτωπο και 
συνεχιζ́ουν». 

«Διερωτατ́αι κανεις́, τι αλ́λο χρειαζ́εται η διεθνης́ κοινότητα για να 
αντιληφθει ́τον πραγματικο ́σκοπο ́της Τουρκίας. Καθως́ ειμ́αστε μα-
ζεμένοι εδώ σημ́ερα, γινομ́αστε μαρ́τυρες περαιτέρω παραν́ομων 
ενεργειών του καθεστώτος κατοχης́ με την πληρ́η υποστηρ́ιξη και 
παρακίνηση από την Άγκυρα που στοχεύουν στη δημιουργία 
προσ́θετων τετελεσμεν́ων». 
Αναφερόμενος στις μεθοδεύσεις της Άγκυρας, ο Ύπατος Αρμοστής 

τόνισε: «Η Τουρκιά το διατυμπανιζ́ει νυχθημερον́, το ιδ́ιο και o ηγετ́ης 
της Τουρκοκυπριακης́ κοινότητας Ερσιν́ Ταταρ́. Η λυσ́η του Κυπριακού 
για αυτούς ονομάζεται διχοτόμηση. Επιδιώκουν, λένε, την 
εγκαθιδ́ρυση δύο κρατων́ για δύο κυρίαρχους λαους́, παραβλεπ́οντας 
και παραγραφ́οντας την ιστοριά του τόπου μας. Τη διχοτομ́ηση θα 
χρησιμοποιησ́ουν ως όχημα για τον ελ́εγχο της Κύπρου απο ́την κα-
τοχικη ́Τουρκία». 
Και συμπλήρωσε: «Αυτο ́που η τουρκικη ́πλευρα ́επιδιώκει να πα-

ραβλέψει επίσης ειν́αι ότι οι θεσ́εις της δεν αντικατοπτριζ́ουν τις 
αποψ́εις και τις φιλοδοξιές ενος́ μεγαλ́ου τμημ́ατος της τουρκοκυ-

πριακής κοινότητας, τόσο στο 
νησι ́οσ́ο και εδώ στο Ηνωμεν́ο Βασιλ́ειο που επιθυμουν́ να δουν, 
μαζι ́με τους Ελληνοκυπ́ριους, το νησι ́να επανενωθεί σε μια διζωνικη,́ 
δικοινοτικη ́ομοσπονδιά». 

«Οι φίλοι και οι εταίροι μας, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει 
να επαναλάβουν στην Τουρκία δημοσίως και ιδιωτικώς, έτσι ώστε η 
τουρκική πλευρά να το ακούσει δυνατά και ξεκάθαρα, ότι η διχοτό-
μηση δεν αποτελεί επιλογή για την Κύπρο και ότι η λύση πρέπει να 
βρεθεί εντός του συμφωνημένου πλαισίου του ΟΗΕ», σημείωσε ο 
Ύπατος Αρμοστής. 
Ο κ. Κακουρής ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους «για την συ-

μπαρασ́ταση σας στο δικ́αιο αγων́α για επανεν́ωση της αγαπημεν́ης 
μας Κυπ́ρου και τερματισμο ́της παραν́ομης κατοχης́» και παρατή-
ρησε ότι «ο δρόμος ειν́αι δύσκολος και ο αγων́ας μακρυς́. Αλλα,́ ως 
Ελληνοκύπριοι δεν εχ́ουμε αλ́λη επιλογη ́απο ́ το να συνεχίσουμε 

αυτο ́τον αγων́α για επανεν́ωση του τόπου μας». 
Σε έναν πιο προσωπικό τόνο, ο κ. Κακουρής σημείωσε ότι «μετα ́

απο ́ 20 μην́ες στη θέση του Υπ́ατου Αρμοστη,́ είναι με ιδιαίτερη 
συγκιν́ηση και τιμη ́που βρισ́κομαι επιτελ́ους μαζι ́σας και μαλ́ιστα σε 
αυτη ́τη σημαντικη ́μερ́α για την Κυπ́ρο μας. Ειν́αι με ιδιαίτερη τιμη ́
που υπηρετώ στη χώρα που περ́ασα τα εικοστα ́πρώτα χρον́ια της 
ζωής μου και να επιστρεψ́ω στην γνωρ́ιμη για μεν́α κοινότητά μου». 

«Το μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα φέρνει πίσω τις 
αναμνησ́εις της νεανικής ηλικίας μου όταν ταξιδ́ευα την Κυπ́ρο απο ́
το Λονδιν́ο. Περίπου δύο χιλιόμετρα απο ́το χωριό της μητερ́ας μου, 
τους Στύλλους της Αμμοχώστου, βρισ́κεται το αρχαίο μοναστηρ́ι του 
Αποστόλου Βαρναβ́α. Θυμαμ́αι παιδι ́να επισκέπτομαι το μοναστηρ́ι 
και συγκινούμαι κάθε φορά που φέρνω στη θύμησή μου τα 
γαληνεμένα προσ́ωπα των τριων́ αδερφων́ μοναχών. Η κατεχομ́ενη 
μονη ́σήμερα εχ́ει μετατραπεί σε μουσειό, αλλα ́πολλές από τις εικόνες 
εχ́ουν χαθεί, και το μοναστηρ́ι εχ́ει εν πολλοις́ λεηλατηθει,́ όπως εχ́ει 
συμβει ́στις αλ́λες εκκλησιές που βρισ́κονται στα κατεχομ́ενα. Οι τρεις 
μοναχοι ́πεθ́αναν στην προσφυγια»́, τόνισε ο κ. Κακουρής. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο πρεσβευτής της Ελλαδ́ας στο Ηνω-

μένο Βασίλειο Ιωαν́νης Ραπτακ́ης, οι βρετανοί βουλευτές Catherine 
West και Πάμπος Χαραλαμ́πους, ο επικεφαλής του δημοτικού συμ-
βουλίου του τοπικού δήμου του Haringey Peray Ahmet, ο τοπικός 
σύμβουλος Steven Mann, ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) Ανδρέας Παπαευριπιδ́ης, ο Πρόεδρος 
της Εθνικής Κυπριακης́ Ομοσπονδιάς Ηνωμεν́ου Βασιλείου Χρισ́τος 
Καραολης́, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιάς Μιχάλης Ελληνας, ο 
Γραμματέας της Ομοσπονδίας Μιχάλης Κασσής, ο διευθυντής της 
Παροικιακής Πάμπος Χαραλάμπους και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
των Ελληνορθοδόξων Κοινoτητ́ων Ηνωμένου Βασιλειόυ Μαρ́ιος Μη-
ναϊδ̀ης. Στην θεία λειτουργία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κολωνείας 
Αθανάσιος. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης, η Κοινότητα του Αγ. Βαρνάβα πα-

ρέθεσε δείπνο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι δύο βουλευτές επαί-
νεσαν το έργο της Εθνικής Ομοσπονδίας και της Εκκλησίας. Υπο-
γράμμισαν, επίσης, την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Κυπριακής 
κοινότητας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (APPG) για την Κύπρο, 
η οποία, όμως τόνισαν, θα γίνει ακόμη πιο στενή στο μέλλον.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΟ WOOD GREEN
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ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Τα 7.742 έφτασαν τη Δευτέρα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά 
κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην έκτη συνεχή ημέρα με 
περισσότερα από 7.000 περιστατικά. 
Πρόκειται για αύξηση της τάξης περίπου του 23% σε σχέση με 

την περασμένη Δευτέρα. Το τελευταίο επταήμερο τα νέα περι-
στατικά έχουν αυξηθεί κατά 45,5%. 
Οι θάνατοι του τελευταίου 24ώρου ήταν τρεις, με την αύξηση 

σε κυλιόμενη επταήμερη βάση να είναι της τάξης του 12%. 
Οι αυξήσεις αποδίδονται στο παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα 

του κορωνοϊού, που αρχικά είχε εντοπιστεί στην Ινδία και εδώ 
και εβδομάδες είναι το κυρίαρχο στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε, εξάλλου, πως πέρα από το ευρύτερο 

Μάντσεστερ και το Λάνκασιρ, περισσότερες περιοχές κυρίως της 
ΒΔ Αγγλίας θα τεθούν υπό καθεστώς ενισχυμένης υποστήριξης, 
με μαζικά διαγνωστικά τεστ και αλλά μέτρα, λόγω της αυξανόμε-
νης διασποράς της «ινδικής» μετάλλαξης. 
Στο πεδίο των εμβολιασμών, την πρώτη δόση έχει κάνει το 

79,2% των ενηλίκων, δηλαδή σχεδόν 42,7 εκ. πολίτες και τη δεύ-
τερη δόση σχεδόν 30 εκατομμύρια, που αντιστοιχούν στο 56,9% 
του ενήλικου πληθυσμού.

Πάνω από 7.000 την ημέρα...

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε τη Δευτέρα 
πως η εφαρμογή του σχεδίου για άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού μετατί-
θεται κατά έναν μήνα, επικαλούμενος την εξά-
πλωση της εξαιρετικά μεταδοτικής μετάλλαξη 
Δέλτα. 
Όπως ανέφερε αυτός ο επιπλέον χρόνος θα 
χρησιμοποιηθεί για να επιταχυνθεί το πρό-
γραμμα των εμβολιασμών στη  Βρετανία. «Νο-
μίζω ότι είναι λογικό να περιμένουμε λίγο 
ακόμη», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός 
σε συνέντευξη Τύπου. 

«Η άρση των περιορισμών θα πραγματοποι-
ηθεί στις 19 Ιουλίου, αντί για τις 21 Ιουνίου, όπως 
ελπίζαμε προηγουμένως», ανακοίνωσε. 

«Σίγουρα θα είναι στις 19 Ιουλίου... εκτός κι αν 
δεν είναι!» ο πηχυαίος τίτλος στην Daily Tele-
graph (15/06) που συνοψίζει το κλίμα αβεβαι-
ότητας που περιβάλλει τώρα την απόφαση για 
την τελική χαλάρωση των περιορισμών Covid 
στην Αγγλία. 
Η Daily Mail μάλιστα θεωρεί ότι είναι πιθανό 

οι “περιορισμοί να συνεχιστούν”. H εφημερίδα 
σημειώνει ότι ο Μπόρις Τζόνσον αρνήθηκε να 
εγγυηθεί ότι οι προσωπικές ελευθερίες θα απο-
κατασταθούν αυτό το καλοκαίρι. 

«Θα είμαστε ποτέ ελεύθεροι;» διερωτάται η 
Sun, η οποία κατηγορεί 
τους "ζοφερούς γιατρούς" 
επειδή, υποχρέωσαν τον 
πρωθυπουργό σε υπανα-

χώρηση με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η 
"Ημέρα της Ελευθερίας". 
Η Daily Express φαίνεται να είναι περισσότερο 
υποστηρικτική αναφορικά με την τελευταία από-
φαση της κυβέρνησης. O πρωτοσέλιδος τίτλος 

της εφημερίδας προβάλλει τη 
δήλωση του κ. Τζόνσον: «Ας εί-
μαστε λογικοί... μια καθυστέ-
ρηση θα σώσει ζωές». 
Ο Guardian πιστεύει ότι ο 

Βρετανός πρωθυπουργός άφησε να εννοηθεί 
ότι "δεν θα ανεχόταν περαιτέρω αναστολή". 

H τελευταία ανακοίνωση και το επικείμενο τέ-
λος του καύσωνα κάνει την Daily Star να προ-
τείνει στους αναγνώστες της: "Κρατήστε την Πίνα 
Κολάντα!". 
Τα ζευγάρια που σχεδιάζουν να προχωρήσουν 
στα δεσμά του γάμου εκφράζουν στα ΜΜΕ την 
απογοήτευση τους για το γεγονός ότι συνεχίζο-
νται οι περιορισμοί για τους μεγάλους γάμους 
στην Αγγλία. Ο Σαμ Πένι και ο Στιβ Γουίβερ από 
το Χέρτφορντσαϊρ αναφέρουν στην Daily Mail 
ότι θα πρέπει να περιορίσουν σημαντικά τη λίστα 
των 139 καλεσμένων τους. H αίθουσα συγκέ-
ντρωσης συγγενών και φίλων μπορεί να φιλο-
ξενήσει μόνο περίπου 80 άτομα στις 25 Ιουνίου 
- επειδή ακόμη ισχύει ο κανονισμός της κοινω-
νικής απόστασης. Ενώ η Κέιτ Μπελ και ο Άλεξ 
Πάιμαν παραπονιούνται στη Daily Mirror ότι ο 
γάμος τους δεν θα είναι ο ίδιος χωρίς χορό και 
επισημαίνουν ότι θα χάσουν χιλιάδες λίρες αν 
τον ακυρώσουν.

Covid: Μετατίθεται κατά ένα μήνα η άρση των περιορισμών

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μια ανεξάρτητη έκθεση που 
δημοσιεύθηκε την Τρίτη (15/6) 
σχετικά με την ανεξιχνίαστη 
δολοφονία ενός ιδιωτικού ντε-
τέκτιβ, που είχε σκοτωθεί πριν 
από 30 χρόνια στο Λονδίνο, 
κατηγορεί την αστυνομία της 
βρετανικής πρωτεύουσας για 
«θεσμική διαφθορά» στη δια-
χείριση αυτής της υπόθεσης.  
Ο πρώτος στόχος της Mη-

τροπολιτικής Aστυνομίας ήταν 
να «προστατευτεί», συγκαλύ-

πτοντας τις παραλείψεις της, και «με αυτόν τον τρόπο επιδείνωσε 
την οδύνη και τα τραύματα της οικογένειας» του θύματος, Ντάνιελ 
Μόργκαν, όπως δήλωσε η πρόεδρος του ανεξάρτητου αυτού 
πάνελ. Η ίδια σημείωσε ότι «από τη στιγμή της δολοφονίας του 
υπήρξαν σοβαρές παραλείψεις, τόσο στη σκηνή του εγκλήματος, 
όσο και κατά τη διάρκεια της έρευνας». 

"Rotten to the Core" ο τίτλος στη Daily Mail (16/6), η οποία 
αναφέρει ότι η επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας λαίδη 
Κρεσίντα Ντικ «δίνει μάχη για την επιβίωση της» μετά την κριτική 
για την ανεξιχνίαστη δολοφονία. Η εφημερίδα σημειώνει ότι η 
δημοσίευση έκθεσης η οποία κατηγορεί τη Met για "δεκαετίες 
συγκάλυψης, ανικανότητας και διαφθοράς" συνιστά επαίσχυντη 
ημέρα για την αστυνόμευση στη Βρετανία.

Στο μάτι του κυκλώνα 
για διαφθορά η Met

ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν κά-
λεσαν τον Μπόρις Τζόνσον να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο για τη 
Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο περι-
θώριο της συνόδου των G7. Mετά το πέρας της συνάντησης, ο 
Πρόεδρος Σαρλ Μισέλ δήλωσε ότι "η συμφωνία της Μεγάλης Πα-
ρασκευής και η ειρήνη στο νησί της Ιρλανδίας είναι υψίστης σημα-
σίας". "Διαπραγματευτήκαμε ένα Πρωτόκολλο που τη διατηρεί, 
υπογεγραμμένο και επικυρωμένο από το ΗΒ και την ΕΕ". 

"Θέλουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Και οι δύο πλευρές πρέπει να εφαρμόσουν αυτό που συμφωνή-
σαμε. Υπάρχει πλήρης ενότητα της ΕΕ σε αυτό", τόνισε ο Σ.Μισέλ. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κοινοτικό αξιωματούχο που ενημέ-

ρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες, "η συνάντηση με τον πρωθυπουργό 
του Ηνωμένου Βασιλείου και τους προέδρους του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και της Κομισιόν επικεντρώθηκε εξ ολοκλήρου στην 
εφαρμογή του πρωτοκόλλου". Όπως τόνισε, "και οι δύο πρόεδροι 
υπενθύμισαν ότι το πρωτόκολλο και η συμφωνία απόσυρσης μας 
επέτρεψαν να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Επ` αυτού καταλαβαί-
νουμε την ανάγκη για λύσεις που να διασφαλίζουν τη ροή των 
εμπορευμάτων και τους ελέγχους ελέγχου μεταξύ του ΗΒ και της 
Ενιαίας Αγοράς".

Ζήτησαν σεβασμό  στο 
Πρωτόκολλο για Β. Ιρλανδία
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ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Οι Κύπριοι και λοιποί επίδοξοι φοιτητές 
που είναι υπήκοοι χωρών-μελών της ΕΕ 
θα έχουν δικαίωμα να πληρώνουν τα δί-
δακτρα που καταβάλλουν στα πανεπι-
στήμια της Αγγλίας οι γηγενείς φοιτητές 
για κύκλο σπουδών που αρχίζει από το 
φθινόπωρο του 2021, εφόσον έχουν 
αποκτήσει ή έχουν κάνει έγκυρη αίτηση 
για δικαίωμα διαμονής στο Ην. Βασίλειο. 
Τα δίδακτρα των γηγενών φοιτητών σε αρκετές περιπτώσεις 

είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα δίδακτρα για τους διεθνείς 
φοιτητές, στους οποίους πλέον μετά από το Brexit υπάγονται 
και οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ. 
Ο επικαιροποιημένος οδηγός του Συμβουλίου Διεθνών Φοι-

τητικών Υποθέσεων ΗΒ (UKCISA) αναφέρει πως για να δι-
καιούται ένας Ευρωπαίος υπήκοος να σπουδάσει σε αγγλικό 
πανεπιστήμιο με τα «γηγενή δίδακτρα» θα πρέπει να είναι 
«άτομο με προστατευμένα δικαιώματα». Όπως επεξηγείται, 
αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχει αποκτήσει το καθεστώς του 
«εγκατεστημένου» (settled) ή «προεγκατεστημένου» (pre-set-
tled) κατοίκου, κάτι που προϋποθέτει ότι ήταν κάτοικος Ην. Βα-
σιλείου πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Τα ίδια προστατευμένα δικαιώματα 
εξασφαλίζει και η έγκαιρη και έγκυρη αί-
τηση απόκτηση του settled ή του pre-
settled status, έστω και αν ακόμα δεν 
έχει διεκπεραιωθεί από τις βρετανικές 
Αρχές. Τα υπόλοιπα απαραίτητα κριτή-
ρια είναι να υπάρχει τριετής διαμονή στο 
Ην. Βασίλειο ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (όπως η Κύπρος) 

για τρία χρόνια πριν από την έναρξη του κύκλου σπουδών, 
χωρίς όμως ο κύριος λόγος διαμονής σε αυτή τη χώρα να είναι 
η πλήρης φοίτηση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Πρέπει επίσης ο κύκλος σπουδών που θα αρχίζει το φθινό-

πωρο του 2021 να διεξάγεται επί βρετανικού εδάφους. Προ-
σωρινή εξαίρεση υπό προϋποθέσεις ώστε οι επίδοξοι φοιτητές 
υπήκοοι ευρωπαϊκών χωρών να δικαιούνται τα χαμηλότερα δί-
δακτρα γίνεται έως το 2028 για παιδιά που έχουν γονέα με 
βρετανική υπηκοότητα. 
Σημειώνεται ότι ο οδηγός περιέχει ειδική κατηγορία που επι-

τρέπει τη χρέωση των γηγενών διδάκτρων σε παιδιά Τούρκων 
εργαζομένων στο Ην. Βασίλειο, εφόσον τα παιδιά αυτά ζούσαν 
στη χώρα πριν από το τέλος του 2020.

Δίδακτρα γηγενών φοιτητών στα αγγλικά 
πανεπιστήμια για τους Ευρωπαίους, αλλά...

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

Η οικονομική ανάπτυξη στην 
Βρετανία ανέβασε ρυθμούς
Η οικονομική ανάπτυξη στην Βρετανία 

ανέβασε ρυθμούς τον Απρίλιο, καθώς η Κυ-
βέρνηση μείωσε τα περιοριστικά μέτρα κατά 
του κορωνοϊού, σύμφωνα με επίσημα στοι-
χεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, 
με τον Υπουργό Οικονομικών Rishi Sunak 
να καλωσορίζει με επιφύλαξη το ποσοστό 
ανάπτυξης της τάξης του 2,3% καθώς εξα-
πλώνεται η ινδική μετάλλαξη. Αυτή ήταν η 
μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση για το Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν του Ηνωμένου Βασι-
λείου από τον Ιούλιο του 2020, "καθώς οι 
κρατικοί περιορισμοί κατά του κορωνοϊού 
που επηρεάζουν την οικονομική δραστηριό-
τητα, συνέχισαν να μειώνονται", τονίζει σε 
ανακοίνωση η Εθνική Στατική Υπηρεσία. 
Η οικονομία της Βρετανίας είχε συρρικνω-

θεί συνολικά κατά 1,5% το πρώτο τρίμηνο, 
αν και είχε ήδη αρχίσει να ανακάμπτει έντονα 
τον Μάρτιο του 2021 με το ΑΕΠ να αυξάνεται 
κατά 2,1%. Ωστόσο, η συνολική παραγωγή 

του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε τον 
Απρίλιο κατά 3,7% χαμηλότερα από τα προ 
πανδημίας επίπεδα στα οποία βρισκόταν 
τον Φεβρουάριο του 2020. 
Η ανάπτυξη Απριλίου στηρίχθηκε στον το-

μέα των υπηρεσιών, ο οποίος σημείωσε αύ-
ξηση 3,4% καθώς οι καταναλωτές άρχισαν 
και πάλι να επισκέπτονται καταστήματα, 
εστιατόρια και μπαρ και καθώς περισσότερα 
παιδιά επέστρεψαν στα μαθήματα τους, ση-
μειώνει η ONS.

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι σε θέση να παρασκευάζει 
«εντός εβδομάδων» τροποποιημένα εμβόλια κατά του κορω-
νοϊού που θα αντιμετωπίζουν επικίνδυνες μεταλλάξεις, δήλωσε 
στην εφημερίδα ‘i’ η διευθύντρια του Κέντρου Καινοτομίας Δια-
δικασιών για την αντιμετώπιση της Covid Δρ Λούσι Φόλεϊ. 
Όπως είπε η διακεκριμένη βιολόγος, το Κέντρο συνεργάζεται 

με την Κυβέρνηση και την Ομάδα Εργασίας για τα Εμβόλια για 
τη δημιουργία μίας «βιβλιοθήκης εμβολίων» στην οποία οι επι-
στήμονες θα έχουν άμεση πρόσβαση ώστε να αρχίζουν γρή-
γορα κλινικές δοκιμές με προσαρμοσμένα mRNA εμβόλια έναντι 
των εντοπιζόμενων μεταλλάξεων. 
Η Δρ Φολεϊ πρόσθεσε πως αυτό σημαίνει ότι για την παρα-

σκευή ενός προσαρμοσμένου εμβολίου θα απαιτούνται εβδο-
μάδες αντί μηνών.

«Βιβλιοθήκη» εμβολίων στο ΗΒ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η Κύπρος αξίζει να μπει στην 
πράσινη λίστα το συντομότερο 

Τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Κύπρο 
επικαλείται σε δηλώσεις του στην εφημερίδα 
Guardian ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας 
Περδίος, εκφράζοντας την εκτίμηση  ότι η 
Κύπρος αξίζει να είναι στην πράσινη ταξι-
διωτική λίστα της βρετανικής Κυβέρνησης. 

«Αισθανόμαστε ότι αξίζουμε την πράσινη 
κατηγορία το συντομότερο δυνατό. Ο δείκτης 
θετικότητας αλλά επίσης ο δείκτης R είναι 

χαμηλότερα από το ίδιο το ΗΒ, άρα έχουμε 
καλύτερα στατιστικά από το ΗΒ και έχουμε 
τα καλύτερα στατιστικά στη Μεσόγειο ανα-
φορικά με τις παραλλαγές του κορωνοϊού», 
αναφέρει ο κ. Περδίος, τονίζοντας και ότι η 
πρόοδος του εμβολιαστικού προγράμματος 
στην Κύπρο είναι από τις μεγαλύτερες στην 
ΕΕ. «Aν πρόκειται να καθόμαστε έχοντας 
αυτά τα σπουδαία στατιστικά αλλά να μην 
αναγνωρίζεται όλη η δουλειά που έχουμε 
κάνει, απλά θα οδηγήσει σε απογοήτευση». 
Ο κ. Περδίος λέει επίσης ότι από τη στιγμή 

που ο τουρισμός χρειάζεται σχεδιασμό, «δεν 
θα ήταν κακή ιδέα αν τουλάχιστον δινόταν 
μία αναμενόμενη ημερομηνία» από τη βρε-
τανική κυβέρνηση για την απρόσκοπτη επα-
νέναρξη των διεθνών ταξιδιών αναψυχής. 
Επισημαίνει, παράλληλα, τον κίνδυνο αυ-

ξημένων τιμών για τους τουρίστες αν υπο-
χρεωθούν να κλείσουν τις διακοπές τους την 
τελευταία στιγμή.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Επικίνδυνα για το δημοκρατικό πολίτευμα της 
Κύπρου, πολιτικά παιχνίδια, παίζουν ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου που 
ενεργεί μετά τις βουλευτικές εκλογές, ως πρω-
τοπαλίκαρο του και το κυβερνών κόμμα του 
ΔΗΣΥ, με το συστηματική προσπάθεια για «ξέ-
πλυμα» από τα ανομήματα του, του ακροδεξιού 
μορφώματος του ΕΛΑΜ, του «γνήσιου τέκνου» 
της φασιστικής, εγκληματικής οργάνωσης «Χρυ-
σής Αυγής», οι ηγέτες της οποίας είναι έγκλειστοι 
στις Φυλακές της Ελλάδας. 
Μετά τα δεκανίκια που το ακροδεξιό κόμμα 
έδωσε στον ΔΗΣΥ, μαζί με την ΔΗΠΑ του πάλαι 
ποτέ «κεντρώου» τάχατες Μάριου Κάρογιαν, για 
να επιβάλουν  στην προεδρία της Βουλή τη βου-
λεύτρια του κυβερνώντος κόμματος Αννίτα Δη-
μητρίου, ήλθε η ώρα για να πληρώσουν στους 
φασίστες και στους συνοδοιπόρους τους, το λο-
γαριασμό. 
Το «κόλπο» Αναστασιάδη για τάχατες κυβέρ-
νηση «ευρείας αποδοχής» δεν έπιασε αφού όλα 
τα κόμματα του γύρισαν την πλάτη. Ήθελαν οι 
κυβερνώντες να φτιάξουν μια ετερόκλητη κυ-
βέρνηση με υπουργούς που να προέρχονται 
από όλα τα κόμματα, πράγμα που θα τους εξα-
σφάλιζε άλλοθι να φορέσουν «υπουργικά κο-
στούμια» σε ΕΛΑΜίτες και ΔΗΠΑες.  
Όταν εισέπραξαν τα  όχι από το ΑΚΕΛ ασφα-
λώς,  από το ΔΗΚΟ και τους Οικολόγους, πρά-
γμα που συμπαρέσυρε στην άρνηση αποδοχής 
υπουργικών θώκων και την ΕΔΕΚ του Σιζόπου-
λου αναγκαστικά είπαν με βαριά καρδιά όχι επί-
σης, η  ΔΗΠΑ και το ΕΛΑΜ.  Αυτό άσχετα με το 
τι θα γίνει με τον ανασχηματισμό ο οποίος χρο-
νικά μετακινήθηκε, όχι τυχαία. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες η νέα γραμμή Αναστασιάδη είναι να 
ικανοποιήσει τους «άτυπους» κυβερνητικούς 
εταίρους τους, της ΔΗΠΑ και του ΕΛΑΜ, με την 
υπουργοποίηση προσώπων που θα του υπο-
δείξουν ανεπίσημα!  

«Η ΜΑΧΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΕΣ   
Ωστόσο, στην πολιτική σκακιέρα η μεγάλη 
μάχη για την ώρα παραμένει η κατανομή μεταξύ 
των κοινοβουλευτικών κομμάτων, των προ-
εδριών Επιτροπών της Βουλής.  
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος προφανώς 
ενεργεί ως να ευρίσκεται σε διατεταγμένη υπη-
ρεσία με εντολές του «μεγάλου αφεντικού», του 
Νίκου Αναστασιάδη, εμφανίζεται ως «αγρίμι έξω 
από το κλουβί του» και απειλεί θεούς και δαίμο-
νες για να εξασφαλίσει προεδρία στο  άτυπα 
«συγκυβερνών ΕΛΑΜ», έστω κι αν άλλα προ-

βλέπει το Σύνταγμα, έστω κι αν με όσα υποστη-
ρίζει και ζητά να εφαρμοστούν βρίσκονται σε 
πλήρη δυσαρμονία με το δημοκρατικό (αστικό) 
πολίτευμα τους! Αυτό το πολίτευμα το οποίο τά-
χατες υπερασπίζονται από θέση αρχής! 
Με βάση την αναλογία των εδρών των κομμά-
των που έχουν κοινοβουλευτική ομάδα με βάση 
το Σύνταγμα, η κατανομή των προεδριών των 
Επιτροπών, είναι: 6 για τον ΔΗΣΥ, 6 για το ΑΚΕΛ 
και 4 για το ΔΗΚΟ. 
Το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής 
προβλέπουν ξεκάθαρα ότι προεδρίες δικαιούνται 
μόνο τα κόμματα που έχουν κοινοβουλευτική 
ομάδα.  
Από την πλευρά του το ΑΚΕΛ, είπε, εξέφρασε 
την βούληση για να 
παραχωρήσει μία εκ 
των προεδριών που 
δικαιούνται με βάση 
τα αριθμητικά και 
πολιτικά δεδομένα, 
σε ένα από τα κόμ-
ματα και ειδικότερα 
στους Οικολόγους - 
Περιβαλλοντιστές.  
Ωστόσο, ο «πανέ-
ξυπνος» Αβέρωφ 
Νεοφύτου άρχισε τις 
πολιτικές, αριθμητικές αλχημείες επιχειρώντας 
να αφαιρέσει έδρα το ΑΚΕΛ και να τη δώσει 
στους φασίστες, γεγονός που προκάλεσε την 
έντονη, αποφασιστική αντίδραση του Κόμματος.   
Η πρόθεση του ΑΚΕΛ για παραχώρηση προ-
εδρίας στους Οικολόγους, όπως δήλωσε ο Γιώρ-
γος Λουκαίδης, κατατέθηκε στη σύσκεψη των 
πολιτικών αρχηγών διευκρινίζοντας ταυτόχρονα, 
με απόλυτη σαφήνεια, ότι δεν πρόκειται σε καμιά 
περίπτωση να παραχωρήσει έδρα του ή μερίδιο 
προεδρίας στο ΕΛΑΜ. 
Είμαστε έτοιμοι να πάμε με συναίνεση στην 
παραχώρηση προεδριών Επιτροπών στα υπό-
λοιπα κόμματα πλην του ΕΛΑΜ, δήλωσε ο Γιώρ-
γος Λουκαϊδης. «Καμιά προεδρία που δικαιούται 
το ΑΚΕΛ ή μέρος προεδρίας, δεν δεχόμαστε και 
δεν θα επιτρέψουμε – στο βαθμό που μας 
αφορά εμάς – να πάει στο ΕΛΑΜ». 
Με την επιμονή του ΔΗΣΥ δια του αρχηγού 
του να «κάνει μνημόσυνο με ξένα κόλυβα», για 
χάρη του ΕΛΑΜ, ενώ έχει τη δυνατότητα εάν 
θέλει να δώσει από τις δικές του προεδρίες επι-
τροπών της Βουλής, η συνεδρία της Επιτροπής 
Επιλογής της για τις Προεδρίες των Κοινοβου-
λευτικών Επιτροπών, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. 
Στην Επιτροπή Επιλογής η οποία συνήλθε υπό 
την Προεδρία της Προέδρου της Βουλής Αννίτα 

Δημητρίου και σε αυτή συμμετείχαν οι Αβέρωφ 
Νεοφύτου, Νίκος Τορναρίτης  και Χάρης Γεωρ-
γιάδης εκ μέρους του ΔΗΣΥ, Γιώργος Λουκαΐδης 
, Στέφανος Στεφάνου και Αρίστος Δαμιανού εκ 
μέρους του ΑΚΕΛ και Νικόλας Παπαδόπουλος, 
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου εκ μέρους του ΔΗΚΟ. 
Τη διαδικασία τορπίλισε ο πρόεδρος του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, ο 
οποίος αναίρεσε την κα. Αννίτα Δημητρίου, όπως 
επίσης και τα στελέχη του κόμματος του για τα 
όσα λέχθηκαν μία ημέρα προηγουμένως. 
Σε δηλώσεις του ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώρ-
γος Λουκαΐδης, σημείωσε πως ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου τορπίλισε τη διαδικασία, τίναξε τα συμ-
φωνηθέντα στον αέρα και αυτό το οποίο θέλει 

είναι να συνεχίσει τα 
αλισβερίσια με το 
ΕΛΑΜ και να του 
δώσει προεδρία. 
Ο Γ. Λουκαΐδης 
ήταν έντονος και 
φώναξε «ντροπή» 
στον Πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ. «Ο κ. Νεοφύ-
του αμφισβήτησε τα 
πάντα σήμερα. 
Ήρθε στην επιτροπή 
και αμφισβήτησε τη 

χθεσινή συνεδρία της βουλής για την επιτροπή 
επιλογής, αμφισβήτησε το σύνταγμα, τη σύν-
θεση της ίδιας επιλογής και τη διαδικασία της 
βουλής», σημείωσε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, 
Γιώργος Λουκαΐδης. 
Ο Γ. Λουκαΐδης ξεκαθάρισε για ακόμη μία φορά 
ότι η θέση του ΑΚΕΛ είναι να μην πάρει προ-
εδρία επιτροπής το ΕΛΑΜ. Σε σχέση με τα υπό-
λοιπα τρία κόμματα το ΑΚΕΛ δεν έχει καμία 
αντίρρηση για να πάρει προεδρία επιτροπής. 
Η πρόεδρος της Βουλής και οι εκπρόσωποι 
των τριών μεγάλων κοινοβουλευτικών κομμάτων 
μετά από το σημερινό αδιέξοδο συμφώνησαν 
όπως συγκληθεί σύσκεψη Αρχηγών και εκπρο-
σώπων όλων των κομμάτων για την ερχόμενη 
Πέμπτη το πρωί πριν από την Ολομέλεια της 
Βουλής για συνέχεια της συζήτησης ενώ στην 
συνέχεια θα υπάρξει από την Ολομέλεια η επι-
κύρωση της επιτροπής Επιλογής η οποία θα 
κληθεί την Παρασκεύη οριστικά να ξεκαθαρίσει 
το θέμα με τις Προεδρίες των Επιτροπών. 
Εξάλλου, σε δηλώσεις του στον ΑΣΤΡΑ, ο Γ. 
Λουκαίδης σχολίασε ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
θέλει να δώσει προεδρία στο ΕΛΑΜ, που είναι 
το ακροδεξιό εξαπτέρυγο του ΔΗΣΥ. Το μόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι οι καρέκλες, ενώ την 
ίδια ώρα μιλούν για συναίνεση, τόνισε ο βου-

λευτής του ΑΚΕΛ.  
Ο Γ. Λουκαϊδης επέκρινε τον Πρόεδρο του 
ΔΗΣΥ ότι παρουσιάστηκε στην επιτροπή επι-
λογής και τα τορπίλισε όλα με προκλητικό και 
χυδαίο τρόπο, αδειάζοντας τους εκπροσώπους 
του κόμματος του αλλά και την Πρόεδρο της 
Βουλής κα Αννίτα Δημητρίου, η οποία όμως τον 
ανέχτηκε να ακυρώσει τα όσα συμφωνήθηκαν 
την προηγούμενη μέρα! 
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ 
κατηγόρησε τον Αβ.  Νεοφύτου για μεθοδεύσεις, 
αλαζονεία και απληστία, ενώ  χαρακτήρισε τρα-
γικό να γίνονται όλα αυτά την ώρα που ο ΔΗΣΥ 
και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μιλούν για συ-
ναίνεση.  
ΑΠΕΙΛΕΣ ΕΛΑΜΙΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ  
Εν τω μεταξύ, απειλές κατά της ζωής της δέ-
χθηκε τη Δευτέρα από ΕΛΑΜίτες η δημοσιογρά-
φος Γιώτα Δημητρίου, αρχισυντάκτρια του δια-
δικτυακού περιοδικού Skala Times. 
Οι απειλές εκτοξεύθηκαν στο προφίλ της δη-
μοσιογράφου στο facebook και έχουν ήδη κα-
ταγγελθεί στην Αστυνομία αλλά και στην Ένωση 
Συντακτών Κύπρου. 

H δημοσιογράφος είχε εξαγγείλει μέσω του 
προφίλ της δημιουργία στήλης ελέγχου του έρ-
γου των νέων βουλευτών της επαρχίας Λάρνα-
κας ξεκαθαρίζοντας ότι στο μέσο του οποίου έχει 
την ευθύνη δεν χωράνε θέσεις του νεοναζιστικού 
ΕΛΑΜ. 
Μετά το σχόλιο εκείνο δέχθηκε οχετό ύβρεων 
από ΕΛΑΜίτες κάποιοι από τους οποίους όμως, 
έφτασαν μέχρι τις έμμεσες απειλές κατά της 
ζωής της. Κατόπιν τούτου, η Γ. Δημητρίου 
έσπευσε στον αστυνομικό σταθμό Ορόκλινης 
όπου έκανε επίσημη καταγγελία με κατάθεση 
επισυνάπτοντας στοιχεία που αποδεικνύουν τις 
απειλές. 
Το Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών Κύπρου σε 
ανακοίνωση του εκφράζει αμέριστη στήριξη 
προς τη δημοσιογράφο Γιώτα Δημητρίου. Η ΕΣΚ 
ζητά την διερεύνηση της υπόθεσης μέχρι τέλους 
«έτσι που όσοι ενέχονται στην διατύπωση αυτών 
των απειλών να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιο-
σύνης», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. 
Η ΕΣΚ στην ανακοίνωση της αναφέρει ότι η 
Γιώτα Δημητρίου, αρχισυντάκτρια του διαδικτυα-
κού περιοδικού Scala Times, δέχθηκε ένα «ακα-
τάσχετο υβρεολόγιο και απειλές για τη ζωή της 
στα ΜΚΔ όταν δημοσιοποίησε την πολιτική του 
εν λόγω ΜΜΕ ότι δεν θα προβάλλει δραστηριό-
τητες του ΕΛΑΜ».

ΜΕ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ» ΤΟΥ ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΚΟΜΜΑ

Επικίνδυνα για τη Δημοκρατία πολιτικά παιχνίδια
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Οδυνηρή έκπληξη και 
μελανό στίγμα για τον 
Γ. Ομήρου η προεδρία 
Επιτροπής στο ΕΛΑΜ
Οδυνηρή έκπληξη, έντονη 
ανησυχία και βαθιά απογοή-
τευση προκαλεί η συζήτηση 
που αναπτύσσεται στη 
Βουλή με προοπτική να πα-
ραχωρηθεί προεδρία Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής στο 
ΕΛΑΜ, δήλωσε ο Πρώην 
Πρόεδρος του σώματος, 
Γιαννάκης Ομήρου κάνο-
ντας λόγο σε "μελανό στί-
γμα". Σε λίγες εβδομάδες θα 
συμπληρωθούν 47 χρόνια 
από το προδοτικό πραξικό-
πημα της 15ης Ιουλίου του 
1974, σημειώνει στη γραπτή 
του δήλωση ο κ. Ομήρου λέ-
γοντας ότι "είναι αδιανόητο 
οι οπαδοί των φασιστικών 
πραξικοπημάτων στην Ελ-
λάδα και την Κύπρο και ομο-
γάλακτοι της εγκληματικής 
οργάνωσης της Χρυσής Αυ-
γής, να εμβαπτίζονται σε 
«κολυμβήθρα του Σιλωάμ» 
και να επιβραβεύονται με 
παραχώρηση προεδρίας 
Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής στην κατ’ εξοχήν έκ-
φραση της λαϊκής κυριαρ-
χίας που είναι η Βουλή των 
Αντιπροσώπων".

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ

«Η φυσική μας θέση είναι εκεί όπου γεννάται το ριζοσπαστικό»
Σε αυτή την κρίσιμη και δύσκολη στιγμή για το ΑΚΕΛ 

και το Λαϊκό Κίνημα πρέπει θυμόμαστε καλά ότι η φυ-
σική μας θέση είναι έξω στον δρόμο, στην κοινωνία, 
εκεί όπου γεννάται το καινούριο, το πρωτοπόρο, το ρι-
ζοσπαστικό, δήλωσε τη Δευτέρα ο Γενικός Γραμματέας 
του κόμματος, Άντρος Κυπριανού. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, σε ομιλία του 

στη Λευκωσία στο πολιτικό μνημόσυνο για τον τέως ΓΓ 
του ΑΚΕΛ και πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Δη-
μήτρη Χριστόφια, ο κ. Κυπριανού, είπε ότι αυτό «είναι 
το σπάργανο μέσα στο οποίο γεννηθήκαμε ως Κίνημα 
και μεγαλώσαμε για να γίνουμε ένα μαζικό Κόμμα, ένα 
πλατύ λαϊκό μέτωπο με σαφή ταξικό προσανατολισμό, 
έμπειρο και ικανό να έχει λόγο με βαρύτητα και ρόλο 
στις εξελίξεις». 
Σημείωσε ότι, «τιμούμε τη μνήμη του Δημήτρη Χρι-

στόφια, ωστόσο, περισσότερο έχουμε ανάγκη να θυ-
μηθούμε την πορεία τη δική του, των συντρόφων του, 
του Λαϊκού Κινήματος, όχι για να αντιγράψουμε μηχα-
νιστικά, μα για να κοιτάξουμε ξανά τι μπορεί να πετύχει 
μέσα σε μια σκληρή εποχή η επιμονή στα ιδανικά μας, 
η πίστη στον εαυτό μας, η σκληρή δουλειά, η ανανέ-
ωση, η τόλμη να αλλάξουμε, η δύναμη που αναβαπτί-
ζεται μέσα στο λαό, από το λαό, για το λαό». 
Αναφερόμενος στη διακυβέρνηση Χριστόφια, ο ΓΓ 

του ΑΚΕΛ, είπε ότι «οι καλόπιστοι δεν μπορούν παρά 
να εντοπίσουν ιστορικά χαρακτηριστικά» σε σχέση με 
το Κυπριακό, επισημαίνοντας ότι «επί Χριστόφια κατα-
τέθηκαν συνενωτικές προτάσεις επί αρκετών πτυχών 
για την επίλυση του Κυπριακού, προτάσεις που έδιναν 
προοπτική στη συνύπαρξη Ε/κ και Τ/κ στο κοινό τους 
σπίτι: την Κυπριακή Δημοκρατία». 
Πρόσθεσε ότι «για πρώτη φορά το όραμα αυτό πήρε 

σάρκα και οστά με συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις και 
προτάσεις, οι οποίες δικαιώθηκαν και δικαιώνονται από 
την ίδια τη ζωή». 
Για την οικονομία επί Χριστόφια, ο κ, Κυπριανού είπε 

ότι «έγινε κατορθωτό τις δύσκολες ώρες, να ανοίξει ένα 
άλλο παράθυρο προοπτικής: αυτό της ενέργειας» συ-

μπληρώνοντας ότι «η επιδίωξη να καταστεί η ενέργεια 
παράγοντας ειρήνης για την χώρα και ευημερίας για το 
λαό, θωρακίστηκε με την πολιτική που ακολουθήθηκε 
τότε ενώ, επιπλέον, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, 
χαράχτηκε γραμμή αντίστασης και προστασίας, προς 
όφελος των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων». 
Αναφερόμενος στον Δημήτρη Χριστόφια και στις θη-

τείες του στην Προεδρία της Βουλής είπε ότι  «αναβάθ-
μισαν το περιεχόμενο του θεσμού, ενισχύοντας την κοι-
νοβουλευτική δημοκρατία, αναβαθμίζοντας το θεσμικό 
ρόλο του Κοινοβουλίου, αλλά και την καθημερινή πολι-
τική του λειτουργία». 
Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ είπε ότι επί διακυβέρνησης Χριστόφια 

«ο κόσμος άκουγε την αλήθεια και είχε απέναντι του 
έναν άνθρωπο που ήταν πρώτα και κύρια ο ίδιος πα-
ράδειγμα απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς, διαπλο-
κής και πολιτικών ραδιουργιών». 

«Όλοι, εντός και εκτός Κύπρου είχαν απέναντι τους 
ένα ειλικρινή συνομιλητή, που η μεγάλη του αγωνία 
ήταν η απαλλαγή του τόπου από την κατοχή και η επα-

νένωση του και η μεγάλη του έγνοια τα συμφέροντα, οι 
ανάγκες και οι προσδοκίες των πολλών», σημείωσε ο 
Άντρος Κυπριανού. 
Αναφέροντας ότι «ο Δημήτρης ήταν άνθρωπος που 

τόλμησε», ο Αντρος Κυπριανού είπε πως όταν ο εκλι-
πών «ανέλαβε την ηγεσία του ΑΚΕΛ μαζί με τους συ-
ντρόφους του σε ηλικία ριζοσπαστικά νεαρή για τα δε-
δομένα της εποχής, λίγο μετά τα σαράντα του χρόνια, 
τόλμησε να μιλήσει με θάρρος, ανοιχτά και με ειλικρίνεια 
για τα μεγάλα ιδεολογικά και πολιτικά ζητήματα της 
εποχής». «Τόλμησε μαζί με τους συντρόφους και συ-
νεργάτες του να πάει ενάντια στο ρεύμα και να ανοίξει 
τις πόρτες του ΑΚΕΛ, να προωθήσει αλλαγές στη λει-
τουργία και τον τρόπο δουλειάς του Κόμματος, να δώσει 
νέα πνοή στην πολιτική του Κόμματος, να πλατύνει τη 
δράση του και αυτό εκτιμήθηκε», είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ. 
Πρόσθεσε ότι «η εκτίμηση αυτή φάνηκε και στην κάλπη 
και στην επιρροή που απέκτησε το ΑΚΕΛ στην κοινωνία 
και στην πολιτική ζωή διότι όντως το ΑΚΕΛ επί Χριστό-
φια τόλμησε να κάνει το βήμα διεκδίκησης πολιτειακών 
αξιωμάτων, της Προεδρίας της Βουλής και της Προ-
εδρίας της Δημοκρατίας». 
Αναφορά από τον ΓΓ του ΑΚΕΛ έγινε και στην αγάπη 

που ο Δημήτρης Χριστόφιας έτρεφε τόσο για τη νεολαία 
όσο και τον πολιτισμό. Όπως είπε ο κ. Κυπριανού, ο 
Δημήτρης Χριστόφιας, «φρόντιζε πάντοτε να βρίσκεται 
ανάμεσα στους νέους, συντρόφους και όχι μόνο, να 
τους ακούει, να συζητά μαζί τους, να αντιλαμβάνεται 
τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους, να τολμά να υιοθετεί 
πολιτικές που να στηρίζουν και να ανοίγουν δρόμους 
για τη νεολαία». 
Ανέφερε, επίσης ότι «ο Δημήτρης ήταν άνθρωπος 

που αγαπούσε τον πολιτισμό και αναλαμβάνοντας την 
ηγεσία του ΑΚΕΛ δημιούργησε βοηθητικό γραφείο για 
χάραξη πολιτικής για τον πολιτισμό μέσα από το οποίο 
το ΑΚΕΛ δημιούργησε και ενίσχυσε δεσμούς με τον κό-
σμο της δημιουργίας αν και ασφαλώς η σχέση του 
ΑΚΕΛ με τον πολιτισμό δεν γεννήθηκε τότε, προϋπήρχε 
από τις πρώτες δεκαετίες της ζωής του».
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Προστασία, αλλά όχι ασυδοσία στον συνδικαλισμό!» 
τονίζει ο υπουργός Εργασίας 

Άνοιξε η πλατφόρμα για εμβολιασμούς από 18 έως 24 ετών 

Με συνθήματα όπως «κάτω τα χέρια 
από το 8ωρο», οι απεργοί διαδηλώσαν 
χθές κατά το εργασιακού νομοσχεδίου.  
Βασικό αίτημα των απεργών είναι να 
αποσύρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο 
που προωθεί για τα εργασιακά. 
Τον «χορό» των κινητοποιήσεων άνοιξε 
το ΠΑΜΕ με τη συγκέντρωση στην  
πλατεία Συντάγματος να ξεκινά από τις 
10:30, ενώ στις 11:00 συγκέντρωση 
πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ στην πλατεία 
Κλαυθμώνος. Το «παρών» στη  
συγκέντρωση του ΠΑΜΕ έδωσε και ο 
γ.γ. της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ, 
Δημήτρης Κουτσούμπας, καθώς και η 
Αλέκα Παπαρήγα. Σε δηλώσεις του, ο κ. 

Κουτσούμπας έκανε λόγο για «νομοσχέ-
διο έκτρωμα» δίνοντας στον υπουργό 
Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, το προ-
σωνύμιο «Χατζηθάφτης». «Παρά τα  
ψέματα, τις συκοφαντίες, την καταστολή, 
οι εργαζόμενοι, το ταξικό και συνδικαλι-
στικό κίνημα βγαίνουν πιο δυνατοί απ' 
αυτή τη μάχη.  
Η πλειοψηφία του λαού μας σήμερα, 
πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι αύριο, 
θ' αφήσουν στα χαρτιά αυτό το νομοσχέ-
διο έκτρωμα του "Χατζηθάφτη"» δήλωσε 
ο κ. Κουτσούμπας.  
«Να μην περάσει το αντεργατικό νομο-
σχέδιο» έγραφε πανό που κρατούσαν 
εργαζόμενοι οι οποίο πραγματοποίησαν 
πορεία μέχρι τη Βουλή. 

Την Κυριακή 20 Ιουνίου το 
Μουσείο Ακρόπολης κλείνει τα 
12 χρόνια λειτουργίας του. Η 
περασμένη χρονιά ήταν η πιο 
δύσκολη της πορείας του, κα-
θώς παρέμεινε κλειστό για πε-
ρισσότερους από έξι μήνες 
λόγω της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού. Πλέον, το Μουσείο 
συνεχίζει τη λειτουργία του 
ανανεωμένο και την ημέρα των 
γενεθλίων του θα υποδεχθεί 
τους επισκέπτες από τις 8 το 
πρωί έως τις 8 το βράδυ με 
μειωμένη γενική είσοδο, 5 
ευρώ. Παράλληλα θα εγκαινιά-
σει μία νέα θεματική παρου-
σίαση με τίτλο «Μαραθώνας – 
Σαλαμίνα. Στα ίχνη του μύθου 
και της ιστορίας». Στην παρου-
σίαση οι επισκέπτες θα έχουν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν 
από τους αρχαιολόγους του 
Μουσείου για τους Περσικούς 
πολέμους και τη σημασία τους 
για τον δυτικό κόσμο, για τους 
πρωταγωνιστές τους και τον 
ρόλο των θεών, για τη συμ-
βολή της μάχης του Μαρα-
θώνα στη νικηφόρα ναυμαχία 
της Σαλαμίνας κ.ά.

Ταυτοποιήθηκε η σορός 
της Δήμητρας της Λέσβου

Ταυτοποιήθηκε και επισήμως 
ο Δημήτρης Καλογιάννης, ο 
64χρονος απο τη Λέσβο, που 
είχε εξαφανιστει και υπήρχαν 
υπόνοιες οτι ήταν το άτομο που 
ειχε πέσει θύμα τροχαίου με 
εγκατάλειψη στις 9 Απριλίου 
στο Παλαιό Φάληρο και είχε 
ενταφιαστεί ως αγνώστου ταυ-
τότητας. Η οικογένεια του 
64χρονου διεμφυλικού άνδρα 
που ήταν γνωστός ως η «Δή-
μητρα της Σκάλας Συκαμιάς» 
ενημερώθηκε απο το Τμήμα 
Καλλονής οτι ο δακτυλοσκοπι-
κός έλεγχος έδειξε οτι θύμα του 
τροχαίου ήταν ο Δημήτρης Κα-
λογιάννης. 

Τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νέο 

εργασιακό νομοσχέδιο για τον συνδικα-
λισμό περιγράφει ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής  
Χατζηδάκης, σε αναρτήσεις στους προ-
σωπικούς του λογαριασμούς σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. 
«Σε αντίθεση με τα εργατοπατερικά κόμ-
ματα της Αριστεράς, εμείς πιστεύουμε 
ότι τα συνδικάτα υπάρχουν, για να υπη-
ρετούν τους εργαζόμενους. Κι όχι οι ερ-
γαζόμενοι τα συνδικάτα!» αναφέρει ο κ. 
Χατζηδάκης, διευκρινίζοντας ότι γι' αυτό 
με το νομοσχέδιο για την Προστασία της 

Εργασίας μπαίνουν νέοι ευρωπαϊκοί κα-
νόνες για το συνδικαλισμό: «Ελάχιστη 
εγγυημένη υπηρεσία 33% σε κλάδους 
κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια της 
απεργίας. Σεβασμός των αποφάσεων 
της Δικαιοσύνης, όταν κρίνει τις απεργίες 
παράνομες. Αστική ευθύνη για όσους 
συνδικαλιστές παρανομούν κατά τη διάρ-
κεια των απεργιών. Διαφάνεια στα συν-
δικάτα με εγγραφή σε ηλεκτρονικό μη-
τρώο. Υποχρεωτικό το σύστημα 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για κήρυξη 
απεργίας. Τέλος στη χρηματοδότηση 
συνδικαλιστικών οργανώσεων από κόμ-
ματα και εργοδότες».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χθές Τετάρτη άνοιξε και η τελευταία ηλι-

κιακή ομάδα για τους εμβολιασμούς στην 
Ελλάδα, οπότε τα άτομα ηλικίας από 18 
έως 24 ετών, θα μπορούν από  
μεθαύριο να κλείσουν το ραντεβού τους 
με τα εμβόλια της Pfizer της Moderna 
και της Johnson & Johnson. 
Αυτό ανέφερε  ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου υγείας Μάριος Θεμιστοκλέ-

ους ο οποίος πρόσθεσε πως όσοι έχουν 
κλείσει ραντεβού για να κάνουν το  
εμβόλιο της AstraZeneca και είναι κάτω 
των 60 ετών, με βάση τη νέα σύσταση 
της Επιτροπής Εμβολιασμών, μπορούν 
εφόσον το επιθυμούν να μην το κάνουν, 
αλλά όπως εξήγησε αυτό δεν είναι  
απαγόρευση καθώς εάν κάποιος θέλει 
να κάνει το εμβόλιο μπορεί να το κάνει. 

Όσον αφορά την δεύτερη δόση του ίδιου 
εμβολίου, είπε ότι εάν έχουν εμφανιστεί 
σοβαρές παρενέργειες μετά την πρώτη 
δόση, ο θεράπων ιατρός μπορεί να κάνει 
αίτηση για άλλο εμβόλιο. 
Ο Μάριος Θεμιστοκλέους έκανε λόγο για 
275.000 νέα ραντεβού που κλείστηκαν 
το τελευταίο δεκαήμερο και εκτίμησε ότι 
ο στόχος να επιτευχθεί τείχος ανοσίας 
μέσα στο καλοκαίρι από τους  
εμβολιασμούς είναι πραγματοποιήσιμος. 
 
Ο κ. Θεμιστοκλέους μιλώντας για όσους 
έχουν νοσήσει από κορονοϊό, είπε ότι το 
εμβόλιο θα μπορεί να γίνεται έξι μήνες 
μετά την νόσηση τους. Εάν έχουν κλείσει 
ήδη ραντεβού για εμβολιασμό -νωρίτερα- 
αυτό θα πρέπει να ακυρώνεται από τους 
ίδιους. Επίσης όσοι από αυτούς που 
έχουν νοσήσει και έχουν κάνει ήδη την 
πρώτη δόση, θα πρέπει μόνοι τους να  
ακυρώσουν την δεύτερη δόση. 

Αυτή που θα πρέπει να κάνουν και τις 
δύο δόσεις του εμβολίου πάλι με βάση 
τις συστάσεις είναι όσοι ανήκουν στην 
κατηγορία Α νοσημάτων οι οποίοι  
νόσησαν με κορονοϊό. 
Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους θα δίνεται 
πλήρης πιστοποιητικό εμβολιασμού σε 
όσους έχουν νοσήσει και έχουν κάνει την 
μία δόση εμβολίου. Το πιστοποιητικό 
αυτό θα είναι διαθέσιμο σε δύο εβδομά-
δες.Επίσης τόνισε ότι όσοι έχουν κάνει 
μία δόση του εμβολίου στο εξωτερικό θα 
μπορούν να κάνουν την δεύτερη δόση 
στην Ελλάδα, εφόσον προσκομίσουν σε 
ΚΕΠ τα ανάλογα έγγραφα που χρει-
άζονται. 
Ο κύριος Θεμιστοκλέους κλείνοντας την 
τοποθέτηση του, είπε ότι τέλος του μήνα 
ξεκινάει και ο εμβολιασμός κατ οίκων με 
το εμβόλιο της Johnson and Johnson 
από ιδιώτες γιατρούς οι οποίοι θα  
αμείβονται από το κράτος.

Απεργία για τα εργασιακά: οργή στον δρόμο  
για το χαμένο 8ωρο 

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

12 χρόνια  
Μουσείο  Ακρόπολης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Απορρίπτει προοπτική απευθείας 
πτήσεων προς κατεχόμενη Κύπρο

Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και η υπόλοιπη 
διεθνής κοινότητα με τη μοναδική εξαίρεση της 
Τουρκίας, δεν αναγνωρίζει την αυτοαποκαλού-
μενη «ΤΔΒΚ» ως ανεξάρτητο κράτος και το αε-
ροδρόμιο «Ερκάν» δεν αναγνωρίζεται ως διε-
θνές αεροδρόμιο από τον Διεθνή Οργανισμό 
Πολιτικής Αεροπορίας, ανέφερε σε απάντησή 
της προς κοινοβουλευτική ερώτηση για την προ-
οπτική απευθείας πτήσεων προς τα κατεχόμενα 
η Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών Γουέντι 
Μόρτον. 

 «Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να διαπραγμα-
τευτούμε μια Συμφωνία Αεροπορικών Υπηρε-
σιών με τη διοίκηση στο βόρειο τμήμα της Κύ-
πρου και επομένως δεν υπάρχουν απευθείας 
πτήσεις», πρόσθεσε η αρμόδια για ευρωπαϊκά 
θέματα υφυπουργός. 
Παρέπεμψε δε σε απόφαση του βρετανικού 

Εφετείου που ξεκαθάριζε πως οι απευθείας πτή-
σεις θα συνιστούσαν παραβίαση των διεθνών 
υποχρεώσεων του Ην. Βασιλείου υπό τη Σύμ-
βαση του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία 

του 1944. 
Σημειώνεται ότι η ίδια απάντηση δόθηκε πρό-

σφατα από το Foreign Office στους υπογράφο-
ντες διαδικτυακό αίτημα υπέρ των απευθείας 
πτήσεων προς τα κατεχόμενα. 

«Η βρετανική κυβέρνηση παραμένει πεπει-
σμένη ότι μια συνολική λύση είναι η καλύτερη 
ευκαιρία επίλυσης αυτών των συνθετών ζητη-
μάτων», συμπλήρωσε η κα. Μόρτον. 
Σε απάντηση προς άλλη κοινοβουλευτική ερώ-

τηση επανέλαβε τη βρετανική δέσμευση για στή-
ριξη της διαδικασίας λύσης του Κυπριακού υπό 
τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς μια λύση «θα ήταν 
καλή για την Κύπρο, την περιφερειακή σταθε-
ρότητα και τα συμφέροντα του ΗΒ». 
Σημείωσε για ακόμα μία φορά πως κατά την 

άτυπη πενταμερή του Απριλίου, ο πολιτικός προ-
ϊστάμενός της Υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ 
Ράαμπ παρότρυνε όλες τις πλευρές «να επιδεί-
ξουν ευελιξία και συμβιβασμό» για εύρεση λύσης 
«εντός των παραμέτρων του Συμβουλίου Ασφα-
λείας των Ηνωμένων Εθνών».

ΒΡΕΤΑΝΙΔΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ COVID

Ο Περσεβάλ Γκετ, ένας 12χρονος Γάλλος, είναι 
ένας από τους νεαρότερους πολίτες στην Ευ-
ρώπη που εμβολιάζεται κατά της Covid-19 και 
προκειμένου να προσαρμόσει τη διαδικασία στο 
νεαρό της ηλικίας του, η νοσηλεύτρια που του 
έκανε το εμβόλιο, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει 
μια ειδικού μεγέθους βελόνα για παιδιά. Η μη-
τέρα του πήγε τον Περσεβάλ σε ένα εμβολια-
στικό κέντρο κοντά στο Παρίσι, την πρώτη ημέρα 
που η ηλικία καταλληλότητας εμβολιασμού στη 
Γαλλία μειώθηκε στα 12 έτη, διότι, όπως είπε, 
όσο περισσότεροι άνθρωποι εμβολιαστούν, τόσο 
συντομότερα οι περιορισμοί κατά της πανδημίας 
θα αρθούν. «Το ήθελα να γίνει όσο το δυνατόν 
συντομότερα», δήλωσε η μητέρα του. 

Η γαλλική κυβέρνηση όρισε ότι οι ανήλικοι της 
χώρας ηλικίας 12 ετών και άνω είναι κατάλληλοι 
να εμβολιαστούν κατά της Covid-19, υπό την 
προϋπόθεση να έχουν τη συγκατάθεση των γο-
νέων τους. Προηγουμένως, η μικρότερη ηλικία 
για εμβολιασμό στη Γαλλία ήταν τα 18 έτη ή τα 
16 έτη, εάν ο ενδιαφερόμενος έπασχε από υπο-
κείμενα νοσήματα ή είχε βρεθεί σε επαφή με ένα 
άτομο ευάλωτο στον ιό. Στα πλούσια κράτη πα-
γκοσμίως, οι κυβερνήσεις επεκτείνουν τα εμβο-
λιαστικά προγράμματά τους προκειμένου να συ-
μπεριλάβουν μικρότερες ηλικιακές ομάδες, που 
κινδυνεύουν λιγότερο, σε σύγκριση με τις μεγα-
λύτερες ηλικιακές ομάδες, να νοσήσουν σοβαρά 
από την Covid-19.

Με ειδικές βελόνες για παιδιά 
η Γαλλία άρχισε εμβολιασμό 12χρονων

Αποτρέπει θανάτους 
ασθενών Covid!

Κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ότι ένα νέο, πει-
ραματικό φάρμακο που χορηγείται στους πιο 
σοβαρά νοσούντες από τον κορωνοϊό μπορεί 
να αποτρέψει θανάτους. 
Η αντιική θεραπεία από την Regeneron, που 

ονομάζεται REGEN-COV, διαπιστώθηκε ότι σώ-
ζει ζωές σε περιπτώσεις που οι ασθενείς με σο-
βαρά συμπτώματα της COVID-19 δεν αναπτύσ-
σουν μόνοι τους αντισώματα. 
Στις δοκιμές που έγιναν στο Ηνωμένο Βασί-

λειο υπό την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης συμμετείχαν περίπου 10.000 
ασθενείς, από το Σεπτέμβριο του 2020 έως και 
το Μάιο φέτος. 
Πρόκειται για θεραπεία που χορηγεί στους 

ασθενείς δύο τεχνητά μονοκλωνικά αντισώματα, 
τα casirivimab και imdevimab, καθένα από τα 
οποία προσκολλάται σε διαφορετικό σημείο της 
πρωτεΐνης-ακίδα που χρησιμοποιεί ο κορωνοϊός 
για να διεισδύσει στα ανθρώπινα κύτταρα. 

Οι ερευνητές διαπίστωσαν στην αρχή των κλι-
νικών δοκιμών ότι διπλάσιος αριθμός (30%) φο-
ρέων του ιού που δεν ανέπτυξαν αντισώματα 
πέθαναν εντός 28 ημερών από την εισαγωγή 
στο νοσοκομείο, σε σχέση με αυτούς που ανέ-
πτυξαν αντισώματα (15%). 
Η χορήγηση του κοκτέιλ αντισωμάτων σε αυ-

τούς χωρίς αντισώματα μείωσε τις πιθανότητες 
θανάτου εντός 28 ημερών κατά 1/5. Σύμφωνα 
με τους ερευνητές, τα δεδομένα αυτά σημαίνουν 
ότι για κάθε 100 ασθενείς αυτής της κατηγορίας 
θα υπάρχουν έξι λιγότεροι θάνατοι μετά από τη 
χορήγηση του φαρμάκου, δηλαδή το ποσοστό 
του 30% γίνεται 24%. 
Πέρα από την αποτροπή θανάτου, μειώθηκε 

και ο χρόνος παραμονής των ασθενών στο νο-
σοκομείο, για την ακρίβεια κατά τέσσερις ημέρες. 
Δεν είναι, ωστόσο, ακόμα σαφές πότε το φάρ-
μακο θα εγκριθεί προς χρήση στο ΗΒ.

ΝΕΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
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Το ΑΚΕΛ παραμένει η επιλογή! 
Δεν χρειάζεται άλλο κόμμα. Δεν χρειάζεται 

ν' αλλάξει το όνομα του κόμματος. ΑΚΕΛ, 
Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού. Δεν 
χρειάζεται να κόψεις ή να προσθέσεις. 
Αχρείαστες και οι συζητήσεις, ατέρμονες 

και μη, για αλλαγή ιδεολογικού προσανατολι-
σμού.Το πρόβλημα δεν είναι η ιδεολογική κα-
τεύθυνση.  
Ο λαός δοκιμάζεται σκληρά. Χιλιάδες δυ-

στυχούν. Συν είμαστε υπό τουρκική κατοχή.  
Δεν είμαστε σε επαναστατικό στάδιο.  

Δεν είμαστε στα πρόθυρα ένοπλης εξέγερσης για ανατροπή 
του καπιταλιστικού συστήματος.  
Η κοινωνική επανάσταση, η ριζική αλλαγή, δεν είναι  παρά 

όνειρο θερινής νυκτός. Ωστόσο χρειάζεται να γίνουν πολλά. 
Τώρα είναι η ώρα για διαλεκτική προσέγγιση, ανάλυση,εκτίμηση 

και αξιολόγηση που θα ανοίξει τον δρόμο που οδηγεί σε μια πρα-
γματικά  
αληθινή,ουσιαστική, ανασυγκρότηση  που να στηρίζεται στην 

ιστορία, τους αγώνες,τις κατακτήσεις,τις διεκδικήσεις,το όραμα 
και τα πανανθρώπινα ιδανικά του ΑΚΕΛ.  
Γενικά, οι θέσεις και οι στόχοι του ΑΚΕΛ στο Κυπριακό, στα 

κοινωνικό-οικονομικά και σε άλλα βασικά ζητήματα, είναι σωστές. 
Ωστόσο, αναγκαία είναι η διαρκής επιστημονική μελέτη και επε-
ξεργασία για να ανταποκρίνονται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη 
πραγματικότητα, τις σύγχρονες συνθήκες και τις ανάγκες του 
λαού. 
Σίγουρα χρειάζονται αλλαγές στην τακτική, τους τρόπους επι-

κοινωνίας με την κοινωνία,τις σχέσεις με τον κόσμο και άλλα. 
Χρειάζονται νέες σκέψεις, νέες προσεγγίσεις και νέοι τρόποι δου-
λειάς. 
Πάνω απ'όλα χρειάζεται επιστροφή στα βασικά και διαχρονικά: 

ενδιαφέρον για τον κόσμο και τα προβλήματά του, ευσυνειδησία 
και ανθρωπιά. Ως αρχή, ως κανόνας η συλλογικότητα προέχει 
όλων των άλλων, στους αγώνες, στις προσεγγίσεις, παντού. Η 
συλλογικότητα στην ημερήσια διάταξη και ο ατομικισμός στον 
κάλαθο των αχρήστων. Πρώτα αυτοκριτική και ύστερα κριτική. 
Ανάληψη προσωπικής ευθύνης για λάθη και παραλείψεις, η οποία 
σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάνεται στην συλλογική ευ-
θύνη. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη χωρίς τις προσωπικές ευ-
θύνες.  
Τώρα είναι η ώρα για αλλαγές μέσα στα πλαίσια της ιδεολογίας, 

των αρχών και των στόχων, που λαμβάνουν υπόψη τις αλλαγές 
στην κυπριακή κοινωνία, τις συντυχίες και τον συσχετισμό δυνά-
μεων. 
Στο άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στον παροικιακό Τύπο την 

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 έγραψα μεταξύ άλλων: 
«Αποτελέσματα  βουλευτικών εκλογών που διεξήχθηκαν στην 

Κύπρο την περασμένη  Κυριακή 30 Μαΐου 2021- έδρες:  
ΔΗΣΥ   17 - έχασε 1 έδρα, 
ΑΚΕΛ   15  - έχασε 1 έδρα, 
ΔΗΚΟ    9, 
ΕΛΑΜ.   4  - κέρδισε 2 έδρες 
ΕΔΕΚ    4  - κέρδισε 1 έδρα, 
ΔΗΠΑ    4  - πρώτη φορά 
ΟΙΚΟΛ   3  - κέρδισαν 1 έδρα  
Νικητές: ΔΗΣΥ 17, ΕΔΕΚ 4, ΕΛΑΜ 4, ΔΗΠΑ 4 σύνολο 29 

έδρες, έχουν πλειοψηφία σε ένα σύνολο 56 εδρών. (Οι Οικολό-
γοι,που αύξησαν τις έδρες τους από δύο στις τρεις, περίμεναν 
πολύ περισσότερα.) 
Αποχή 36% ελάχιστο πιο πάνω από το ποσοστό των εκλογών 

του 2016. 
Ηττημένος ο κυπριακός λαός για τον οποίο έρχονται χρόνια 

δύσκολα. Αφήνω στην άκρη αντικειμενικές αιτίες (η κυβέρνηση 
έδωσε κάποιες παροχές και βοήθεια σε κόσμο που επηρεάστηκε 
από την πανδημία του κορωνοϊού) και το θλιβερό ότι μια μερίδα 
του λαού δεν διαμαρτύρεται για τα σκάνδαλα ολκής, διάλυση συ-
νεργατισμού κ.ά. ούτε για τα μεγάλης έκτασης φαινόμενα δια-
φθοράς (σίγουρα δεν είναι λίγοι που αποδέχονται το  ρουσφέτι 
ως αναγκαίο κακό της κυπριακής κοινωνίας) και εκφράζω κάποιες 
πρώτες σκέψεις  που αφορούν στον υποκειμενικό παράγοντα 
και συγκεκριμένα στο ΑΚΕΛ, το οποίο υπέστη πανωλεθρία.  
Σε σύγκριση με τις εκλογές του 2016, το κόμμα των εργαζομέ-

νων έχασε 3.3% και μια έδρα. Ναι έχασε και ο ΔΗΣΥ 2.9% και 
μια έδρα, αλλά κέρδισε τη μάχη! Ασυζητητί. Από το 2011 το ΑΚΕΛ  
έχασε γύρω στο 10%! Τώρα είναι η ώρα για σημαντικές αλλαγές! 
Τις χρειάζεται ο λαός και ο τόπος!»  
Με δεδομένο τον  συσχετισμό  δυνάμεων στη Βουλή των Αντι-

προσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας που προέκυψε από την 
ετυμηγορία του λαού στις 30 Μαΐου 2021, στον οποίο αναφέρομαι 
πιο πάνω, αναλυτικά και με στοιχεία, οι χειρισμοί του ΑΚΕΛ στο 
φιάσκο που οδήγησε στην εκλογή της υποψήφιας του ΔΗΣΥ, Αν-
νίτας Δημητρίου στην Προεδρία της εν λόγω Βουλής, αποδείχτη-
καν λανθασμένοι. 
Με ποδοσφαιρικούς όρους, κάποιος εύλογα θα ρωτούσε: Πόσα 

αυτογκόλ; 
Ο Αβέρωφ παίζει χωρίς πορτάρη! Όπως εύστοχα έλεγαν στο 

κατεχόμενο χωριό μου, Δίκωμο, επαρχίας Κερύνειας, «εγελάσαν 
μας μαννοί και αλλήθωροι» ! 
Η πρόταση για την υποψηφιότητα του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρου 

Κυπριανού ήρθε από τον Μάριο Καρογιάν, τον επικεφαλής της 
ΔΗΠΑ που στην πράξη  δεν είναι παρά παράρτημα του ΔΗΣΥ 
και το δεξί χέρι της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη. Λέγεται ότι 
ο Μάριος Καρογιάν, τόσο στις εκλογές της 30ης Μαΐου όσο και 
στην εκλογή της Προέδρου της Βουλής, είχε   σημαντική βοήθεια 
από πρώην ηγετικό στέλεχος του ΑΚΕΛ (βλέπε άρθρο Κώστα 
Κωνσταντίνου στην εφημερίδα «Πολίτης» 12 Ιουνίου 2021) που 
συνεχίζει να συναρπάζει κάθε λογής κακοφανισμένους που τα 
έχουν με το ΑΚΕΛ και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εθελοτυ-
φλούν. 

Τέτοια πρόταση έπρεπε να πεταχτεί στον κάλαθο των αχρή-
στων. 
Η δικαιολογία ότι τους ξεγέλασε ο Μάριος Καρογιάν δεν παρ-

πατά. Δεν πας στην φωλιά του λύκου. Θα σε φάει. 
Τι έπρεπε να κάνει το ΑΚΕΛ; 
Από τη στιγμή που ο επικεφαλής του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπα-

δόπουλος, πρώτα δεν δέχτηκε την πρόταση "παγίδα" του Μάριου 
Καρογιάν, υποψήφιος να είναι ο Άντρος Κυπριανού (και πολύ 
καλά έκανε) και στην συνέχεια δεν δέχτηκε άλλη υποψηφιότητα 
εκτός από την δική του, το ΑΚΕΛ έπρεπε να δεχτεί υποψηφιότητα 
Νικόλα Παπαδόπουλου.  
Δεν ήταν  θέμα περηφάνιας ή εκβιασμού, αλλά ψυχρής λογι-

κής. 
ΑΚΕΛ 15 + ΔΗΚΟ 9 + Εντιμότατοι Οικολόγοι 3 = 27 συν μάλλον 

και τους 4 της ΕΔΕΚ ( δηλαδή σύνολο 31) που στην χειρότερη 
περίπτωση δεν θα τολμούσε να ψηφίσει την υποψήφια του ΔΗΣΥ, 
Αννίτα Δημητρίου και θα τηρούσε αποχή. 
Ειρήσθω εν παρόδω, συγχαρητήρια στην κυρία Αννίτα Δημη-

τρίου. Τα δώρα και τα ρουσφέτια μετά. Δεν λέει να σταματήσει το 
θέατρο του παραλόγου και η κοροϊδία του δύσμοιρου λαού μας. 
Δεν είμαι συνήγορος του Νικόλα Παπαδόπουλου. 
Ούτε ξεχνώ τη στάση του στις τελευταίες προεδρικές εκλογές 

και όχι μόνο,μα και πολλά άλλα. 
Αν θέλετε ούτε και  τις θέσεις του στο Κυπριακό που είναι το τε-

λευταίο που απασχολεί τον λαό,εξαιτίας βέβαια των επιθετικών 
ενεργειών της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, στην Αμμόχωστο 
και όχι μόνο.  
Την ώρα που μετρώ τα κουκιά μου, βλέπω και μπροστά, όχι 

μόνο πίσω. Είμαι υποχρεωμένος να λαμβάνω υπόψη, να μην 
ξεχνώ, ότι χωρίς το ΔΗΚΟ,και όχι μόνο, η παρούσα κυβέρνηση 
του ΔΗΣΥ,πολύ πιθανόν με κάποιες μεταλλάξεις,θα μας μείνει 
αγγονί στον αιώνα τον άπαντα. 
Με ποιον θα οικοδομήσεις γέφυρες και στην συνέχεια συνερ-

γασίες και συμμαχίες για να απαλλαγείς από αυτή την κυβέρνηση;  
Ακόμα, και μετά την μη επίτευξη συμφωνίας των κομμάτων 

της αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ στη δεύτερη ψηφοφορία έπρεπε 
να ψηφίσει τον Νικόλα Παπαδόπουλο που θα κέρδιζε. Επανα-
λαμβάνω για να το πιάσει και ο τελευταίος, ότι η ΕΔΕΚ, που, 
υπόψη, ψήφισε τον Προϋπολογισμό του κράτους, θα ήταν απί-
θανο να ψηφίσει την υποψήφια του ΔΗΣΥ με ανθυποψήφιο Νι-
κόλα Παπαδόπουλο, εκτός και αν αποφάσιζε ν' αυτοκτονήσει 

πολιτικά. 
Τα γιατί που χάνουν τον στόχο,την ουσία δεν έχουν κανένα 

νόημα.Γι' αυτό δεν με απασχολεί που το ΔΗΚΟ δεν ψήφισε το 
ΑΚΕΛ παρόλο που υπάρχει λογική στην επιμονή τους να μην 
αποσύρουν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. 
Περισσότερη λογική από την επιμονή του ΑΚΕΛ να μην ταράξει 

από τη θέση του για την υποψηφιότητα του Άντρου Κυπριανού, 
που,εν πάση περιπτώσει, οι πάντες κατάλαβαν, κάποιοι έστω 
και αργά, ότι ήταν το αποτέλεσμα, ανέντιμη κίνηση (στην κυπριακή 
διάλεκτο υπάρχει η λέξη που ταιριάζει γάντι, αλλά δεν θα την 
γράψω) φαεινής ιδέας του Προέδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεο-
φύτου και όχι μόνο. Παγίδα των κυβερνώντων και γκάφα ολκής 
για το ΑΚΕΛ που έπεσε μέσα.   
Ναι, το ΑΚΕΛ έπρεπε να ψηφίσει τον Νικόλα Παπαδόπουλο 

έστω στην δεύτερη ψηφοφορία, έχοντας ως στόχο να φύγει  η 
"κατάρα" που κατατρέχει τον λαό και τον τόπο. Τις διαφορές με 
το ΔΗΚΟ και τα άλλα θα τα έβρισκαν στο δρόμο. 
Κάποιοι που έχουν θέματα  με το ΑΚΕΛ δεν έχασαν το  δρόμο 

τους. Ψήφισαν το ΑΚΕΛ, στήριξαν και στηρίζουν το ΑΚΕΛ κρίνο-
ντας σωστά ότι αυτό το κόμμα παραμένει η επιλογή, παρόλα τα 
λάθη και τις αδυναμίες του. 
Για αυτούς τους Ανθρώπους το ΑΚΕΛ ήταν συνειδητή επιλογή 

και τα άλλα μετά. Άφησαν τις διαφορές τους στην άκρη. Προείχε 
η εκλογική μάχη. Τα όποια δικαιολογημένα  παράπονα ή η κριτική 
μετά.  
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση του ΔΗΚΟ. Αν δεν τα βρούμε 

με το ΔΗΚΟ αλλά και τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ένα 
 κομμάτι του κόσμου,που δοκιμάζεται σκληρά, θα καταλήξει στην 
αγκαλιά του  ΔΗΣΥ με την ελπίδα, άλλοι για να σαστούν και άλλοι 
για να επιβιώσουν. Στοχευμένα ορισμένοι θα πάρουν κάτι, οι πε-
ρισσότεροι μόνο ψίχουλα. 
Κάποιοι μέσα στο ΑΚΕΛ, περιλαμβανομένων υψηλόβαθμων 

στελεχών δεν θέλουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο για χίλιους δυο 
λόγους, που δεν έχουν σχέση με τον στόχο μας για απαλλαγή 
του τόπου από την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ και δεν τους απασχολεί, 
δεν τους ενδιαφέρει, το γεγονός ότι εδώ και αρκετό καιρό, ο Νι-
κόλας Παπαδόπουλος και το κόμμα του, ΔΗΚΟ, είναι σε συνεχή 
αντιπαράθεση σύγκρουση με την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ για 
μια σειρά καίρια ζητήματα όπως η διαφθορά, το σκάνδαλο με τα 
χρυσά διαβατήρια, οι εξουσίες του Γενικού Ελεγκτή, ο ρόλος της 
ΔΗΠΑ και άλλα.   
Κάποιοι στην ηγεσία του ΑΚΕΛ και όχι μόνο έστησαν και στή-

νουν πόδι και δεν θέλουν συνεργασία με το ΔΗΚΟ. Ούτε το 
όνομα του ηγέτη του, Νικόλα Παπαδόπουλου θέλουν ν' ακούουν. 
Είναι οι ίδιοι που, με κάθε λογής προφάσεις και ανυπόστατα 

επιχειρήματα,  δεν θέλουν να προκαλούν την Τουρκία. Σχεδόν 
απαρατήρητη πέρασε η αποχή που τήρησαν οι ευρωβουλευτές 
του ΑΚΕΛ στο πρόσφατο ψήφισμα της Βουλής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που επαναβεβαιώνει τη θέση της για ΔΔΟ και καταδικάζει 
την Τουρκία για μια σειρά παραβιάσεις και επιθετικές ενέργειες 
πρώτα και κύρια εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

17 χρόνια μετά το Δημοψήφισμα, κάποιοι επιμένουν. 
Υποστηρίζουν το σχέδιο Ανάν που όπως μας ήρθε μόνο την 

ένθερμη υποστήριξη του Εθνικού Συμβουλίου της Τουρκίας απέ-
σπασε. Καλάν, και αν ακόμα ο τότε Πρόεδρος Τάσσος Παπαδό-
πουλος απέφυγε να κάνει ουσιαστική διαπραγμάτευση, και 
φρονώ ότι όντως απέφυγε, έπρεπε να το δεχτούμε και να τιμω-
ρήσουμε τον λαό. Άλλο εκείνο το συγκεκριμένο σχέδιο, το σχέδιο 
Ανάν 5  και άλλο η ΔΔΟ. 
Πέρασαν 17 χρόνια και κάποιοι ακόμα κρατούν δάκκαμμα και 

δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. 
Και όχι μόνο. Δεν σέβονται την  απόφαση του κόμματος. Ούτε 

την  απόφαση κυπριακού λαού σέβονται.  
Ο κόσμος, κάποιος κόσμος, λανθασμένα, μας ταυτίζει με την 

Τουρκία εξαιτίας αυτών των "τρελά ερωτευμένων" με το απαρά-
δεκτο σχέδιο Ανάν 5. 
Είπα και ξαναλέω, άλλο θέμα το Ανάν 5, άλλο η ΔΔΟ. 
Άλλο θέμα και το ΔΗΚΟ που εξάλλου εδώ και αρκετό καιρό 

σταμάτησε να μιλά εναντίον της ΔΔΟ, συν αυτά που έγραψα πιο 
πάνω για διαφθορά, Γενικό Ελεγκτή, ΔΗΠΑ και άλλα.  
Κάποιοι στην ηγεσία του ΑΚΕΛ, μα και άλλοι δεν μπορούν να 

ξεχωρίσουν το πρωτεύον από το δευτερεύον, το τριτεύον και το 
τελευταίο. Δεν αντιλαμβάνονται τα αυτονόητα. 
Το ζητούμενο ήταν η ΔΔΟ ή το Ανάν; Ο στόχος ήταν η μη πε-

ραιτέρω ενδυνάμωση του ΔΗΣΥ, η μη εκλογή της Αννίτας Δημη-
τρίου στην Προεδρία της Βουλής. 
Κάποιοι ίσως να μην κατάλαβαν ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος 

θα ήταν Πρόεδρος της Βουλής και όχι διαπραγματευτής για το 
Κυπριακό.

ΑΚΕΛ: Χρειάζεται μια πραγματική ανασυγκρότηση

του 
Βασίλη Κωστή 
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Στην κατα-
θ λ ι π τ ι κ ή 
εποχή μας, 
όπου όλοι 
παραπο -
ν ι ό μασ τ ε 
για τα τόσα 
π ρ ο β λ ή -
ματα που  

αντιμετωπίζουμε, οικονο-
μικά, συναισθηματικά, οικο-
γενειακά, επαγγελματικά 
και τόσα άλλα, το καλύτερο 
φάρμακο όχι μόνο για την 
ψυχή αλλά και για το σώμα,  
είναι το… γέλιο ... Λένε ότι 
τίποτα δεν είναι τόσο αφο-
πλιστικό όσο το γέλιο. Μια 
αυθόρμητη έκ-
φραση χαράς 
και ευτυχίας, 
μία ανθρώπινη 
κα θημ ε ρ ι ν ή 
αντίδραση που 
λειτουργεί ως 
πηγή ζωής για 
εμάς και τους 
γύρω μας. 
Πρόκειται για 
μια λάμψη μες 
στη μαυρίλα 
της καθημερι-
νότητας, τις 
σ κ ο τ ο ύ ρ ε ς , 
τους προβλη-
ματισμούς, ένα 
ευχάριστο διά-
λειμμα από τη ρουτίνα, τη 
νευρικότητα και τη μονό-
τονη σκέψη. Πάντα είχα την 
αίσθηση ότι το να γελάς κα-
τάμουτρα στην πραγματι-
κότητα είναι ίσως ο καλύτε-
ρος ήχος που υπάρχει. Σε 
αυτό τον κόσμο, μια καλή 
ώρα να γελάσεις είναι οποι-
αδήποτε ώρα μπορείς, Δεν 
βάζουμε περιορισμούς ούτε 
στην ένταση ούτε στη διάρ-
κεια. Φτάνει να είναι γέλιο 
και να βγαίνει από μέσα 
σου σαν χείμαρρος που 
δεν μπορεί να σταματήσει. 
Και πάντα λες…σήμερα γέ-
λασα με την ψυχή μου! 
Πόσο στα αλήθεια ωφέλιμο 
είναι να γελάς; Είναι σαν να 
ξεφορτώνεσαι όλο βάρος 
που είσαι φορτωμένος και 
βγάζεις από μέσα σου όλα 
εκείνα δυσάρεστα, μονό-
τονα, βαρετά, συγχυστικά 
και δεν ξέρω και τι άλλα αρ-
νητικά συναισθήματα ή 
σκέψεις που σε κρατάνε 
κουτσουφιασμένο τις πε-
ρισσότερες στιγμές της μέ-
ρας σου.  
Με πρόσωπο που βαραίνει 
και κατεβαίνει μέχρι τους 
ώμους σου αλλά και το 
μυαλό σου να μην υπάρχει 
μια ζυγαριά να το μετρή-
σεις. Κι από την άλλη τι ση-
μασία έχει γιατί γελάς; Σε 
εσένα  φάνηκε αστείο μια 
χαζομάρα αλλά και ένας 
μορφασμός. Σε άγγιξε γιατί 

ήτανε έξυπνο είτε γιατί 
ήτανε σε μια στιγμή που 
όλα τα έβλεπες μαύρα ή 
άσπρα ή κίτρινα ή δεν ξέρω 
κι εγώ τι χρώμα. Σε άγγιξε 
κάτι στη χαζομάρα του 
αστείου ή την εξυπνάδα 
του και κάτι ταίριαξε στη δε-
δομένη στιγμή στη ψυχολο-
γία σου! Το γέλιο είναι συ-
νυφασμένο με την 
ανθρώπινη ύπαρξη ήδη 
από την αρχαιότητα. Άλλω-
στε, οι Αρχαίοι Έλληνες 
ήταν αυτοί που υποστήρι-
ζαν ότι «ο άνθρωπος είναι 
ζώον γελαστικόν». Συγκε-
κριμένα, ο Αριστοτέλης 
υποστήριζε ότι το γέλιο 

αποτελεί ένα μέσο ανώδυ-
νης κάθαρσης της ψυχικής 
υγείας του ανθρώπου. Το 
γέλιο αποτελεί το καλύτερο 
φάρμακο για τον άνθρωπο 
εδώ και αιώνες. Θεωρείται 
ότι το γέλιο προέκυψε ως 
αυθόρμητη αντίδραση του 
ανθρώπου απέναντι στον 
κίνδυνο.  

Συγκεκριμένα, κάθε φορά 
που ο άνθρωπος έρχονταν 
αντιμέτωπος με κάποια 
άγνωστη εμπειρία, μετερ-
χόταν το γέλιο για να καλύ-
ψει έμμεσα την έκπληξη κα-
θώς και να αποφορτίσει το 
μυαλό του από την αμηχα-
νία και τον επικείμενο 
φόβο. Το ίδιο συμβαίνει  και 
σε εμάς σήμερα. Γελάμε 
από αμηχανία, όταν δεν ξέ-
ρουμε πώς να αντιδρά-
σουμε πολλές φορές και γε-
λάμε για να αποφορτίσουμε 
το κλίμα!  Μέσω του γέλιου, 
ο οργανισμός περιορίζει 
την έκκριση της ορμόνης 
κορτιζόλης που ευθύνεται 
για το άγχος και τα αρνη-
τικά συναισθήματα που 
αυτό επιφέρει. Συμβάλλει 
στην ενδυνάμωση της άμυ-
νας του οργανισμού όπως 
επίσης και στην καλή λει-
τουργία της καρδιάς και του 
αναπνευστικού συστήμα-
τος. Μία ώρα γέλιου κατα-
ναλώνει περίπου 500 θερ-
μίδες και ένα τέταρτο γέλιου 
ισοδυναμεί με 2 ώρες κα-

λού ύπνου. Το γέλιο και ο 
ύπνος είναι τα καλύτερα 
φάρμακα του κόσμου  λέει 
μια Ιρλανδέζικη παροιμία. 
Πέντε λεπτά γέλιου ισοδυ-
ναμούν με 10 λεπτά τζό-
κινγκ ή κωπηλασίας, ενώ 
100 φορές γέλιου προκα-
λούν τα ίδια αποτελέσματα 
με ένα τέταρτο ποδήλατο. 
Τα ευεργετικά οφέλη του γέ-
λιου είναι τόσα πολλά που 
θα μπορούσαν να συγκρι-
θούν με αυτά της άσκησης. 
Έτσι δημιουργήθηκε και η 
λέξη “Laughtercise”, ως  
προϊόν συνέλιξης των λέ-
ξεων laughter και exercise, 
για να διατυπωθεί  χιουμο-

ριστικά τη συσχέτιση της 
άσκησης και της αντίδρα-
σης του γέλιου.  
Το γέλιο αποφορτίζει την 
πίεση και ξεκουράζει, κάνο-
ντας το άτομο να αποπνέει 
ένα αίσθημα χαλάρωσης 
και ευθυμίας. Συν των άλ-
λων, είναι  κολλητικό στους 
γύρω μας! Έχει υπολογι-
στεί ότι μία ρυτίδα γέλιου 
δημιουργείται μετά από πε-
ρίπου 250.000 φορές, 
οπότε χαμογελάστε ελεύ-
θερα! Η οικονομική κρίση, 
η ανεργία, ο έντονος αντα-
γωνισμός και η μανιώδης 
καταδίωξη του υλιστικού 
τρόπου ζωής φθείρουν ψυ-
χικά τον άνθρωπο και του 
στερούν τη χαρά της βίω-
σης των ευχάριστων συναι-
σθημάτων και της έκφρα-
σής τους μέσω του γέλιου.  

Η τυποποίηση του χιούμορ 
και ο ευτελισμός της έν-
νοιας του αστείου αποτρέ-
πουν πολλούς ανθρώπους 
από την αυθόρμητη εξωτε-
ρίκευση των συναισθημά-
των τους και δημιουργούν 
μια κοινωνία απαθών, 
ανέκφραστων και δυστυχι-
σμένων ανθρώπων. Για να 
βελτιώσουμε την ποιότητα 
ζωής μας, έχουμε υποχρέ-
ωση όλοι μας να … γελάμε! 
Σαν να μην υπάρχει αύριο! 
Το γέλιο είναι το καλύτερο 
ηρεμιστικό χωρίς παρενέρ-
γειες, και είναι ανάγκη να 

το χρησιμοποιούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο. 
Ψάξτε, λοιπόν, για ανθρώ-
πους που θα σας κάνουν 
να γελάσετε με όλη σας την 
ψυχή και θα μεταφέρουν 
την αισιοδοξία στη ζωή 
σας. Διότι ένας άνθρωπος 
γελάει έως και 30 φορές 
περισσότερο μέσα σε πα-
ρέα παρά μόνος του. 
Ωστόσο, μη σκας αν η ανα-
ζήτηση των laughter 
buddies δεν πάει καλά. 
Μπορείς να το κάνεις και 
μόνος σου αυτό με μέτρο 
βέβαια, διαφορετικά θα σε 
περάσουν για χαζοχαρού-
μενο. Άλλωστε, ο άνθρω-
πος που ξέρει να γελά με 
τον εαυτό του δε θα πά-
ψει ποτέ να διασκεδάζει.  
Για να σε πείσω λιγάκι 
περισσότερο για την αξία 
του γέλιου, ορίστε μερικά 
ακόμη παράδοξα στοι-
χεία: Ξέρετε ότι υπάρ-
χουν 18 διαφορετικά είδη 
γέλιου, μεταξύ αυτών το 
χαμόγελο, το μειδίαμα, το 
συγκαταβατικό, το τρα-
νταχτό, το αναιδές, το 
προσποιητό, το σαρκα-
στικό, το νευρικό μέχρι 
δακρύων, το πονηρό με 
υπονοούμενα κ.ά. 
Οπότε, υπάρχει κάτι που 
να ταιριάζει σε όλους μας! 
Δεκαεπτά λεπτά γέλιου την 
ημέρα αυξάνουν το προσ-
δόκιμο όριο ζωής κατά μία 
ημέρα Δεν σας στοιχίζει τί-
ποτα να γελάτε συχνά και 
αν γίνεται και καθημερινά. 
Θα κερδίσετε λίγα ακόμη  
χρονάκια. Ένας χαμογελα-
στός σερβιτόρος αποκομί-
ζει 50% περισσότερα φιλο-
δωρήματα σε σχέση με 
έναν ανέκφραστο συνά-
δελφό του.  Οι πιο γελαστοί 
άνθρωποι εντοπίζονται 
στην Κούβα και στη Βραζι-
λία. Αντιθέτως, οι περισσό-
τεροι κατσούφηδες βρίσκο-
νται στις σκανδιναβικές 
χώρες. Κάθε φορά που γε-
λάμε εκπνέουμε αέρα με 
ταχύτητα 96km/h. Έχει 
υπολογιστεί ότι οι κωμικές 
ταινίες ενισχύουν το ανοσο-
ποιητικό μας σύστημα κατά 
40% γι ‘αυτό αφήστε τα 
δράματα και τα θρίλερ που 
προκαλούν «πανικό».  

Να γελάς… καθημερινά ✓
και κάθε στιγμή στην 
ημέρα! 

Να γελάς δυνατά…✓
τόσο που να σου κάνει πα-
ράπονο η γειτόνισσα… 

Να γελάς με τα μάτια… ✓
μέχρι να δακρύσουν… 

Να γελάς με όση ανάσα ✓
σου μένει…

 
       Λαμβάνονται  αποφάσεις για ένα  

καλύτερο μέλλον  

 Όταν είχα πρώτο εκλεχθεί 
ως Δημοτικός Σύμβου-
λους στο Enfield πριν 36 
χρόνια, είχα παρακολου-
θήσει διάφορα σεμινάρια 
ως προ το πως  εργάζεται  
το Δημαρχείο, ποιες είναι 
οι προτεραιότητες και 
ποιες οι προκλήσεις και τι 

θα αντιμετωπίσει το Δημαρχείο μελλο-
ντικά. Μάλιστα δε  τότε  ανάφερε κά-
ποιος ανώτατος λειτουργός του εν λόγω 
Δημαρχείου ότι ίσως να χρειασθεί να 
κτίσουμε σπίτια, νοσοκομεία,  και  σχο-
λεία στη πράσινη περιοχή  (Green Belt)  
του Enfield.  Παράλογο πράγμα τον 
καιρό εκείνο.  

Πριν 36 χρόνια ο πληθυσμός του εν 
λόγω δημαρχείου ήταν περίπου 
300,000. Σήμερα ανέρχεται στις 
330,000 και συνεχώς αυξάνετε.  Χάριν 
στην επιστήμη ο κόσμος ζει περισσό-
τερα χρόνια, και οι ανάγκες του λαού 
αυξάνονται. Αυτά θέτουν τα δημαρχεία 
να αναζητούν περισσότερους πόρους, 
διότι τα αιτήματα αυξάνονται  και οι ανά-
γκες του κόσμου πολλαπλασιάζονται. 
Το στεγαστικό, το εκπαιδευτικό   μαζί 
με τις όλο και αυξανόμενες υπηρεσίες 
στους  ηλικιωμένους και τους νέους όλα 
αυτά συντείνουν να θέτουν τα δημαρ-
χεία σε πολύ δύσκολη θέση που ζητούν 
τα δημαρχεία  για πρέπουσα χρηματο-
δότηση από την Κυβέρνηση Johnson, 
όπου κάθε χρόνο επιβάλλει όλο και πε-
ρισσότερες περικοπές  στις δημοτικές 
αρχές. Τις προάλλες συνεδριάσαμε για 
το θέμα πολεοδομίας και αν θα πρέπει 
να αρχίσουμε να κτίζουμε σε περιοχές 
της Green Belt. Δέον να σημειωθεί  ότι 
δεν είναι η πρώτη φορά όπου υποδομές  
έχουν λάβει μέρος στην Green Belt.  
Αυτή η συνεδρία που έλαβε μέρος την 
περασμένη εβδομάδα,  ήταν μέσα στα 
πλαίσια  των  διαβουλεύσεων με την 
συμμετοχή των κατοίκων του Ενφιλτ, 
έτσι για να ακούσουν όλοι τι ακριβώς 
σχεδιάζει το δημαρχείο, και τους λόγους 
που φθάσαμε σε αυτό το σημείο όπως  
προφήτευσε ο Ανώτατος Λειτουργός 
πριν 36 τόσα χρόνια.   

Έστω και αν αρνηθεί το Ενφιλτ να δώ-
σει άδεια για ένα συγκρότημα σπιτιών, 
ο Δήμαρχος του Λονδίνου θα έχει το  
τελευταίο  λόγο για να  το  περάσει η 
όχι.  Πολλοί  λένε δεν θέλουμε οικοδο-
μές στην Green Belt,  και πολλά είναι 
τα email που έρχονται μα δυστυχώς κα-
νένας δεν έχει να μας δώσει εναλλακτι-
κές λύσεις. Υπήρχαν αιτήσεις για ου-
ρανοξύστες  μα και πάλι μερικοί κάτοικοι 
είπαν όχι. Εν τω μεταξύ ο αριθμός  
αστέγων όλο και αυξάνονται, και άλλοι 
άστεγοι  κοιμούνται κάτω από γέφυρες  
η και δένδρα  και αν δεν αρχίσουμε να 
κτίζουμε σύντομα ο αριθμός αστέγων  
θα αυξάνεται ολοταχώς.  Τώρα που εί-
μαστε έξω από την Ευρώπη η δικαιο-
λογία ότι “οι ξένοι παίρνουν τα σπίτια 
μας και τις θέσεις στα σχολεία” δεν υφί-
σταται πλέον μα και δεν έλαβε μέρος 
τέτοιο πράγμα που κατά την γνώμη μου 
η φράση “τα δίδουν όλα στους ξένους” 
είναι και κάπως ρατσιστική, έτσι για να 
αυξάνετε το μίσος στους ξένους. Τα δη-
μαρχεία ακολουθούν τις αρχές και κα-
νονισμούς που δίδονται από καιρού εις 
καιρό.  Δεν υπάρχουν   “χατήρια.”   

Στη περίπτωση του σχεδίου για αύξηση  
του αριθμού  κατοικιών,  η Εργατική 
Πολιτική  παράταξη του Ενφιλτ  απο-
φάσισε μετά από πολύωρη συνάντηση 
να υποστηρίξει  στο  να κτισθούν κατοι-
κίες σε αυτό το σημείο της Green Belt  

που ονομάζατε  Vicarage Farm και η 
αίτηση ήλθε από ιδιωτική εταιρεία όχι 
από το δημαρχείο. Εξου και το Vicarage 
Farm, ανήκει σε ιδιώτες. 

Φυσικά όπως έχω αναφέρει αυτό θα 
πρέπει να αποφασίσει η επιτροπή πο-
λεοδομίας του Ενφιλτ και μετά θα πάρει  

την τελική απόφαση,  ο δήμαρχος του 
Λονδίνου κος Sadiq Khan. 

Το δημαρχείο Ενφιλτ είναι  το πέμπτο 
σε πληθυσμό δημαρχείο και ο πληθυ-
σμός όλο και αυξάνετε.  

Αποφάσεις  πρέπει να ληφθούν,  όσο 
δύσκολες  και αν είναι. Διότι οποιανδή-
ποτε πολιτικός μπορεί να αποφασίσει  
στα εύκολα θέματα μα όταν έλθουμε σε 
αποφάσεις που θα επηρεασθεί λίγο η 
πολύ ο κάθε πολίτης  πρέπει να λογα-
ριάσουμε ποια είναι τα αρνητικά  η θε-
τικά σημεία για τον πληθυσμό του δη-
μαρχείου και ποιοι θα επωφεληθούν και 
αν ακόμη οι  αποφάσεις μας θα έχουν 
μακροχρόνια θετικά επωφεληθεί όλοι οι 
κάτοικοι. Όπως λέει και η παροιμία “του 
φρονίμου τα παιδιά πριν πεινάσουν μα-
γειρεύουν.”  

Αν και όπως πάντοτε όποια απόφαση 
και αν ληφθεί, μερικοί θα τρέξουν αμέ-
σως να επικρίνουν αυτούς που λαμβά-
νουν  αποφάσεις χωρίς πραγματικά να 
γνωρίζουν περί τίνος  πρόκειται.  Αυτά 
γίνονται  συχνά  και ομολογώ ότι και 
εγώ  έχω κάνει αυτό το σφάλμα.  

Πολλή εργασία γίνεται στα παρασκήνια 
με τη συμμετοχή του νομικού προσω-
πικού εμπειρογνώμων και άλλων  προ-
τού ληφθεί κάποια απόφαση.  Ώρες 
ολάκερες συζητούμε με κάθε λεπτομέ-
ρεια  πριν ληφθεί κάποια απόφαση. 
Έτσι θα το αναφέρω για ακόμη μία 
φορά  για όσους σχεδιάζουν  για να 
ενταχθούν στα πολιτικά, δεν είναι παι-
χνίδι η για να  περνούμε την ώρα μας, 
η και για επίδειξη  η είναι κάτι που θα 
ασχοληθούμε όταν πάρουμε την σύ-
νταξη μας. Πολλές είναι οι συναντήσεις 
είτε στο δημαρχείο είτε με κατοίκους και 
τις τοπικές υπηρεσίες  και τόσα άλλα.  

Λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις και 
τα πράγματα γίνονται ποιο δύσκολα με 
τις περικοπές από την Κεντρική Κυβέρ-
νηση  που αναγκάζονται τα δημαρχεία 
να λάβουν σκληρές αποφάσεις, αφού 
δεν τους δίδετε άλλη εκλογή  από την 
Κυβέρνηση, και  που δεν αρέσει ούτε 
και στους πολιτικούς μα ούτε και στους 
Κυβερνητικού Υπαλλήλους. Όπως 
ακούω κάποτε να λένε “δεν αρέσει ούτε 
στους ανθρώπους μα ούτε και στον 
Θεό.”  Το χειρότερο ακόμη είναι που ο 
κόσμος ρίχνει  όλο το φταίξιμο στα δη-
μαρχεία και αυτό είναι αδικία διότι τις 
ποιο πολλές φορές δεν φταίνε καθόλου 
μα καθόλου τα δημαρχεία. Υπάρχει κό-
σμος που το έχει κάνει συνήθεια να ρί-
χνει όλο το φταίξιμο στα δημαρχεία, 
έστω και αν δεν φταίνε. Τι πάει να πει, 
να είσαι στην πολιτική ζωή και να υπη-
ρέτα  κανείς.  Μάθαμε να  τα  αντιμετω-
πίζουμε διότι αυτά γίνονται όταν βρί-
σκετε κάποιος στο δημόσιο.  Υπάρχουν 
έπαινοι πολλοί έπαινοι,  δεν λέω.  Μα  
και όπως λένε. “ Απ' έξω από τον χορό 
πολλά τραγούδια ξέρει’’. 

του Γιώργου 
Α.Σάββα

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλόλογος

Το γέλιο στη ζωή μας...
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 Με όλα τα καλά και τα 
κακά που διαδραματίζονται 
στην καθημερινότητα, και με 
τις σκέψεις να μας ταλανί-
ζουν το ταλαιπωρημένο μας 
μυαλό, κάνουμε ταξίδια νο-
ερά και ξυπνάμε τα κύτταρα 
της μνήμης.  Κάνουμε σταθ-
μούς και αναπολούμε τα 
παλιά. Αναπλάθουμε εικό-

νες του παρελθόντος, και αναπολούμε πα-
λιές αναμνήσεις,συγκρίνοντας πράγματα 
και καταστάσεις που μας φέρνουν σε αι-
σθητικές διαθέσεις που είχαμε … και χά-
σαμε, ή που επιθυμούμε απλά να τις ξανα-
ζήσουμε έστω και νοερά!  Αφήνουμε τις 
σκέψεις να ταξιδεύουν , και τις λέξεις να 
βγάζουν ήχους που ξανά παριστάνουν σκη-
νές της ζωής, και παραστάσεις που ξανα-
ζωντανεύουν. Κλείνουμε τα μάτια και αφη-
νόμαστε για λίγο στα νοερά ταξίδια για να 
κρατάμε ζωντανές τις μνήμες, Αναπαρά-
σταση σκηνής….. Του έρωτα το θέρος! Ανα-
πάντεχο κάλεσμα εκεί που αρνήθηκες την 
παρουσία μου. Το τρεμούλιασμα της φωνής 
σου πρόδιδε την ανησυχία και τον φόβο 
σου μήπως δεν καταφέρεις να με φέρεις 
κοντά σου. Είσαι μια θάλασσα που απόψε 
την εγκατέλειψε η τρικυμία της. Η αγάπη 
μου, βάρκα μου. Σε πλησιάζει, σε αγγίζει, 
απλώνεται στο κορμί σου. Ακουμπώ σπαθί 
πειρατικό στο κορμί σου. Καμιά ανησυχία. 
Παντού σιωπή…Γαλήνη διαπερνά για 
πρώτη φορά τ’ όνειρό μου, μετά την τρικυ-
μία που με κομμάτιασε. Ούτε ψίθυρος, ούτε 
ήχος στην επαφή με τα γαλήνια νερά σου.  

Θαρρείς, ξεπέρασα εκείνο το δυνατό αί-
σθημα. Το αίσθημα της απογοήτευσης. Της 
άρνησης. Θα φανεί… Θα φανεί… όταν φύ-
γει η νύχτα. Το πρωινό θα μάθω αν είχα 
ονειρευτεί. Αν ναι, θα είναι τ’ όνειρο άπια-

στο. Θα χάσω πάλι το χαμόγελο που φτιά-
χτηκε απόψε ταξιδεύοντας με βάρκα την 
αγάπη μου! Η αγάπη μου, βάρκα μου που 
ταξιδεύει στο κορμί σου. Θαρρείς ξεπέρασα 
το δυνατό αίσθημα της ανάγκης για όσα 
έπρεπε να δώσω… Για να σε κάνω ανέγγι-
χτη. Να σε φυλάξω απ’ τα πυρά του κό-
σμου. Να σε κρατήσω σε πύργο ανέ-
παφο…. Να σ’ απαλλάξω απ’ όλα τα  βέλη 
και να σε ρίξω στην δική μου αγκαλιά. Να 
σε κάνω τα όνειρά μου,  τα όσα με φοβί-
ζουν, τα όσα με απογοητεύουν, τα όσα με 
χαροποιούν.. Τα όσα με αγαπούν..Τα όσα 
με μισούν! Να σε κάνω τα πάντα για μένα. 
Να σ’ αγαπήσω ξανά και ξανά! 

Κι’ όμως, Κι όμως… Μια πράξη… Που την 
κάνουν όλοι οι άνθρωποι.  Πολύ ή λίγο.. 
Καλά ή άσχημα… Μέρα ή νύχτα …..Με 
φως ή δίχως φως! Ο έρωτας αρχίζει από 
τα μάτια, μπαίνει στα κορμιά των  
ανθρώπων, και αν τραφεί καλά,  
αν ευδοκιμήσει,  Τότε… ίσως να πλάσει, 
από μόνος του, μια νέα ζωή! Έτσι συνέβη 
και τούτο το γεγονός. Ο έρωτας μπήκε στη 
ζωή των ανθρώπων, πιάστηκε από τα μάτια 
και μπήκε στις φλέβες, Στα κόκαλα…Εκείνο 
το πρωινό δεν ήταν ίδιο με τ’ άλλα.  Ήταν 
μακρύ και κουραστήκαμε όλοι. Μα ξά-
φνου… Ξάφνου, είδαμε τον πόνο του 
έρωτα. Κι ήταν μεγάλος και δυνατός!  
Μείναμε ο ένας κοντά στον άλλο. Σφίξαμε 
τα χέρια. Μοιραστήκαμε τον πόνο του 
έρωτα. Τον πόνο που πρόδιδε τη χαρά μας 
για το αποτέλεσμα! Εφτά το πρωί κι εμείς 
εκεί να καρτερούμε…  

Αισθανθήκαμε πως τέλειωνε η Γης. Αισθαν-
θήκαμε την πράξη στο μεγαλείο της! Κι 
όμως… Κι όμως όταν ο  
πόνος κι η δύναμη δείξανε την μεγαλειότητά 
τους, Τότε… Τότε είδαμε για πρώτη φορά 
γυμνό! Γυμνό, πιο πολύ κι απ’ το γυμνό! 

Πιστέψαμε στα θαύματα. Πιστέψαμε στην 
πλάση του  
ανθρώπου! Μια μικρή, πολύ μικρή ποσό-
τητα…  Ένα μικρό, γυμνό κορμάκι. Ο άν-
θρωπος! Κι όμως… Κι όμως είναι το  
μεγαλύτερο, το σημαντικότερο…  το πιο 
αγαπημένο μας γυμνό κορμάκι. Το πλάσμα 
του έρωτα! Η κόρη του έρωτα! Το πλάσμα 
που γεννήθηκε εκείνο το πρωινό στις εφτά 
ήταν το αποτέλεσμα του έρωτα που  
πιάστηκε απ’ τα μάτια,  έφτασε στην καρδιά, 
στις φλέβες, στα κόκαλα. Το πλάσμα που  
πλάστηκε για μας! Να πώς γεννήθηκε ο  
άνθρωπος! Να πώς, αόρατα, μπήκε μέσα 
μας! Από τα μάτια πιάστηκε και στην καρδιά 
μας μπήκε, μέσα μας αναπλάστηκε και στη 
ζωή μας βγήκε. Δώσαμε όσα είχαμε, με 
πόνο, μέχρι τέλος για τη ζωή που  
φτιάχναμε, του έρωτα το θέρος. Κι ήρθε η 
ώρα κι η στιγμή μάρτυρες να γενούμε και 
τον καρπό του έρωτα, με πάθος, να γευ-
τούμε. Να… πώς γεννήθηκε άνθρωπος 
κομμάτι της ζωής μας! Αόρατα μέσα  στα 
κορμιά μπήκε να αναπλασθεί, κι ήρθε  
γυμνός μέσα  στη ζωή, εδώ να δοξαστεί. 
Να…  πώς γεννήθηκε ο άνθρωπος! Ήρθε 
στη ζωή, αγνός, ελεύθερος, ένα παιδί γυμνό 
στον κόσμο! Ένα παιδί του έρωτα και της 
αγάπης.  Της αγάπης, του έρωτα, του κό-
σμου! 

Αυτός είναι ο άνθρωπος! 

Καλή σας μέρα και να κρατάτε πάντα ζω-
ντανές τις μνήμες  
κάνοντας νοερά ταξίδια και  
αναπλάθοντας εικόνες του  
παρελθόντος. Έτσι δίνετε την απαραίτητα 
τροφή στα κύτταρα της μνήμης και κρατάτε 
το μυαλό σας σε ενέργεια.

Εξομολόγηση!  
του Βασίλη 

Παναγή 

Σταδιακά κάνουμε τα βήματά μας για να  
ανακάμψουμε από την πανδημία που μας έπληξε πριν από ένα 
χρόνο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είμαστε απελπισμένοι να  
αρχίσουμε να βλέπουμε τη θετική αλλαγή με διαρκή επίδραση - 
ένα σημείο καμπής που θα μπορούσε να μας οδηγήσει όλους να 
συνεχίσουμε να χτίζουμε τις ελπίδες μας και να σχεδιάζουμε το 
μέλλον μας με περισσότερη σιγουριά. Ενώ κρατάμε τα δάχτυλά 
μας σταυρωμένα για να συμβεί αυτό, παραμένουμε εκτεθειμένοι 
σε ειδήσεις που φέρνουν περαιτέρω αβεβαιότητα, ενισχύοντας τί-
ποτα άλλο από την πραγματικότητα του απρόβλεπτου της ζωής. 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το μήνυμα ότι δεν μπορούμε 
να πάρουμε τα πράγματα ως δεδομένα, ήταν αυτή τη φορά δυνατό 
και πολύ οδυνηρό. Τόσοι πολλοί έπρεπε να βιώσουν μεγάλες απώ-
λειες, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μελών της οικογέ-
νειας, των φίλων και των συναδέλφων τους. Και για όλους τους 
ανθρώπους που πλήττονται από τέτοιες απώλειες, η ιδέα της 
«ζωής να επιστρέφει στα κανονικά» δεν αντηχεί, προς το παρόν. 
Στην φυσική απουσία των αγαπημένων προσώπων τους, τίποτα 
δεν βιώνεται πια το ίδιο ή κανονικό. Είναι περισσότερο καιρός 
πένθους, ανάρρωσης, προβληματισμού και ώρα να είμαστε  
σεβαστά υπομονετικοί για να ανακτήσουμε τη δύναμη που απαι-
τείται για να προσαρμοστούμε. Αναγνωρίζουμε ότι τέτοιες εμπειρίες 
έχουν αφήσει τις οικογένειες να καταστρέφονται μαζί με τόσους 
πολλούς άλλους που εξακολουθούν να αγωνίζονται να αντιμετω-
πίσουν σοβαρές συνέπειες και ανεπανόρθωτες ζημιές.  
Μπορούμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για το πώς όλοι μας 
έχουμε επηρεαστεί διαφορετικά στις προσπάθειές μας για τη  
διαχείριση των συνθηκών που σχετίζονται με το covid-19.  
Ο καθένας προσπαθεί να προσαρμοστεί με τον δικό του τρόπο 
και μερικοί από εμάς θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο από  
άλλους, ενώ κατανοητά πολλοί θα πρέπει να το κάνουν αυτό με το 
να επιστρέψουν στους οικείους τρόπους προσωπικής και κοινω-
νικής ζωής τους. Ωστόσο, άλλοι μπορεί να αισθάνονται υποχρεω-
μένοι για το αντίθετο. Οποιοσδήποτε τρόπος προσπαθεί κανείς 
να αντιμετωπίσει αυτήν τη διαδικασία προσαρμογής, παίρνοντας 
αρκετό χρόνο και διαθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερη υπο-
στήριξη κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα είναι ουσιαστικής ση-
μασίας.” Antony Sigalas Psychotherapist for the Alpha Care 
Counselling Services Tel: 02083736287.

“Επιστροφή στη κανονικότητα και την 
ανάρρωση από την πανδημία”



 12      | Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

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.

Ενημέρωση Βρετανών βουλευτών για το Κυπριακό

Την υποστήριξή του σε μία διαρκή και δί-
καιη λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας στην Κύπρο εξέφρασε με απά-
ντησή του στην Βρετανοκύπρια πολίτη της 
περιφέρειάς του Μαρί Νίκολσμπι ο βουλευ-
τής της περιφέρειας Ανατολικού Ρέντινγκ 
Ματ Ρόντα. 

 Ο βουλευτής του Εργατικού Κόμματος ανέ-

φερε μεταξύ άλλων πως τα γεγονότα στα Βα-
ρώσια υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα επί-
τευξης μίας βιώσιμης και συνολικής λύσης ως 
«ζήτημα επείγοντος». 

 Δήλωσε δε ότι είναι σαφές πως στο πλαίσιο 
μιας τέτοιας λύσης η Τουρκία θα πρέπει να 
αποσύρει όλα τα στρατεύματά της από την Κύ-
προ. Πρόσθεσε ότι ως εγγυήτρια δύναμη με 

ιστορικούς δεσμούς με την Κύπρο, η Βρετανία 
πρέπει να συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο στην 
ενθάρρυνση των συνομιλιών και τη διαπρα-
γμάτευση μιας ειρηνικής λύσης. 

 Εξάλλου, τα μέλη του Συμβουλίου Κυπρίων 
Βρετανίας Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης Σαβ-
βίδης και Σπύρος Παπαχαραλάμπους είχαν 
γεύμα εργασίας με τον Συντηρητικό βουλευτή 
της περιφέρειας Χέντον του βορείου Λονδίνου 
(Chairman of the Conservatives Friends of Cy-
prus) και πρώην Πρόεδρο της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας για την Κύπρο. 

 Οι τρεις Κύπριοι της Βρετανίας ενημέρωσαν 
τον Βρετανό βουλευτή για το Κυπριακό και ζη-
τήσαν την παρέμβασή του προς όφελος της 
Κύπρου, τόσο στο βρετανικό κοινοβούλιο όσο 
και προς τη βρετανική κυβέρνηση, αφού ο κ. 
Μάτθου Όφορντ είναι μέλος του κυβερνώντος 
κόμματος. 

 Συζητήθηκαν επίσης τρόποι προώθησης 
των κυπριακών θέσεων στο βρετανικό κοινο-
βούλιο και συμφωνήθηκε η συνέχιση των επα-
φών και η διοργάνωση εκδήλωσης για την Κύ-
προ στο βρετανικό κοινοβούλιο, σε ημερομηνία 
που θα συμφωνηθεί αργότερα, μόλις το επι-
τρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Είτε συμφωνεί κάποιος με την πολιτική του, είτε 
διαφωνεί, οφείλει να αναγνωρίσει ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον είναι ένας χαρισματικός πολιτικός. Δημα-
γωγός; Μπορεί. Αμφιλεγόμενος; Σίγουρα. Αλλά, 
ταυτόχρονα, χαρισματικός. Υπό την ηγεσία του, 
στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές οι Συντηρητικοί 
κατήγαγαν τη μεγαλύτερη νίκη τους από το 1987, 
ενώ οι Εργατικοί υπέστησαν τη χειρότερη ήττα 
από το 1935.  
Εν πολλοίς, η απογοητευτική επίδοση του Ερ-

γατικού Κόμματος χρεώθηκε προσωπικά - δικαίως 
ή αδίκως - στον τέως ηγέτη του, τον Τζέρεμι Κόρ-
μπιν, ο οποίος ωστόσο είχε να αντιμετωπίσει λυσ-
σαλέο πόλεμο από το κατεστημένο του κόμματός 
του (και από αρκετά ΜΜΕ) καθ’ όλη τη διάρκεια 
της θητείας του. Σήμερα, οι Εργατικοί έχουν ενώ-
πιόν τους ένα τεράστιο βουνό στο οποίο πρέπει 
να αναρριχηθούν εάν θέλουν να επιστρέψουν στην 
εξουσία.  
Ενάμιση χρόνο μετά τις γενικές εκλογές του 

2019, πώς τα πάει το κόμμα υπό την ηγεσία του 
Σερ Κιρ Στάρμερ; Όχι και τόσο καλά, είναι η αλή-
θεια. Τον περασμένο μήνα, στις εμβόλιμες επανα-
ληπτικές εκλογές (byelection) στην περιφέρεια του 

Χάρτλιπουλ της βο-
ρειοανατολικής Αγ-
γλίας, οι Εργατικοί 
έχασαν από τους Τό-
ρις για πρώτη φορά 
από το 1974 – από 
τότε, δηλαδή, που 
συστήθηκε η έδρα.  
Αυτή η ιστορικών διαστάσεων ήττα οδήγησε σε 

περαιτέρω «άλωση» του αποκαλούμενου 
«ερυθρού τείχους» (red wall) ψηφοφόρων της ερ-
γατικής τάξης στη Βόρεια Αγγλία και στα Μίντλαντς, 
δηλαδή μιας σειράς εκλογικών περιφερειών οι 
οποίες παραδοσιακά αποτελούσαν προπύργια 
των Εργατικών και άλλαξαν χέρια το 2019.  
Η ήττα του υποψηφίου των Εργατικών Πολ Ουί-

λιαμς, καθώς επίσης και οι απώλειες που κατέ-
γραψε το κόμμα στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, 
συνιστούν προσωπικό πλήγμα για τον Στάρμερ, ο 
οποίος δεν έχει καταφέρει να πείσει ότι είναι ένας 
ηγέτης με όραμα για το μέλλον τόσο του κόμματος 
όσο, ασφαλώς, και της χώρας.  
Αρκετά στελέχη από την αριστερή πτέρυγα των 

Εργατικών κάλεσαν τον αρχηγό τους «να αλλάξει 

κατεύθυνση όσο είναι 
καιρός». Το ποσοστό 
δημοφιλίας του Στάρ-
μερ είναι σήμερα χει-
ρότερο από εκείνο 
του Κόρμπιν όταν 
ήταν ηγέτης. Σε πρό-
σφατη δημοσκόπηση 

της εταιρείας YouGov, μόλις το 17% των ψηφοφό-
ρων απάντησε ότι ο αρχηγός των Εργατικών τα 
πηγαίνει καλά, με το 65% να δηλώνει ότι τα πη-
γαίνει άσχημα.  
Το τελευταίο διάστημα, ο Κόρμπιν επιχειρεί ολική 

επαναφορά στην πολιτική σκηνή, έχοντας ιδρύσει 
μία πολιτική πλατφόρμα με την επωνυμία Peace 
and Justice Project (Σχέδιο για την Ειρήνη και τη 
Δικαιοσύνη) με στόχο να διορθώσει «τις αδικίες 
του καπιταλισμού και της ελεύθερης αγοράς» και 
να κινητοποιήσει ακτιβιστές από κάθε γωνιά του 
πλανήτη «για να λύσουν τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η ανθρωπότητα» - από τις κοινωνικές 
ανισότητες έως την κλιματική αλλαγή. Ήταν ανέ-
καθεν γνωστός για τα φυλοκυπριακά και φιλελλη-
νικά του αισθήματα, έχοντας δηλώσει, ενώσω ήταν 

αρχηγός, ότι «για εμένα είναι πολύ σημαντικό να 
υποστηρίζω την Κύπρο και να έχω αίσθημα ευθύ-
νης έναντι της Κύπρου», τασσόμενος παράλληλα 
υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα στην Ελλάδα. 
Ο Στάρμερ εξελέγη στην θέση του αρχηγού έχο-

ντας υιοθετήσει ένα κεντρώο και μετριοπαθές προ-
φίλ, επιλέγοντας να τηρήσει αποστάσεις από τον 
«πολύ αριστερό» Κόρμπιν. Παρόλα αυτά, δεν έχει 
πείσει ότι διαθέτει προσόντα χαρισματικού ηγέτη. 
Ακόμη και πολιτικοί του φίλοι τον αποκαλούν 
«ανιαρό». Σε μία στιγμή αυτοκριτικής, δήλωσε 
πρόσφατα ότι το κόμμα του έχει απωλέσει την 
εμπιστοσύνη των εργαζομένων ανά την Αγγλία. 
Προκειμένου να την ανακτήσει, θα πρέπει, όπως 
επισημαίνουν πηγές των Εργατικών, να παρου-
σιάσει το συντομότερο δυνατόν μια αξιόπιστη και 
ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. 
Σε αντίθετη περίπτωση, τονίζουν οι ίδιες πηγές, οι 
Συντηρητικοί θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται 
στην Ντάουνινγκ Στριτ για πολλά χρόνια ακόμη…

Προς αναζήτηση... βηματισμού το Εργατικό Κόμμα
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Η ΔΗΜΟΦΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΡΜΕΡ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΟΥ ΚΟΡΜΠΙΝ
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ΟΔημήτρης Χριστόφιας (29 

Αυγούστου 1946 - 21 Ιουνίου 
2019) ήταν Ελληνοκύπριος  
πολιτικός ο οποίος διετέλεσε 
πρόεδρος της Κυπριακής  
Δημοκρατίας (2008 - 2013),  
πρόεδρος της Βουλής των  
Αντιπροσώπων (2001 - 2008) 
και Γενικός Γραμματέας του 
ΑΚΕΛ (1988 - 2009). Επίσης 
αποτέλεσε τον πρώτο και  
μοναδικό κομμουνιστή επικεφα-
λής της Κύπρου και της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη 
διάρκεια της προεδρικής  
θητείας του προσπάθησε να 
επιλύσει το κυπριακό πρόβλημα 
και να τερματιστεί η διαίρεση 
του νησιού. Ο Δημήτρης Χρι-
στόφιας γεννήθηκε στο Κάτω 
Δίκωμο της επαρχίας Κερύνειας 
στις 29 Αυγούστου 1946.  
Οι γονείς του ονομάζονταν  
Χριστόφορος (Χριστοφής) και 
Άννα. Είχε τέσσερις αδερφές. 
Για αρκετά χρόνια ήταν καταχω-
ρημένος στα ληξιαρχικά βιβλία 
ως Δημήτρης Δημητρίου. Στη 
συνέχεια άλλαξε το επώνυμο 
του σε Χριστόφια, το οποίο ήταν 
το παρατσούκλι του πατέρα του 
εξαιτίας του έντονου τρόπου με 
τον οποίο συζητούσε. 
Καταγόταν από φτωχή  
οικογένεια. Τα παιδικά του  
χρόνια ήταν δύσκολα, με στε-
ρήσεις. Ο πατέρας του ήταν οι-
κοδόμος ενώ παράλληλα λει-
τουργούσε και το καφενείο στη 
συντεχνία της ΠΕΟ. Σε ηλικία 
10 ετών βοηθούσε τον πατέρα 
του στο καφενείο. Εκεί γινόταν 
δέκτης πολιτικών συζητήσεων 
και κοινωνός των πολιτικών 
δρώμενων της εποχής. Σε ηλι-
κία 12 ετών διένειμε την εφημε-
ρίδα Χαραυγή στο χωριό του,  
φροντίζοντας παράλληλα να την 
διαβάζει. Στη συνέχεια ξεκίνησε 
την ανάγνωση λογοτεχνικών  
βιβλίων, τα οποίο προμηθευό-
ταν από τη βιβλιοθήκη του 
Αθλητικού Μορφωτικού Συλλό-
γου Αχιλλέας Δικώμου.  
Φοίτησε στο Εμπορικό Γυμνά-
σιο Νεοκλέους στη Λευκωσία 
από το οποίο αποφοίτησε το 
1964. Σε ηλικία 14 ετών έγινε 
μέλος της Παγκύπριας Ενιαίας 

Οργάνωσης Μαθητών (ΠΕΟΜ). 
Το 1964 έγινε μέλος του ΑΚΕΛ, 
της Παγκύπριας Εργατικής 
Ομοσπονδίας (ΠΕΟ) και της 
Ενιαίας Δημοκρατικής Οργάνω-
σης Νεολαίας (ΕΔΟΝ). Το 1969 
εξελέγη μέλος του Κεντρικού 
Συμβουλίου της ΕΔΟΝ. Σε μια 
παγκοινοτική συγκέντρωση στο 
Κάτω Δίκωμο τον γνώρισε ο 
Εζεκίας Παπαϊωάννου, Γενικός 
Γραμματέας του ΑΚΕΛ.  
Ο Δημήτρης Χριστόφιας  
προσφώνησε τον Εζεκία Πα-
παϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου 
τον ξεχώρισε και του έδωσε την 
ευκαιρία να σπουδάσει.  
Το 1969 πήγε για σπουδές στο 
Ινστιτούτο Κοινωνικών Επιστη-
μών της Μόσχας.  Αφού ολο-
κλήρωσε τη διετή φοίτηση, με-
ταπήδησε στην Ακαδημία 
Κοινωνικών Επιστημών της  
Σοβιετικής Ένωσης από την 
οποία αποφοίτησε ως διδάκτωρ 
ιστορικών επιστημών.  
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
το 1974. Επέστρεψε στην  
Κύπρο, οπόταν και εργοδοτή-
θηκε στην ΕΔΟΝ, της οποίας 
εξελέγη κεντρικός οργανωτικός 
γραμματέας. Το 1977 εξελέγη 
γενικός γραμματέας της ΕΔΟΝ. 
Παρέμεινε στη θέση αυτή έως 
και το 1987. 
 
Στη διάρκεια των σπουδών του 
στη Μόσχα γνώρισε τη σύζυγο 
του Έλση Χηράτου. Παντρεύτη-
καν στις 20 Αυγούστου 1972 
στο Κάτω Δίκωμο. Απέκτησαν 
τρία παιδιά, τη Μαριάννα, τη 
Χριστίνα και τον Χρίστο. Κατά 
το πραξικόπημα της 15ης Ιου-
λίου 1974, το ζευγάρι, βρισκό-
ταν στο Κάτω Δίκωμο όπου διέ-
μενε, με το νεογέννητο παιδί 
τους. Έφυγαν από το Κάτω Δί-
κωμο για τη Λευκωσία. Ο Δη-
μήτρης Χριστόφιας ήθελε να 
πάει στη Λευκωσία για να αντι-
σταθεί κατά του πραξικοπήμα-
τος. Μετά την κατάληψη του 
Κάτω Δικώμου από τα τουρκικά  
στρατεύματα κατά την τουρκική 
εισβολή του 1974, η οικογένεια 
εγκαταστάθηκε στην Έγκωμη. 
Ομιλούσε την αγγλική και τη 
ρωσική γλώσσα.

Το 1946 η Ελληνική Ολυ-
μπιακή Επιτροπή, με τη συ-
μπλήρωση 50 ετών από την 
αναβίωση των πρώτων Ολυ-
μπιακών Αγώνων το 1896,  
άρχισε να εορτάζει την επέτειο 
της έναρξης των Αγώνων στις 
6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα  
κάνει πρόταση στη Διεθνή  
Ολυμπιακή Επιτροπή, όπως η 
ημερομηνία αυτή αποτελέσει 
κοινό εορτασμό. 
Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή 
αποφάσισε, όμως, να ορίσει ως  
Ολυμπιακή Ημέρα την 23η  
Ιουνίου, ημέρα ίδρυσής της το 
1894 και ανάθεσης των Ολυ-
μπιακών Αγώνων στην Αθήνα. 
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πρωτάρ-
χισαν το 776 π.Χ. στην Ολυ-
μπία της Ήλιδας, με τη  
συμμετοχή αθλητών απ’ όλο τον 
Ελληνικό Κόσμο της  
αρχαιότητας. Κατά τη διάρκεια 
των Αγώνων κηρυσσόταν  
εκεχειρία και οι πολεμικές  
επιχειρήσεις διακόπτονταν.  
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πέρα-
σαν από διάφορες φάσεις 
ακμής και παρακμής, έως ότου 
καταργήθηκαν από τον  
αυτοκράτορα του Βυζαντίου  
Θεοδόσιο τον Μέγα το 393 μ.Χ. 
ως ειδωλολατρικοί. 1503 χρόνια 
αργότερα αναβίωσαν, χάρις 

στις ενέργειες δύο ανθρώπων, 
του Γάλλου βαρώνου Πιέρ Ντε 
Κουμπερτέν και του Έλληνα λό-
γιου και επιχειρηματία Δημη-
τρίου Βικέλα. Οι Χειμερινοί Ολυ-
μπιακοί Αγώνες είναι το 
κορυφαίο αθλητικό ραντεβού 
των χειμερινών σπορ, που διε-
ξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια 
από το 1924 υπό την αιγίδα της 

Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής (ΔΟΕ). Η ιδέα για τη διορ-
γάνωσή τους ανήκε στον 
σουηδό στρατηγό και σπόρ-
τσμαν Βίκτορ Γκούσταβ Μπαλκ, 
εμπνευστή των Βορείων ή 
Σκανδιναβικών Αγώνων ( Nor-
dic Games) , που διεξήχθησαν 
από το 1901 έως το 1926, με 
έμφαση στα χειμερινά σπορ.  
 
Ο Μπαλκ έπεισε τον φίλο του 
ιδρυτή της ΔΟΕ βαρώνο Πιερ 
Ντε Κουμπερτέν να συμπεριλά-
βει χειμερινά αγωνίσματα στο  
πρόγραμμα των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Έτσι, στους  

Ολυμπιακούς του Λονδίνου το 
1908 έκανε την εμφάνισή του 
το άθλημα των παγοδρομιών. 
Τρία χρόνια αργότερα, η ΔΟΕ 
πρότεινε στους διοργανωτές 
των Ολυμπιακών της Στοκχόλ-
μης να οργανώσουν εβδομάδα 
χειμερινών σπορ, ως παράλ-
ληλη εκδήλωση. Αυτοί αρνήθη-
καν, για να μην υποβαθμιστούν 
οι Βόρειοι Αγώνες.  
Στους Ολυμπιακούς της Αμβέρ-
σας του 1920, τους πρώτους 
μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, 
τα χειμερινά σπορ επανήλθαν 
στο πρόγραμμα, με τη διεξα-
γωγή αγωνισμάτων στις παγο-
δρομίες και το χόκεϊ επί πάγου.  
Την επόμενη χρονιά, στη σύ-
νοδο της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής στη Λοζάνη, αποφα-
σίστηκε να ανατεθεί στη Γαλλία, 
που θα αναλάμβανε τους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 1924, να 
διοργανώσει τη Διεθνή Εβδο-
μάδα Χειμερινών Αγωνισμάτων. 
Η εκδήλωση αυτή, που είχε τε-
λικά διάρκεια δέκα ημερών, ση-
μείωσε μεγάλη επιτυχία και αρ-
γότερα της δόθηκε αναδρομικά 
ο τίτλος των Πρώτων Χειμερι-
νών Ολυμπιακών Αγώνων.  
Η Ελλάδα έλαβε μέρος για 
πρώτη φορά σε Χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936. 

17 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1985 - Το Άγαλμα της Ελευθε-
ρίας φθάνει στο λιμάνι της 
Νέας Υόρκης, ως δώρο των 
Γάλλων προς τους Αμερικα-
νούς. 

18 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1932 - Ιδρύεται στη Γενεύη η 
FIBA, η παγκόσμια ομοσπον-
δία του μπάσκετ. Μεταξύ των 
οκτώ ιδρυτικών μελών είναι και 
η Ελλάδα, που εκπροσωπείται 
από τους Συμεών Μαυρο-
σκούφη και Γεώργιο Αμπατζίο-
γλου. 

19 ΙΟΥΝΙΟΥ 
Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανο-
κυττάρωσης. 
 
Διεθνής ημέρα για την εξά-
λειψη της σεξoυαλικής βίας 
κατά τη διάρκεια των ενό-
πλων συγκρούσεων. 

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1940 - Η Μαρία Κάλλας υπο-
γράφει το πρώτο επαγγελμα-
τικό συμβόλαιό της με τη Λυ-
ρική Σκηνή. 
 

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1961 - Ο χημικός κολοσσός 
Dow Chemical κατασκευάζει 
την πρώτη πρακτική συσκευή 
αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδα-
τος. 
2019 - Απεβίωσε ο Δημήτρης 
Χριστόφιας, κύπριος πολιτικός 
(ΑΚΕΛ), Πρόεεδρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας (2008-
2013). 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1941 - Γερμανία, Ιταλία και 
Ρουμανία κηρύσσουν τον  
πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση, 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου. 

 
23 ΙΟΥΝΙΟΥ 

1997- Ο διάσημος ηθοποιός 
Μάρλον Μπράντο, που επι-
σκέπτεται την Ελλάδα, καλε-
σμένος του Ομίλου Λάτση, 
μιλά σε εκδήλωση στο μέγαρο 
«Παλλάς Αθηνά» για την  
προστασία του περιβάλλοντος. 
 

24 ΙΟΥΝΙΟΥ 
1812 - Οι γαλλικές δυνάμεις 
υπό τον Ναπολέοντα Βονα-
πάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία 
 
1831- Ιδρύεται με απόφαση 
των προκρίτων της Ύδρας η 
πρώτη Αστυνομία στην  
Ελλάδα..

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ 

Δύο xρόνια xωρίς τον Δημήτρη  
Χριστόφια

Στις 16 Ιουνίου του 1945 
απεβίωσε ο  Άρης Βελουχιώτης

ΟΘανάσης Κλάρας γνωστός ως Άρης Βελου-

χιώτης ή Μιζέριας, ήταν Έλληνας δημοσιογρά-
φος, πολιτικός, στέλεχος του ΚΚΕ και ηγέτης του 
ΕΛΑΣ, της μεγαλύτερης αντιστασιακής οργάνω-
σης στην Ελλάδα υπό ηγεσία κομμουνιστικής 
ιδεολογίας κατά την περίοδο της Κατοχής. 
Γεννήθηκε στη Λαμία, όντας γόνος εύπορης  
οικογένειας. Σπούδασε στην Αβερώφεια Μέση 
Γεωργική Σχολή Λαρίσης γεωπονική, αλλά  
σύντομα εγκατέλειψε το επάγγελμά του και  
μετέβη στην Αθήνα. Εκεί μυήθηκε στην κομμου-
νιστική ιδεολογία και το 1924 έγινε μέλος της 
Κομμουνιστικής Νεολαίας Αθήνας. Στην διάρκεια 
της στρατιωτικής του θητείας στάλθηκε στον Πει-
θαρχικό Ουλαμό Καλπακίου. Στις γραμμές του 
ΚΚΕ ανέπτυξε έντονη δράση, ενώ στο τέλος του 
1928 έγινε αρχισυντάκτης του Ριζοσπάστη.  
Φυλακίστηκε στου Συγγρού, στην Αίγινα και στη 
Γυάρο και ως στέλεχος του ΚΚΕ έδρασε στη 
Θράκη. Κατά τη μεταξική δικτατορία φυλακίστηκε 
στην Αίγινα και στην Κέρκυρα, όπου υπέγραψε 
δήλωση μετάνοιας. Στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο 
υπηρέτησε στο πυροβολικό και μετά την  
κατάρρευση του μετώπου ζήτησε από το ΚΚΕ 
την οργάνωση αντάρτικου κατά των κατακτητών. 
Μετά την ίδρυση του ΕΛΑΣ τον Φεβρουάριο του 
1942, τέθηκε επικεφαλής μικρής ένοπλης  
ομάδας αλλάζοντας το όνομά του σε Άρης Βε-
λουχιώτης. Με δικές του ενέργειες το τμήμα του 

αναπτύχθηκε εντυπωσιακά και έγινε ο πυρήνας 
του ΕΛΑΣ στην κεντρική Ελλάδα. 
Τον Νοέμβριο του 1942 συνεργάστηκε με τον 
Ναπολέοντα Ζέρβα και Βρετανούς σαμποτέρ 
στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου, 
μιας επιχείρησης δολιοφθοράς από τις μεγαλύ-
τερες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  
Έγινε καπετάνιος του Γενικού Αρχηγείου Ρού-
μελης τον Μάρτιο του 1943 και τον Μάιο του 
ίδιου έτους έγινε καπετάνιος του ΓΣ του ΕΛΑΣ, 
όπου και παρέμεινε μέχρι τη διάλυσή του.  
Με το ξέσπασμα των εμφυλίων συγκρούσεων 
με τον ΕΔΕΣ τον Οκτώβριο του 1943,  
ο Βελουχιώτης διοίκησε τα τμήματα του ΕΛΑΣ 
που έκαναν διμέτωπο στην Ήπειρο κατά του 
Ζέρβα και των Γερμανών. Στα μέσα Απριλίου 
του 1944 επιτέθηκε και διέλυσε το 5/42 Σύνταγμα 
Ευζώνων της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΚΚΑ. 
Κατά το διάστημα Απριλίου–Σεπτεμβρίου 1944 
στάλθηκε στην Πελοπόννησο, όπου διεύθυνε τις 
επιχειρήσεις κατά των Γερμανών και των Ταγμά-
των Ασφαλείας. Για την προσφορά του η Κυβέρ-
νηση του Βουνού ΠΕΕΑ τον Μάιο του 1944 του 
απένειμε τον βαθμό του Υποστράτηγου.  
Στα Δεκεμβριανά στάλθηκε μαζί με τον Στέφανο 
Σαράφη στην Ήπειρο, όπου διάλυσε με ευκολία 
τις δυνάμεις του ΕΔΕΣ. Μετά την ήττα του ΕΛΑΣ 
στα Δεκεμβριανά και την επακόλουθη Συμφωνία 
της Βάρκιζας υπέγραψε διαταγή αποστράτευσης 
και αφοπλισμού των ανδρών του, νομιμοποι-
ώντας με αυτό τον τρόπο την συμφωνία της Βάρ-
κιζας, όμως λίγο καιρό μετά συγκρότησε ένοπλη 
ομάδα από πιστούς συντρόφους του. Διαγρά-
φηκε και αποκηρύχτηκε από το ΚΚΕ και διωκό-
μενος από κυβερνητικές δυνάμεις αυτοκτόνησε 
στις 15 Ιουνίου 1945 στη Μεσούντα Άρτας. 
Ο Βελουχιώτης είναι μια από τις πλέον τραγικές 
φυσιογνωμίες της Νεοελληνικής Ιστορίας.  
Για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας 
θεωρείται μέχρι και σήμερα ένας ήρωας ή προ-
δομένος ήρωας, ενώ για ένα άλλο τμήμα της 
ένας βίαιος εγκληματίας.  
Τον Ιούλιο του 2011 το ΚΚΕ τον απεκατέστησε 
πολιτικά και τον Ιούνιο του 2018 του αποδόθηκε 
η ιδιότητα του μέλους του κόμματος.
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Μέρος 8ο  
Τι εννοούμε 

όταν λέμε «Δη-
μοτικά Τραγού-
δια»; Πότε αρχί-
ζουν και από πού 
μπορούμε να 
εξακριβώσουμε 
την προέλευση 
τους; Στα ερωτή-
ματα αυτά οι 

ιστορικοί της λογοτεχνίας μας δεν 
είναι ομόφωνοι. Μερικοί πι-
στεύουν πως οι ρίζες των δημο-
τικών τραγουδιών αρχίζουν από 
τα αρχαία χρόνια, και άλλοι από 
τη Βυζαντινή περίοδο. Για τα Δη-
μοτικά μας τραγούδια ασχολήθη-
καν πρώτοι απ’ όλους ο Γάλλος 
συγγραφέας Φωριέλ, ο Ζαμπέ-
λιος, ο Αραβαντινός, ο Ν. Πολίτης, 
ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, ο Κ. Σά-
θας, ο Στίλπων Κυριακίδης κ.ά. 
Τα Δημοτικά τραγούδια εκφρά-

ζουν τους πόθους, τους καημούς, 
τις χαρές και τις λύπες της Ελλη-
νικής ψυχής. Από τα πανάρχαια 
χρόνια, οι φωνές της δουλειάς, 
του φόβου, της χαράς, της λύπης, 
αποτελούν το πρώτο έμβρυο του 
ρυθμού και της μετρικής. Ήταν 
φυσικό οι φοβέρες των πρωτό-
γονων, οι ευχαριστίες τους στους 
θεούς και στα πνεύματα, οι πο-
λεμικές κραυγές τους να παίρ-
νουν διαφορετικούς τόνους, τό-
νους τέτοιους που ταίριαζαν στο 
περιεχόμενο της ομαδικής τους 
εκδήλωσης και ενέργειας. Ήταν 
κλαψιάρικος και σερνάμενος άμα 
παρακαλούσαν και ζητούσαν 
βοήθεια και προστασία. Ήταν χα-
ρούμενος και φουριόζικος όταν 
φανέρωναν την ευχαρίστηση και 
αυτοπεποίθησή τους. Γινόταν 
αψύς, αργητός και φωνακλάδι-
κος, άμα φοβέριζαν ή φανέρωναν 
κάποια επιτυχία τους, χαρά ή αλα-
λαγμό. Έτσι το εξάμετρο ήταν το 
κατ’ εξοχήν ηρωικό μέτρο που ταί-
ριαζε στην εξύμνηση και εξιστό-
ρηση κατορθωμάτων. Ο Αριστο-
τέλης αναφέρει ότι «το δε μέτρον 
το ηρωικόν από της πείρας ήρ-
μοκεν... το γαρ ηρωικόν στασιμώ-
τατον και ογκωδέστατον των μέ-
τρων εστίν». (Ποιητική, 1259, 8). 
Είναι αλήθεια ότι ο έμμετρος 

λόγος προηγήθηκε από τον πεζό, 
κλασικό παράδειγμα, τα έπη  
«Ιλιάδα» και «Οδύσσεια» που 
τραγουδήθηκαν από τον Όμηρο 
που υποτίθεται ότι ήταν τυφλός. 
Αυτό ώθησε τον Κ. Παπαρρηγό-
πουλο να ισχυριστεί ότι «τα Δη-
μοτικά τραγούδια εποίηθησαν 
παρά κλεφτών, τα πλείστα όμως 
τούτων ήσαν έργα τυφλών ρα-
ψωδών...» (Βλ. Κ. Παπαρρηγό-
πουλου: Ιστορία Ελληνικού 
Έθνους, τ. Ε΄ σ. 167). 
Φυσικά η γνώμη του Παπαρ-

ρηγόπουλου δεν είναι ολότελα 

ορθή ότι τάχα «πλείστα ήταν έργα 
τυφλών». Πως υπήρχαν τυφλοί 
ραψωδοί δεν υπάρχει αμφιβολία 
γιατί μέχρι και πρόσφατα υπήρ-
χαν μερικοί τυφλοί ποιητάρηδες 
που γυρνούσαν στα πανηγύρια 
τραγουδώντας. 
Ο Ν. Πολίτης αναφέρει ότι «αν 

εξαιρέσουμε τα ιστορικά άσματα, 
ο χρονικός προσδιορισμός της 
γενέσεως των δημοτικών ασμά-
των είναι κατά το πλείστον αστα-
θής και αβέβαιος». (Βλ. Ν. Πολίτη: 
Γνωστοί ποιηταί δημοτικών ασμά-
των» σ. 4 και «Λαογραφία» τ. Ε΄ 
σ. 490). Πιστεύει επίσης ότι ο 
λαός δεν είναι δημιουργός των 
δημοτικών τραγουδιών αλλά μό-

νον «απεργάζεται  την οριστικήν 
μορφήν των».  
Ο Γιάννης Κορδάτος λέει ότι «ο 

Ν. Πολίτης δεν δίνει ολοκληρω-
μένη απάντηση στο πώς γεννή-
θηκε η δημοτική ποίηση στην 
ύπαιθρο Ελλάδα κατά τον 17ο και 
18ο αιώνα».  Ο Κορδάτος πι-
στεύει ότι στα μαύρα χρόνια της 
Τούρκικης σκλαβιάς, τότε  που 
επικρατούσε η κλειστή (σπιτική)  
οικονομία «την οικονομική απα-
θλίωση του λαού την ακολούθησε 
και ο πνευματικός σκοταδισμός. 
Στα χρόνια αυτά όχι μόνο δεν 
έσβησε η στοματική (προφορική) 
ποιητική παράδοση αλλά και ανα-
ζωογονήθηκε. Η απομόνωση με-
γάλων αγροτικών περιοχών, το 
σταμάτημα των ανταλλαγών και 
η τουρκική καταπίεση, έδωσαν 
μεγαλύτερο βάρος στη στοματική 
παράδοση, γιατί αυτή ήταν το 
μόνο μέσο ψυχαγωγίας. Έτσι τα 
παλιά τραγούδια για τον έρωτα, 
τα κάλαντα, τα τραγούδια της δου-
λειάς, τα τραγούδια του ακριτικού 
κύκλου και άλλα τραγουδιόνταν 

τώρα με περισσότερο πάθος από 
ότι στα περασμένα χρόνια» (Βλ. 
Γ.Κορδάτου: Ιστορία Νεοελλην. 
Λογοτεχνίας, τ. Α΄  σελ. 86-7).  
Όταν λέμε «Δημοτικά τραγού-

δια» συνήθως εννοούμε τα τρα-
γούδια της εποχής της τουρκο-
κρατίας (1453 – 1821) που δεν 
ξέρουμε ποιοι τα έφτιαξαν και γι 
αυτό χαρακτηρίζονται δημιουργή-
ματα άγνωστων λαϊκών ποιητών. 
Ο Πολίτης, ο Τρυπάνης και με-

ρικοί άλλοι χώρισαν τα Δημοτικά 
τραγούδια σε κατηγορίες, δηλαδή 
ανάλογα με το περιεχόμενο τους 
τα κατάταξαν σε κύκλους και έδω-
σαν σ’ αυτά ονομασίες:  

1. Ιστορικά 
2. Κλέφτικα 
3. Παραλογές 
4. Ερωτικά 
5. Νανουρίσματα 
6. Της Ξενιτιάς 
7. Γνωμικά 
8. Της Δουλειάς 
9. Επετείου 
10. Μοιρολόγια  
1. Ιστορικά 
Τα τραγούδια αυτά σχετίζονται 

με κάποιο ιστορικό γεγονός. Το 
Δημοτικό τραγούδι Της Αγιάς Σο-
φιάς αναφέρεται στην πτώση της 
Πολης το Μάιο του 1453.  
Σημαίνει ο Θεός, 
σημαίνει η γης, 
σημαίνουν τα επουράνια, 
σημαίνει κ’  η αγιά Σοφιά, 
το μέγα  μοναστήρι, 
με τετρακόσια σήμαντρα 
κ’ εξηνταδυό καμπάνες, 
κάθε καμπάνα και παπάς, 
κάθε παπάς και διάκος. 

.......... 
Παπάδες πάρτε τα γ’ιερά 
και σεις κεριά σβηστήτε, 
γιατί είναι θέλημα Θεού 
η Πόλη να τουρκέψη.  
Το Δημοτικό τραγούδι «Σουλιώ-

τικο» αναφέρεται στην ηρωική 
αντίσταση του Λ. Τζαβέλα και των 
Σουλιωτών ενάντια στον Αλή 
Πασά, στις 20/7/1792:  
Τρία μπαϊράκια φαίνονται 
ποκάτω από το Σούλι. 
Το ‘να ναι του Μουχτάρ πασά 
τ’ άλλο του Σελιχτάρη, 
το τρίτο το καλύτερο 
είναι του Μιτσομπόνου. 
Μια παπαδιά τ’ αγνάντεψε 
ν’ από ψηλή ραχούλα. 
«Πού ‘στε του Λάμπρου 
                            τα παιδιά, 
πού ‘στε νοι Μποτσαραίοι; 
Αρβανιτιά μας πλάκωσε, 
θέλει να μας σκλαβώση». 
«Ας έρτουν οι παλιότουρκοι, 

τίποτε δεν μας κάνουν. 
Ας έρτουν πόλεμο να ιδούν 
και Σουλιωτών τουφέκια, 
να μάθουν Λάμπρου 
                            το σπαθί, 
Μπότσαρη το τουφέκι 
τ’ άρματα των Σουλιώτισσων 
της ξακουσμένης Χάϊδως».  
Ένα άλλο Δημοτικό τραγούδι 

«Της Κυρά Φροσύνης», αναφέ-
ρεται στον πνιγμό της πανέμορ-
φης Κυρά Φροσύνης μαζί με 17 
άλλες γυναίκες από τον Αλή 
Πασά, στη Λίμνη των Ιωαννίνων 
στις 11 Ιανουαρίου 1801. Η Φρο-
σύνη ήταν παντρεμένη με τον 
έμπορα Δημήτρη Βασιλείου αλλά 
όταν αυτός βρισκόταν στη Βενετία 
είχε συνάψει ερωτικές σχέσεις με 
τον γιο του Αλή Μουχτάρ. Η σύ-
ζυγος του Τούρκου εραστή, ζή-
τησε την τιμωρία της Φροσύνης 
και ο Αλή πασάς της ορκίσθηκε 
ότι θα εκτελέσει το αίτημά της. Το 
πτώμα της Φροσύνης τάφηκε στο 
Μοναστήρι των Αγίων Αναργύ-
ρων. Ο λαός θεώρησε τις πνιγμέ-
νες γυναίκες θύματα του τυράν-
νου και η εκκλησία τις απεκάλεσε 
«καλλιμάρτυρες».  
Τ’ ακούσατε τι γίνηκε 
στα Γιάννενα τη λίμνη, 
Που πνίξανε τις δεκαφτά 
με την κυρά Φροσύνη; 
Αχ, Φροσύνη παινεμένη, 
Τι κακό παθες, καημένη! 

.......... 
Φροσύν’ σε κλαίει το σπίτι σου, 
σε κλαίνε τα παιδιά σου, 
Σε κλαιν΄ όλα τα Γιάννενα, 
κλαίνε την ομορφιά σου.  
Το Δημοτικό τραγούδι «Της Δέ-

σπως» αναφέρεται στην ηρωική 
αντίσταση της Δέσπως, γυναίκας 
του Γ. Μπότση προς τους Αλβα-
νούς τον Δεκέμβριο του 1803:  
Η Δέσπω κάνει πόλεμο 
με νύφες και μ’ αγγόνια. 
Αρβανιτιά την πλάκωσε 
στου Δημουλά τον πύργο. 
«Γιώργαινα, ρήξε τ’ άρματα, 
δεν είν’ εδώ το Σούλι. 
Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, 
σκλάβα των Αρβανίτων. 
«Το Σούλι κι αν προσκύνησε, 
κι αν τούρκεψε η Κιάφα, 
Η Δέσπω αφέντες Λιάπηδες 
δεν έκαμε, δεν κάνει». 
Δαυλί στο χέρι άρπαξε, 
κόρες  και νύφες κράζει. 
«Σκλάβες Τουρκών μη ζήσωμε 
παιδιά μ’  μαζί μου ελάτε». 
Και τα φυσέκια ανάψανε, 
κι όλοι φωτιά γενήκαν.  
Το Δημοτικό τραγούδι «Του Διά-

κου» αναφέρεται στην ηρωική 

μάχη της Αλαμάνας ενάντια στα 
στρατεύματα του Βρυόνη και στη 
σύλληψη και τα βασανιστήρια του 
Αθ. Διάκου τον Απρίλη του 1821:  
Κι ο Ομέρ Βρυόνης μυστικά 
στο δρόμο τον ερώτα. 
«Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, 
την πίστη σου ν’ αλλάξεις, 
να προσκυνήσεις στο τζαμί, 
την εκκλησιά ν ‘αφήσεις;» 
Κ’ εκείνος αποκρίθηκε 
και στρίφτει το μουστάκι. 
«Πάτε και σεις κ’ η πίστη σας, 
μουρτάτες να χαθήτε! 
Εγώ Γραικός γεννήθηκα, 
Γραικός θε ν’ αποθάνω». 
 
2. Τα Κλέφτικα 
Μερικά από τα Κλέφτικα Δημο-

τικά τραγούδια έχουν και αυτά κά-
ποιο ιστορικό περιεχόμενο αλλά 
οι ιστορικοί τα έχουν κατατάξει σε 
ξεχωριστή κατηγορία γιατί  ο 
επικο-λυρικός και πανηγυρικός 
τους χαρακτήρας διαφέρει από 
εκείνων των Ιστορικών Δημοτικών 
τραγουδιών. Τα τραγούδια αυτά 
πήραν την ονομασία τους από 
τους «Κλέφτες»  της προ-επανα-
στατικής Ελλάδας τους αγωνιστές 
που δεν άντεχαν την τουρκική 
σκλαβιά και έφευγαν στα βουνά, 
σκότωναν Τούρκους και έκλεβαν 
για αυτό πήραν και την ονομασία 
«Κλέφτες». Οι Τούρκοι για ν’ αντι-
μετωπίσουν τους Κλέφτες διόρι-
σαν  χριστιανούς «Αρματωλούς», 
δηλαδή άντρες που έφεραν άρ-
ματα (οπλισμό) αλλά και αυτοί οι 
Αρματωλοί  που είχαν διαφορές 
με τα αφεντικά τους, τις πιο πολ-
λές φορές έφευγαν και αυτοί και 
συνεργάζονταν  με τους Κλέφτες. 
Σ’ ένα από  τα Κλέφτικα Δημο-

τικά τραγούδια, σαράντα παλλι-
κάρια από τη Λεβαδειά, αρματω-
μένα πάνε για κλεψιά, ζητούν από 
έναν γερο-«έμπειρο» Κλέφτη να 
τους συνοδεύσει για να τους κα-
θοδηγά. Ο γέρος τους προτείνει 
τον μικρότερο γιο του, γιατί έχει 
«λαγού ποδάρι και δράκου δύ-
ναμη, ξέρει τα μονοπάτια και τα 
λημέρια». 
Ένα άλλο αναφέρεται σε ένα 

νεαρό κλεφτόπουλο:  
Χορέυουν τα κλεφτόπουλα, 
γλεντάνε τα καημένα, 
Κ’ ένα μικρό κλεφτόπουλο 
δεν παίζει δεν χορεύει. 
Μον’ τ’ άρματα συγύραγε 
και το σπαθί τροχάει. 
«Τουφέκι μου περήφανο, 
σπαθί μου παινεμένο, 
πολλές φορές με γλύτωσες, 
βόηθα και τούτ’ την ώρα, 
να σ’ ασημώσω μάλαμα 

να σε σμαλτώσω ασήμι.»  
Σε μερικά Κλέφτικα ποιήματα 

γίνεται αναφορά και σε αιχμάλωτη 
γυναίκα σε μερικά ανώνυμη και 
σ’ άλλα ονομαζόμενη (όπως η 
Γκόλφω). Σ’ ένα τέτοιο τραγούδι 
κάποιος Κλεφτης ερωτεύεται την 
αιχμάλωτη γυναίκα:  

«Κέρνα μας, σκλάβα, 
κέρνα μας γεμάτα τα ποτήρια, 
και κείνονε οπού αγαπάς 
για διπλοκέρασέ τον, 
και στο δικό μου το γυαλί 
ρίξε σπειρί φαρμάκι, 
για να το πίνω βράδυ αυγή,  
αυγή και μεσημέρι 
να κατακάτση ο σεβντάς, 
σεβντάς που ‘χω για σένα.»  
Σ’ ένα άλλο Κλέφτικο τραγούδι 

τσακώνονται δυο βουνά, ο Όλυ-
μπος και ο Κίσαβος που περη-
φανεύονται για το ποιο βουνό φι-
λοξενεί τους Κλέφτες:  
Ο Όλυμπος κι ο Κίσαβος, 
τα δυο βουνά μαλώνουν, 
το ποιο να ρίξει τη βροχή, 
το ποιο να ρίξει χιόνι, 
Ο Κίσαβος ρίχνει βροχή 
κι ο Όλυμπος το χιόνι. 
Γυρίζει τότ’ ο Όλυμπος 
και λέγει του Κισάβου. 
«Μη με μαλώνεις, Κίσαβε,  
μπρε τουρκοπατημένε, 
που σε πατάει η Κονιαριά 
κ’ οι Λαρσινοί αγάδες. 
Εγώ ειμ’ ο γέρος Όλυμπος 
στον κόσμο ξακουσμένος, 
Έχω σαράντα δυο κορφές 
κι εξήντα δυο βρυσούλες, 
Κάθε κορφή και φλάμπουρο  
κάθε κλαδί και κλέφτης.   
Στο ποίημα «Των Κολοκοτρω-

ναίων»  ο Σουλτάνος είχε βγάλει 
ένα φιρμάνι  τον Ιανουάριο του 
1806 που ζητούσε από τους Μου-
σουλμάνους και τους Χριστιανούς 
της Πελοποννήσου την κατα-
δίωξη και εξοντωμό των Κολοκο-
τρωναίων. Επίσης ο Πατριάρχης 
είχε βγάλει μια εγκύκλιο που τους 
αφορούσε. Ο Θεόδωρος Κολο-
κοτρώνης συναντήθηκε με τους 
150 Κλέφτες οπαδούς του και 
τους πρότεινε να φύγουν για την 
Ζάκυνθο αλλά αυτοί αρνήθηκαν. 
Δίνουμε μερικούς στίχους:  
Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά 
κι ο ήλιος στα λαγκάδια, 
λάμπουν και τ’ αλαφρά σπαθιά  
των Κολοκοτρωναίων, 
πο’ χουν τ’ ασήμια τα πολλά,  
τις ασημένιες πάλες, 
οτις πέντε αράδες τα κουμπιά  
τις έξι τα τσαπράζια 
πού δεν καταδέχονται 
τη γης να την πατήσουν. 
Καβάλλα τρώνε το ψωμί, 
καβάλλα πολεμάνε, 
καβάλλα παν’ στην εκκλησιά 
καβάλλα προσκυνάνε, 
καβάλλα παίρν’ αντίδερο 
απ’ του παπά το χέρι.

του 
Δρα Κύπρου 
Τοφαλλή 

Τα Δημοτικά Τραγούδια
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ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:00 
Ο Δραπέτης (1967). Κοινω-
νικό δράμα με τους Σπύρο 
Φωκά, Μάνο Κατράκη, Έλενα 
Ναθαναήλ, Νίκη Τσιγκάλου, 
Ειρήνη Καλτσά και Ευτυχία 
Παρθενιάδου. Ένας πολιτικός 
κρατούμενος δραπετεύει κατά 
τη διάρκεια της μεταγωγής του 
στις φυλακές της Αίγινας και 
βρίσκει καταφύγιο στον αχυ-
ρώνα ενός μεγαλοτσιφλικά με 
τη βοήθεια της γυναίκας του.    
 
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ  23:35 
Κόσμος και Κοσμάκης 
(1964). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Γιάννη Γκιωνάκη, 
Μπεάτα Ασημακοπούλου, Δέ-
σποινα Στυλιανοπούλου και 
Σταύρο Παράβα. Ο απατεώ-
νας Μάκης Καρίνης και η μνη-
στή του Ντόλα πλευρίζουν το 
νεόπλουτο επιχειρηματία 
Αντώνη Καρτελή, που η επι-
πόλαιη γυναίκα του Γαρουφα-
λιά θέλει να μπει στα σαλόνια 
της καλής κοινωνίας. Εκμεταλ-
λεύονται την αφέλεια της αρ-
χοντοχωριάτισσας που γίνεται 
θύμα τους και τις αποσπούν 
διάφορα ποσά.             
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  
21:30 Με Πόνο και με 
Δάκρυα (1965). Μελόδραμα 
με τους Νίκο Ξανθόπουλο, 
Μάρθα Βούρτση, Ορέστη Μα-
κρή, Κώστα Καζάκο, Μαλαίνα 
Ανουσάκη, Αθηνά Μηχαηλί-
δου. Ένας αξιωματικός των ει-
δικών δυνάμεων φεύγει για 
τον πόλεμο της Κορέας χωρίς 
να προλάβει να παντρευτεί 
την κοπέλα που αγαπά. Επι-
στρέφει στην Ελλάδα βαριά 
τραυματισμένος και έχοντας 
χάσει τη μνήμη του. Η αγαπη-
μένη του κλείνεται σε μονα-
στήρι από τον αυστηρό πα-

τέρα της..  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  
23:00 Ένας Μάγκας στα Σα-
λόνια (1969). Μελόδραμα με 
τους Γιάννη Βόγλη, Μέμα Στα-
θοπούλου, Θανάση Μυλωνά, 
Δέσποινα Στυλιανοπούλου και 
Λαυρέντη Διανέλο. Ο εφοπλι-
στής Γεράσιμος Νικολάου έρ-
χεται με την οικογένεια του στο 
Πετρονήσι,  τόσο για αναψυχή 
όσο και για την αγορά της αλι-
είας του νησιού. Ο Πετρής θα 
αναλάβει την ξενάγηση των 
φιλοξενούμενων. Μια παρεξή-
γηση που ξεκινάει από καπρί-
τσιο της κόρης του εφοπλιστή 
Έλενας, θα εξοργίσει τον Νι-
κολάου που θα φύγει χωρίς 
να πραγματοποιήσει την πο-
λυπόθητη συναλλαγή.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ  
12:35 Ντελίριο (1983).  Κοι-
νωνικό δράμα με τους Αλκη 
Παναγιωτίδη, Κώστα Τζούμα  
και Βαγγέλη Κοτρώνη . Ένας 
νεαρός καλλιτέχνης  θέλει να 
ζήσει και να δημιουργήσει 
αλλά όλα τον συνθλίβουν, από 
τον παραγωγό, που του ζητάει 
να κάνει  σενάριο τη ζωή του, 
την κοπέλα του, που είναι γε-
μάτη απαιτήσεις, τον κοινω-
νικό περίγυρο με την ψευτο-
κουλτούρα, μέχρι τις 
"προοδευτικές" ιδεολογίες 
κάτω από τις οποίες κρύβο-
νται διάφοροι συμβιβασμοί. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ  
21:15 Γωνιά του Παραδεί-
σου (1998). Σπονδυλωτή ται-
νία 5 επεισοδίων με τους 
Γιώργο Κώνστα, Ντίνο Μα-
κρή, Εύρη Σοφρωνιάδου και 
Πατή Κουτσάφτη. Ταινία βασι-
σμένη στα διηγήματα του Αλε-
ξάνδρου Παπαδιαμάντη:  1. Ο 
Ξεπεσμένος Δερβίσης, 2.  Νε-
κρός Ταξιδιώτης, 3. Η Στοιχει-

ωμένη Κάμαρα, 4. Ο Γάμος 
του Καραχμέτη, 5. Αι Αθήναι 
ως Ανατολική Πόλις.ΣΑΒ-
ΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:50
Οι Φανταρίνες (1979). Κω-
μωδία με την Ρένα Βλαχοπού-
λου, Ντίνο Ηλιόπουλο, Μαίρη 
Βιδάλη, Ισμήνη Καλέση, 
Ελένη Φιλίνη και Ντάνο Λυ-
γίζο. Ένας ταγματάρχης και η 
λοχαγός, πρώην σύζυγός του, 
καυγαδίζουν εντός και εκτός 
στρατοπέδου για το αν μπο-
ρούν οι γυναίκες να υπηρε-
τούν στο στρατό, ενώ η κόρη 
τους είναι φανταρίνα και έχει 
δεσμό με έναν αξιωματικό.   
KYΡIAKH 20 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:35 
Η Γυναίκα μου, ο Αντρέας 
(1987). Κοινωνικό δράμα με 
τους Νίκο Παπαναστασίου, 
Σία Φαράκη, Χρήστο Νομικό, 
Έφη Οικονόμου και Κώστα 
Μπακάλη. Ο Αντρέας Γουρ-
γούλης είναι ηθοποιός λάτρης 
του Σαίξπηρ και του Τσέχωφ 
μεν, άνεργος δε. Η σύζυγός 
του, πετυχημένη ηθοποιός σε 
μεγάλο αθηναϊκό θίασο, προ-
σπαθεί να τον πείσει να δεχτεί 
τον ρόλο που του δίνουν στο 
θίασο της και να υποδυθεί την 
γυναίκα. Όμως εκείνος πι-
στεύει ότι έτσι υποβαθμίζεται 
το καλλιτεχνικό του στάτους 
και η αξιοπρέπεια του σαν 
άντρα κι έτσι αρνείται τον 
ρόλο. Όχι για πολύ όμως…  
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ  
21:05 Δόξαπατρή (2016). 
Θεατρική Επιθεώρηση με 
τους Θοδωρή Αθερίδη, Πέμη 
Ζούνη, Ρένια Λουιζίδου, Λευ-
τέρη Ελευθερίου, Ευαγγελία 
Συριοπούλου, Φωτεινή Αθερί-
δου. Ένα σύγχρονο ιλαρομε-
λόδραμα, που διαδραματίζεται 
σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, 
σε μια πόλη σαν την Αθήνα, 

σε μια περιοχή σαν το Κολω-
νάκι, με προβλήματα και θέ-
ματα σαν τα δικά μας... Οι 
ήρωες, καθημερινοί άνθρωποι 
που τους συναντάμε ανάμεσά 
μας, έρχονται αντιμέτωποι και 
παλεύουν να διαχειριστούν τις 
προσωπικές τους αλήθειες..  
ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ  21:00 
Το Κορίτσι με τα Παραμύθια 
(1956). Ρομαντική ταινία με 
την Άλικη Βουγιουκλάκη, 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Γιάννη 
Καλαντζόπουλο, Χριστόφορο 
Νέζερ και Δέσπω Διαμαντί-
δου. Οι γονείς της Αγνής 
έχουν πεθάνει και πλέον ζει 
με το μικρό αδελφό της στο 
ψιλικατζίδικο τους. Κάθε 
βράδυ πριν κοιμηθούν διαβά-
ζει παραμύθια στον Πέτρο και 
ελπίζει πως, κάποτε, θα γνω-
ρίσει και αυτή την πραγματική 
αγάπη, όπως και οι ήρωες 
των παραμυθιών. Ένα βράδυ 
έρχεται στο μαγαζί τους ένας 
πλούσιος νέος, ο Άγγελος, για 
να ζητήσει λίγο νερό και γοη-
τεύεται από την ομορφιά της 
Αγνής.  ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ  
22:10 Το Παιδί της Μαμάς 
(1970). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Βογιατζή, Σαπφώ Νο-
ταρά, Σωτήρη Μουστάκα, 
Ελένη Ερήμου, Θάνο Παπα-
δόπουλος, Γιώργο Βελέντζα 
και Αθηνόδωρο Προύσαλη. Η 
μητέρα του Τηλέμαχου δεν 
λέει να καταλάβει ότι ο κανα-
κάρης της, ο Λαλάκης, όπως 
τον φωνάζει, έχει μεγαλώσει 
εδώ και πολλά χρόνια. Για αυ-
τήν ο Λαλάκης είναι ένα μικρό 
παιδάκι που θέλει διαρκώς 
ντάντεμα. Όμως ο Τηλέμαχος 
είναι ένας πετυχημένος ιδιο-
κτήτης οίκου μόδας, αγαπάει 
μάλιστα την Καίτη, αλλά ούτε 
που περνάει από το μυαλό 

του να το πει στη μαμά. Παρ' 
όλα αυτά παίρνει την από-
φαση να την παντρευτεί. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ  20:50 
Απόκληροι της Κοινωνίας 
(1964). Μελόδραμα με τους 
Νίκο Ξανθόπουλο, Μάρθα 
Βούρτση, Στέφανο Στρατηγό, 
Λαυρέντη Διανέλλο, Κώστα 
Καζάκο, Σπεράντζα Βρανά, 
Ανέστη Βλάχο, Μίμη Φωτό-
πουλο. Ο Μανούσος και ο Ζα-
φείρης έχουν μια επιχείρηση 
ξυλείας στα βουνά της Κρήτης 
και τώρα βρίσκονται στην ευ-
χάριστη θέση να πάρουν μια 
πολύ καλή δουλειά.  
Έτσι ο Μανούσος κινάει για 
την Αθήνα προκειμένου να 
αγοράσει τα απαιτούμενα ερ-
γαλεία καθώς και για να ζητή-
σει σε γάμο, για λογαριασμό 
του φίλου του, την Ελένη. Μα-
θαίνει, όμως, από την εξα-
δέλφη της Κατίνα πως αυτή 
είναι ήδη παντρεμένη.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ  22:05 
Παπα-Turbo μας Πήραν και 
τα...Ράσα! (1987). Κωμωδία 
με τους Χρίστο Βαλαβανίδη, 
Ηλία Κωνσταντίνου, Ηλία Λο-
γοθέτη, Μάκη Δεμίρη, Μάγδα 
Τσαγκάνη. Όλα είναι μάταια σε 
αυτόν τον κόσμο, λέει ο Παπα 
Τούρμπο αλλά να έχουμε και 
κάτι στην άκρη. Και έχει κάτι 
στην άκρη ο Παπα Τ ο ύ ρ -
μπο και η παρέα του.     Μ ό λ ι ς 
όμως ο Δήμαρχος τους λέει 
ότι πρέπει να πάρει την περι-
ουσία τους, ποιος είδε τον Θεό 
και δεν τον φοβήθηκε. Ο 
Παπα Τούρμπο φωνάζει τους 
άλλους παπάδες που αφή-
νουν με βαριά καρδιά τα 
μπουζούκια και τα ζεϊμπέκικα 
για να προστατέψουν την πε-
ριουσία τους.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 17/6 
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 
13.30  Γυναίκα  
14.30  Happy Hour 
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6 
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 19/6 
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 20/6 
05.30 Θεία Λειτουργία  
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα(Ε) 
09.00 Kάποτε το 80 (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 
17.00 Αφανείς ‘Ηρωες 
17.45 Μουσικό Ραντεβού(E)  
18.15 Κυπριώτικο Σκετς 
«Ελαφρά Διάσειση» 
19.00 Ειδήσεις 
19.15 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6 
05.45 Κατακλυσμός και Πα-
ράδοση (Ε) 
06.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
(Ε) 
08.30 Κυπριώτικο Σκετς «Ο 
Πραματευτής» (Ε) 
09.45 Συναυλία Στον Αστερι-
σμό του Μίκη Θεοδωράκη» 
(Ε) 

11.30 Ταξίδι στο Χρόνο (Ε) 
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13:30 Γυναίκα  
14:30 Happy Hour (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
ΤΡΙΤΗ 22/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30  Γυναίκα 
14:30  Happy Hour  
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
16.20 Κοντά Έπεσες(Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/06 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας(Ε) 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Γυναίκα 
14:30 Happy Hour(Ε)
16:00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
17:00 Θεατρικό «Δεσποινίς 
Ετών 39»  
   18:40 Χρονογράφημα 
19.00 Ειδήσεις 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Αφανείς Ήρωες (Ε) 
20.30 Έργα και Ημέρες (Ε)

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

ΠΕΜΠΤΗ  17 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 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:00 Ελληνική Ταινία: Ο Δραπέτης 
(1967)  
22:30 Ελληνική Ταινία: Κόσμος και 
Κοσμάκης (1964) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 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: Με Πον́ο και 
με Δακ́ρυα (1965) 
23:10 Ελληνική Ταινία: Ένας Μάγκας 
στα Σαλόνια (1969) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:05 Με το Φακό του Hellenic TV: Η 
Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον 
σκηνοθέτη Στέλιο Χαραλαμπόπουλο. 
Μιλά για την ταινία :View Master Films, 
την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος με 
αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανά-
σταση του 1821 
21:15 Ελληνική Ταινία: Γωνιά του Πα-
ραδείσου (1998) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Οι Φανταρίνες 
(1979) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 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: Η Γυναίκα 
μου, ο Αντρέας (1987) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories:  Αυγουστίνος  
Γαλιάσσος  
20:30 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:05 Θεατρική Επιθεώρηση:  
Δόξαπατρή (2016)  
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 22 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  
Σεμίνα Τσοκανά  
21:00 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι με 
τα Παραμύθια (1956) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 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: Απόκληροι της 
Κοινωνίας (1964)  
22:05 Ελληνική Ταινία: Παπα-Turbo 
μας Πήρ́αν και τα...Ρασ́α! (1987)
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Στέφανος Τσιτσιπάς:  Άγγιξε το όνειρο, αλλά δεν τα κατάφερε 
κόντρα στον Τζόκοβιτς

ΑΕΚ: Πολύ κοντά σε Ανδρέα Παρασκευά

Πολύ κοντά στην απόκτηση του 
22χρονου τερματοφύλακα  
Ανδρέα Παρασκευά, ο οποίος 
θα πλαισιώσει τους Ρούβεν 
Μαρτίνεθ και Ιωακείμ Τούμπα, 
βρίσκεται η ΑΕΚ. 
Ο Κύπριος τερματοφύλακας 
κατά τη λήξασα αγωνιστική  
περίοδο αγωνίστηκε στη Δόξα 
(πέντε συμμετοχές), όπως και 

τη σεζόν 2019-20 όταν και ως 
δανεικός από τον ΑΠΟΕΛ 
έπαιξε σε τρεις αγώνες  
πρωταθλήματος. Τη σεζόν 
2018-19 αγωνίστηκε στον 
Οθέλλο και στο πρωτάθλημα 
της Β’ κατηγορίας, ενώ τη σε-
ζόν 2017-18 κατέγραψε τρεις 
συμμετοχές με τη φανέλα των 
γαλαζοκιτρίνων της Λευκωσίας.

Σε μια επική μάχη, ο Νόβακ 
Τζόκοβιτς κατάφερε να  
κατακτήσει τον τίτλο,  
κάμπτοντας την δυναμική του 
Στέφανου Τσιτσιπά  στον τελικό 
του Roland Garros. 
 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς  
προηγήθηκε με 2-0 σετ στον  
τελικό του Roland Garros, αλλά 
ο «εξωγήινος» Νόβακ Τζόκοβιτς 
με απίθανη ανατροπή (7-6, 6-
2, 3-6, 2-6, 4-6) του στέρησε το 
πρώτο τίτλο Grand Slam της  
καριέρας του. 
Σε έναν συγκλονιστικό τελικό, 
που κράτησε 4 ώρες και 11  
λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς 

στρίμωξε για τα καλά το Νο1 της 
παγκόσμιας κατάταξης, Νόβακ 
Τζόκοβιτς. 
Προηγήθηκε 2-0 σετ και έδειξε 
ότι όλα ήταν δυνατά στον  
συγκλονιστικό τελικό του  
Roland Garros. Ο Σέρβος  
τενίστας δεν είναι τυχαία, όμως, 
ο κορυφαίος στον κόσμο αυτή 
τη στιγμή... Με επική ανατροπή 
και παιχνίδι στη διάρκεια του 
οποίου έδειξε σιδερένια  
πειθαρχία και θέληση, έφτασε 
στην τελική επικράτηση και τη 
νίκη με 3-2 σετ (7-6, 6-2, 3-6, 
2-6, 4-6) και τον δεύτερο τίτλο 
στο Roland Garros. 
Τα εύσημα στον αντίπαλο του 

Νόβακ Τζόκοβιτς απέδωσε ο 
Στέφανος Τσιτσιπάς αμέσως 
μετά τον τελικό. 
 
Ο Έλληνας πρωταθλητής είπε 
χαρακτηριστικά: «Ο Νόλε μας 
έχει δείξει πόσο μεγάλες 
εμφανίσεις έχει κάνει. Εμπνέο-
μαι από τα πράγματα που έχει 
κάνει και θα είμαι ευγνώμων αν 
πετύχω τα μισά από αυτά». 
Ο Τσιτσιπάς αναφερόμενος 
στον τελικό είπε: «Ήταν πολύ 
μεγάλη μάχη, προσπάθησα 
όσο περισσότερο μπορούσα, με 
όλες μου τις δυνάμεις. Πρώτη 
φορά έπαιξα σε αυτόν τον  
τελικό και είμαι πολύ χαρούμε-

νος με την διαδρομή μου στη 
διοργάνωση». 
 
Ο Στέφανος δεν παρέλειψε να 
ευχαριστήσει τους προπονητές 
του και τους ανθρώπους που 
τον στήριξαν στο τουρνουά  
λέγοντας: «Είναι πολύ ωραίο το 
συναίσθημα, με την ομάδα μου 
διαρκώς να με στηρίζουν, και να 
με βοηθούν να πετύχω τους 
στόχους μου και τα όνειρα μου. 
Ευχαριστώ το Ρολάν Γκαρός και 
ελπίζω να επιστρέψω και να 
δώσω ένα ωραίο θέαμα και 
πάλι».

Το χρονικό της κατάρρευσης του Έρικσεν

Ο 36χρονος Πορτογάλος μέσα 
σε 24 ώρες είδε το όνομά του 
να φιγουράρει στην πρώτη 
θέση των σκόρερ στη διοργά-
νωση, να γίνεται πρώτος πο-
δοσφαιριστής που συμμετέχει 
σε πέντε διοργανώσεις Euro 
και παράλληλα πρώτος σε 
συμμετοχές σε Ευρωπαϊκό και 
Παγκόσμιο πρωτάθλημα, να 
πανηγυρίζει την 12η νίκη του 
στη διοργάνωση με την Πορ-

τογαλία και όλα αυτά τα ρεκόρ 
να τα χαίρεται σε γεμάτο γή-
πεδο για πρώτη φορά μετά την 
πανδημία.  
Με τη συμμετοχή του στον 
αγώνα κόντρα στην Ουγγαρία 
αυτομάτως έγινε ο πρώτος που 
συμμετέχει σε πέντε διοργανώ-
σεις EURO και προφανώς αυ-
τός που έχει παίξει τα περισ-
σότερα ματς (21) στη 
διοργάνωση.

Κριστιάνο Ρονάλντο:  έγραψε ιστορία 
στο Euro! 

19:42 Ο Σίμον Κιερ ήταν αυτός που αντιλήφθηκε πρώτος τη  
σοβαρότητα της κατάστασης και έτρεξε πάνω απ' το συμπαίκη 
του. Δανοί και Φινλανδοί ποδοσφαιριστές κατανόησαν σε κλάσματα 
του δευτερολέπτου την κατάσταση και άρχισαν να κάνουν νοήματα 
προς τον πάγκο, για να σπεύσουν οι γιατροί.  
19:43 Οι γιατροί του αγώνα τρέχουν προς τον Έρικσεν. Για κακή 
τύχη, η φάση εκτυλίχθηκε στην απέναντι γραμμή του πλαγίου και 
έπρεπε να διασχίσουν όλο το πλάτος του αγωνιστικού χώρου.  
Τα τηλεοπτικά πλάνα πρόλαβαν να απαθανατίσουν έναν Έρικσεν 
που δεν έδειχνε να έχει αισθήσεις. Ο γιατρός της εθνικής Δανίας 
δήλωσε ότι ο πρωταθλητής Ιταλίας με την Ίντερ είχε αισθήσεις και 
ανέπνεε, όταν έφτασαν στο μέρος του.  
19:44 Ξαφνικά, τα τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν τους γιατρούς να 
κάνουν καρδιακές μαλάξεις στον Έρικσεν, ο οποίος είναι γυρισμέ-
νος ανάσκελα. Στη συνέχεια, φαίνεται πως χρησιμοποιούν και απι-
νιδωτή, όσο προσπαθούν να του κάνουν καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση. 
19:44 Όταν οι συμπαίκτες του Έρικσεν αντιλαμβάνονται την κρισι-
μότητα της κατάστασης, πήραν μία απόφαση. Με μπροστάρηδες 
τους Κιερ, Τόμας Ντιλέινι και Κάσπερ Σμάιχελ, σχημάτισαν έναν 

ανθρώπινο κύκλο γύρω από τον ξαπλωμένο Έρικσεν, ώστε να 
μην φαίνονται όσα συνέβαιναν εντός του κύκλου, θετικά ή αρνητικά. 
19:51 Ο κόσμος χειροκροτάει στις κερκίδες, ωστόσο ο λόγος είναι 
άγνωστος. Οι Φινλανδοί ποδοσφαιριστές αποχωρούν για τα απο-
δυτήρια, όσο οι συνάδελφοί τους εξακολουθούν να σχηματίζουν 
τον κύκλο γύρω απ' τον Έρικσεν. 
19:53 Ο Κιερ κι ο Σμάιχελ βλέπουν τη σύζυγο του Έρικσεν, Σα-
μπρίνα, και φεύγουν απ' τον κύκλο για να τη συγκρατήσουν. Την 
πλησίασαν και επιχείρησαν να της εξηγήσουν την κατάσταση. 
19:57 Οι τραυματιοφορείς σηκώνουν το φορείο με τον Έρικσεν 
και προχωρούν με κανονικό ρυθμό βηματισμού προς τη φυσούνα 
των αποδυτηρίων του "Πάρκεν". Οι συμπαίκτες του Έρικσεν πα-
ραμένουν γύρω του και παρεμποδίζουν κάθε καθαρή οπτική 
επαφή.  
19:58 Ο φωτογράφος Φρίντεμαν Φόγκελ βρίσκει μια χαραμάδα 
και καταφέρνει να απαθανατίσει τον Έρικσεν στο φορείο, με ελαφρά 
ανασηκωμένο το κεφάλι και να κοιτάζει μπροστά. Άλλες φωτογρα-
φίες δείχνουν ανασηκωμένα τα χέρια του και όλοι αρχίζουν να 
υποψιάζονται ότι ο Δανός μέσος έχει ανακτήσεις τις αισθήσεις του. 
19:59 Η UEFA ανακοινώνει ότι ο αγώνας στην Κοπεγχάγη "διακό-
πτεται λόγω ιατρικού επείγοντος", χωρίς περαιτέρω λεπτομέρειες. 
20:08 Δημοσιογράφος του BeIN Sports αναφέρει ότι ο Έρικσεν 
διακομίζεται με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο και βρίσκεται 
σε σταθερή κατάσταση.  
20:14 Τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ομάδες, 
ποδοσφαιριστές αλλά και απλούς φιλάθλους είναι εκατομμύρια. 
Όλος ο πλανήτης είναι συγκλονισμένος από ό,τι είχε συμβεί και 
ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξέφυγε απ' αυτό το συναίσθημα. "Βα-
σίζομαι ότι θα σε βρω σύντομα πίσω στα γήπεδα", έγραψε μεταξύ 
άλλων στο μήνυμά του.

Το «αντίο» του Αβραάμ στην ΑΕΛ

Αποχαιρέτησε την ΑΕΛ ο  
Ανδρέας Αβραάμ, ο οποίος 
μετά από μια τετραετία, απο-
τελεί παρελθόν από τη λεμε-
σιανή ομάδα. Μέσω ανάρτη-
σης του στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο Κύπριος διεθνής 
ευχαρίστησε άπαντες στους 
γαλαζοκίτρινους, ώστοσο εξέ-
φρασε παράλληλα και το πα-
ράπονο του, κάνοντας λόγο για 
ένα όμορφο κύκλο που 
έκλεισε, όχι όμως όπως το φα-
ντάστηκε και θα ήθελε. 
Η ανάρτηση του Ανδρέα 
Αβραάμ:«Ένας μεγάλος και 
όμορφος κύκλος έκλεισε, όχι 
όπως τον φαντάστηκα και θα 
ήθελα, αλλά αυτή είναι η πρα-
γματικότητα στο χώρο του πο-
δοσφαίρου. Αισθάνομαι ευλο-
γημένος που έγινα μέρος της 

ιστοριάς της ΑΕΛ και εζ́ησα μια 
όμορφη τετραετιά που ειχ́ε σαν 
αποκορύφωμα την κατάκτηση 
του κυπέλλου.. Μεγάλη τιμή 
είναι το γεγονός ότι μου εμπι-
στεύτηκαν το περιβραχιόνιο 
του αρχηγού.. Φεύγοντας, 
θέλω να ευχαριστήσω τον 
πρόεδρο Ανδρέα Σοφοκλέους 
και τον Θεόδωρο Αντωνίου 
που με πήραν στην ΑΕΛ πριν 
από τέσσερα χρόνια, όλους 
τους συμπαίκτες μου, τους 
φροντιστές, φυσιοθεραπευτές 
και το προσωπικό και ιδιαιτ́ερα 
τον κόσμο της ΑΕΛ για την 
μεγάλη αγαπ́η και τον σεβασμο ́
που έδειξε προς το πρόσωπο 
μου.. Εύχομαι πραγματικά σε 
όλους καλή συνέχεια!»
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Boris Johnson delays Covid 
restriction easing until July 19

Prime Minister Boris 
Johnson delayed plans 
to lift most remaining 

Covid-19 restrictions by a 
month on Monday, warning that 
thousands more people might 
die if he did nothing because 
of the rapid spread of the more 
infectious Delta variant. 

Under the final stage of a plan 
outlined by Johnson in February, 
he had hoped to lift most social 
restrictions on June 21, meaning 
pubs, restaurants, nightclubs and 
other hospitality venues could fully 
reopen. That much-anticipated 
step was pushed back to July 19. 

“I think it is sensible to wait just 
a little longer,” Johnson told a news 
conference. “As things stand, and 
on the evidence that I can see right 
now, I’m confident that we will not 
need more than four weeks.” 

The extra time would be used 
to speed up Britain’s vaccination 
programme - already one of the 
world’s furthest advanced - by 
shortening the recommended time 
between doses for those aged over 
40 to eight weeks from 12 weeks. 

The situation would be reviewed 
on June 28, which could allow the 

reopening to be brought forward. 
In recent weeks there has 

been fast growth in new cases 
caused by the Delta variant, first 
discovered in India, and believed 
to be 60% more transmissible 
than the previous dominant strain 
which scientists have warned could 
trigger a third wave of infections. 

On Monday, Britain recorded 
7,742 new Covid-19 cases and 
three deaths. Johnson said the 
number of cases was growing 
by about 64% per week and the 
number of people in hospitals’ 
intensive care units was rising. 

Monday’s decision was based 
on scientific modelling which 
showed that, if the reopening 
went ahead as planned, under 
some scenarios hospitalisations 
could match those in March last 
year when ministers feared the 
health system could be over-
whelmed. Studies showed the 
Delta variant doubles the risk      
of hospitalisation, but two doses     
of vaccine still provide strong 
protection. 

Unlike in March 2020, the       
increase in hospitalisations was 
likely to be among younger people 

who require shorter treatment 
and are less at risk of dying. 

Nevertheless, the risk of        
increased pressure on the health 
system meant that the tests the 
government set out for going 
ahead with the reopening had 
not been met. 

Despite Monday’s delay, the 
government lifted some restric-
tions on the number of guests 
allowed to attend weddings, and 
will continue pilots of crowds at 
sporting events and theatrical 
shows. 

 
Vaccines mandatory for  
care home staff 
 

According to reports yesterday, 
the government will soon make 
it mandatory for care home 
workers to have the Covid-19 
vaccine.  

Health Secretary Matt Hancock 
is known to be in favour of the 
move, while England’s chief 
medical officer, Professor Chris 
Whitty, has said doctors and care 
workers have a “professional 
responsibility” to protect their 
patients. 

Ministers have held a consul-
tation into the controversial      
proposal as a measure to protect 
the most vulnerable from con-
tracting Covid-19. 

Under the plans, staff working 
with adults will be given 16 
weeks to get vaccinated or face 
losing their jobs. 

A Department of Health and 
Social Care spokesperson said: 
“Vaccines are our way out of 
this pandemic and have already 
saved thousands of lives... Our 
priority is to make sure people in 

care homes are protected ” 
She added that the depart-

ment’s response will be pub-
lished “in due course.” 

 
Antiviral treatment offers 
new lifeline  
 

Meanwhile, a trial has shown 
a new, experimental drug to treat 
Covid-19 in the worst hit patients 
could stop people dying. 

The anti-viral treatment by 
Regeneron, called REGEN-COV, 
was found to save lives when 
given to patients with severe 
symptoms of the virus who had 
not mounted a natural antibody 
response of their own. 

About 10,000 people took part 
in a UK trial of the drug between 
September last year and May 
this year and it was discovered, 
out of those who were randomly 
given it, fewer than expected 
had to be put on a ventilator. The 
duration of their hospital stay 
was also cut. 

The therapy works by providing 
patients with artificial antibodies 
- the substance usually created 
naturally inside humans to fight 
off infection - which target the virus 
and stop it attacking the body. 

It is expected the treatment 
will be useful for people who do 
not have antibodies of their own 
against Covid infection. 

Researchers say they are not 
sure when the treatment will       
be approved for use in the UK, 
and highlight it will not be a quick       
rollout as the drug is not particu-
larly easy to get hold of, and   
patients would need antibody 
testing on their admission to 
hospital – which is not currently 
in place.

UNSG’s special envoy 
on Cyprus, Jane Holl 
Lute, will visit Cyprus 

on 21st June to hold contacts 
with the leaders of the two 
communities on the island.  

The UN is not very optimis-
tic as regards the possibility 
of convening a new informal 
5 + 1 meeting on Cyprus before 
September. Despite that,       
the meetings are considered 
to  be useful in view of the    
UN Secretary-General’s good 
services report, which should 
be submitted to the UNSC   
before July 10.  

On the same date, the report 
on the UN Peacekeeping 
Force in Cyprus (UNFICYP) 
should be submitted to the 
UNSC in view of the renewal 
of its mandate, which ends on 
July 31st. 

This will be the last renewal 
under the current Represen-
tative of the UNSG in Cyprus, 
Elizabeth Spehar, whose term 
ends. 

Meanwhile, the Cyprus 
peace process was among the 
issues which Prime Minister, 
Boris Johnson, discussed with 
UN Secretary-General, Antonio 
Guterres, on the sidelines of 
the G7 meeting in the UK. 

Downing Street said that 

Johnson gave his support to 
Guterres’ vision for a more      
integrated UN and reiterated 
the UK’s support for a strong 
United Nations and joined-up 
global action on issues like 
pandemic preparedness and 
climate change. 

They also discussed a      
future treaty on pandemic   
preparedness and plans     
for the UK-hosted COP26        
Summit in climate change 
later this year. 

“They discussed a number 
of international issues inclu-
ding the situations in Yemen, 
Syria and Libya, the Cyprus 
peace process, the need for 
a return to democracy in 
Myanmar and Afghanistan,” 
Downing Street added. 

On Monday, the PM     
met with Turkish President        
Recep Tayyip Erdogan at the 
NATO Summit in Brussels, 
and stressed the importance 
of reaching a settlement in  
Cyprus through the UN-led 
process. 

Downing Street said that  
Mr Johnson welcomed the  
de-escalation of tensions in 
the Eastern Mediterranean and 
stressed the importance of 
reaching a settlement in Cyprus 
through the UN-led process.

Lute to visit Cyprus 
on 21 June

Opposition parties decline taking part in government of wide acceptance
AKEL, EDEK and ELAM 

on Monday declined 
President Nicos Anasta-

siades’ invitation to take part 
in a wider acceptance govern-
ment. 

AKEL, however, appeared 
ready to support any reforms 
that would benefit the people. 

Speaking after meeting   
Anastasiades in the morning, 
AKEL leader Andros Kyprianou 
said there was no political basis 
for his party to take part in the 
government. 

“I made it clear that to make 
this happen there needs to be a 
political basis, a political back-

ground on which to set this       
cooperation and it is obvious      
that as regards us, we have no       
political positions that are related 
or even bordering the positions 
supported by the Democratic 
Rally (DISY) on many issues,” 
Kyprianou said. 

The two men also discussed 
reforms and the recovery and 
resilience fund with AKEL         
emphasising that its main priority 
is how to best serve the interests 
of the many. 

Kyprianou told the president 
that his party will support reforms 
that serve the people without 
any reservations. 

“We are prepared to listen, 
propose, recommend, and   
function constructively, always 
guided by how to make the life 
of ordinary people better.” 

One of the people tipped to 
take over the health ministry        
is former AKEL MP Adamos 
Adamou, a widely respected 
politician and doctor. 

Kyprianou said they did not 
discuss any names with the 
president since the party was 
not interested in taking part in 
the government. 

He said however, that Adamou 
would be judged by the people 
if he chose to take part in a 

DISY government. 
Kyprianou added that it  

would also displease the party 
if Anastasiades approached 
other people who belonged to 
the Left. 

The meeting was part of an 
initiative by Anastasiades to      
form a government of wide       
acceptance. 

Earlier, Anastasiades met  
DISY leader Averof Neophytou 
who left the presidential palace 
without commenting. 

He also saw EDEK chairman 
Marinos Sizopoulos and ELAM’s 
Christos Christou. 

On Tuesday, the President met 

with DIKO president Nicolas 
Papadopoulos, DIPA’s Marios 
Garoyian and the Greens’ leader 

Charalambos Theopemptou – 
they also declined to participate 
in the government.



The European Union agreed 
on Friday to an easing      
of travel restrictions over 

summer that will allow fully    
vaccinated tourists to avoid tests 
or quarantines and broaden the 
list of EU regions from which it 
is safe to travel. 

Ambassadors from the EU’s  
27 countries approved a modified 
proposal from the European 
Commission that people who 
have been fully vaccinated for 
14 days should be free to travel 
from one EU country to another. 

On Monday, the EU Digital 
Covid Certificate took off, with 

the aim to facilitate safe and 
free movement inside the EU 
during the pandemic.  

Certificates will indicate 
whether a person is vaccinated, 
has immunity because they were 
previously infected or has had 
a recent negative test.  

They will be free of charge, 
available in all EU languages, in 
a digital and paper-based format, 
and be secure and include a  
digitally signed QR code. 

All Europeans have the right 
to free movement, also without 
the certificate, but the certificate 
will facilitate travel, exempting 

holders from restrictions like 
quarantine, according to the 
Commission statement.  

Member States will not be 
permitted to restrict travel to 
those holding the certificate,  
except under very specific con-
ditions (travel to an especially 
contagious zone). 

Just over a quarter of EU 
adults are now fully vaccinated. 

Individual countries may       
decide to allow in people who 
have received just one dose. 
Restrictions for other travellers 
should be based on the degree 
to which the country they are 
coming from has COVID-19 
under control. 

As vaccinations accelerate, 
the bloc will loosen the traffic 
light colour coding it has used 
to determine the safety of        
regions within the EU. 

Green regions must now 
have fewer than 25 cases per 
100,000 people in 14 days,      
with below 4% of positive tests. 
That will rise to 50, or 75 if the 
positivity rate is less than 1%. 

A red category would apply 
where infection rates are up to 
500, from a previous maximum 
of 150. 

For travel from a green zone, 
there should be no restrictions, 
from orange potential for a test, 
for red a possible quarantine, 
with non-essential travel strongly 
discouraged for dark red. 

Children aged 12 or more 
could be tested, but would only 
quarantine if an adult accompa-
nying also had to. 

EU member states will also 
be able to hit an ‘emergency 
brake’ to bar all travellers from 
a region showing a spike in 
more infectious variants of the 
disease. 

Setting the criteria has been 
a delicate balancing act – with 
tourism-reliant countries such 
as Spain and Greece wanting 
looser restrictions and Germany 
and other countries to which 
those tourists will return taking 
a more cautious approach. 

The World Health Organization 
urged Europeans last week to 
travel responsibly during the 
summer and said the continent 
was not out of danger. 

The system is designed also 
to apply to non-EU members of 
the border-free Schengen zone 
– Iceland, Liechtenstein, Norway 
and Switzerland.
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EU agrees to let fully vaccinated people 
travel freely within the bloc this summer

UK FM rejects prospects 
of direct flights to  
occupied part of Cyprus

The UK Foreign Minister 
for the European Neigh-
bourhood Wendy Morton 

has rejected any suggestion of 
direct flights to the occupied 
part of Cyprus being authorised 
by the British government. 

“In line with the rest of the      
international community, with 
the sole exception of Turkey, 
the UK does not recognise the 
self-declared ‘Turkish Republic 
of Northern Cyprus’ as an inde-
pendent state, and Ercan airport 
in the north of Cyprus is not  
recognised by the International 
Civil Aviation Organisation as 
an international airport. As a      
result, we cannot negotiate an 
Air Services Agreement with  
the administration in the north 
of Cyprus, so there are no direct 
flights,” was Mrs Morton’s res-

ponse to a relevant parliamen-
tary question. 

She also pointed to a UK 
Court of Appeal verdict which 
has confirmed that direct flights 
between the UK and the north 
of Cyprus would breach the 
UK's international obligations 
under the 1944 Chicago Conven-
tion on Civil Aviation.  

The same answer was given 
by the Foreign Office to a recent 
online petition for direct flights. 
“The UK Government remains 
convinced that a comprehensive 
settlement is the best chance of 
resolving these complex issues,” 
added the Foreign Minister in 
her response. 

Wendy Morton also reiterated 
that the UK remains committed 
to supporting the UN process       
to reach a Cyprus Settlement. 
In a repossession to a different  
parliamentary question, she noted 
that such a development “would 
be good for Cyprus, regional 
stability and UK interests.”  

Referring to April’s informal 
meeting on Cyprus under the UN 
Secretary-General, she repeated 
that Foreign Secretary Dominic 
Raab “continued to urge all sides 
to demonstrate flexibility and 
compromise” to find a solution 
to the Cyprus Issue “within the 
UN Security Council parameters.” 

British MPs briefed on the 
Cyprus issue
In response to the British 

Cypriot member of his consti-
tuency, Marie Nicholsby, 

Founder Member of the Board 
of British Cypriots of Britain,      
Labour MP Matt Rodda expres-
sed his support for a lasting  
and fair solution to a bi-social 
federation in Cyprus. 

He said, among other things, 
that the events in Varosha under-
line the importance of achieving 
a sustainable and comprehensive 
solution as a "matter of urgency." 

The Labour MP it was clear that 
under such a solution Turkey 
would have to withdraw all its 
troops from Cyprus. 

He added that as a guarantor 
power with historical ties to      
Cyprus, Britain must continue 
to play an active role in encoura-
ging talks and negotiating a 
peaceful solution. 

In addition, the members of  
the Council of British Cypriots of      
Britain, Doros Partasides, Antonis 
Savvides and Spyros Papacha-
ralambous, had a working lunch 
with Matthew Offord, Conserva-
tive MP for Hendon district of 
North West London, Chairman   
of the Conservative Friends of 
Cyprus in Parliament, and former 
Chairman of the All-Party Parlia-
mentary Group on Cyprus. 

The three British Cypriots 
briefed the British MP on the 
Cyprus issue and called for        
his intervention to work for a    
United Cyprus, both in the            
British parliament and in the  
British government, since Mr 
Offord is a member of the ruling 
party. 

Ways of promoting the          
Republic of Cyprus positions in 
the British Parliament were also 
discussed, and it was agreed to 
continue contacts and organise 
an event for Cyprus in the British 
Parliament, on a date to be 
agreed later, as soon as health 
conditions permit.

Paphos hotels are operating 
at 15% occupancy rates 
and would be closed were 

it not for state support, president 
of the Paphos branch of the  
Cyprus Hotel Association said 
on Monday. 

Thanos Michaelides said that 
despite interest from locals for 
weekend stays, numbers were 
inadequate to make a noticeable 
impact on occupancies. 

“If we did not have the schemes 

of the labour ministry supporting 
hotel employees, hotels would 
surely be closed,” he said. 

Most Paphos hotels re-opened 
in May in anticipation of visitors 
from the UK, but such hopes were 
dashed after the British govern-
ment opted to include Cyprus in 
the amber category requiring 
self-isolation on return.  

Hotels have also seen a 
number of cancellations for July 
and no new bookings.

Government schemes only 
thing keeping hotels open
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Vibrant celebration of Cyprus Day at  
St Barnabas Church in Wood Green

Kakouris: “The UK needs to 
repeat to Turkey that the         
solution is to be found within 
the agreed framework” 

 
The celebration of Cyprus Day 

and the Feast of St Barnabas 
took place on Sunday 13th June 
at the Greek Orthodox Church 
of St. Barnabas in Wood Green. 

The guest speaker of the event 
was the High Commissioner for 
the Republic of Cyprus Andreas 
Kakouris. 

Mr Kakouris made special 
mention of the latest effort to  
restart negotiations for the         
solution to the Cyprus issue. 

“The Cypriot people not only 
deserve, but have a right to be 
allowed to prosper in a reunified 
country, free from the Turkish 
occupation troops and rid of the 
anachronistic system of guaran-
tees,” he said, adding that “it was 
with great disappointment that we 
watched the Secretary General 
conclude at the end of the informal 

talks in Geneva last April that there 
was not enough ground, at that 
time, to restart formal negotiations.”  

“This, however, did not come as 
a surprise. The Turkish side has 
put its efforts behind seeking the 
partition of Cyprus and openly 
advocating for a two-state solu-
tion. How can there be common 
ground on a premise such as 
this?”, Mr Kakouris stressed. 

He went on to say that this 
position “falls totally outside the 
agreed UN parameters for a   
solution to the Cyprus problem 
and contradicts all UN Security 
Council resolutions on Cyprus.”  

“Cypriots, whether Greek, 
Turkish, Armenian, Maronite, 
Latin, deserve to live together, in 
peace, in a modern, functional, 
independent, European country. 
In a bizonal, bicommunal federa-
tion, with political equality, as 
defined in UN Security Council 
Resolutions. In a reunified state, 
with a single sovereignty, single 
citizenship and single international 

personality. This is the fundamen-
tal position President Anasta-   
siades reiterated again most         
recently in Geneva,” he added. 

“Our friends and partners,  
like the UK, need to also repeat 
publicly and privately to Turkey 
this basic understanding, so that 
the Turkish side hears loud and 
clear that partition is not an option 
for Cyprus and the solution is to 
be found within the agreed UN 
framework,” the High Commis-
sioner said. 

He added, “With the sombre 
anniversary of the Turkish          
invasion approaching for the 
47th year on 20th July, it is our 
sincere hope that provocations, 
inflammatory rhetoric and new 
attempts at fait accomplis by 
Turkey are avoided. The interna-
tional community must pre-emp-
tively give this clear message. 
We have seen their illegal actions 
in Varosha and Cyprus’s EEZ. 
Does the international community 
need further proof?” 

Mr Kakouris went on to say that 
“in essence, this is the posture 
and policy of Turkey, namely that 
“might is right” and that with the 
passage of time the international 
community will either forget that 
the Cyprus problem is one of   
invasion and occupation and 
that Turkey’s goal of partition and 
control of what goes on the island 
and in its waters is appeased. 
We cannot and shall not accept 
this. Where is the justice in this? 
Is this the world that we seek to 
live in? Is this the vision of 
Global Britain? I believe not.” 

Our vision is for Cyprus to be 
a beacon of peace and stability. 

Not Turkey’s military fort. There 
is a responsibility on anyone 
concerned about the future of 
Cyprus and its people, of our 
region, of the Eastern Mediterra-
nean, the Middle East and North 
Africa, to discourage Mr. Erdogan 
and prevent his big plans,” he 
said.  

The celebrations were suppor-
ted by the presence of the       
Ambassador of Greece Ioannis 
Raptakis, Catherine West MP, 
Bambos Charalambous MP, 
Peray Ahmet, leader of Haringey 
Council, Cllr Steven Mann,      
Andreas Papaevripides, Presi-
dent of the World Federation of 
Overseas Cypriots (POMAK), 
Christos Karaolis, President of 
the National Federation of Cyp-
riots in the UK, Michael Ellinas, 
Vice President of the National Fed-
eration, Michael Kashis, General 
Secretary of the National Fede-
ration, Bambos Charalambous, 
Managing Director of Parikiaki 
newspaper, and Marios Minaides, 
President of the Association of 
Greek Orthodox Communities 
in the UK. Metropolitan Athana-
sios of Colonia presided over 
the Divine Liturgy. 

The St Barnabas’ Community 
later hosted a dinner at the 
church’s hall, during which the 
two MPs praised the National 
Federation’s as well as the 
church’s work.  

They also stressed that there 
is an excellent cooperation        
between the Cypriot community 
and the All-Party Parliamentary 
Group (APPG) for Cyprus which, 
as they said, will become even 
stronger. 

UK Cypriot wins prestigious Royal Society 
of  Chemistry volunteering award

Dr Mario Moustras has 
been named the winner 
of the Royal Society of 

Chemistry’s Inspirational Member 
Award. 

Dr Moustras (Mazamo Learning 
and Development) won the prize 
for dedication to the Management 
Group community through the 
diversification of the committee 
and activities. 

He also receives a trophy. 
On receiving the prize, Dr 

Moustras said: “I am honoured 
and feel privileged to have been 
nominated and to receive this 
award. It has been a real pleas-
ure to have seen the Royal       
Society of Chemistry Manage-
ment Group become more          
active and relevant to the needs 
of its members. The group’s 
work could not have been done      
without the amazing team who 
run the Management Group. It 
is amazing to work with them 

and I accept this award on their 
behalf too.” 

Mario Moustras has been 
Chair of the Royal Society of 
Chemistry Management Group 
for three years. It is one of many 
special interest groups that are 
run by, and for, RSC members. 
On a voluntary basis, the group 
runs webinars, workshops and 
face-to-face talks on leadership 
and talent development, on case 
studies and topics relevant to 
the management of chemistry 
related businesses. The group 
currently has over 1,000 mem-
bers worldwide. 

Dr Helen Pain, Chief Executive 
of the Royal Society of Chemistry, 
said: “All of us have experienced 
tremendous challenges in the 
last year and the chemical 
sciences community has been 
integral to how the world has  
responded in a number of ways. 
In the face of such challenges, 
the contribution of volunteers to 
support and inspire others should 
rightly be recognised at the 

highest level. 
“Without volunteers we could 

not do much of the work that we 
do. Dr Moustras’s efforts are 
humbling and heartening and a 
fantastic example for others to 
look up to, and we are delighted 
to recognise his contribution.” 

The Royal Society of         
Chemistry’s prizes have recog-
nised excellence in the chemical 
sciences for more than 150 
years. In 2019, the organisation 
announced the biggest overhaul 
of this portfolio in its history,      
designed to better reflect modern 
scientific work and culture. 

The Volunteer Recognition 
Prizes celebrate those who give 
their time freely in numerous 
ways, from serving on boards and 
committees to working on public 
engagement initiatives. The prizes 
celebrate teams and individuals 
at all stages of their career.  

 
www.rsc.org/prizes-          
funding/prizes/2021-

winners/dr-mario-moustras

A Father’s Day BBQ is the 
perfect treat this week-
end for the whole family! 

Be prepared for a sunny BBQ 
feast on Sunday 20th June.  

Greek Deli 2 U has got      
everything you’ll need for a      
Cypriot BBQ in the sun. From 
Pitta Bread to Halloumi and 
even tasty Sheftalia! Find every-
thing you need in one place and 
delivered straight to your door! 
Order now from their website   
in time for a Father’s Day       
delivery!  

You must also try their deli-
cious best-selling Rose Sorbet 
to keep you cool this week          
in the heat! Order a refreshing 
range of ice-creams and sorbets 

straight from their website and 
thank us later! 

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

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

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

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

www.greekdeli2u.co.uk 

Zela Jet: Affordable luxury 
in Private Jet flights

In the heart of summer, Zela 
Jet turns a new page in       
executive flights while it also 

transforms private travel into   
affordable luxury. As of 1st July, 
Zela Jet will organise private 
flights to the Greek islands and 
other exotic and cosmopolitan 
destinations. 

Zela Jet offers private travel 
services tailored to individual 
needs, combining a value-for-
money approach with uncom-
promised exclusivity, luxury, and 
comfort.  

In collaboration with carefully 
selected private airlines, it flies 
to the most popular destinations 
in Europe, Africa and the Middle 
East, using a wide range of state-
of-the-art aircraft and helicopters.  

According to a Zela Jet        
representative, the most popular 
destinations for the summer 
months are the most famous 
Greek islands such as Santorini, 
Mykonos, Crete, Paros, Rhodes 
and Patmos. Milan, Ibiza, Barce-
lona, Nice, and many other 
Mediterranean cities are among 

other favourite destinations. 
Zela Jet’s highest priority is 

to offer personalised service       
to travelers and guarantees  
that every flight operates on the 
highest aviation standards and 
hygiene protocols.  

Passenger transport services 
to and from airports or helipads 
with conventional cars, VIP       
limousines and mini-vans are 
ancillary services offered by 
Zela Jet that to complement the 
whole travel experience.  

Recognizing the difficulties 
faced by the modern entrepre-
neur brought about by COVID-
19 pandemic, Zela Jet offers 
solutions to anyone who wants 
to travel for business with the 
ultimate flexibility of private 
flights. 

 
Contact Details:  

W: www.zelajet.com 
Ε: sales@zelajet.com 
Tel. GR: +30 210 9604713 / 

+30 6983 286 132 / 8008481151 
Tel. CY: +357 25 878051 / 

+357 99 25 07 62 / 80091103

Get ready for a Father’s Day 
BBQ with Greek Deli 2 U
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Dr Chris Laoutaris co-launches the Shakespeare 
Beyond Borders Alliance to a global audience
Between 9-11 June, UK 

Cypriot Dr Chris Laoutaris 
co-launched the Shake-

speare Beyond Borders Alliance, 
which he co-Chairs with Profes-
sor Michael Dobson, Director of 
the Shakespeare Institute, and 
Dr Rowan Mackenzie, Artistic 
Director of Shakespeare UnBard. 
Together, the co-creators of this 
new and exciting initiative, host-
ed by the Shakespeare Institute 
(University of Birmingham),  
welcomed close to 60 speakers 
and over 600 delegates in a 
global online event which inclu-
ded contributors from Cyprus, 
Greece, China, Japan, Singa-
pore, Russia, Romania, Poland, 
Germany, Mexico, the USA,   
Canada and beyond.  

The gathering hosted               
distinguished academics and 
professors, directors, film-
makers, theatre practitioners, 
publishers, editors, members of 
Her Majesty’s Prison and Pro-
bation Service, ambassadors, 
High Commissioners, and rep-
resentatives from a broad range 
of other organisations, charities 
and foundations.  

Speakers included Dr Paul 
Edmondson, Head of Research 
and Knowledge at the Shakes-
peare Birthplace Trust; Sir         
Sebastian Wood KCMG, former 
British Ambassador to Germany 
(2015-2020) and British Ambas-
sador to China (2010-2015); 
Professor Cong Cong of Nanjing 
University, co-collaborator with 
the Shakespeare Institute and 
Yilin (Phoenix) Press on the 
Birmingham-Nanjing-Phoenix 
Shakespeare Centre in China 
(a collaboration headed by Prof. 
Dobson and with which Dr Lao-
utaris is involved); Kelly Hunter 
MBE, Artistic Director of Flute 
Theatre; Professor Claudia Olk, 

President of the German Shakes-
peare Society; Professor Nori 
Morita, Vice-President for Inter-
national Affairs, Waseda Uni-
versity, Japan; Ian Wainwright,      
Director and Royal Shakespeare 
Company Project Manager;     
Shihui Weng, Cultural Advisor 
(UK-China) and Royal Shakes-
peare Company Shakespeare 
Folio Translation Project Mana-
ger; Stratis Panourios, theatre 
and cinema director, Greece;  
Aileen Gonsalves, Artistic Direc-
tor of Butterfly Theatre; Darren 
Raymond, Artistic Director of      
Intermission Youth Theatre; and 
editors from Arden Bloomsbury 
publishers; to name just a few 
in a very long list of esteemed 
guest-panellists. 

The event also featured a 
poignant memorial to the late 
Professor Jerzy Limon OBE, 
founder of the Gdańsk Shake-
speare Festival, builder of the 
Gdańsk Shakespeare Theatre, 
and initiator of the European 
Shakespeare Festivals Network, 
led by Professor Michael Dobson 
and Dr Aleksandra Sakowska, 
Executive Director of the Gdańsk 
Theatre Trust, UK.  

Remembering Professor 
Limon, who was jointly awarded 
the prestigious Pragnell Prize 
by the Shakespeare Institute, the 
Shakespeare Birthplace Trust 
and the Royal Shakespeare 
Company in 2019, Dr Laoutaris 
reflected, “Professor Jerzy Limon 
was a remarkable man, a force 
of nature and a true visionary. 
In one of the last conversations 
I had with him, before his tragic 
passing, he mentioned to me 
his earnest desire that Cyprus 
would be added to the European 
Shakespeare Festivals Network. 
I want to achieve that aim to 
augment the European Shakes-

peare community he helped to 
create, and see this partly as a 
way of honouring the memory of 
a great and irreplaceable man 
whose legacy will live on through 
the vital cross-national work he 
inspired.”   

Towards this endeavour,         
Dr Chris Laoutaris put together 
a panel for the launch of the 
Shakespeare Beyond Borders 
Alliance entitled ‘Crossing Bor-
ders, Re-Building Communities: 
Developing the Shakespeare in 
Cyprus Collaboration’, which      
he hosted with Dr Eleni Pilla, 
with whom he is co-creating the 
Shakespeare in Cyprus Collabo-
ration. The panel featured Mr 
Stephen Lillie CMG, the British 
High Commissioner to Cyprus; 
Dr Marios Psaras, Cultural 
Counsellor with the Cyprus High 
Commission in the UK; Paris 
Erotokritou, Artistic Director of 
Target Fresh Theatre Ensemble 
and Director of THOC’s highly 
successful Richard III production 
in 2019; Nihal Soğancı, Co-      
creative Director of the Buffer 
Fringe Performing Arts Festival 
and Administrative officer of the 
Home for Cooperation in Cyprus; 
and Maria Varnakkidou, a theatre 
director, film-maker and Co-      
creative Director of the Buffer 
Fringe Performing Arts Festival 
in Cyprus. Together the panellists 
discussed the benefits that a 
Cyprus Shakespeare Festival 
would bring to the island as a 
way of bridging divides and 
bringing communities of all       
nationalities and backgrounds 
together. 

During the Shakespeare   
Beyond Borders Alliance        
online event Dr Chris Laoutaris 
launched his new initiative, 
E Q U A L i t y S h a k e s p e a r e 
(EQUALS), which he is co-       

creating with Dr Yasmin Arshad, 
Honorary Research Fellow           
of University College London.    
This will work, as part of the 
SBBA, concertedly towards using 
Shakespeare to foster equality 
across the arenas of race, 
gender, sexuality, class and 
physical ability. Inviting a group 
of world-renowned scholars and 
practitioners to discuss the 
question, ‘How can Shakespeare 
help us create a more equal      
society?’, Laoutaris was joined 
by Wendy Lennon, founder of 
the Shakespeare, Race and 
Pedagogy network; Professor 
Ania Loomba, Catherine Bryson 
Professor of English, University 
of Pennsylvania, USA; Professor 
Valerie Traub, Adrienne Rich 
Distinguished University Profes-
sor of English, Women’s and 
Gender Studies, University of 
Michigan, USA; and Professor 
Katherine Schaap Williams,  
Department of English, Univer-
sity of Toronto, Canada. EQUALS 
will continue to promote equality 
through Shakespeare in a series 
of up-coming public events with 
scholars, actors, practitioners 
and creative artists.  

Commenting about the success 
of the Shakespeare Beyond 
Borders Alliance launch event, 
Dr Laoutaris said: “The SBBA 
launch was an inspirational and 
timely global gathering, which 
stressed the value of using 
Shakespeare to encourage co-
operation, collaboration, mutual 
understanding and empathy   
across borders of many kinds, 
all underpinned by a total com-
mitment to equality and inclusi-
vity. My co-Chairs and I believe 
that, together with everyone who 
wants to join us on this exciting 
journey, we can co-create a 
Shakespeare network without 

limits!”  
Dr Mackenzie concurred, 

adding: “The launch of SBBA 
brought together such a diverse 
range of people with a shared 
interest in Shakespeare and in 
humanity; making it apparent 
that these conversations and 
collaborations are so important 
to enable working together to 
bridge divides and break through 
barriers into a more equitable 
and inclusive place.” 

Professor Michael Dobson, 
the Director of the Shakespeare 
Institute (University of Birming-
ham) which hosted the event, 
stated: “Shakespeare is much 
bigger than academic scholar-
ship, and the Shakespeare          
Institute has always been inter-
ested in exploring and furthering 
the entire various and enabling 
presence of his works in the 
wider world. We are all delighted 
to be part of an alliance which 
brings together so many people 

and organizations who share our 
commitment to cross-cultural 
communication and social inclu-
sion.” 

Find out more about the 
Shakespeare Beyond Borders 
Alliance – A Shakespeare   
Network Without Limits – on 
twitter: @BordersAlliance  
#ShaxBBA  @DrCLaoutaris 

 
Top photo: Participants at      

the ‘Shakespeare in Cyprus 
Collaboration’ panel (from top 
left), Dr Chris Laoutaris; Matt 
Clulee (technical manager of the 
event); Dr Eleni Pilla; Paris      
Erotokritou; Stephen Lillie CMG; 
Maria Varnakkidou; Nihal 
Soğancı; and Dr Marios Psaras. 

 
Bottom photo: Dr Chris     

Laoutaris, Professor Michael 
Dobson, and Dr Rowan    
Mackenzie introducing the 
Shakespeare Beyond Borders 
Alliance

“Ως μεν νυν εν ελαχίστω  
δηλώσαι, παν είρηται.” 

All has been said that needs 
to be said.  

– Herodotus, “Histories”, 2.24 
 
Fifteen years ago, in the 

summer of 2006, I was playing 
beach tennis in Cyprus with my 
brother. I can’t remember which 

beach it was - maybe Fig Tree 
Bay (60% chance), or Konnos 
Bay (40%).  

We were due to fly back to 
the UK imminently. My wife and 
son were staying on holiday      
for a bit longer with my in-laws. 
So, my brother (let’s call him 
‘Bambos’) and I started talking 
about where we might go for a 

weekend when we were back 
in the UK.  

After the usual suspects of 
European metropolitan destina-
tions were listed and discarded, 
one of us (I’m sure it was me) 
said, “How about Auschwitz?”   

That stopped us in our      
tracks. Bambos said. “Please 
investigate. Interested.” 

About two weeks later, we 
were boarding an EasyJet flight 
from Luton to Krakow, Poland.  

We had booked a hotel        
(Copernicus) in the centre of 
Krakow and a hire car. The town 
of Oswiecim (Polish for Ausch-
witz) was an hour’s drive away 
- the journey being parallel to 
the Vistula River.  

We drove there the next 
morning, and joined a group of 
around 30 people, led by an 
English-speaking Guide for the 
day.    

The camp Auschwitz-         
Birkenau is now a museum, and 
it is kept in its original state. 

Entry is free, but we paid the 
Guide.  

After a short film about the   
liberation of the camp by the 
Red Army in 1945, we were taken 
on a 4-hour tour. Auschwitz One 
is where most of the museum 
is, and we walked through large 
rooms which housed the real 
possessions of prisoners - 
shoes, suitcases, prayer shawls, 
glasses, combs. They were in 
massive window displays. One 
room had shaven hair, which 
was found in tightly packed bags 
in the camp warehouses.  

Exhibits include photographs 
from the period, and maps      
showing where the prisoners 
had come from.  

Then we walked to             
Crematorium 1. Everyone was 
silent at this point, as the Guide 
pointed to the chimney-like 
holes into which Zyclon B gas 
cannisters were inserted. We 
walked inside and stood there. 
Then one of the American       

tourists began to speak to his 
wife and was immediately told 
to shut up.  

After a moment of reflection, 
we were taken on a coach           
to Auschwitz Two, which is 
called Birkenau. This is huge 
(around 400 acres) and houses 
brick and wooden barracks,   
and Crematoria 2, 3 and 4 (a 
fifth was under construction). 
This is where the famous railway 
tracks are, and where the trains 
terminated. We walked along 
this rail track to get back to catch 
our bus back to Auschwitz.  

Above the entrance is the       
inscription: "Arbeit Macht Frei" 
– meaning Work Brings Freedom. 
“Cynical”, was how our Guide 
described it. 

Our Guide, Lukas, a young 
Pole, was knowledgeable and 
serious. He ended our tour with: 
"This was history, but please 
don't be sad. Speak about it to 
others. And enjoy your lives."  

In 1939, there were 3 million 

Jews in Poland. In 1945, there 
were 600,000.  

Krakow is a beautiful little  
medieval town. Charming,    
endearing, eye-catching. And 
steeped in Jewish heritage. We 
spent the next day in the central 
market, gently easing our way 
back into a quiet normality.  

 
Valuable references: -  

 
Films  
- Denial 
- Shoah 
- Life is Beautiful 
- Mr Death, The Rise and Fall 

of Fred A. Leuchter Jr.  
 
Books 
- “The Irving Judgment: David 

Irving v. Penguin Books and 
Professor Deborah Lipstadt,”  
by Mr Justice Gray  

- “Eichmann in Jerusalem,”  
by Hannah Arendt 

 
James Neophytou

Auschwitz. 2006.
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In conversation with John Christodoulou
On Sunday 13th June,       

the National Federation   
of Cypriots published an     

interview with UK Cypriot property 
developer and philanthropist, John 
Christodoulou. The interview was 
held virtually and was hosted by 
Christos Karaolis, President of the 
National Federation of Cypriots  
in the UK.  

The discussion covered topics 
including John’s real estate career, 
his philanthropic work and his pain-
ful childhood memories of Turkey’s 
invasion of Cyprus in 1974. 

John fled Cyprus as a child after 
Turkey's invasion of the island. 
He built a remarkably successful 
career in real estate and founded 
the property development and      
investment company, Yianis Group. 
He has also started his own charity, 
the Yianis Christodoulou Founda-
tion, through which he supports 
children's education and tackles 
child poverty - two issues that are 
very close to his heart. 

The event was opened by the 
Presidential Commissioner of the 
Republic of Cyprus, Photis Photiou, 
who paid tribute to John’s passion 
for Cyprus and active interest in 
the Cyprus issue. He also credited 
John for his charitable work during 
the COVID-19 pandemic, both in 
the UK and in Cyprus and said he 
was “among the best ambassadors 
of Cyprus abroad.” 

 
Fleeing Cyprus as a refugee  

John was born in 1965 in        

Kaimakli, Cyprus but was tragically 
forced to flee Cyprus as a refugee 
during Turkey’s illegal military      
invasion of Cyprus in 1974. He 
painfully recalled that on the day 
of Turkey’s invasion, he was walking 
with his mother and sister when 
they suddenly realised the inva-
sion was happening after hearing 
explosion. John explained that his 
family quickly took shelter in his 
uncle’s basement alongside more 
than 30 other frightened people. 
He explained that he has never 
forgotten the “vulnerability and 
helplessness” that he felt that day, 
and he still worries about the psy-
chological impact of the invasion 
on the adults that went through it.  

Following the invasion, John’s 
family home was now under       
occupation so his family fled to 
the UK to start a new life. He noted 
that, “the UK had its hands wide 
open for refugees at that time.” 
John has credited the strength 
and bravery of his father, who 
worked hard to support the entire 
family after they fled to the UK, 
despite losing everything he had 
during the invasion. He said that 
his father has inspired him more 
than anyone else and “has given 
me the strength I have today.”  

 
Cyprus issue 

John spoke candidly about his 
fears for Cyprus in the face of 
President Erdogan’s increasing 
authoritarianism and threatening 
rhetoric. He said that the current 

situation “frightens” him that he 
“worries about his family in Cyprus.” 

To confront these challenges, 
John spoke passionately about his 
desire for Cypriots across the world 
to come together and unify their 
efforts towards the reunification of 
the island and towards the end of 
Turkey’s occupation. He said that 
Cypriots in the diaspora and on the 
island, should all do more to raise 
awareness of the Cyprus issue 
and the injustice that Cypriots face 
- “talk is cheap… action is louder 
than words… so let’s make our 
voices louder.” 

Email your MP about the      
situation in Cyprus: www.cyp-
riotfederation.org.uk/mp 

 
Real estate career 

After leaving school at 16, John 
worked as a diamond mounter for 
several years. He worked hard and 
became a successful diamond 
mounter, making enough money 
to invest in his first property and 
enter the world of real estate. His 
first purchase was a studio flat in 
Finchley, which he developed and 
then sold for a healthy profit. 

John said that perhaps the most 
important lesson he learned early 
in his real estate career was the 
importance of having positive      
relationships with banks and 
being “a calculated borrower.” He 
said that he quickly understood 
that he had to show the banks  
that he knew what he was doing,      
and he built a reputation of being    

sensible and credible. John said 
that this made him realise the      
importance of having a clear for-
mula and plan for his investments, 
rather than simply using borrowed 
money to buy anything that he 
considered to be a good deal. 

Christos Karaolis asked John 
about how he manages his Yianis 
Group, given how large and geo-
graphically diverse it is. In response, 
John joked, “it often feels like push-
ing an elephant.” He said that it’s 
vital to stay focussed on the details 
and gave examples such as listen-
ing carefully to the experiences of 
both the person serving at a hotel 
bar, as well as the team involved 
in making large financial deals. 
He says this hands-on approach 
is time-consuming but critical to 
the strength of the business. He 
warned, “if you take your eye off 
the ball, a lot can go wrong.” 

 
COVID-19 Pandemic  

Asked about the impact of the 
ongoing COVID-19 pandemic, John 
said it has been incredibly tough as 
30% of the Yianis Group business 
is hotels. However, John confirmed 
that he has not borrowed any money 
from the Government and hasn’t 
let go of any staff. He said the most 
important thing for him during this 
time was to “stay faithful to the 
people that are faithful to you.” 

John worked closely with the 
National Federation during the 
COVID-19 pandemic to support 
vulnerable and disadvantaged UK 

Cypriots by sponsoring food pack-
ages to ensure that people had a 
supply of food, and felt cared for 
during a difficult time. Christos  
Karaolis thanked John for his        
incredible efforts to support the 
UK Cypriot community. 

 
Philanthropy 

As John’s real estate successes 
grew, he felt compelled to give 
something back to those who are 
less fortunate than himself. He 
therefore established the Yianis 
Christodoulou Foundation and said 
that it brings him far more happiness 
than his business career. The 
charity focusses on tackling child 
poverty and supporting children’s 
education. John said that he         
decided to focus his charity efforts 
on children because he wants to 
give children inspiration, a fair 
chance at life and to help them 
see that “their future is bright.” 

John said that one of the initia-
tives he is proudest of is a children’s 
home that he helped refurbish in 
Kaimakli, Cyprus for disadvantaged 

children whose parents are unable 
to look after them. The refurbish-
ment has given the children some-
where comfortable and safe to be, 
as well as books to read, and better 
resources. He also said that he has 
sponsored initiatives in Cyprus such 
as anti-drug awareness campaigns, 
refurbishing basketball courts to 
ensure they are safer to play on and 
donations to help the school in 
the enclaved town of Rizokarpasso. 

 
The High Commissioner of the 

Republic of Cyprus in the UK, Mr 
Andreas Kakouris, closed the event 
with some comments of his own on 
the interview. Mr Kakouris said that 
he found John Christodoulou’s 
story “inspiring” and thanked him 
for his “under the radar” charity work 
for disadvantaged children in      
Cyprus and for Rizokarpasso. 

 
The interview is now    

available to view on the     
National Federation’s YouTube 
channel and Facebook page 
(@UKCypriotFed). 



 22      | Thursday 17 June 2021

The most searched  
insurance questions  
answered Andy Patikis 

Oncover  
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Insurance can feel like opening 
doors behind doors behind 
doors. Unlike almost every other 

product you buy, apart from peace 
of mind, you don’t feel the benefit 
of insurance until something bad 
happens. And while we all need 
insurance, we buy it hoping we 
don’t have to use it. 

When something bad happens, 
we immediately question our 
cover. Was it all explained? Did 
you ask the right questions?       
Are you covered? We might find  
ourselves hastily searching for 
an answer to a complex question 
or trying to find out if our policy 
excludes your circumstance. 

Below, we look at the most 
Googled insurance questions 
and answer them for you. 

 
Is inherited jewellery included 
in my home and contents cover? 

We have many clients with   
expensive or luxurious posses-
sions but what about those 
whose relative left a piece of  
jewellery or item which you don’t 
know the value of? Well, a stan-
dard home and contents insur-
ance policy has a cap on how 
much you are covered for. These 
vary so it’s worth checking your 
existing policy, but it’s unlikely          
it will cover too much. You can 
arrange valuations where you 
can have jewellery and other     
inherited possessions valued by 
a professional. Specialist items 
require specialist insurance. It 
doesn’t make sense risking 
something so precious, does it? 

 
What is not included in home 
insurance? 

Together with high-value goods, 
there are other things not covered 
which might surprise you. For       
instance, if pests such as rats 
enter your home and damage 
appliances, you may not be     
covered since you could have 

prevented the pest from entering 
your home. General wear and 
tear isn’t usually covered, nor is 
a build-up of mould. 

Some policies also exclude 
things like floods, burst pipes, 
poor workmanship. If you are a 
business working from home and 
don’t have the right home busi-
ness insurance, standard home 
insurance won’t cover injury or 
damage to your goods, either. 
It’s essential you are proactive in 
protecting your home. 

Got a question not answered 
here? Pick up the phone, we’ll 
be happy to answer it for you. 
We may also be able to get you 
a policy that’s cheaper and better 
than an existing policy. 

 
When are landlords allowed to 
access their property? 
 

As a residential landlord, you 
tread a fine line between actively 
maintaining your property while 
leaving tenants to live in peace. 

 
What is a landlord’s right of 
entry? 

Tenants are likely to regard the 
property as their home. Under “the 
covenant for quiet enjoyment”, 
UK law entitles tenants to enjoy 
the property without interference 
from landlords, letting agents or 
anyone acting on their behalf. 

But there will be times when 
you need to access their tenanted 
property, whether it’s to carry out 
emergency repairs or to perform 
routine inspections. 

Those situations are covered 
under the following three stipula-
tions: 

 
Right of reasonable access 

This allows landlords to enter 
in order to carry out repairs. In an 
emergency, “reasonable access” 
allows landlords to enter imme-
diately, such as if there is a fire in 

the property, if you can smell 
gas, or if there is structural      
damage which requires urgent 
attention. In other circumstances 
you need to give notice. 

 
Right to inspect 

Landlords can enter for routine 
visits such as inspections, but 
you don’t have any right to go in 
without giving notice. 

 
Right to enter to provide services 

If it’s stipulated in the tenancy 
agreement signed by the tenants, 
you can enter the property with-
out notice to provide an ongoing 
service, such as room cleaning. 

  
Things To Know 

 
Legally, you must give 24 hours 

notice before entering a property. 
Of course many landlords 

choose to give more notice than 
this, and a standard tenancy agree-
ment will say you should only      
arrange to visit at “reasonable” 
times of day. 

 
Can my tenant refuse access 
to my property? 

 
Yes, tenants are within their 

rights to refuse you access – 
usually this happens if the date 
and time isn’t convenient, and you 
can simply rearrange. If a tenant 
persistently tries to obstruct you 
from entering the property, you 
can take steps including applying 
for a court order or serving a      
notice of eviction. 

Part of being a reliable,           
reputable landlord is ensuring you 
have the right insurance in place. 
Oncover Insurance can arrange 
Property Owners’ Insurance to 
suit you and your properties, with 
vital covers including Landlords’ 
Liability and more.

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

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

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

Why it’s important to work 
with probate property experts

If you have recently been        
appointed as an Executor of 
someone’s estate due to the 

loss of a loved one, or have been 
asked whether you would accept 
the role if the need was ever        
required, you may be curious what 
is involved.  

Probate property in some          
instances is in a poor state of      
repair and managing it, often at      
a distance, can be difficult and 
stressful especially when dealing 
with the loss of a loved one. 

Managing the fundamentals of 
a probate can often be stressful 
especially when dealing with the 
loss of a loved one. Experienced 
property experts like David Astbu-
rys Estate Agents in Crouch End, 
have been helping executors   
and families with the sale of     
their probate properties for many 
years and as an independent 
agent which is run by four locals 
with families, they understand the 
emotional support and sensitivity 
which is required during the      
valuation and sale. 

George Sifonios Managing      
Director at David Astburys said; 
“Our goal is for the whole process 
to be simple, stress free and  
handled with sensitivity and care. 
As far as the practicalities are 
concerned our team can visit your 
probate property and spend time 
with your family explaining the 
obligations required and give you 
an honest and transparent market 
valuation. We have a team of 
family oriented and emotionally 
conscious professionals who are 
experts in managing probate 
properties.” 

 
The Rental Market  

 
Rental properties continue to 

play a crucial role in meeting the 
demands of renters and the flexi-
bility and responsiveness shown 
by the private rental sector will be 
vital in the coming months as the 

country opens again.  
Yianni Aresti, Partner and       

Lettings Director at David Ast-
burys said, “Our Lettings division 
has seen expediential growth in 
the past few months. In May the 
team went on a total of five hun-
dred and thirty five viewings, they 
agreed fifty three new lets, took 
on twelve new property manage-
ments, agreed eighteen long term 
tenancies, we were instructed on 
twenty six properties and we went 
on twenty six property valuations 
across North London. We are 
consistently seeing that for new 
Landlords we are getting them a 
25% increase in their market value 
than they were previously.” 

Letting and managing rental 
properties can be stressful, espe-
cially for inexperienced Landlords, 
or for Landlords that are not with the 
right Letting agent. Surprisingly a 
large percentage of Landlords still 
view their property investment as 
passive income and stay with the 
same Estate Agent for many years. 
They do this for a number or      
reasons, comfort, not wanting to 
disrupt the status quo and a       
misconception that they can’t get 
a bigger return for their invest-
ment. As a result, many Landlords 
in North London are not getting 
market value for their properties. 
An estate agent like David Astbu-
rys really focus on super serving 
the individual needs of all their 

Landlords by effectively managing 
their properties and ensuring a 
profitable return on their invest-
ment. 

 
The Sales Market 

 
The boom in the housing market 

continues with the total value of 
homes sold in the UK expected 
to increase by 46% on 2020. 
Websites like Zoopla are predict-
ing that the housing market in 
2021 is on track to be the busiest 
for 14 years. 

As the stamp duty holiday 
comes to an end, estate agents 
like David Astburys are reporting 
that the last few months have 
been the busiest in years. 

George Sifonios Managing      
Director at David Astburys said; 
“The past two months have been 
very busy in Sales with many 
clients feeling the time crunch as 
we near the end of the stamp 
duty holiday. In May we agreed 
seventeen sales, the team went 
on two hundred and thirty five 
viewings, we valued thirty eight 
properties, we were instructed on 
twenty eight properties, sixteen 
happy buyers exchanged on 
homes and it was a great end to 
the month for eleven families who 
completed on their new homes.   
If you are considering buying or 
selling, please reach out to us 
today.”
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

In The Heights 
 
This lovely Broadway musical 

is a collaboration made in heaven 
between Quiara Alegria Hudes, 
who wrote the book, and          
Lin-Manuel Miranda, who wrote 
the music and lyrics - long        
before he hit superstardom with 
“Hamilton.” Their Washington 
Heights setting is given a spec-
tacular cinematic treatment       
by Jon M. Chu, the director of 
CRAZY RICH ASIANS.  

The story begins with Usnavi 
(Anthony Ramos), a New York 
bodega owner, who like the rest 
of his close-knit Latino commu-
nity, dreams of a better life. The 
opening number is suitably called 
“In the Heights” and sets up the 
scene as well as the tone of  
the film in the most satisfying 
manner. It also introduces its 
likable, colourful characters por-
trayed by a terrific young cast, 
whose energy is highly infectious.  

Ramos makes a highly 
watchable leading man and 
gets solid support from a strong 
cast that includes veteran actor 
Johnny Smits. There is also a 
scene stealing performance from 
Olga Merediz, as Abuela Claudia, 
the honorary grandmother of the 
community, whose solo number 
“Patienca Y Fe” brings the house 
down. An attractive musical with 
a heart and a sexy salsa rhythm 
that will give pleasure especially 
during the current climate. See 
it on the biggest screen possible 
but make sure you stay until the 
very end of the final credits for 
an unexpected treat! 

 

It Must Be 
Heaven 
 

Elia Suleiman, the Palestinian 
director of many delights such 
as DIVINE INTERVENTION and 
THE TIME THAT REMAINS, 

delivers another spellbinding film, 
which was originally screened 
at the 2019 London Film Festival. 
It has taken all this time to get 
a release, but it is certainly worth 
the wait.  

Suleiman is Palestine’s answer 
to Jacques Tati, a man of a few 
if hardly any words, a solitary 
man in a strange environment. 
He decides to leave Palestine 
for Paris before he moves to the 
U.S.A and does not utter a word 
until a New York taxi driver asks 
him where he is from. “Nazareth” 
he says, “From Palestine” and 
the impressed driver gives him 
a free ride.  

The episodic style of his        
satiric style and filmmaking is 
an utter joy! 

 

In The Earth 

A deeply unpleasant and 
nasty film from the twisted mind 
of Ben Wheatly, who started   
his career with strong films like 
DOWN TERRACE and KILL 
LIST before the disappointing 
HIGH-RISE and REBECCA.  

The earth is struggling to 
combat a virus while a scientist 
(Joel Fry) along with a park scout 
(Ellora Torchia) go deep into the 
woods for a routine equipment 
check. He also wants to make 
contract with a missing col-
league whose whereabouts are 
unknown… 

This is probably Wheatley’s 

attempt to make his own 
APOCALYPSE NOW and      
substitutes the madness of the 
jungle with that of an English 
forest. It is an intriguing premise, 
but Fry’s protagonist is weak and 
spineless. Thankfully Torchia’s 
resourceful heroine saves the 
day but only just! 

 

The Hitman’s 
Wife’s Bodyguard 

It is four years since the original 
film - bodyguard Michael Bryce 
(Ryan Reynolds) is now heavily 
traumatised by the violence that 
happened and is now seeking 
psychiatric help from a London 
psychologist, who advises him to 
escape to Italy and forget about 
his traumatic experiences. But 
during his sabbatical as fate 
would have it he accidentally 
crosses paths with Sonia Kincaid 
(Salam Hayek), the wife of hitman 
Darius (Samuel L. Jackson)… 

It is again loud and violent but 
much better than the original.      
It looks splendid and sounds 
terrific on the giant IMAX screen. 
Hayek has so much fun kicking 
ass and swearing at a drop of a 
hat that she unsurprisingly steals 
the film.  

An enjoyable escapism! 
 

The Reason  
I Jump 

 

Jerry Rothwell’s profoundly 
moving and illuminating docu-
mentary was one of the high-
lights of last October’s London 
Film Festival. It is based on 
Naoki Higashida’s book and  
explores further the experiences 
of nonspeaking autistic people 

from all over the world.  
Joss is an English boy in 

Broadstairs, Kent while Ben and 
Emma form an extraordinary 
friendship since childhood in 

Arlington, Virginia U.S.A. Amrit 
is a remarkable artist in India 
while Justina’s loving parents 
fight a continuous battle against 
discrimination about her predic-
ament in Sierra Leone.  

A remarkable achievement 
for everyone involved! 

 

Treasure City 

A pessimistic film from        
Hungary’s Szabolcs Hajdo, who 
tells a series of seemingly      
unconnected stories about a 
group of unhappy people.  

A woman is treated badly by 
a flower shop attendant which 
leads to a big fight, while an 
anti-fascist demonstration is 
building up in the city.  

It is a fascinating film superbly 
shot, but it is difficult to get       
engaged to its downbeat style 
and care much for its unlikeable 
characters.  

 
PSYCHO GOREMAN: Writer/ 

director Steven Konstanski has 
a lot of fun with this silly fantasy 
about an evil prehistoric crea-
ture brought accidentally back 
to life by two siblings while play-
ing in their garden. But Psycho 
Goreman or PG for short must 
now obey Mimi and Luke’s wishes 
and ridiculous requests instead 
of destroying the world… 

A preposterous premise which 
curiously works thanks to the 
children’s sharp performances. 
(SHUDDER) 

 
 SKULL - THE MASK: A      

supernatural slasher from Brazil 
about an old artifact of a skull 
newly discovered by a group of 
archaeologists. But it contains 
an evil spirit and whoever wears 
the masked skull gets posses-
sed… 

A curious combination of      
gallons of blood and gore with 
daytime soap opera kind of  
acting. (SHUDDER) 

Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Another week another 
welcome return. This 
time it’s the beautifully 

located theatre on the River 
Wey, The Yvonne Arnaud.  
For far too long condemned to 
being “dark” by Covid it is back 
to doing what it does best,      
entertaining the local denizens 
of Guildford and beyond.      
The show chosen to open up 
the post lockdown season is 
Siobhan Basset’s The Hound 
of the Baskervilles, a spirited 
reimagining of the Conan Doyle 
classic featuring Sara Crowe 
(Siobhan Basset) and Stefan 
Bednarczyk (Michael Basset). 
Written in the theatre itself by 
Crowe during lockdown in order 
to comply with ever changing 
restrictions it is eighty minutes 
of fun and frivolity and a lovely 
way for the Arnaud to segway 
into their forthcoming exciting 
programme of productions, this 
one being the first self-produced 
work (excluding Christmas 
fayre) for several years. 

Michael kicks things off and 
we immediately learn that he 
is desperate to play his new 
piano composition for his tardy 
wife. Frustrated by her lateness 
he decides to play it for us. Alas, 
his timing is equally out of sync 
as in walks Siobhan to dampen 
his ardour. The poor man is 
relegated to accompanist and 
provider of sound effects, though 
he does also get to play Holmes. 
Siobhan is determined to steal 
the show and she revels in 
playing a plethora of characters 
including Watson, Beryl, Sir 
Henry and Dr Mortimer. This 
lady is not for being overshad-
owed and her camp character-
isations were ideally pitched  
for this theatrical audience. 
They loved her tongue in cheek 
approach as she randomly 
switched props and costumes 
to represent each role and when 
there were too many parts for 
them both to play they would 
place a prop on a cushion to 
take on that role.  

Although I got lost along the 
way, a case of losing the plot 
but in a pleasant way, it did have 
me tittering and they worked 
well together especially when 
they stepped out of character 
to have a little thespian tête-à-
tête to make sure all was well. 
If I were to be cruel to be kind 
I would recommend they brush 
up on their accents which 
sometimes did a mini world tour 
before arriving in the right       
location. That said their pecu-
liarities added to the fun. It was 
a pleasure to be sat inside the 
Arnaud again though I fear the 
mandatory wearing of face 
coverings for the the whole time 
will act as a deterrent for many. 
If you don’t have to wear them 

in a cinema why is it expected 
in a theatre? Question on a 
postcard to the prime minister 
please. Elementary, my dear 
Johnson. 

Meanwhile Susanna Roge-
riou is thrilled and emotional… 

Legends of Lockdown LIVE! 
(Vaudeville Theatre) was a 
one off night showcasing the 
outstanding individuals that kept 
us comforted, connected and 
entertained during the craziness 
and difficulty of the past fifteen 
months. 

This aging reviewer seemed 
to miss out on all of these acts 
during lockdown, clearly as I am 
too old for Tik Tok. And because 
after a day on Zoom I wanted 
to escape the virtual world, so 
it was great to catch up on what 
I missed! I wished Austyn      
Farrell had lived on my street 
and he clearly was a boon for 
his neighbours who "informally" 
closed the road for his perfor-
mances and asked him to knock 
on their door to announce his 
performances! 

And why wasn't I listening to 
the Queer Talk podcast instead 
of conspiracy theories (look out 
for their live show on 23 June). 
A tap dancing mum and son, 
Liza Minnelli (aka Sooz Kemp-
ner) and the amazing Rob 
Madge whose performance 
was stunning. What a voice in a 
cleverly adapted "I'm Still Here" 
(And another live show to look 
up at the Turbine Theatre - My 
Son's a Queer But What Can 
You Do!) 

An evening of true variety and 
entertainment, albeit a slightly 
odd production, after a long 
absence it felt wonderful to be 
back in theatre-land, and it was 
topped off by Oscar Conlon-
Morrey and his boozy songs 
recorded from home but sung 
live on stage. I couldn't help 
feeling emotional on behalf of 
artists everywhere during the 
pandemic but hopeful for the 
slow return of live perform-
ances. Legends one and all! 

 
Siobhan Basset’s The 

Hound of the Baskervilles – 
run complete 

Photo: Lidia Crisafulli

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Elementary my dear 
thespians 
 



NIKE misspells own name on new 
Ancient Greek themed trainers 

Nike, in a nod to its namesake, the Greek Goddess of victory, 
Νίκη, has released a new pair of Ancient Greek-themed trainers.  

The first images of the Nike Air Force 1 Goddess Of Victory 
footwear were released last week, but Greek speakers around 
the world were quick to spot the sportswear giant has embarras-
singly misspelled its own brand name. The Greek lettering on the 
back of the shoe that should read NIKH, actually spells PIKS! 

Some took to social media to complain about the apparent 
blunder whilst others set up a Change.org petition to urge the 
brand to remove the trainers from sale.   

One person tweeted: “…only an idiot would wear shoes that 
say 'piks' in Greek letters and think it said Nike...There's 11 million 
Greek people. Ask one. I didn't even count the Cypriots, classics 
students and general people who know basic things.” 

The new trainers have a classic white leather upper accented 
by ridged overlays and angel wing-like covers on the Nike Air 
Force 1 tag marked tongues. The heel tabs feature thematic      
motifs - one shoe reads ‘PICS Air’ in silver Greek lettering, while 
the other boasts a metallic palm branch graphic, the symbol of 
victory. The printed insoles are marked with the figure of the          
ancient Greek Goddess. 

Each pair is expected to retail for $130.
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Andrea Georgiou 

John Stamos helps 
out at food banks   
 

Greek American actor John 
Stamos helped deliver food 
parcels to disadvantaged fami-
lies ahead of Father's Day. 

The Full House star and his 
model wife Caitlin McHugh volun-
teered for Los Angeles Regional 
Food Bank and Feeding America 
over the weekend, helping to pack 
up the food and hand out groce-
ries to parents and their kids who 
would otherwise go hungry.  

The couple was also joined by 
some of Stamos' Big Shot co-stars.  

Alongside pictures from the day, 
the actor wrote on Instagram: 
“13 million children in the US don’t 
know where they'll get their next 
meal. As a dad, that doesn’t sit 
right with me. So today, @caitlin-

skybound and I, along with some 
of the @bigshotseries cast, volun-
teered with @FeedingAmerica 
and @LAFoodbank to distribute 
meals to children and families. 
Learn more: FeedingAmerica.org” 

In 2018, Stamos and his wife 
launched St. Amos Jewelry with 
100% of the profits from the sale 
of their bracelets going to Child-
Help - which supports victims of 
child abuse.  

The 57-year-old star previously 
admitted he hopes “the world 
will be a better place” by the time 
his son, three-year-old Billy, is 
old enough to understand.  

“We live in an anxiety-riddled, 
unsure, divisive time right now. I 
think most of us are searching, 
even subconsciously, to find what’s 
missing from our lives: grace, 
charity, kindness, and peace, and 
family and community and friend-
ship,” he explained.

Strictly Come Dancing profes-
sional dancer Janette Manrara 
has revealed she will replace 
Zoe Ball as host of Strictly spin-
off show It Takes Two. 

It means Manrara, who has 
partnered such celebrities as 
Peter Andre, HRVY, Dr Ranj 
Singh over eight years on the 
BBC One mega hit, will no longer 
be in the running for the glitter-
ball as a dancing pro. Instead, 

she will be on the sofa sharing 
hosting duties with Rylan Clarke-
Neal on the BBC Two show, 
which airs Monday to Friday while 
Strictly is on. 

Manrara, 37, said that leaving 
the series as a "competitor" was 
the "hardest part of accepting 
the honour," but was excited 
about her new role. 

Strictly returns with a new 
series in the autumn.

Strictly’s Janette Manrara quits show 
to replace Zoe Ball on It Takes Two
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They say first impressions 
count, but what exactly 
about the first impressions 

should we be making our       
judgment on? If we are going 
for an interview, meeting or      
formal occasion, we would of 
course be expected to dress up 
and present ourselves clean and 
smart to show we have some 
self-worth and pride.  

Some people are obsessed 
by what car other people drive 
or what finery they wear, but is 
this really what our judgment 
should be based on? I am more 
concerned by the manner in 
which I am greeted with, and 
how I am spoken to. A few      
simple gestures and words  
tells me far more about the type 
of person I am dealing with.      
My intuitive insight will do the        
rest.  

When I used to teach at the 
college, we were taught to make 
an initial assessment of what 
our students were like by their 

behavioural pattern in the 
classroom. We could tell a fair 
amount within the first class 
session and the following few 
classes thereafter. It was a  
simple method by things like 
where they would sit, along  
with question and answer ice 
breaking techniques and their 
interaction. This little guide could 
often tell us what type of learner 
they will be and whether they 
would be a well behaved,     
manageable, or disruptive type 
of student. Although these were 
simple psychology techniques, 
they were helpful in how to      
potentially work with the indivi-
duals.  

How often have people      
been judged by the way they 
look? They look geeky or they 
look stunning, they look large  
or small, they look wild or  
brainless. Do all athletes or 
bodybuilders have their brain   
in their biceps ? Really! Are all 
people you find aesthetically 

pleasing quite shallow and with 
no brain? Yes, some people  
actually think this way! Isn't it 
sad that some people have 
these misconceptions of another 
just by the way they look,      
what job they do, or what they 
drive. 

People do a variety of jobs       
in order to survive, often whilst 
studying or just in order to fill a 
gap. People use a variety of 
transport; bicycles, motorcycles, 
cars, vans, buses, trains,       
whatever it is, it is what that 
person chooses and is suitable 
and practical for them, at that 
moment in time. There is no 
need to make judgment.  

I would be far more con-
cerned whether those people, 
whatever they look like, or      
how they dress, are simply      
polite, respectful, caring, kind 
and considerate, and I would 
rather be driven around in an 
old van with someone nice and 
of great fun, than the latest car 

with someone of bad attitude 
and company.  

I often find it interesting when 
people so misjudge another -       
is it pure ignorance, or is it what 
some have been guided to       
believe in expectation. Never 
mind ‘can you see the wood for 
the trees’, are you even looking 
beyond any tree or always just 
at the tree? Next time when you 
are out or you have a visitor, of 

course it is nice if that person 
makes an effort to look nice for 
you, but be more concerned in 
how that person treats you       
before you make your decision 
on character analysis. 

So let's not be judgmental on 
one another by appearances. 
Don't judge the book by its 
cover, instead start reading it. 
Get to know another person by 
speaking with them directly,      

not by visual appearance or 
hearsay.  

Actions and response speak 
volume. This is what we should 
really be judging first impres-
sions on surely. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

First impressions count

Cooking with Loulla Astin 
Labneh / Μπαλάκια τυριού από γιαούρτι  

The Greeks perfected  
yoghurt making and in 
the Middle East, they 

have perfected Labneh cheese. 
It is popular in Greece and now 
even available in Waitrose.  

This yoghurt cheese is a fabu-
lous appetiser with no cooking 
involved, fun to make, and it will 
last for 3 months in your fridge 
if you can resist it! It’s creamy, 
tangy, thick, soft, and healthy.   

Labneh is loved all over the 
Middle East; the yoghurt is       
allowed to drain for 48 hours in 
a cheese cloth or linen, then it 
can be served as a dip, topped 
with olive oil and sprinkled with 
Za’tar (a blend of sesame seeds, 
sumac, herbs and spices) and 
dried mint. It is served with pitta 
bread and crudities or shaped 
into balls and kept in olive oil to 
use whenever you like.   

I had this yoghurt cheese 
many years ago in the famous 
Tripa Taverna in Corfu, when I 
was filming Simply Greek - some 
yoghurt balls were covered with 
herbs, and some with cracked 
mixed peppercorns. The balls 
can be rolled in anything you 
like - dried or fresh herbs, spices, 
chopped nuts, ground black 
pepper, pomegranate seeds, 
sesame seeds or nigella seeds. 

In Greece, they also use this 
cheese on Ntakos/Dakos, Cretan 
bruschetta, crispy barley rusk, 
topped with fresh grated tomatoes.  

Ingredients:  
1 kilo thick Greek yoghurt 

(sheep or goat milk yoghurt) 
1 tbsp sea-salt flakes 
A large cheesecloth or muslin 

cloth 
Light olive oil  
 

For coating: 
Olive oil 
Za’tar spice 
Dried mint 
 

Method: 
Mix yoghurt with sea salt. Line 

a colander with cheesecloth or 
a muslin cloth over the bowl, add 
the yoghurt, twist the cloth, tie 
with a string and hang over a 
bowl to collect the whey (liquid).   

Place in the fridge for 48 hours 
- the longer you drain the yoghurt, 
the firmer the cheese gets, easier 

to shape into balls and better to 
hold together. Some like to make 
it into a dip, similar to Tzatziki; if 
you are going to use it as a dip, 
24 hours draining is fine. 

Remove the cheese from      
the cloth, its ready to eat or to 
preserve it. With oily hands, 
break small pieces of cheese 
and shape into walnut size balls. 
Gently place them in a clean, 
sterilized jar, cover them in olive 
oil and keep in the fridge. It will 
keep up to 3 months. 

For the coating, spread the 
spices and herbs in a small bowl, 
drizzle the cheese balls with    
virgin olive oil, roll them in spice 
or dried mint, decorate with 
slices of figs or black olives and 
serve with pitta bread and      
crudités. You can store in an 
airtight container up to a week.
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Michael Yiakoumi

KOPA League Fixtures
Sunday 20th June 2021 
Div 1 Cup - SEMI FINAL  
Olympia v Omonia 10.00am Whittington Park, N19 4RS  
CHALLENGE CUP - SEMI FINAL  
Akanthou FC v Pantel 10.15am Enfield Grammar  EN2 0AA  
Div 2 CUP - SEMI FINAL 
Panathinaikos v Cinar 12.00am Enfield Grammar  EN2 0AA

KOPA Football League
Cup Action

Action from Komi Kebir v Pantel  Divison One Cup Semi Final

Akanthou hero Harrison Georgiou

Barnet appoint  
Harry Kewell as the 
new head coach

Pantel are looking good for 
a cup title after beating 
Komi Kebir 2-0 in the       

Division One Cup Semi Final. 
  The first half was a pretty even 

game with both goalkeepers 
Aris and Carlos playing really well. 

The second half began to look 
that way too until the 55th minute 
when from the right, Harry Klean-
thous crossed for Mus Muhamad 
to scramble the ball into the back 

of the net.  
In the 75th minute a thunder-

bolt blockbuster from the edge 
of the box into the top left hand 
corner of the net from Harry 
Kleanthous, sealed the win for 
Pantel to play the winners of 
Olympia and Omonia in the   
final. 

Akanthou beat Nissi 4-1 in the 
Division Two Cup Semi Final to 
reach the final and will be playing 

the winners of Panathinaikos v 
Cinar.  

Their goals came from         
Harrison Georgiou 2, George 
Lutaaya and Charlie Georgiou. 

Panathinaikos won their        
Division Two Cup Preliminary 
match 3-2 versus Omonia Youth 
to reach the Semi Final to play 
Cinar. And what a game it was! 
Panathinaikos led 1-0, Omonia 
Youth equalised and then led  

2-1 in true style cup football.    
Panathinaikos came back 

with a equaliser and came   
away with a winner late in the 
game just when the fans 
thought it was going to go into 
penalties. 

Panathinaikos goals came 
from Andrew Yiasoumi 2 and 
Anthony Constantinou and for 
Omonia Youthm El - Mokdad, 
Donaldo Ndoj. 

(L-R) Kypros Kyprianou, John Madjilla,  
Stahis Marneros, and Mario Michael

George Michaelides sunbathing

Barnet Football Club are 
delighted to announce  
its new backroom and 

coaching team, following the 
appointments of Dean Brennan 
as their new Head of Football 
and Harry Kewell as the Bees 
new First Team Head Coach. 

Australian football legend and 
former Crawley Town, Oldham 
Athletic and Notts County man-
ager, Kewell will lead the Clubs 
Coaching staff heading into the 
new campaign. The former      
Liverpool and Leeds United 
winger had a memorable football 
career, where he represented his 
country in three separate FIFA 
World Cups and also became 
a UEFA Champions League 
winner in 2005. 

Since retiring from on-field  
action, Kewell has enjoyed     
success at managerial level too, 
overseeing a successful cam-
paign as Crawley Town boss in 

Sky Bet League Two during the 
2017-18 season, before moving 
to Notts County.  

The 42-year-old most recently 
spent time at Oldham Athletic 
where he helped the Club move 
away from the relegation zone 
and subsequently improved their 
league position from the previous 
season before leaving the Latics 
earlier this year.  

Kewell has also coached at 
youth level, overseeing the 
Under-23s at Watford FC. 

With his ambition to succeed 
and build something at The Hive 
London, Kewell was seen as a 
great option to help take the Bees 
into the 2021-22 campaign and 
beyond. Coupled with his fantas-
tic knowledge of players who 
would be available within the 
EFL and his clear credentials as 
an exciting young coach, it is 
hoped that the Australian will be 
the man for them.

Tony Kleanthous Chairman of Barnet FC

Harry Kewell, Barnet head coach
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Greek tennis champion Maria Sakkari 
reached the French Open semifinals on 
Wednesday after an impressive perform-

ance against last year’s winner Iga Swiatek. 
Sakkari won in straight sets, 2-0 (6-4, 6-4) and 

confirmed her stature among the leading ladies of 
world tennis.  

The 17th seed has secured a first Grand Slam 
semi-final where she met Czech ace Barbora 
Krejcikova who went on to win the French title. 
Czech Barbora Krejcikova reached the French 
Open final as she beat Greek 17th seed Maria 
Sakkari 7-5 4-6 9-7 in a nail-biting see-saw contest 
on Thursday. 

The world number 33 struggled with nerves 
throughout but eventually proved more consistent 
than Sakkari, who got tight when she served for 
the match at 5-4 in the third set. 

After her epic win, Sakkari, speaking in Greek, 
thanked all her fans who watched her performance 

at the Philippe-Chatrier court in Paris and those 
back in Greece watching on tv. “I hope I will not 
return soon,” she said. 

Sakkari joined Stefanos Tsitsipas in the Roland 
Garros semis in what has been a dream week 
for Greek tennis. 

Greek Maria Sakkari joined  
Tsitsipas in French Open Semis

Greek fifth seed Stefanos 
Tsitsipas staved off a 
fightback from German 

Alexander Zverev to win 6-3      
6-3 4-6 4-6 6-3 in a scintillating 
French Open clash on Friday 
and book a maiden Grand Slam 
final spot. 

Tsitsipas got an early break 
in the opening set, aided by      
two double faults from Zverev,      
and remained solid against the     
German’s heavy groundstrokes 
to hold onto his narrow advan-
tage on a sun-bathed Philippe 
Chatrier court. 

US Open finalist Zverev built 
a 3-0 lead at the start of the   
second set but Tsitsipas showed 
exemplary athleticism and 
staunch defence to win the next 
six games, leaving Zverev staring 
at his coaching team bewildered. 

The sixth-seeded German, 
however, regrouped and added 
more power to his shots with early 
breaks in the third and fourth 
sets enough for him to level the 
match at two sets apiece. 

Tsitsipas needed to change 
his game in the decider and the 
22-year-old managed to find an 
extra gear to seal the contest on 
his fifth match point and booked 
a final outing against top seed 
Novak Djokovic who beat 13-time 
winner Rafa Nadal. 

Djokovic beats Tsitsipas 
to win French Open title 
 

Novak Djokovic fought back 
from two sets down to beat Greek 
fifth seed Stefanos Tsitsipas       
6-7(6) 2-6 6-3 6-2 6-4 to win the 
French Open title for the second 
time on Sunday. 

The Serbian world number one 
increased his Grand Slam tally 
to 19 titles, and is now one adrift 
of the men’s record held by 
Roger Federer and Rafael Nadal. 

Stefanos Tsitsipas has learnt 
the hard way over the last two 
months that Novak Djokovic and 
Rafa Nadal will take some shifting 
from the top of the men’s game. 

The Greek led world number 
one Djokovic by two sets in the 
French Open final on Sunday, 
but still ended up losing and it 
has become a familiar feeling 
to be so close and yet so far. 

Tsitsipas led Djokovic in the 
Rome Masters quarter-finals 
this year, but lost. He also pushed 
13-time French Open champion 

Nadal to three tight sets in the 
Barcelona Open final, but again 
fell short. 

The 22-year-old, who was 
looking to become the first Greek 
player to win a Grand Slam title, 
is, however, confident that he   
is on the right path to break the 
dominance of the two players 

who have won 11 of the last 12 
majors. 

He left to wonder how Djokovic 
had turned game around after 
losing the second set. 

“What I learned today is that 
no matter what, in order for the 
match to be finished, you have 
to win three sets and not two. 
Two sets doesn’t really mean 
anything. It’s still one away from 
winning the entire match,” said 
Tsitsipas. 

Stefanos Tsitsipas revealed on 
Monday morning that he learned 
of his grandmother’s death five 
minutes before his epic Roland 
Garros final against Novak      
Djokovic. 

“Five minutes before entering 
the court my very beloved grand-
mother lost her battle with life. 
A wise woman whose faith in 
life, and willingness to give and 
provide can’t be compared to any 
other human being that I have 
ever met,” 22-year-old Tsitsipas 
wrote in a post on Instagram. 

“It’s important to have more 
people like her in this world.  
Because people like her make 
you come alive. They make you 
dream,” he wrote, dedicating his 
first Grand Slam final to her.  

“I would like to say that            
regardless of the day, circum-
stance or situation, this is entirely 
dedicated to her. Thank you for 
raising my father. Without him 
this wouldn’t have been possi-
ble,” he wrote. 

Euros-England up and running 
with 1-0 win over Croatia
Raheem Sterling finally 

found his tournament 
touch when his 61st-     

minute goal gave England a  
deserved 1-0 win over Croatia 
at Wembley on Sunday as they 
began a European Championship 
with a victory for the first time in 
nine attempts. 

Sterling, something of a        
surprise starter after a flat end 
to the domestic season but a 
favourite of manager Gareth 
Southgate, slid home after great 
work by Kalvin Phillips to end 
an individual drought that had 
run through England’s three 
previous major tournaments. 

“It feels good. I grew up two 
minutes down the road, so I 
knew I had to score here, and it 
was  

Roared on by a noisy 22,500 
crowd –- a quarter of Wembley’s 
capacity — they started full of 
bright intentions and put huge 
pressure on the visitors. 

Phil Foden, his bleached hair 
channelling Paul Gascoigne 
from Euro 96, almost gave them 
a dream start when he cut in 
from the right and curled a low 
shot against a post. 

Phillips, impressive all after-
noon, then had a 25-yard shot 
blocked but, instead of riding the 
early momentum, England lost 
their way and, with the sun beat-
ing down, the pace and energy 
seeped out of the game either 
side of the break. 

England eventually shook 
themselves out of the torpor 
and struck when Phillips drove 
through the retreating defence, 
rode two tackles and played the 

ball expertly into the path of       
the darting Sterling who, under 
pressure, just got enough on 
the ball to steer it home. 

Sterling had looked lively all 
day and celebrated his first 
major tournament goal with 
gusto, though he should have 
added a second 13 minutes 
later but blazed wildly over the 
bar. 

Another bright spot for       
England was the introduction of 
substitute Jude Bellingham   
who, at 17 years and 349 days,        
became the youngest player to 
appear in the European      
Championship finals. 

Croatia also threw on their     
attacking subs as they tried to 
show a bit more ambition but 
though England’s defence looked 
a little shaky at times there were 
few chances for an equalizer 
as, conversely to England, they 
lost their opening Euro match 
for the first time in their six     

tournaments 
“We didn’t do enough up front 

and couldn’t engineer our trade-
mark fast-flowing moves, but I 
am optimistic that we’ll improve 
and get it right” said coach 
Zlatko Dalic. 

 
Results 

GROUP A 
Turkey 0 Italy 3 
Wales 1 Switzerland 1 
GROUP B 
Denmark 0 Finland 1 
Belgium 3 Russia 0 
GROUP C 
Austria 3 North Macedonia 1 
Netherlands 3 Ukraine 2 
GROUP D 
England 1 Croatia 0 
Scotland 0 Czech Republic 2 
GROUP E 
Poland 1 Slovakia 2 
Spain 0 Sweden 0 
GROUP F 
Hungary 0 Portugal 3 
France 1 Germany 0

Eriksen had cardiac arrest but 
test results are normal
Denmark’s Christian Eriksen 

suffered a cardiac arrest 
when he collapsed during 

his side’s Euro 2020 opening 
match against Finland, his team’s 
doctor confirmed on Sunday, but 
the reason remained unclear. 

“He was gone; we did cardiac 
resuscitation, it was a cardiac 
arrest. We got him back after 
one defib (defibrillation),” Morten 
Boesen told a news conference, 
adding that Eriksen remained in 
hospital for further tests after his 
collapse on Saturday. 

“The exams that have been 
done so far look fine,” Boesen 
added. “We don’t have an expla-
nation to why it happened.” 

Eriksen, 29, collapsed          
suddenly in the 42nd minute of 
the match while running near 
the left touchline after a Denmark 
throw-in. As a hush fell over the 
16,000-strong crowd, his team 
mates gathered around him while 
he was treated on the pitch and 
then carried off on a stretcher.  

The Danish players had been 
in contact with Eriksen via a 
video conference, said Peter 

Moller, director of Danish football 
association DBU. 

Coach Kasper Hjulmand said 
Eriksen had told him he did not 
remember much from Saturday’s 
collapse and that he was eager 
to get back on to the pitch. 

“He would like for us to play 
on,” Hjulmand said. “He said he 
feels like he could go out and 
play again. Christian feels best 
when he’s got a football close 
to his feet.” 

Hjulmand quoted the mid-
fielder as saying: “I think you are 
feeling worse than I am. I feel as 

if I’m about to go training now, 
boys.” 

“Christian is in good spirits 
and it’s a huge relief for the 
players after all this uncertainty,” 
Hjulmand said. “There is no 
doubt that we have been on the 
ropes.” 

Messages of support for      
Eriksen, who plays for Inter 
Milan, have poured in. 

The Group B game was 
halted and eventually restarted 
an hour and 45 minutes later. 
Finland went on to win 1-0 with 
their only attempt of the game. 

Parikiaki’s Michael Yiakoumi with Stefanos Tsitsipas 

Stefanos Tsitsipas becomes first 
Greek to reach Paris Open Final
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06.06.1934 - 04.06.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Georgiou (Koliandris) 

(from Anaphotia, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Γεωργίου (Κολιανδρής) 

(από Αναφωτία, Κύπρος) 

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

Andreas Georgiou, also known as Koliandris. Andreas 
was a very popular figure, much loved by the Enfield  

community, the staff and patrons of George’s Fish Bar 
and by all who were familiar with his infectious and 

warm personality. Andreas passed away peacefully at 
home surrounded by his loving family on Friday 4 June 

2021, two days shy of his 87th birthday. 
He was born in Anaphotia, Cyprus, on 6 June 1934. 
Andreas leaves behind his four daughters, Vasoulla, 

Vevi, Georgina and Julie; two sons-in-law, Andreas and 
Savva, seven grandchildren and fourteen  

great grandchildren. The funeral will take place on 
Thursday 24 June, 12 noon at St Demetrios Greek  
Orthodox Church, Town Road, Edmonton, N9 0LP,  

followed by the burial at New Southgate Cemetery at 
approximately 1:45pm. Unfortunately, due to current 

COVID restrictions we will be limited to 100 people for 
the church service. However, for those who wish to  

attend and pay their respects, you will be very welcome 
and warmly received by his family at the cemetery 
where numbers will not be restricted. Rather than 

flowers, there will be a box available for donations to the 
Royal Free Hospital Kidney Patients Association.  

If preferred, please make your donation to: 
https://www.justgiving.com/fundraising/julie-ioannou

Με μεγάλη λύπη αναγγέλλουμε  τον θάνατο του  
αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου,  

Ανδρέα Γεωργίου, γνωστού και ως Κολιανδρή. Ο Αντρέας 
ήταν ένας πολύ δημοφιλής χαρακτήρας, τον οποίο  

αγαπούσε πολύ η κοινότητα  του Enfield, το προσωπικό 
και οι πελάτες του George's Fish Bar και όλοι όσοι  

γνώριζα τη επιδραστική και ζεστή προσωπικότητα του.  
Ο Ανδρέας απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του,  

περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια την 
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, δύο μέρες πριν από τα 

87χρονά γενέθλια του. Γεννήθηκε στην Αναφωτία της  
Κύπρου, στις 6 Ιουνίου 1934. Ο Ανδρέας αφήνει πίσω του, 
4 κόρες, Βασούλλα, Vevi, Γεωργία και Julie, 2 γαμπρούς,  
τον Ανδρέα και τον Σάββα, 7 εγγόνια και 14 δισέγγονα.  
Η κηδεία θα τελεσθεί  την Πέμπτη, 12 το μεσημέρι, 

 24 Ιουνίου στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town 
Road, Edmonton, N9 0LP  και η ταφή στο κοιμητήριο του 
New Southgate, περίπου στις 1:45μ.μ.  Δυστυχώς, λόγω 
των τρεχόντων περιορισμών COVID, μόνο 100 άτομα 
μπορούν να παρευρεθούν στην εκκλησία. Ωστόσο, για 

όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στο εκλιπόντα, 
θα είναι ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν  στο κοιμητήριο, 

όπου δεν θα υπάρξει περιορισμός ατόμων.  
Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί εισφορών για το 

Royal Free Hospital Kidney Patients Association.  
Εάν προτιμάτε, κάντε την εισφορά σας στην ιστοσελίδα:   

https://www.justgiving.com/fundraising/julie-ioannou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

ΛΕΝΟΥ (ΕΛΕΝΗ) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ  

(από Γιαλούσα, Κύπρος) 
 
 Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της  

αγαπημένης μας θείας Λενού (Ελένη) Χαραλάμπους. Η Λενού απεβίωσε το 
Σάββατο 5 Ιουνίου 2021, σε ηλικία 89 ετών. Γεννήθηκε στη Γιαλούσα από 

τον Γιάννη και την Ελένη (Τίτιρη) Φελλούκα και μετακόμισε στο  
Λονδίνο το 1960. Η Λενού αφήνει πίσω στην Αγγλία και στην  

Κύπρο πολλά αδελφοτέχνια. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 23 Ιουνίου 
2021,12:30μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman 

Road, N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 2:30μ.μ.  
Λουλούδια μπορούν να σταλούν στα γραφεία κηδειών Demetriou & English,  

131-133 Myddleton Rd, N22 8NG, μέχρι το πρωί της κηδείας. Για  
περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τη Linda στο 07394 828 881.

23.04.1932 - 05.06.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ 

Νίκης Παρασκευάς  

(από Άγιος Επίκτητος Κερύνειας, Κύπρος) 

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι η  
Νίκη Παρασκευά απεβίωσε στις 25 Μαΐου 2021.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη  
Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood 

Green,12:00μ.μ., στις 22 Ιουνίου 2021.  
Η Νίκη αφήνει πίσω της 5 παιδιά, 10 εγγόνια,  
4 δισεγγόνα, 6 αδέλφια και πολλούς φίλους.  

Η Νίκη γεννήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1942 στον 
Άγιο Επίκτητο Κερύνειας και στην Αγγλία  
μετακόμισε το 1964, όπου έφταξε την  

οικογένεια της στο Λονδίνο.  
Όποιος γνώριζε την Νίκη θα συμφωνούσε ότι ήταν 

μια υπέροχη, καλοσυνάτη, με χρυσή καρδιά  
γυναίκα, που θα έκανε τα πάντα για να βοηθήσει 
τους πάντες. Ήταν πάντα γεμάτη χαρά και θα  
λείψει πολύ από όλους όσοι την γνώριζαν.  22.02.1942-25.05.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Christalla Klitou 
(from Tavros, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χρυστάλλα Κλίτου 

(από Ταύρος, Κύπρος)
It is with deep sadness our beloved mother Christalla Klitou passed 

away peacefully in her sleep on Monday 7th June 2021. 
 She leaves behind her beloved husband Haralambos Klitou.  

Her children Helena, Nicolas and Klara. Her grandchildren Hara, 
Charlie, Jack, Summer, Harry, Cristian and great granddaughter  

Andrianna. Her son in laws Simon and John. Her daughter in law Lisa 
and her granddaughter’s partner James and grandson’s wife Akvile. 

The funeral will take place on Wednesday 23rd June 2021.  
The Greek service will take place at St Demetrious Edmonton, Logan 
Road, N9 OLP at 11.00am. Crematorium will follow at New Southgate. 
Due to covid-19 restrictions, our wish is to be a private service for our 

dad, children and grandchildren. If we can kindly ask for no  
gatherings at the family home.There will be no wake instead we ask 

that you all celebrate our mum in your own way and enjoy yourselves. 
No flowers please. Mum loved her food to celebrate so we asked you 

eat lots of food and raise a toast for our mum.

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η αγαπημένη μας μητέρα Χρυστάλλα 
Κλίτου απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της τη Δευτέρα 07.06 2021. Αφήνει 
πίσω, τον αγαπημένο της σύζυγο Χαράλαμπο Κλίτου. Τα παιδιά της 

Έλενα, Νικόλας και Κλάρα. Τα εγγόνια της Χαρά, Τσάρλι, Τζακ, Summer, 
Χάρι, Κρίστιαν και την εγγονή της Αντριάνα, γαμπρούς, Simon και Γιάννη. 

Τη νύφη της Λίζα, τον σύντροφο της εγγονής της Τζέιμς, 
 την σύζυγο του εγγονού της Ακβίλ. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 23 
Ιουνίου 2021, στον Άγιο Δημήτριο, Edmonton, Logan Road, N9 OLP, 

11:00π.μ. και μετά στο κρεματόριο του New Southgate.  
Λόγω των περιορισμών Covid-19, επιθυμία μας είναι να υπάρχει μόνο η 

παρουσία της οικογένειας (μπαμπά, παιδιά, εγγόνια).  
Θα θέλαμε επίσης, να σας ζητήσουμε να μην υπάρχει συγκέντρωση στο 
σπίτι της οικογένειας. Δεν θα υπάρχει παρηγοριά, αλλά σας ζητάμε να 
γιορτάσετε τη μαμά μας με τον δικό σας τρόπο και να το διασκεδάσετε. 

Όχι λουλούδια. Η μαμά αγαπούσε το φαγητό για να  
γιορτάσει, οπότε σας ζητήσαμε να φάτε πολλά φαγητά και να πιείτε  

κάτι στη μνήμη της αγαπημένης μας μαμά. 27.04.1947- 07.06.2021

With broken hearts and the greatest of sadness we wish to announce the passing of our so very dear and  
beloved Mummy, Joyce Florence Pittas. The most wonderful, amazing Mother to Helena, Michael, Philip & 
his wife Panayiota and dearly beloved by 38 grandchildren and great grandchildren. During the evening of 
Thursday 3rd June 2021, she departed her mortal life aged 100, to join in Faith with The Holy Spirit, Jesus, 

His Angels and her darling beloved Symeon originally from Dali Cyprus, who passed in 2004 after being  
married for 64 years. For nearly 30 years Joyce would accompany Symeon several times a week to The 

Church of Saints Constantinos & Eleni in Crystal Palace, as he was the Protos Psaltis there. He was also one 
of the founders of The Church when it was first Blessed at its original location in Saint Augustine's Avenue, 

Croydon. The family request that in place of flowers, to donate instead to The Church of Saints Constantinos 
& Eleni, Crystal Palace. Those that wish, please send a cheque payable to the Funeral Directors: Rowland 
Brothers, 299-303 Whitehorse Road, Croydon,CR0 2HR. Please write "in memory of Joyce Pittas" on the 

back of cheque, they will then send the total of donations to The Church.

 Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μαμάς, Τζόις Φλωρεντία  
Πίττας. Ήταν μια υπέροχη και καταπληκτική μητέρα για την Έλενα, Μιχάλη, Φίλιππο και την σύζυγο του  

Παναγιώτα, αγαπητή επίσης και στα 38 εγγόνια και δισέγγονα της. Απεβίωσε σε ηλικία 100 ετών, το απόγευμα της 
Πέμπτης 3 Ιουνίου 2021, για να ενταχθεί στην πίστη με το Άγιο Πνεύμα, τον Ιησού, τους αγγέλους του και τον  
αγαπημένο της Συμεών από το Δάλι Κύπρου, ο οποίος απεβίωσε το 2004 και ήταν παντρεμένοι για 64 χρόνια.  

Για σχεδόν 30 χρόνια η Τζόις συνόδευε τον Συμεών στην εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στο Crystal 
Palace, καθώς ήταν πρωτοψάλτης. Ήταν επίσης ένας από τους ιδρυτές της εκκλησίας όταν πρωτολειτούργησε 

στην Saint Augustine, Croydon. Η οικογένεια ζητά, αντί για λουλούδια, να κάνετε εισφορές στην  
εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης στο Crystal Palace. Όσοι το επιθυμούν, μπορούν να στείλουν την  

επιταγή στο γραφείο κηδειών: Rowland Brothers, 299-303 Whitehorse Road, Croydon, CR0 2HR.  
Παρακαλώ γράψτε "στη μνήμη της Joyce Pittas" στο πίσω μέρος της επιταγής.  

Στη συνέχεια, θα στείλουν το σύνολο των δωρεών στην εκκλησία.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Joyce Florence Pittas 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ  ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  

Τζόις Φλωρεντία Πίττας 

05-04-1921 - 03-06-2021
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It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved husband, father and grandfather Costas Chrysanthou 
who passed away at his home surrounded by his loving family  
on Monday 7th June 2021, at the age of 90. He came to  
England in 1952, at the age of 21. In 1953 he married Lella 
(daughter of Demos Arnaouti from Famagusta). Costas worked 
hard and he was one of the first Cypriots who established the 
first Cypriot bakery. He became a successful businessman and 
was loved by his family and everyone who knew him. He was 
well known for his honest philanthropy and strong work ethic.  
He leaves behind his wife Lella, 3 children, Demetra-husband 
Athos, Androulla-husband Evanthis and son Aggie,  
6 grandchildren Christos, Elias, Constantinos, Costa, Elena and 
Alex, 3 great grandchildren Christianos, Elianna and Raphaella 
and many relatives and friends. The funeral will take place  
Friday 25th June 2021 at 10:30am at the Greek Orthodox 
Church of St Mary, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB and the 
burial at New Southgate cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1JJ. 
Flowers or donations for the British Heart Foundation are  
welcome, there will be a donation box. The wake will be held at 
the cemetery. 

Με βαθιά θλίψη αναγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημέ-
νου μας συζύγου, πατέρα και παππού Κώστας Χρυσάνθου,  
ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα 07.06.2021, σε ηλικία 90 ετών 
στο σπίτι του, περιτρυγιρισμένος από την αγαπημένη του  
οικογένεια. Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1952 σε ηλικία 21 
ετών. Το 1953 παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Λέλλα 
(Θυγατέρα του Δήμου Αρναούτη από την Αμμόχωστο)  
Δούλεψε σκληρά και ήταν από τους πρώτους Κύπριους που 
δημιούργησε Κυπριακό Φούρνο. Ένας επιτυχημένος  
επιχειρηματίας που έχαιρε αγάπης και εκτίμησης από όλους 
όσοι τον γνώριζαν. Διακρινόταν για την τιμιότητα,  
την εργατικότητα, την φιλανθρωπία, την αγάπη του προς την 
οικογένεια και τους συνανθρώπους του. Αφήνει πίσω την  
αγαπημένη του σύζυγο Λέλλα, 3 παιδιά, Δήμητρα, σύζυγο Αθω, 
Αντρούλλα, σύζυγο Ευανθη και τον γιο του Άκη, 6 εγγόνια,  
Χρήστο, Ηλία, Κωνσταντίνο, Κώστα, Έλενα, Αλέξη,  
3 δισεγγόνα, Χριστιάνο, Ελιάννα, Ραφαέλλα και πολλούς  
άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία θα τελεσθεί την  
Παρασκευή 25.06.2021, στις 10:30π.μ. στην εκκλησία της  
Παναγίας, Wood Green, N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate, Brunswick Park Rd, N11 1JJ.  
Λουλούδια ή εισφορές για το British Heart Foundation είναι  
ευπρόσδεκτα και θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών. Η παρηγοριά  
θα δοθεί στο κοιμητήριο.     Πάντα θα είσαι στην καρδιά μας  

† DEATH ANNOUNCEMENT  

Costas Chrysanthou 

(from Famagusta, Cyprus) 
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