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Το χειρότερο σενάριο για τον 
τουρισμό της Κύπρου και της 
Ελλάδας επιβεβαιώθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα, με την βρε-
τανική κυβέρνηση... 

Σελ 10 & 23

«Χάθηκε» και ο Ιούλιος
Η ληστεία στην Εθνική Πινακοθήκη 
εξιχνιάστηκε με τη σύλληψη ενός 
49χρονου που φέρεται ως ο δρά-
στης της κλοπής τριών πινάκων 
τον Ιανουάριο του 2012, σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Αστυνομίας...  

Σελ 7

Το μυστήριο του... Πικάσο

σελ 5

Καλά τα νέα 
για τα μέτρα, 

αλλά...

σελ 2

Το 59% των Βρετανών Βουλευτών έχουν λάβει 
μηνύματα από πολίτες της περιφέρειάς τους για το 
Κυπριακό στο πλαίσιο της διαφωτιστικής εκστρα-
τείας #HandsOffCyprus («Κάτω τα Χέρια από την 
Κύπρο») της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες χιλιάδες ομογενείς 

και φίλοι της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
έχουν αξιοποιήσει την ευκαιρία που τους παρέχει 
η Ομοσπονδία να στείλουν με εύκολο τρόπο ένα 
email στον τοπικό Βουλευτή τους, προτρέποντάς 
τους να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στα 
τουρκικά σχέδια διχοτόμησης. 
Οι Βουλευτές που έχουν λάβει το μήνυμα καλύ-

πτουν από τα βόρεια της Σκωτίας, στο Αμπερντίν, 
έως τα νότια της Αγγλίας...
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ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ «ΔΕΛΤΑ»

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

σελίδες: 3, 4, 8 & 17

Καθώς οι προετοιμασίες για την ξεχω-
ριστή βραδιά που διοργανώνεται από 
τον κ. John Christodoulou και το Φιλαν-
θρωπικό Ίδρυμα Yianis Christodoulou 
Foundation, προς όφελος των παιδιών 
που φοιτούν στα 9 ειδικά σχολεία...  

Σελ 9 & 19

Εκδήλωση Ανθρωπιάς

Προ των πυλών 
η διχοτόμηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ «ΚΛΕΙΔΙ» Η 19Η ΙΟΥΛΙΟΥ

Τρεις στους πέντε Βουλευτές 
έλαβαν email για το Κυπριακό 
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Τρεις στους πέντε Βουλευτές 
έλαβαν email για το Κυπριακό

Το 59% των Βρετανών Βουλευτών έχουν λά-
βει μηνύματα από πολίτες της περιφέρειάς 
τους για το Κυπριακό στο πλαίσιο της διαφω-
τιστικής εκστρατείας #HandsOffCyprus («Κάτω 
τα Χέρια από την Κύπρο») της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου. 
Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες χιλιάδες ομο-

γενείς και φίλοι της Κύπρου στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο έχουν αξιοποιήσει την ευκαιρία 
που τους παρέχει η Ομοσπονδία 
να στείλουν με εύκολο τρόπο ένα 
email στον τοπικό Βουλευτή 
τους, προτρέποντάς τους να δια-
τρανώσουν την αντίθεσή τους 
στα τουρκικά σχέδια διχοτόμη-
σης. 
Οι Βουλευτές που έχουν λάβει το 

μήνυμα καλύπτουν από τα βόρεια της 
Σκωτίας, στο Αμπερντίν, έως τα νότια της Αγ-
γλίας. 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, μεγάλος αριθ-

μός εξ αυτών των βουλευτών έχει απαντήσει 
με θετικό τρόπο, με δήλωση υποστήριξης στην 
επανένωση της Κύπρου. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τις λε-

πτομέρειες της διαδικασίας επικοινωνίας με 
τον Βουλευτή τους στον σύνδεσμο:  

www.cypriotfederation.org.uk/mp  
Την ίδια ώρα η Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-

δία ανακοινώνει πως τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 
7.15μμ θα διεξαχθεί η ετήσια κοινοβουλευτική 

εκδήλωση με αφορμή την τουρκική εισβολή 
του 1974. 
Λόγω πανδημίας, η εκδήλωση, που συνδιορ-

γανώνεται με τη Διακομματική Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή για την Κύπρο, θα γίνει διαδικτυακά, 
με πρόσβαση μέσω του συνδέσμου:  

www.cypriotfederation.org.uk/parliament  
Μεταξύ των ομιλητών θα περιλαμβά-
νονται ο Υπουργός Εξωτερικών Νί-

κος Χριστοδουλίδης και ο Επί-
τροπος Προεδρίας Φώτης 
Φωτίου, η Υφυπουργός Εξωτε-
ρικών της Βρετανίας Γουέντι 
Μόρτον, ο σκιώδης Υφυπουργός 
Εξωτερικών των Εργατικών Φά-
μπιαν Χάμιλτον, εκπρόσωποι των 

Φιλελεύθερων Δημοκρατών και του 
Εθνικού Κόμματος Σκωτίας, καθώς και πολλοί 
άλλοι βουλευτές. 
Μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή 18 Ιου-

λίου, η Ομοσπονδία διοργανώνει μνημόσυνο 
για τους πεσόντες το 1974 υπερασπιστές της 
Κύπρου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου 
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτα, με ομιλίες 
από τον Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στο Ην. Βασίλειο Ανδρέα Κακουρή 
και του Προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Χρίστο Καραολή. 
Η τελετή θα γίνει στις 10 το πρωί στον Ιερό 

Ναό του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή στο βόρειο 
Λονδίνο.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ�Σ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΒ

Έληξε τα μεσάνυκτα η διορία 
για αίτηση εγκατάστασης στο ΗΒ

Έληξε τα μεσάνυχτα της 30ης Ιουνίου η διο-
ρία που έχουν οι δικαιούχοι πολίτες χωρών-
μελών της ΕΕ να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη 
εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαί-
σιο της συμφωνίας του Brexit και της κατάρ-
γησης της ελεύθερης μετακίνησης πολιτών 
από την ΕΕ. 
Προϋπόθεση για να υποβάλει κανείς αίτηση 

ήταν να έχει εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασί-
λειο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 
Όσοι ζουν πάνω από πέντε χρόνια στη χώρα 

δικαιούνταν το καθεστώς του εγκατεστημένου 
κατοίκου (settled status) και όσοι ζουν λιγότερο 
από πέντε χρόνια δικαιούνταν το καθεστώς 
του προ-εγκατεστημένου κατοίκου (pre-settled 
status) που τους επιτρέπει να μείνουν στο Ην. 
Βασίλειο μέχρι να κλείσουν πενταετία και στη 
συνέχεια να αποκτήσουν το settled status.  
Το καθεστώς αυτό εξασφαλίζει πλήρως όλα 

τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, από 
διαμονής και εργασίας έως ασφάλισης και υγει-
ονομικής περίθαλψης. 
Σύμφωνα με στοιχεία από το αρμόδιο 

Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν υποβληθεί 
πάνω από 5,6 εκατομμύρια αιτήσεις (τουλάχι-
στον 311.870 από άτομα που η αρχική αίτησή 
τους είχε απορριφθεί).  
Ωστόσο, εκκρεμεί η έγκριση περίπου 

400.000 αιτήσεων, κάτι που όπως τονίζουν ορ-
γανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων των 
Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο 
δημιουργεί τον κίνδυνο πολίτες με δικαίωμα 
διαμονής στη χώρα να χάσουν τα δικαιώματά 
τους από αύριο, όπως αυτό της πρόσβασης 
σε κρατικά επιδόματα, της δυνατότητας ενοι-
κίασης κατοικίας ή πρόσληψης από Βρετανό 
εργοδότη. 
Ανησυχία υπάρχει επίσης για δυνητικά χι-

λιάδες δικαιούχους Ευρωπαίους πολίτες που 
για διάφορους λόγους δεν έχουν ακόμα υπο-
βάλει αίτηση. Ο κίνδυνος απώλειας δικαιωμά-
των είναι μεγαλύτερος για παιδιά, συνταξιού-

χους ή συζύγους Ευρωπαίων πολιτών που κα-
τάγονται από τρίτη χώρα, καθώς επίσης για 
θύματα βίας, αστέγους και παιδιά ή ηλικιωμέ-
νους σε δομές περίθαλψης.  
Η κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα οργανώ-

σεων, νομικών και πολιτικών της αντιπολίτευ-
σης για κατάργηση ή παράταση της αποψινής 
διορίας, λέγοντας ότι όποιος δικαιούχος Ευ-
ρωπαίος πολίτης δεν υποβάλει εγκαίρως αί-
τηση λόγω σοβαρού κωλύματος που μπορεί 
να αποδειχθεί θα έχει δικαίωμα να το κάνει αρ-
γότερα. Το Υπ. Εσωτερικών εξέδωσε την πε-
ρασμένη εβδομάδα ειδοποίηση για υποβολή 
αργοπορημένης αίτησης εντός 28 ημερών. 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Κέβιν Φόστερ 

είπε ότι κάθε μέρα της τελικής ευθείας προς 
τη λήξη της διορίας υποβάλλονταν χιλιάδες αι-
τήσεις, επιπροσθέτως των εκατομμυρίων που 
είχαν προηγηθεί. Σύμφωνα με αναφορές, 
έχουν υποβληθεί έως και 12.000 αιτήσεις σε 
μία ημέρα εντός των τελευταίων εβδομάδων. 

«Επομένως πιστεύουμε ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των δικαιούχων έχει κάνει αίτηση, 
αλλά υπάρχουν πρόνοιες για καθυστερημένες 
αιτήσεις όταν κάποιος έχει σοβαρό λόγο για 
κάτι τέτοιο», ανέφερε. 

«Έχουμε πει ότι θα υιοθετήσουμε μία πρα-
κτική και συμπονετική προσέγγιση για εκείνους 
που δεν έχουν κάνει αίτηση, ιδίως όπου υπάρ-
χουν ευάλωτα άτομα ή προφανείς λόγοι, όπως 
για παιδιά για τα οποία δεν έχουν υποβάλει αί-
τηση οι γονείς τους. 
Αλλά αν έχετε ανησυχίες για το καθεστώς 

σας την 1η Ιουλίου, τότε η θέση μας είναι απλή: 
μην καθυστερείτε, υποβάλετε αίτηση σήμερα», 
είχε πει ο Υφυπουργός. 
Ανάλογες ανακοινώσεις για προτροπή των 

συμπατριωτών μας να υποβάλουν έστω και 
την υστάτη σχετική αίτηση, είχαν εκδόσει η 
Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο ΗΒ, η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία και 
η εφημερίδα μας. 

O ΓΕΓΟΝΕ, ΓΕΓΟΝΕ
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ� ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗ�ΤΩΝ

Ο Υπουργός Μεταφορών του Ηνωμένου Βασιλείου Γκραντ Σαπς 
δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι η κατάργηση της δεκαήμε-
ρης κατ’ οίκον απομόνωσης για τους Βρετανούς που θα επιστρέ-
φουν από χώρες της πορτοκαλί ταξιδιωτικής λίστας είναι ένα «πε-
ρίπλοκο» μέτρο που «απαιτεί χρόνο». 
Η πορτοκαλί λίστα της βρετανικής κυβέρνησης περιλαμβάνει τη 

συντριπτική πλειοψηφία των δημοφιλών ευρωπαϊκών, αμερικανικών 
και ασιατικών προορισμών για τους Βρετανούς τουρίστες. Η κυ-
βέρνηση έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να άρει την υποχρέωση 
καραντίνας για τους πλήρως εμβολιασμένους κατοίκους του Ηνω-
μένου Βασιλείου που θα επιστρέφουν από αυτές τις χώρες. Ως 
προς το χρονικό ορίζοντα για κάτι τέτοιο, ωστόσο, έχει απλά ανα-
φέρει ότι θα γίνει «αργότερα το καλοκαίρι», χωρίς άλλη σαφέστερη 
ένδειξη. 
Κληθείς στη Βουλή των Κοινοτήτων να παράσχει διαβεβαίωση 

ότι η υποχρέωση καραντίνας θα καταργηθεί εγκαίρως ώστε να 

μπορέσουν οικογένειες από τη Βρετανία να ταξιδέψουν μαζί με τα 
παιδιά τους όταν κλείσουν τα σχολεία στα τέλη Ιουλίου, ο κ. Σαπς 
απέφυγε ξανά να δώσει χρονοδιάγραμμα, λέγοντας ότι υπάρχουν 
«ζητήματα να επιλυθούν». 

Σε συζήτηση έκτακτης επερώτησης της αντιπολίτευσης, ο Υπουρ-
γός Μεταφορών είπε: «Είναι μία περίπλοκη πολιτική που απαιτεί 
χρόνο για να διαμορφώσουμε. Αρχικά η Ενιαία Επιτροπή Εμβολίων 
και Ανοσοποίησης δεν έχει ακόμα εκφέρει γνώμη για το κατά πόσο 
τα παιδιά θα πρέπει να είναι μέρος του εμβολιαστικού προγράμμα-
τος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι και πρέπει επομένως να επιλύσουμε 
το τι θα ισχύει για τα παιδιά στο πλαίσιο ενός προγράμματος που 
θα επιτρέπει στον κόσμο να ταξιδεύει». 
Ο Βρετανός Υπουργός συμπλήρωσε ότι εξετάζεται ακόμα επίσης 

τι θα ισχύει για όσους δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς 
λόγους, περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες. Όπως εξήγησε, πρέπει 
να διασφαλιστεί ότι αυτοί οι πολίτες δε θα μείνουν αδικημένοι. 
Πάντως κατά τη συζήτηση Βουλευτές ακόμα και του κυβερνώντος 

Συντηρητικού Κόμματος προειδοποίησαν ότι ένα ακόμα πλήρως 
χαμένο καλοκαίρι θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τον 
ταξιδιωτικό τομέα.

Άγνωστο πότε θα αρθεί η καραντίνα για εμβολιασμένους που γυρνούν από «πορτοκαλί» χώρες 

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ακόμη ένα σκάνδαλο, αυτή τη φορά ροζ από-
χρωσης, συγκλονίζει την κυβέρνηση της Βρετα-
νίας καθώς ο υπουργός Υγείας της χώρας, υπό 
το βάρος των αποκαλύψεων από τον βρετανικό 
Τύπο, αναγκάστηκε να παραδεχτεί εξωσυζυγική 
ερωτική επαφή που είχε με σύμβουλό του.  
Ο Ματ Χάνκοκ  ζήτησε συγγνώμη και αποδέ-

χθηκε ότι “παραβίασε τους κανόνες κοινωνικής 
αποστασιοποίησης”, μετά την δημοσίευση από 
τη Sun των φωτογραφιών του όπου αγκαλιάζεται 
και φιλιέται με την σύμβουλό του στο γραφείο 
του. 

“Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον 
αποδέχθηκε τη συγγνώμη του υπουργού Υγείας 
Ματ Χάνκοκ και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε 
εκείνον”, δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ 
Στριτ. Η εικόνα από τις κάμερες ασφαλείας του 
υπουργού Υγείας, Ματ Χάνκοκ να φιλάει και να 
αγκαλιάζει την Τζίνα Κολαντάντζελο, ήταν στα 
περισσότερα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (26/6). 

"Πώς μπορεί να συνεχίσει να κάθεται στη θέση 
του ;" αναρωτιέται η Daily Mail η οποία σημείωνε 
ότι ο Μπόρις Τζόνσον ήταν αντιμέτωπος με μια 
"συντριπτική κραυγή" για να τον απολύσει. Σύμ-
φωνα με τη Mail υπήρξε “οργισμένη αντίδραση” 
μετά την άρνηση του κ. Χάνκοκ να παραιτηθεί 
για παραβίαση των οδηγιών για τον Covid. 

"Ο Μπόρις στηρίζει τον Χάνκοκ" ήταν ο κύριος 
τίτλος της Daily Express, αλλά πρόσθετε η εφη-
μερίδα ότι το "αισθησιακό σφιχταγκάλιασμα" του 
κ. Χάνκοκ “έχει προκαλέσει οργή σε ολόκληρο 
το έθνος”. 
Η Daily Telegraph υπογράμμιζε ότι ο υπουρ-

γός Υγείας κινδύνευε με απόλυση, εάν αναλογι-
ζόταν κανείς ότι και ο πρώην σύμβουλος του 

Μπόρις Τζόνσον, Ντομινίκ Κάμινγκς, είχε επι-
κριθεί έντονα όταν είχε παραβιάσει τους περιο-
ρισμούς για τον Covid. “Η αντίδραση του κόσμου 
είναι πιθανό να καθορίσει τη μοίρα του”, σημεί-
ωνε η Telegraph.  
Το πρωτοσέλιδό των Times εκτιμούσε ότι ο 

υπουργός Υγείας "αγωνίζεται να διατηρήσει τη 
θέση του στην κυβέρνηση". Η εφημερίδα δημο-
σίευσε τα αποτελέσματα έρευνας της YouGov, 
σύμφωνα με την οποία το 49% των ψηφοφόρων 
πιστεύει ότι ο κ. Χάνκοκ πρέπει να παραιτηθεί, 
με μόνο το 25% να επιθυμεί την παραμονή του. 
Αρκετοί τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

στις εφημερίδες Independent και i, έγραψαν ότι 
μια ξεχωριστή δημοσκόπηση της Savanta Com-
Res επιβεβαίωνε την εκτίμηση ότι το κοινό θέλει 
την παραίτηση του Χάνκοκ με 58% υπέρ και 
25% κατά.  

«Ένας απατεώνας και 
ένας ψεύτης... έτσι ο πρω-
θυπουργός τον στηρίζει» 

ήταν το καυστικό πρωτοσέλιδο της Daily Mirror 
που θεωρούσε ότι έχουμε να κάνουμε με  "σκάν-
δαλο". 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph έχει ξεκινή-

σει επείγουσα έρευνα για το ποιος τοποθέτησε 
κάμερα κλειστού κυκλώματος στο γραφείο του 
κ. Χάνκοκ. Η εφημερίδα κατανοεί ότι ο υπουργός 
δεν είχε ιδέα ότι η κάμερα ήταν εκεί, με κυβερ-
νητικές πηγές να λένε ότι είναι "ανήκουστο" να 
εγκαθίστανται κάμερες στα γραφεία υπουργών. 
Η Daily Mail μας ενημερώνει ότι έχει ζητηθεί η 

γνώμη της MI5 σχετικά με τη διαρροή καθώς 
εγείρεται η προοπτική  οι κινήσεις των υπουργών 
και ίσως ακόμη και τα έγγραφα που χειρίζονται 
“να τύχουν εκμετάλλευσης από τους εχθρούς 
της Βρετανίας”.  
Η Telegraph προσθέτει ότι οι κάμερες κλειστού 

κυκλώματος που χρησιμοποιούνται στο υπουρ-
γείο Υγείας - κατασκευασμένες 
από την κινεζική εταιρεία Hik-
vision - απαγορεύονται στις 
ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για την 
εθνική ασφάλεια. 

Η Sun ισχυρίζεται ότι το βίντεο προήλθε από 
έναν "αηδιασμένο" πληροφοριοδότη.  
Μετά την παραίτηση, 
«απελπισμένος και ανεπάγγελτος»  
Τελικά ο Ματ Χάνκοκ που διαχειρίστηκε την 

πανδημία του κορονοϊού, υπέβαλε επίσημα την 
παραίτησή του από την κυβέρνηση. 
Η κρυφή σχέση του Χάνκοκ με την Κολαντά-

ντζελο δεν είναι μια απλή περιπέτεια, όπως ανα-
φέρουν τα βρετανικά Μέσα. Σύμφωνα με τη 
Daily Mail, ο Χάνκοκ πριν υποβάλει την παραί-
τησή του, είχε ήδη ανακοινώσει στη σύζυγό του 
από την περασμένη Πέμπτη -γνωρίζοντας ότι 
θα αποκαλυφθεί η σχέση του με τη σύμβουλό 
του- ότι οι δρόμοι τους θα χωρίσουν οριστικά. 

"Έφυγε – Ο Χάνκοκ παραιτείται μετά από μια 
μέρα ταπείνωσης" ήταν ο κύριος τίτλος του Ob-
server της περασμένης Κυριακής  . Η εφημερίδα 
εκτιμά ότι η παραίτησή του υπουργού Υγείας εί-
ναι "τεράστιο" πλήγμα για τον πρωθυπουργό, ο 
οποίος αρχικά στάθηκε στο πλευρό του. Η εφη-
μερίδα περιγράφει πώς ο Χάνκοκ τελικά “έπεσε 
στο σπαθί του” μετά από μια μέρα που ξεκίνησε 
με ανώτερους βουλευτές του Συντηρητικού κόμ-
ματος  να τηρούν μια σκόπιμη σιωπή για το μέλ-
λον του - πριν κάποιοι λύσουν τη σιωπή τους 
και επιμείνουν ότι πρέπει να παραιτηθεί. 
Η Sunday Express μας ενημερώνει πώς οι 

αποκαλύψεις ότι ο κ. Χάνκοκ παραβίασε τους 
δικούς του κανόνες κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης προκάλεσαν “οργισμένη αντίδραση” από 
δωρητές του κόμματος των Τόρις.   
Η Sunday Telegraph αναφέρει ότι ο Τζόνσον 

αντιμετώπισε εσωκομματική "ανοιχτή εξέγερση".

Πονοκέφαλος για τον Τζόνσον το «ροζ σκάνδαλο» με Χάνκοκ
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«ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ»

Ο νέος Υπουργός Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου Σάτζιντ 
Τζάβιντ επιβεβαίωσε από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων 
ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προχωρήσει στην κατάργηση 
όλων των νομικών περιορισμών κατά του κορωνοϊού στις 19 
Ιουλίου. 

«Δε βλέπουμε λόγο να πάμε πέρα από τις 19 Ιουλίου για την 
άρση όλων των περιορισμών», είπε ο διάδοχος του Ματ Χάνκοκ 
στην πρώτη κοινοβουλευτική του εμφάνιση από το νέο του πό-
στο. «Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τον κορωνοϊό, πρέπει να 
μάθουμε να ζούμε μαζί του», συμπλήρωσε. 

Ο κ. Τζάβιντ είπε επίσης ότι η προαναγγελία άρσης των πε-
ριοριστικών μέτρων προσφέρει βεβαιότητα στις επιχειρήσεις 

και ότι η κυβέρνηση θέλει κάθε βήμα επιστροφής στην κανονι-
κότητα να είναι «μη αναστρέψιμο». 

«Οι περιορισμοί στις ελευθερίες μας πρέπει να τερματιστούν, 
χωρίς να περιμένουμε ούτε στιγμή παραπάνω από όσο είναι 
αναγκαίο», πρόσθεσε. Για αυτό, κατέληξε, η 19η Ιουλίου πα-
ραμένει το χρονικό σημείο τερματισμού των περιορισμών και 
μιας «νέας αρχής». 

Ο κ. Τζάβιντ παραδέχθηκε παρόλα αυτά ότι η επιστροφή 
στην κανονικότητα κατέστη πιο δύσκολη από την παραλλαγή 
Δέλτα, η οποία ανταγωνίζεται την πρόοδο του εμβολιαστικού 
προγράμματος. Σημείωσε όμως ότι τα εμβόλια αποδίδουν, 
ακόμα και κατά της παραλλαγής Δέλτα. 

Τόνισε ότι δύο δόσεις του εμβολίου είναι εξίσου αποτελεσμα-
τικές έναντι της παραλλαγής Δέλτα όσο και έναντι της βρετανι-
κής παραλλαγής Άλφα ως προς την πρόληψη νοσηλειών. Ως 
εκ τούτου, έχει διαρραγεί ο δεσμός μεταξύ κρουσμάτων και νο-
σηλειών και για αυτό ο αριθμός των θανάτων παραμένει χαμη-
λός παρά τις μεγάλες αυξήσεις στα κρούσματα. 

Οι δε αυξήσεις στις νοσηλείες, που έχουν διπλασιαστεί σε 
σχέση με τις αρχές Μαΐου αλλά απέχουν πολύ από τα επίπεδα 
των προηγούμενων κυμάτων της πανδημίας, είναι εντός των 
προβλέψεων των επιστημόνων, είπε ο Υπουργός Υγείας. 

Πλήρη άρση περιορισμών κατά Covid 
στις 19 Ιουλίου επιβεβαίωσε ο νέος Υπ. Υγείας

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

«ΗΠΑ και ΗΒ να μην πάνε 
γυρεύοντας στη Μαύρη Θάλασσα»

Αυστηρή προειδοποίηση να πάψει η αμερι-
κανο-βρετανική προκλητικότητα στη Μαύρη Θά-
λασσα από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Απο-
φασιστικό μήνυμα ετοιμότητας από τη Μόσχα. 
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας με αφορμή το 
επεισόδιο με βρετανικό αντιτορπιλικό στη Μαύρη 
Θάλασσα, συμβουλεύει ΗΠΑ και Ηνωμένο Βα-
σίλειο, να ενεργούν με βάση τη λογική και να 
αποφύγουν επικίνδυνες κινήσεις, «δοκιμάζο-
ντας» τις άμυνες της Μόσχας. 

«Ζητάμε από το Πεντάγωνο και τη διοίκηση 
των ναυτικών δυνάμεων της Βρετανίας, οι οποίες 
στέλνουν τα πολεμικά τους πλοία στη Μαύρη 
Θάλασσα, να μην πάνε γυρεύοντας, καθοδη-
γούμενη από αξιωματικούς της Ουκρανίας, αλλά 
λειτουργούν με λογική» υπογραμμίζει με έμφαση 
ο εκπρόσωπος Τύπου του ρωσικού Υπουργείου 
Άμυνας, στρατηγός Ιγκόρ Κονασένκοφ. 

Ενωρίτερα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών 
εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του στην Πρέ-
σβειρα της Βρετανίας στη Μόσχα, Ντέμπορα 
Μπρόνερτ, για το περιστατικό με το βρετανικό 
αντιτορπιλικό Defender στην Μαύρη Θάλασσα, 
τις ενέργειες του οποίου η Μόσχα χαρακτήρισε 
"προκλητικές", διαμηνύοντας της ότι σε περί-
πτωση που επαναληφθούν παρόμοιες προκλή-
σεις, την όλη ευθύνη για τις οποιεσδήποτε συ-
νέπειες θα τη φέρει η Βρετανία, αναφέρεται στην 
ανακοίνωση του ρωσικού Υπ. Εξωτερικών. 

Η κ.Μπρόνερτ, εκλήθη στο ρωσικό Υπουργείο 
Εξωτερικών εξαιτίας του περιστατικού με το βρε-
τανικό αντιτορπιλικό το οποίο παραβίασε, σύμ-
φωνα με τη ρωσική πλευρά τα χωρικά ύδατα 

της Ρωσίας. Η ίδια, τόσο κατά την άφιξη της, 
όσο και κατά την αποχώρηση της από το ρωσικό 
Υπουργείο Εξωτερικών, δεν προέβη σε καμία 
δήλωση. 

Εν τω μεταξύ, την περασμένη Πέμπτη, σημει-
ώθηκε νέο περιστατικό στα διεθνή ύδατα της 
Μαύρης Θάλασσας όταν ρωσικά μαχητικα αε-
ροσκάφη πέταξαν χαμηλά και κοντά στην ολ-
λανδική φρεγάτα «Evertsen» η οποία έπλεε νο-
τιονατολικά της Κριμαίας. «Μετά από αρκετές 
ώρες εκφοβισμού, το πλοίο αντιμετώπισε δυ-
σκολίες και στα ηλεκτρονικά του μέσα», αναφέ-
ρουν οι Ολλανδοί. 

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως η 
ολλανδική φρεγάτα Evertsen, η οποία βρισκόταν 
σε ουδέτερα ύδατα, άλλαξε την πορεία της και 
άρχισε να κινείται προς το στενό του Κέρτς. Προ-
κειμένου να αποφευχθεί η παραβίαση των ρω-
σικών συνόρων, μαχητικά Su-30 και βομβαρδι-
στικά Su-24 πραγματοποιήσαν πτήση. Μετά 
από αυτό, η ολλανδική φρεγάτα άλλαξε αμέσως 
πορεία. 

Το ρωσικό υπ. Άμυνας τονίζει πως η πτήση 
ήταν σε ασφαλή απόσταση από την ολλανδική 
φρεγάτα και έγινε σύμφωνα με τους διεθνείς κα-
νόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου.

ΟΜΩΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ

Σε 20.479 ανήλθαν τα κρούσματα κορωνοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο 
την Τρίτη 29/6. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ημέρα με τουλάχιστον 
20.000 επιβεβαιωμένα περιστατικά, κάτι που έχει να συμβεί από τα 
τέλη Ιανουαρίου. Ωστόσο, πρόκειται για μείωση σε σύγκριση με τα 
22.868 κρούσματα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα. Στο επταήμερο η 
αύξηση των κρουσμάτων φτάνει το 72,8%. Οι θάνατοι αυξήθηκαν 
κατά 23, με ποσοστό αύξησης σε κυλιόμενη επταήμερη βάση στο 
29,7%. Οι εισαγωγές σε νοσοκομεία είχαν αυξηθεί κατά 10,7%. 

 Αυτό εξηγεί δήλωση εκπροσώπου της Ντάουνινγκ Στριτ που είπε 
πως στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο συμφωνήθηκε ότι μετά από 
τη 19η Ιουλίου, ημέρα άρσης των τελευταίων περιορισμών, η χώρα 
«θα μπορεί να ζει με την Covid, ακόμα και αν τα κρούσματα συνεχίσουν 
να αυξάνονται, χάρη στις προστασίες που παρέχει το εμβόλιο». 

Σημειώνεται ότι μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ δείχνει 
πως πλέον λιγότεροι από ένας στους χίλιους φορείς κορωνοϊού στην 
Αγγλία χάνουν τη ζωή τους, συγκεκριμένα ποσοστό 0,085%. Αυτή η 
μείωση του ρυθμού θνησιμότητας των λοιμώξεων αποδίδεται από 
τους ερευνητές στα εμβόλια.

Ξανά πάνω από 20.000 τα κρούσματα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΗΒ

Η βασίλισσα Ελισάβετ 
θα υποδεχτεί την Μέρκελ

 Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ 
θα συζητήσει με τον πρωθυπουργό της Βρε-
τανίας Μπόρις Τζόνσον για τους ταξιδιωτικούς 
περιορισμούς που αποσκοπούν στη μείωση 
της διασποράς της μετάλλαξης Δέλτα του κο-
ρωνοϊού, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής 
κυβέρνησης. 

Η κ. Μέρκελ ασκεί πιέσεις προς την Ευρω-
παϊκή Ένωση, προκειμένου να ακολουθηθεί 
μια ενιαία προσέγγιση σχετικά με τους ταξι-
διωτικούς κανόνες, ώστε να σταματήσει η εξά-
πλωση της μετάλλαξης Δέλτα. 

Επί του παρόντος, οποιοσδήποτε ταξιδεύει 
από τη Βρετανία στη Γερμανία πρέπει να πα-
ραμείνει καραντίνα για δύο εβδομάδες, ακόμα 
κι αν έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού ή 
διαθέτει αρνητικό τεστ. 

Η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ θα 
συναντηθεί με την βασίλισσα Ελισάβετ στο Κά-
στρο του Ουίνδσορ στη διάρκεια της επίσκε-
ψής της στη Βρετανία αυτή την εβδομάδα, ανα-
κοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκινγχαμ. Η 
γερμανίδα ηγέτης θα συναντηθεί με την 
95χρονη βρετανίδα μονάρχη την Παρασκευή, 
την ίδια ημέρα που είναι προγραμματισμένο 
να επισκεφθεί τον πρωθυπουργό Τζόνσον 
στην πρωθυπουργική εξοχική κατοικία στο Τσέ-
κερς, στο Μπάκιγχαμσαϊρ. 

Η Μέρκελ, που είναι καγκελάριος της μεγα-
λύτερης οικονομίας στην Ευρώπη τα τελευταία 
16 χρόνια, αλλά δεν θα είναι υποψήφια στις 
εκλογές του Σεπτεμβρίου, θα επισκεφθεί επί-
σης τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις 
15 Ιουλίου. 



 5      | Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
Η κατάσταση με το Κυπριακό έχει φτάσει στο απροχώρητο. Δεν 
μιλούμε πλέον για ανησυχητικές πληροφορίες. Η κατοχική δύναμη 
εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις αλλοπρόσαλλες θέσεις του Ν. 
Αναστασιάδη και την πλήρη αδράνεια του υπ. Εξωτερικών Νίκου 
Χριστοδουλίδη ο οποίος ασχολείται πλέον κυρίως με το να κτίζει 
προφίλ προεδρικού υποψηφίου και να δημιουργεί στο υπουργείο 
του μηχανισμούς αυτοπροβολής του με το λογαριασμό να χρεώ-
νεται στο δημόσιο και στους φορολογούμενους πολίτες. 
Έτσι ακριβώς την ώρα  που το τουρκικό υπουργείο εξωτερικών 

(την Τετάρτη) επισημοποιούσε την παράνομη επίσκεψη του 
υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο κατεχόμενο 
τμήμα της Κύπρου, για προετοιμασία της καθόδου στις 20 του 
Ιούλη του Ταγίπ Ερντογάν για τα πανηγύρια με αφορμή τη μαύρη 
επέτειο της εισβολής του Αττίλα, συνδυάζοντας την με την εξαγ-
γελία νέων τετελεσμένων στην Αμμόχωστο, στις ελεύθερες πε-
ριοχές η κυβέρνηση της χώρας δεν είχε να αρθρώσει κάποιο πο-
λιτικό λόγο, έστω λεκτικά για ενέργειες προάσπισης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Αναστασιάδης, Χριστοδουλίδης και ΔΗΣΥ, δημιουργούν την 
εντύπωση πως όλα κυλούν «φυσιολογικά», λες και τηρείται κατά 
γράμμα κάποιο προσυμφωνημένο σενάριο και ο καθένας τους 
περιορίζεται στο ρόλο που του ανέθεσαν, ποιοι άλλοι; Οι Δυτικοί 
στρατηγικοί τους σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ που απεργάζονται κλείσιμο 
των ανοικτών ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Όμως, είναι τόσο κραυγαλέα προκλητική η απραγία των κυ-
βερνώντων, που ανάγκασε ακόμη και τον διορισμένο από τον 
Αναστασιάδη Διαπραγματευτή της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας 
Ανδρέας Μαυρογιάννη να απευθύνει δημόσια «δραματική προ-
ειδοποίηση» πως «αν δεν γίνει κάτι χθες, θα είναι πολύ αργά για 
τη λύση».  
Ανησυχώ πάρα πολύ ότι αν δεν γίνει κάτι χτες πολύ σύντομα 
θα είναι πάρα πολύ αργά και για την Αμμόχωστο και για την κα-
τεχόμενη μας περιοχή, και για τη λύση του Κυπριακού, δήλωσε 
σήμερα ο διαπραγματευτής της ε/κ κοινότητας, Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης. 
Αναφερόμενος στο θέμα της Αμμοχώστου, ο κ. Μαυρογιάννης 
είπε πως «αυτό που συμβαίνει είναι δραματικό» και πως αυτή 
«είναι ίσως η τελική φάση της πλήρους καταστροφής των προ-
οπτικών και της λύσης και της επανένωσης του τόπου». 
Ο κ. Μαυρογιάννης μιλούσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης κατά 
την οποία έγινε συζήτηση με αφορμή το Κείμενο Πολιτικής του 
Καθηγητή, Προέδρου του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Υποθέσεων και Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δια-
κυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ανδρέα Θεοφάνους, 
με τίτλο «Το Κυπριακό μετά την Άτυπη Πενταμερή  - Η Πρόταση 
για ένα Φυσιολογικό Κράτος» 
Βεβαίως όλο αυτόν τον καιρό, όταν κυρίως το ΑΚΕΛ και άλλες 
δυνάμεις Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων προειδοποιούσαν 
για τους κινδύνους από το παρατεταμένο αδιέξοδο ο κ. Μαυρο-
γάννης απολάμβανε στη Νέα Υόρκη την ενάσκηση των διπλω-
ματικών καθηκόντων του χωρίς να νιώθει την ανάγκη να μιλήσει 
δημόσια για τους θανάσιμους κινδύνους για τη χώρα από τους 
χειρισμούς του Προέδρου και του πολιτικού προϊστάμενου του, 

του Ν. Χριστοδουλίδη.  
Ωστόσο, τα όσα διαδραματίζονται και λαμβάνοντας υπόψη τα 
όσα ανησυχητικά αναμένονται να συμβούν στο αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα σε σχέση με τα εξαγγελθέντα νέα τετελεσμένα 
από την  Τουρκία, προκαλούν έντονη ανησυχία, γεγονός που 
διατυπώνεται σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΑΚΕΛ το 
οποίο καταγγέλλει ότι ο Πρόεδρος  Αναστασιάδης περιορίζεται 
σε επικοινωνιακή διαχείριση της κατάστασης χωρίς να αναλαμ-
βάνει καμία ουσιαστική πρωτοβουλία! 

Αναφέρεται στην ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε με αφορμή δη-
λώσεις του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή Γιάννου Μαυρο-
γιάννη:  

«Αυτά που δηλώνει τώρα ο κ. Μαυρογιάννης τα λέει το ΑΚΕΛ 
εδώ και πολύ καιρό. Χωρίς να συμφωνούμε πλήρως με το σύνολο 
των δηλώσεων του, οι διαπιστώσεις του είναι απότοκο των λαν-
θασμένων χειρισμών που έγιναν στο Κραν Μοντανά. 
Όταν τα έλεγε όμως το ΑΚΕΛ, προειδοποιώντας για τους μεγά-
λους κινδύνους που προκαλεί το αδιέξοδο και το διαπραγματευ-
τικό κενό, το Προεδρικό μάς κατηγορούσε ότι παίζαμε το παιχνίδι 
της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης η κυβέρνηση 
απέδιδε σε επικοινωνιακά τεχνάσματα τα όσα απειλούσαν Τούρ-
κοι αξιωματούχοι για την κυπριακή ΑΟΖ και την Αμμόχωστο. 
Η διαπίστωση του κ. Μαυρογιάννη για «μεγάλη αποτυχία του 
αφηγήματος» του κ. Αναστασιάδη είναι η πραγματικότητα που 
έχουμε μπροστά μας τα τελευταία χρόνια και αυτό πρέπει έστω 
και τώρα να προβληματίσει τον Πρόεδρο και την κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση του κινδύνου για οριστική διχοτόμηση. 
Η αντιμετώπιση της κατάστασης επιβάλλει την ανάληψη συ-
γκεκριμένων πρωτοβουλιών από μέρους της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Έχοντας πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών, 
το ΑΚΕΛ από τον περασμένο Δεκέμβριο υπέβαλε προς τον Πρό-
εδρο συγκεκριμένη πρόταση για τα βήματα που πρέπει να γίνουν 
και τις πρωτοβουλίες που επιβάλλεται να αναληφθούν. Έχουμε 
την πεποίθηση ότι με την πρότασή μας μπορεί να δημιουργηθεί 
κλίμα άσκησης πίεσης πάνω στην Τουρκία για να υποχρεωθεί 
να επανέλθει στις ράγες του Κραν Μοντανά. Αλλιώς αυτή θα 
εκτεθεί ως αποκλειστική υπαίτιος για το αδιέξοδο. 
Ο Πρόεδρος όχι μόνο δεν έχει απαντήσει στην πρότασή μας, 
αλλά συνεχίζει να περιορίζεται σε επικοινωνιακή διαχείριση της 
κατάστασης χωρίς να αναλαμβάνει καμία ουσιαστική πρωτοβου-

λία. Η οριστική διχοτόμηση όμως ολοένα και πλησιάζει»!  
ΑΡΙΚΛΙ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ  
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΒΑΡΩΣΙ   
Οι δημόσιες περιουσίες στο Βαρώσι πρέπει να ανοίξουν για 
δημόσια χρήση, δήλωσε ο πρόεδρος του Κόμματος Αναγέννησης, 
Ερχάν Αρικλί, ο οποίος μετέβη με αντιπροσωπεία του κόμματός 
του στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Όπως είπε, «σε 
αυτές τις δημόσιες περιουσίες έχουν δικαίωμα και οι Τ/κ ως ένας 
από τους δύο ιδιοκτήτες του νησιού. Κανείς δεν μπορεί, ούτε τα 
ΗΕ, να μας εμποδίσουν να χρησιμοποιήσουμε αυτό μας το δι-
καίωμα». Όπως μεταδίδουν τ/κ ΜΜΕ, η αντιπροσωπεία του ΚΑ 
επιθεώρησε τις εργασίες που γίνονται εντός του Βαρωσιού από 
τον «δήμαρχο» Αμμοχώστου, Ισμαήλ Αρτέρ. Πρώτα, αναφέρεται, 
επισκέφθηκαν το μετζίτ (χώρο θρησκευτικής λατρείας) του Μπιλάλ 
Αγά, όπου οι εργασίες αναστήλωσης έχουν ολοκληρωθεί. 
Ο κ. Αρικλί που είναι και ο «αναπληρωτής πρωθυπουργός» και 

«υπουργός οικονομίας και ενέργειας» του ψευδοκράτους, είπε 
ότι το βακούφικο του Μπιλάλ Αγά δημιουργήθηκε το 1821 και 
στην έκταση γης που του ανήκει υπάρχουν το μετζίτ, 7 καταστή-
ματα, 2 καφενεία και ένα σπίτι. Η «διοίκηση» των βακούφικων, 
πρόσθεσε, θα κάνει «επείγουσες επισκευές στην ακίνητη περι-
ουσία αυτού του βακούφικου (του Μπιλάλ Αγά). Για να αποδεί-
ξουμε το γεγονός ότι το Βαρώσι είναι έδαφος βακουφίων, πρέπει 
να ξεκινήσουμε από το βακούφικο του Μπιλάλ Αγά».  
ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΤΑΡ  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ  
Την πρόταση για διορισμό ειδικού αντιπροσώπου (special 

envoy) στο Κυπριακό στο πλαίσιο της προσπάθειας για αναζή-
τηση κοινού εδάφους, ώστε η διαδικασία να επιταχυνθεί και να 
πάρει μια πιο σοβαρή τροπή, υπέβαλε στη συνάντηση στις Βρυ-
ξέλλες ο ΓΓ του ΟΗΕ, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ, λέγοντας ότι η τ/κ 
πλευρά θα την αξιολογήσει. 
Σε δηλώσεις μετά την επιστροφή του από τις Βρυξέλλες ανέφερε 
ότι το θέμα συζήτησε και με τις άλλες πλευρές ο κ. Γκουτέρες, 
την Τουρκία, την Ελλάδα και την ε/κ πλευρά. «Θα υπάρξει μια 
αξιολόγηση επ’ αυτού και θα δούμε το αποτέλεσμα», πρόσθεσε. 
Υπενθυμίζεται πρόσφατα πως ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι απέρριψε 
αυτή την πρόταση στην άτυπη συνάντηση της Γενεύης. 
Ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι ανέφερε στον ΓΓ πως επίσημες 
διαπραγματεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν «με την αποδοχή της 
κυριαρχικής μας ισότητας και του ίσου διεθνούς στάτους, όπως 
εκφράζεται στην πρόταση των 6 σημείων που του δώσαμε στη Γε-
νεύη». Ο κ. Γκουτέρες, όπως αναφέρει ο κ. Τατάρ, είπε πως στο 
πλαίσιο της αναζήτησης κοινού εδάφους, επιθυμεί να διορίσει ει-
δικό αντιπρόσωπο. «(Ο ΓΓ) θα αξιολογήσει εάν θα πραγματο-
ποιηθεί συνάντηση 5 + 1 στη Γενεύη μετά τις συναντήσεις στη 
Νέα Υόρκη όπου μας κάλεσε τον Σεπτέμβριο. Είναι ξεκάθαρο για 
μας ότι δεν τίθεται θέμα να περάσουμε σε επίσημες διαπραγμα-
τεύσεις», σημείωσε. Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι η συνάντησή του με 
τον κ. Γκουτέρες, που διήρκεσε λίγο περισσότερο από μισή ώρα, 
ήταν εποικοδομητική. Υποστήριξε ότι «είμαστε η μια πλευρά των 
ιδρυτικών μερών και γι’ αυτόν το λόγο όσο κυρίαρχοι είναι οι Ε/κ, 
τόσο κυρίαρχοι είμαστε κι εμείς».

ΑΚΕΛ: ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ 

Η οριστική διχοτόμηση, όμως, ολοένα και πλησιάζει!
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Στο λιμάνι Λεμεσού 
το αεροπλανοφόρο 

HMS Queen Elizabeth 
Το HMS Queen Elizabeth, 
το μεγαλύτερο πολεμικό 
πλοίο που κατασκευάστηκε 
ποτέ για το Βασιλικό Ναυτικό, 
ελλιμενίστηκε στο λιμάνι Λε-
μεσού, για να συμμετάσχει σε 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριο-
τήτων, σε συνεργασία με την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως 
αναφέρει ανακοίνωση της 
Βρετανικής Υπάτης Αρμο-
στείας, το HMS Queen Eliza-
beth ηγείται ενός στόλου εν-
νέα πλοίων (United Kingdom 
Carrier Strike Group - 
UKCSG) σε ένα ταξίδι 26.000 
μιλίων στη Μεσόγειο, τον Ιν-
δικό Ωκεανό και την Ανατολική 
Ασία. 

 Έχοντας αναχωρήσει από 
το Πόρτσμουθ στις 22 Μαΐου, 
ο στόλος πραγματοποιεί τη 
δεύτερη στάση του στην Κύ-
προ, μετά την αναχώρηση   
από το λιμάνι της Σικελίας 
στην Ιταλία. Στα κυπριακά 
ύδατα θα τον συνοδεύσουν 
μια ολλανδική φρεγάτα 
(HNLMS Evertsen) και ένα 
αμερικανικό πολεμικό (USS 
The Sullivans). 
Σε αυτό το παρθενικό επι-
χειρησιακό του ταξίδι, το HMS 
Queen Elizabeth ηγείται του 
στόλου, σε μια επιχείρηση η 
οποία ενσωματώνει το όραμα 
της κυβέρ- 
νησης του ΗΒ για μια Παγκό-
σμια Βρετανία (Global Bri-
tain), ενός ηγετικού κράτους 
της δυτικής συμμαχίας και 
ενός ενεργού και αξιόπιστου 
εταίρου στην Ανατολική Με-
σόγειο, προσθέτει η ανακοί-
νωση. 

«Η στάση στη Λεμεσό είναι 
ενδεικτική της διαρκούς ση-
μασίας της Κύπρου στην πε-
ριοχή, καθώς και του εύρους 
και του βάθους της διμερούς 
σχέσης ΗΒ–Κύπρου», σημει-
ώνεται. 
Η παραμονή του στόλου στο 
λιμάνι Λεμεσού, συνεχίζει η 
ανακοίνωση, αποτελεί επίσης 
σημαντική ευκαιρία ανάδειξης 
και ανάπτυξης της ισχυρής 
και δυναμικής αμυντικής συμ-
μαχίας ΗΒ - Κύπρου, και έρ-
χεται να προστεθεί στην περ-
σινή αποστολή του Βασιλικού 
Ναυτικού, της οποίας ηγείτο 
το HMS Albion, που συμμε-
τείχε στην 7η ετήσια άσκηση 
διαχείρισης κρίσεων ΝΕΜΕ-
ΣΙΣ, ενώ πρόσφερε παράλ-
ληλα ένα εκτενές εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα στην Εθνική 
Φρουρά και άλλους εταίρους 
στο νησί. 
Ο στόλος θα φιλοξενήσει εκ-
πρόσωπους της Κυβέρνη-
σης, της ΕΦ και του τομέα 
άμυνας και ασφάλειας, οι 
οποίοι θα έχουν την ευκαιρία 
να μάθουν περισσότερα για 
τα μαχητικά τύπου stealth πέ-
μπτης γενιάς, και να συνομι-
λήσουν με μερικά από τα 
1600 μέλη του πληρώματος. 
Επιπρόσθετα, ο στόλος θα 
συμμετάσχει  σε κοινές ασκή-
σεις με τις Βρετανικές Δυνά-
μεις στην Κύπρο.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΟΣΟΥΣ ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Από σήμερα, Πέμπτη 1 Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή 
το πολυναμενόμενο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Covid
Παρουσιάστηκε, σε κοινή συνέντευξη Τύπου του 

Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. 
Γιάννη Καρούσου, και του Υφυπουργού Έρευνας, Και-
νοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκου Κόκκινου, 
το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID, το οποίο 
και τίθεται επίσημα σε ισχύ σήμερα, 1η Ιουλίου 2021. 
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID απο-

τελεί την ψηφιακή απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβο-
λιαστεί κατά της νόσου COVID – 19, είτε νοσήσει και 
αναρρώσει από τη νόσο COVID – 19, είτε υποβληθεί 
σε εργαστηριακή εξέταση με αρνητικό αποτέλεσμα. Με 
διασυνοριακή ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και σε Ισλανδία, Νορβηγία 
και Λίχτενσταιν, το πιστοποιητικό στοχεύει στη διευκό-
λυνση της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας των 
πολιτών στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19. 
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπο-

ρεί να εκδοθεί σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, ενώ δια-
τίθεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική 
γλώσσα. Περιέχει κωδικό QR με ψηφιακή σφραγίδα 
που διασφαλίζει τη γνησιότητά του, η οποία και επαλη-
θεύεται μέσω σάρωσης του κωδικού. Όπως εξήγησε ο 
Υφυπουργός κ. Κόκκινος, μέσω της πανευρωπαϊκής 
πύλης που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπο-
ρούν να επαληθεύονται οι υπογραφές των πιστοποι-
ητικών που εκδίδονται από τα κράτη μέλη σε όλη την 
ΕΕ, ενώ όλα τα δεδομένα σχετικά με την υγεία παρα-
μένουν στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους που εξέ-
δωσε το πιστοποιητικό, διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
πολιτών. 
Όσον αφορά την Κύπρο, το Πιστοποιητικό μπορεί 

να εκδοθεί στις ακόλουθες 3 περιπτώσεις:  
- αν έχετε  εμβολιαστεί (με μία ή και δύο δόσεις) και 

έχει καταχωρηθεί στη σχετική βάση του Υπουργείου 
Υγείας. 

- εάν έχετε διαγνωστεί εργαστηριακά για τη νόσο 

COVID-19 με μοριακή μεθοδολογία (RT-PCR) και το 
αποτέλεσμα έχει δηλωθεί και καταχωρηθεί στη σχετική 
βάση του Υπουργείου Υγείας. 

- εάν έχετε υποβληθεί εντός των τελευταίων 7 ημερών 
σε εργαστηριακό έλεγχο COVID-19 με μέθοδο ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου (antigen rapid test) ή με μοριακή 
μεθοδολογία (RT-PCR) έχετε λάβει αρνητικό αποτέλε-
σμα και το αποτέλεσμα έχει καταχωρηθεί από το εργα-
στήριο στη σχετική βάση του Υπουργείου Υγείας.  
Παρακινούνται οι πολίτες που προτίθενται να ταξιδέ-

ψουν, να συμβουλευτούν τον ιστοχώρο/ εφαρμογή Re-
open EU (reopen.europa.eu) ή τις εθνικές Αρχές της 
χώρας προορισμού τους, για ενημέρωση αναφορικά 
με τις κατευθυντήριες γραμμές και ταξιδιωτικές οδηγίες 
της κάθε χώρας. 
Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID εκδί-

δεται μέσω της πλατφόρμας www.eudcc.gov.cy. Σύμ-
φωνα με τον Υφυπουργό, για πληροφόρηση και υπο-

στήριξη στη διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού, 
οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης για θέματα Covid-19, στο τηλ 1474, ενώ 
σε περίπτωση που δεν μπορούν να αποκτήσουν ηλε-
κτρονικά το πιστοποιητικό, μπορούν να επισκεφθούν 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) και τα Κέ-
ντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ), κατόπιν ραντεβού, για έκδοση 
του πιστοποιητικού τους. 
Ο Υπουργός Μεταφορών κ. Γιάννης Καρούσος κά-

λεσε τους πολίτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν άμεσα 
να επισκεφθούν την πλατφόρμα για εγγραφή, ενώ προ-
έτρεψε όσους πολίτες προτίθενται να ταξιδέψουν σε 
μεταγενέστερο στάδιο να εγγραφούν λίγες μέρες πριν 
την διενέργεια του ταξιδιού τους. Επισήμανε πως από 
την 1η Ιουλίου και για περίοδο έξι εβδομάδων θα ισχύει 
μία μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα επιτρέπεται 
η χρήση τόσο του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποι-
ητικού όσο και των πιστοποιητικών που χρησιμοποι-
ούνται μέχρι σήμερα. Υπογράμμισε, επίσης, ότι πα-
ράλληλα θα πρέπει να ακολουθείται η υφιστάμενη 
διαδικασία καταχώρησης των απαραίτητων στοιχείων 
από τους επιβάτες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Cyp-
rusFlightPass. 
Καταλήγοντας, ο κ. Καρούσος, τόνισε πως για να 

επανέλθουμε στην προ-κορωνοϊού εποχή δεν αρκεί 
μόνο η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστο-
ποιητικού COVID, καλώντας όσους πολίτες δεν εμβο-
λιάστηκαν να το πράξουν, ώστε να μπορέσουμε να 
στήσουμε ένα πραγματικό τοίχο προστασίας από τον 
κορωνοϊό και να επιστρέψουμε σύντομα σε συνθήκες 
κανονικότητας. 
Επισημαίνεται ότι στην ιστοσελίδα www.eudcc.gov.cy 

υπάρχουν συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις και εγχειρίδιο 
χρήσης για τους πολίτες, στα ελληνικά και αγγλικά. Το 
πιστοποιητικό τίθεται επίσημα σε εφαρμογή από αύριο, 
1η Ιουλίου 2021.

ΑΚΕΛ

Πρόταση για δημιουργία κεντρικού 
φορέα στεγαστικής πολιτικής

Το ΑΚΕΛ επανέφερε την πρότασή του για τη δημιουργία κεντρικού 
φορέα στεγαστικής πολιτικής, με στόχο την προώθηση νέων σχεδίων 
τα οποία θα εστιάζονται στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώ-
ματα και ιδιαίτερα τους νέους. 
Ο συντονιστής του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΚΕΛ, Χά-

ρης Πασιάς, σχολιάζοντας την πρόσφατη αύξηση του οικοδομικού 
κόστους κατά 20%, επεσήμανε ότι έρχεται να προσθέσει στα τεράστια 
προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα χαμηλά και μεσαία εισοδη-
ματικά στρώματα στην απόκτηση ιδιόκτητης στέγης. Υπέδειξε επίσης 
ότι τα σχέδια της κυβέρνησης εστιάζονται στους λεγόμενους κανόνες 
της αγοράς και δεν μπορούν να προσφέρουν πραγματική στήριξη 
σε χιλιάδες εργαζόμενους από τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά 
στρώματα καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
των δανειοδοτήσεων. 
Ο Χ. Πασιάς επανέλαβε την πάγια θέση του ΑΚΕΛ ότι το ζήτημα 

της στέγασης και της εξασφάλισης αξιοπρεπούς διαβίωσης αποτελεί 
καθολικό δικαίωμα, το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται μέσα από μία 
ολοκληρωμένη και κοινωνικά προσανατολισμένη στεγαστική πολιτική. 
Για το λόγο αυτό, πρόσθεσε, «προτάσσουμε την ανάγκη δημιουργίας 
ενός κεντρικού φορέα στεγαστικής πολιτικής, ο οποίος θα παρακο-
λουθεί συστηματικά τα ζητήματα στέγασης και θα υλοποιεί κοινωνικά 
στεγαστικά προγράμματα». Υπέδειξε επίσης ότι «απαιτείται σχεδια-
σμός και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης με φορείς 
υλοποίησης την κεντρική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση». 
Ο συντονιστής του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής του ΑΚΕΛ προ-

ειδοποίησε ότι «αν η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει τις 
διαστάσεις που παίρνει σήμερα το πρόβλημα της στέγασης στην 
Κύπρο, περιμένοντας τους νόμους της αγοράς να δώσει λύσεις, τότε 
θα μετατρέψει με μαθηματική ακρίβεια την απόκτηση ιδιόκτητης στέ-
γης σε προνόμιο για τους λίγους. Αυτό που απαιτείται», πρόσθεσε,

Συμμετοχή Βρετανών 
αλεξιπτωτιστών σε 
μεγάλη άσκηση 
στην Ιορδανία 
με ορμητήριο 

τη βάση Ακρωτηρίου 
Σε άσκηση προσομοίωσης 
επίθεσης σε πόλη, που διε-
ξήχθη σε έρημο έξω από το 
Αμμάν της Ιορδανίας, συμμε-
τείχαν τα ξημερώματα της Τε-
τάρτης 24/6 Βρετανοί αλεξι-
πτωτιστές από τη βάση 
Ακρωτηρίου. 
Η άσκηση έγινε από κοινού 
με τον ιορδανικό στρατό με 
σκοπό «να δείξει σε αντιπά-
λους, όπως η Ρωσία με τα 
συμφέροντά της στη Συρία, 
τις ικανότητες (της Βρετανίας) 
και τη δέσμευση στην Ιορδα-
νία», όπως αναφέρει η Daily 
Telegraph που είχε αποκλει-
στική πρόσβαση στην επιχεί-
ρηση. 
Οι περίπου 150 Βρετανοί 
στρατιώτες από την 16η Τα-
ξιαρχία Αεροπορικών Κατα-
δρομών επιβιβάστηκαν για 
την επιχείρηση σε δύο μετα-
γωγικά αεροσκάφη τύπου C-
130 Hercules που έχουν 
βάση στο Ακρωτήρι. 
Ο Υφ. Άμυνας της Βρετανίας 
Τζέιμς Χίπι είπε ότι η κοινή 
άσκηση με την Ιορδανία, στα-
θερή σύμμαχο στη Μέση Ανα-
τολή, δείχνει την «εντυπω-
σιακή ικανότητα» των 
βρετανικών δυνάμεων να επι-
χειρούν σε πολλαπλά μέτωπα 
και σε σκληρές συνθήκες.

Ν. ΚΙΖΙΛΓΙΟΥΡΕΚ

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής η παράνομη 
χορήγηση υπηκοοτήτων 
στα κατεχόμενα

Με γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευ-
ρωβουλευτής κ. Κιζίλγιουρεκ ανέδειξε το ζήτημα της δημογρα-
φικής αλλοίωσης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας με την χο-
ρήγηση παράνομων υπηκοοτήτων της λεγόμενης ‘ΤΔΒΚ’. 
Ο κ. Κιζίλγιουρεκ τόνισε ότι πρόσφατα υπάρχει μια αυξανό-

μενη τάση να δοθούν υπηκοότητες σε Τούρκους πολίτες. Αυτό 
αποτελεί μια ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στην πολιτική 
βούληση των Τουρκοκυπρίων. 
Στην ερώτηση του ο ευρωβουλευτής επισήμανε ότι οι ενέρ-

γειες αυτές της Τουρκίας και της υποτελής σε αυτή διοίκηση 
στο βορρά, μετατρέπουν το βόρειο τμήμα της Κύπρου (έδαφος 
της ΕΕ) σε ενδοχώρα της Τουρκίας και στοχεύουν στην κατα-
στροφή των προοπτικών επανένωσης της Κύπρου. 
Τέλος, ο κ. Κιζίλγιουρεκ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να λάβει μέτρα για να σταματήσει αυτή η παράνομη δράση και 
να προστατεύσει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, αλλά και 
την προοπτική της επανένωσης της Κύπρου.



Tον Ιανουάριο του 2012, περίπου στις 04:30 τα 
ξημερώματα, και κατόπιν μια πολύωρης  
παρακολούθησης που έκανε, ο δράστης μπήκε 

από μια μπαλκονόπορτα στην Εθνική Πινακοθήκη,  
κρύφθηκε πίσω από την γυψοσανίδα στην οποία  
βρίσκονταν τοποθετημένα τα δύο έργα, αγνόησε τον 
συναγερμό που είχε σηκώσει "στο πόδι" τους φύλακες 
και μόλις βρήκε την ευκαιρία βούτηξε τους πίνακες του 
Πικάσο και του Μοντριάν και ένα σχέδιο θρησκευτικής 
απεικόνισης του Ιταλού Γουλιέλμο Κάτσια που  
απέσπασε βιαστικά και κατέστρεψε την ίδια νύχτα. 
Ο 49χρονος είναι ελαιοχρωματιστής στο επάγγελμα. 
Είναι ένας χωρισμένος πατέρας δύο παιδιών που  
δηλώνει παθιασμένος με την τέχνη και ταξίδευε συχνά 
σε Ολλανδία και Αγγλία. "Κατά καιρούς είχαμε  
πληροφορίες. Ερευνήθηκαν μέχρι την τελευταία που 
είχαμε αποτέλεσμα. Ήταν χρέος τιμής να επιστρέψει 
στη θέση του", ανέφεραν οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ που 
αποκάλυψαν ότι όπως ομολόγησε ο δράστης,  
παρακολουθούσε επί έξι μήνες την Εθνική Πινακοθήκη 
πριν επιχειρήσει εκείνο το βράδυ να εισβάλλει και να 
κλέψει τους πίνακες. Μάλιστα, είπε στους αξιωματικούς 
ότι είχε παρατηρήσει πότε πηγαίνουν για κάπνισμα οι 
φύλακες, πού βρίσκονταν στο χώρο της Πινακοθήκης 
γυψοσανίδες και ποια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη 
ώρα για να τρυπώσει στο χώρο. 
 
Συνολικά αφαίρεσε: 
-Ένα πίνακα ζωγραφικής, λάδι σε μουσαμά, διαστά-
σεων 56 Χ 40, του Ισπανού ζωγράφου Pablo Picasso 
που φιλοτεχνήθηκε το έτος 1939 και απεικονίζει γυναι-

κείο κεφάλι. 
Το έργο αυτό αποτέλεσε το 1949 δωρεά του καλλιτέχνη 
προς τον Ελληνικό λαό, σαν τιμητική προσφορά για 
την γενναία αντίσταση του κατά την διάρκεια της  
ναζιστικής κατοχής, στο πλαίσιο της δωρεάς έργων 
Γάλλων καλλιτεχνών. 

-Ένα πίνακα ζωγραφικής, λάδι σε μουσαμά,  
διαστάσεων 35 Χ 44, του Ολλανδού ζωγράφου Piet 
Mondrian που φιλοτεχνήθηκε το έτος 1905 και  
απεικονίζει ανεμόμυλο κατά μήκος ποταμού. 
Το έργο αυτό αγοράσθηκε το 1963 από τον Αλέξανδρο 
Παππά και αποτέλεσε δωρεά προς την Εθνική  
πινακοθήκη. 
-Ένα έργο σε χαρτί, πέννα με αραιωμένη σέπια, δια-
στάσεων 27 Χ 16,8 του Ιταλού Guglielmo Caccia  

(Moncalvo) και απεικονίζει τον Άγιο Diego de Alcala σε  
έκσταση με την Αγία Τριάδα και τα σύμβολα του  
πάθους. Το έργο απετέλεσε δωρεά το 1907 του  
Γρηγορίου Μαρασλή προς την Εθνική πινακοθήκη.  
Ως πολύ μεγάλη επιτυχία, χαρακτήρισε ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη Μ. Χροσοχοΐδης την εξιχνίαση 
της υπόθεσης, κατά τη σημερινή κοινή συνέντευξη  
Τύπου με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.  
Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Π. 
Τζεφέρης τόνισε ότι ήταν θέμα τιμής για την Ελληνική 
Αστυνομία η εξιχνίαση της κλοπής και η επιστροφή 
των πινάκων στην Εθνική Πινακοθήκη, ενώ επισήμανε 
ότι υπήρχε συνεργασία της ΕΛΑΣ με ξένες αστυνομικές 
Αρχές. 
 
Παράλληλα, ο επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας Γρ. Ζαχαράκης 
τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο 49χρονος συλληφθείς για 
την κλοπή, που είναι οικοδόμος στο επάγγελμα,  
διέπραξε μόνος του την κλοπή, σημειώνοντας  
χαρακτηριστικά ότι παρακολουθούσε επί έξι μήνες την 
Εθνική Πινακοθήκη και γνώριζε τα πάντα.  
Ο δράστης -που έχει ομολογήσει- διατηρούσε τους δύο 
πίνακες τους τελευταίους δύο μήνες συσκευασμένους 
σε ρεματιά στην Κερατέα. Υπενθυμίζεται ότι η κλοπή 
είχε γίνει στις 9 Ιανουαρίου 2012.
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κλοπή του αιώνα: 49χρονος ελαιοχρωματιστής ο ληστής του Πικάσο και του Μοντριάν

Σε μοριακό ή rapid test με αρνητικό 
αποτέλεσμα κατά τις τελευταίες 48 
ώρες θα πρέπει να υποβάλλονται 

όσοι επιθυμούν να εισέρχονται στους 
μεικτούς εσωτερικούς χώρους από τις 
15 Ιουλίου.  Συγκεκριμένα μετά τη θέ-
σπιση του Freedom Pass των 150 ευρώ 
στους νέους, η κυβέρνηση προχώρησε 
στην ανακοίνωση μίας σειράς προνο-
μίων στην εστίαση και στην διασκέδαση.  
Στην ουσία, οι επιχειρηματίες καλούνται 
να επιλέξουν είτε μία Covid free επιχεί-
ρηση, είτε αυστηρότερα πρωτόκολλα λει-

τουργίας, από τις 15 Ιουλίου. Πόσο όμως 
στοιχίζει ένα rapid test για όσους επιλέ-
ξουν να μην εμβολιαστούν;  Τα rapid test 
που διενεργούνται από τα κλιμάκια του 
ΕΟΔΥ κοστίζουν 20 ευρώ.  Δεδομένου 
λοιπόν πως ένας καφές κοστίζει περίπου 
4 ευρώ, για τους μη εμβολιασμένους ου-
σιαστικά θα κοστίζει… 24 ευρώ, καθώς 
θα πρέπει να πληρώσουν και 20 ευρώ 
για ένα rapid test.  Υπενθυμίζεται πως η 
διενέργεια rapid test μπορεί να γίνεται 
από ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποι-
ούς με βάση την τροπολογία του Υπουρ-
γείου Υγείας που κατατέθηκε κατά τη δια-
δικασία ψήφισης του νομοσχεδίου για τη 
δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.  
Έτσι όλοι όσοι δεν διαθέτουν πιστοποι-
ητικό νόσησης ή εμβολιασμού θα πρέπει 
να κάνουν μόνο rapid η PCR τεστ προ-
κειμένου να εισέλθουν στους χώρους 
που μπορούν να παρευρίσκονται και εμ-
βολίασμένοι και ανεμβολίαστοι.

Η Εισαγγελία Ανηλίκων αποφάσισε 
να λάβει την επιμέλεια της μικρής 
Λυδίας η οικογένεια της μητέρας 

της, Καρολάιν.  Αφαιρείται προσωρινά 
και η γονική μέριμνα από τον Μπάμπη  
Αναγνωστόπουλο. Η οικογένεια της  
αδικοχαμένης Καρολάιν που θα αναλάβει 
τελικά την επιμέλεια της μικρής Λυδίας, 
όπως προβλέπει η εισαγγελική από-
φαση. Οι γονείς του καθ’ ομολογία δο-
λοφόνου θα μπορούν να βλέπουν το 
μωρό 5 ημέρες τον μήνα, 10 το πρωί με 
2 το μεσημέρι, στην Αλόννησο.  Στόχος 
της Εισαγγελίας Ανηλίκων ειναι η δια-
σφάλιση της ομαλής σωματικής και ψυ-

χικής διάπλασης του βρέφους. Για το 
λόγο αυτό αποφασίστηκε να διαβιβαστεί 
ο φάκελος στην Εισαγγελία Βόλου, η 
οποία θα παρακολουθεί την άσκηση της 
καλής επιμέλειας στην ενός έτους Λυδία. 
Η απόφαση που ελήφθη αποτελεί μία 
προσωρινή ρύθμιση, αφού οι δύο  
πλευρές δεν έχουν έρθει σε συμφωνία 
για το μέλλον του βρέφους. Παρά το 
καλό κλίμα που επικρατούσε στις μεταξύ 
τους συζητήσεις, η μητέρα της Καρολάιν 
ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του  
μωρού. Στόχος της μητέρας είναι η Λυδία 
να ζήσει στην Αλόννησο μαζί με τους 
παππούδες της, οι οποίοι έχουν επιλέξει 
το νησί ως μόνιμη κατοικία τους τα  
τελευταία χρόνια. Μάλιστα, μετά την  
υποβολή σχετικού υπομνήματος στην  
Εισαγγελίας Ανηλίκων, ο πληρεξούσιος 
δικηγόρος, Θαν. Χαρμάνης, είχε δηλώσει 
χαρακτηριστικά ότι το νησί “είναι το κα-
ταλληλότερο περιβάλλον, καθώς στη μεν 
Αθήνα η μικρή Λυδία θα είναι η κόρη του  
δολοφόνου, στην Αλόννησο το παιδί που 
έχασε τη μανούλα του”.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Στην οικογένεια της Καρολάιν η επιμέλεια της  
μικρής Λυδίας

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Προνόμια: Καφές 4 ευρώ για τους εμβολιασμένους 
και… 24 για τους ανεμβολίαστους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 17,1% η ανεργία στην 
Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο

O αριθμός των ανέργων 
ανήλθε σε 745.414 άτομα, πα-
ρουσιάζοντας μείωση κατά 
0,6% σε σχέση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο ενώ σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους δεν 
παρατηρείται σημαντική μετα-
βολή. Στο 17,1% έφτασε η 
ανεργία κατά το πρώτο τρί-
μηνο του 2021, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής. Το ποσοστό 
ανεργίας κατά το προηγού-
μενο τρίμηνο (Δ’ 2020) και 
κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους (Α’ 2020) 
ήταν 16,2%. Ο αριθμός των 
απασχολουμένων ανήλθε σε 
3.625.061, άτομα παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά 6,5%, σε 
σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο και κατά 5,9%, σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους. περισ-
σότερο από το 50% των απο-
δοχών τους.Ο αριθμός των 
ανέργων ανήλθε σε 745.414 
άτομα, παρουσιάζοντας μεί-
ωση κατά 0,6% σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο ενώ 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του προηγούμενου έτους 
δεν παρατηρείται σημαντική 
μεταβολή. Το ποσοστό ανερ-
γίας το α΄ τρίμηνο 2021 ανήλθε 
σε 17,1%. Το ποσοστό ανερ-
γίας κατά το προηγούμενο τρί-
μηνο (Δ’ 2020) και κατά το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προ-
ηγούμενου έτους (Α’ 2020) 
ήταν 16,2%. Τα άτομα που δεν 
περιλαμβάνονται στο εργατικό 
δυναμικό, ή «άτομα εκτός του 
εργατικού δυναμικού», δηλαδή 
τα άτομα που δεν εργάζονται 
ούτε αναζητούν εργασία, ανήλ-
θαν σε 4.700.344 άτομα. Ειδι-
κότερα, τα άτομα εκτός του ερ-
γατικού δυναμικού κάτω των 
75 ετών, ανήλθαν σε 
3.507.973 άτομα. Το ποσοστό 
τους αυξήθηκε κατά 7,7% σε 
σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο και κατά 5,9% σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους.
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ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η βρετανική Κυβέρνηση φέρεται να έχει απο-
φασίσει πως η επίδειξη αποδεικτικού εμβολια-
σμού κατά του κορωνοϊού δεν θα είναι τελικά 
υποχρεωτική για την είσοδο πολιτών σε μαζι-
κές εκδηλώσεις, όπως μουσικά φεστιβάλ και 
αθλητικές διοργανώσεις. 
Σύμφωνα με την Daily Mail, θα εναπόκειται 

στους διοργανωτές τέτοιων καλλιτεχνικών και 
αθλητικών εκδηλώσεων να ζητούν ή όχι από 
τους κατόχους εισιτηρίων πιστοποιητικά εμβο-
λιασμού. Αναμένεται π.χ. να απαιτείται απο-
δεικτικό εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ για την 
είσοδο σε ποδοσφαιρικούς αγώνες της Premier 
League. 
Η απόφαση αναμένεται να τεθεί σε εφαρ-

μογή από την ημέρα κατάργησης των τελευ-
ταίων περιοριστικών μέτρων, στις 19 Ιουλίου. 
Την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Sun αναφέρει 

ότι μετά τις 19 Ιουλίου θα καταργηθεί η υπο-
χρέωση δεκαήμερης απομόνωσης για τους πο-
λίτες που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα κορωνοϊού, εφόσον είναι 
πλήρως εμβολιασμένοι. Η υποχρέωση απο-
μόνωσης θα αντικατασταθεί από την υποχρέ-

ωση ενός γρήγορου διαγνωστικού τεστ επί 
δέκα ημέρες. 
Από τον Σεπτέμβριο, εξάλλου, αναμένεται 

να αντικατασταθεί με καθημερινά τεστ και η 
υποχρέωση δεκαήμερης απομόνωσης για μα-
θητές που θα έρχονται σε επαφή με επιβεβαι-
ωμένο κρούσμα. 
Οι αποφάσεις αυτές καθίστανται πιο εύκολες 

για την Κυβέρνηση Τζόνσον μετά την υποστή-
ριξη που φέρεται να εξέφρασε στο Υπουργικό 
Συμβούλιο ο αρχίατρος Αγγλίας καθηγητής, 
Κρις Γουίτι, για την άρση των εναπομείναντων 
περιορισμών στις 19 Ιουλίου. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο καθηγητής 

Γουίτι είπε στους Υπουργούς ότι μπορούν να 
προσφέρουν στους πολίτες μεγαλύτερες ελευ-
θερίες το καλοκαίρι ενόψει ενός «πολύ πιο δύ-
σκολου» χειμώνα. 
Το σχέδιο άρσης των περιορισμών βασίζεται 

στο γεγονός ότι παρά τις σημαντικές αυξήσεις 
των κρουσμάτων κορωνοϊού λόγω της μετάλ-
λαξης Δέλτα, οι αυξήσεις σε νοσηλείες και θα-
νάτους παραμένουν πολύ χαμηλότερες, λόγω 
των εμβολίων.

Χωρίς πιστοποιητικά εμβολιασμού 
τελικά η είσοδος σε εκδηλώσεις

ΣΤΟΥΣ 49,5 ΒΑΘΜΟΥΣ Ο ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Σχεδόν 50 Βαθμούς Κελσίου έδειξε χθες ο 
υδράργυρος στη Βρετανική Kολούμπια με το 
φονικό κύμα καύσωνα να συνεχίζει να πλήττει 
την επαρχία του Καναδά από την περασμένη 
Παρασκευή, οδηγώντας στο θάνατο τουλάχι-
στον 233 ανθρώπους. 
Η επικεφαλής των ιατροδικαστών της κανα-

δικής επαρχίας τόνισε ότι ο αριθμός των θα-
νάτων εξαιτίας του πρωτοφανούς καύσωνα εί-
ναι «χρονικά άνευ προηγουμένου». Η Λίζα 
Λαπόιντ επισήμανε στο CNN ότι οι καναδικές 
αρχές κατέγραψαν από την περασμένη Παρα-
σκευή έως και τη Δευτέρα τουλάχιστον 233 θα-
νάτους επισημαίνοντας ότι «αυτός ο αριθμός 

θα αυξηθεί καθώς τα δεδομένα συνεχίζουν να 
ενημερώνονται». 
Οι ιατροδικαστές συλλέγουν τώρα πληρο-

φορίες για να προσδιορίσουν τα αίτια θανάτου 
και αν ο καύσωνας, όπως επισημαίνουν, έχει 
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο. 
Η έκθεση των ατόμων στον καύσωνα μπορεί 

να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο, ιδιαίτερα 
σε ηλικιωμένα άτομα, βρέφη και μικρά παιδιά 
όπως και άτομα με χρόνια νοσήματα. 
Επιπλέον, οι καναδικές αρχές έχουν παρα-

τηρήσει μία αύξηση στους αιφνίδιους θανάτους 
στο Βανκούβερ, και το προάστιό του, Μπέρ-
ναμπι. «Δεν έχουμε βιώσει ποτέ κάτι τέτοιο 
στο Βανκούβερ», δήλωσε ο υπεύθυνος σχέ-
σεων των μέσων ενημέρωσης «Sgt», Στιβ Άντι-
σον στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.  
Το περασμένο Σάββατο, ο υδράργυρος στο 

κέντρο του Βανκούβερ έφθασε τους 37 βαθ-
μούς Κελσίου, την Κυριακή τους 37,5 Βαθμούς 
Κελσίου και τη Δευτέρα και τους 38, 6 Βαθμούς 
Κελσίου. Στην καναδική πόλη Σάρεϊ καταγρά-
φηκαν 35 αιφνίδιοι θάνατοι από την περασμένη 
Δευτέρα, σύμφωνα με το CNN. Στην πόλη 
Μπέρναμπι, η αστυνομία κατέγραψε πάνω 
από 34 αιφνίδιους θανάτους από την Δευτέρα. 

«Βλέπουμε ότι ο καύσωνας καθιστά ευεπί-
φορους κυρίως τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλι-
κιωμένους και όσους έχουν υποκείμενα νοσή-
ματα. Είναι επιτακτική ανάγκη να προσέχουμε 
ο ένας τον άλλο κατά τη διάρκεια αυτής της 
ακραίας ζέστης», επισημαίνει ο Μάικ Καλάντζ 
αναφερόμενος στην κατάσταση επικρατεί στο 
Μπερνάμπι.

Καυσωνάς - φονιάς στοίχισε τη ζωή 
σε 233 ανθρώπους στον Καναδά!



Συγκινητική́ ανταπόκριση από́ την Άννα 
Βισ́ση, καθως́ και από ́τα ξενοδοχεία Amara 
& Elysium στο κάλεσμα για στήριξη και των 

9 ειδικών σχολείων που λειτουργούν στην Κύπρο 
στο Gala dinner στις 8 Ιουλίου. Καθώς οι  
προετοιμασίες για την ξεχωριστή́ βραδιά́ που 
διοργανώνεται από́ τον κ. John  Christodoulou 
και το Φιλανθρωπικό́ Ίδρυμα Yianis Christodoulou 
Foundation, προς όφελος των παιδιών που  
φοιτούν και στα 9 δημοσία ειδικά ́σχολεία Κύπρου 
σε συνεργασία με τους οικείους συνδέσμους  
γονέων κορυφώνονται, το Ίδρυμα θα ήθελε να 
ευχαριστήσει όλες τις εταιρείες και τα άτομα για 
τη θερμή́ τους στήριξη.  
Η εθελοντική́ συμμετοχή́ της εξαιρετικής  
καλλιτέχνιδας, της αγαπημένης Άννας Βισ́ση που 
θα τραγουδήσει στη φιλανθρωπική́ εκδήλωση  
αφιλοκερδώς τιμά́ ιδιαίτερα το Ίδρυμά Yianis 
Christodoulou Foundation.  
To Ίδρυμα απευθύνει θέρμες ευχαριστίες στη  
διεύθυνση του Ξενοδοχείου Amara για την  
ευγενική́ προσφορά́ του δείπνου και των ποτών, 
χωρίς οποιαδήποτε χρέωση, καθώς και για την 
συνεισφορά́ τους στη δημοπρασία. Τόσο το  
Ξενοδοχείο Amara όσο και το Ξενοδοχείο Elysium 
έχουν προσφέρει διαμονή́ για 2 βραδιά και  
περιποίηση στο Spa για 2 άτομα που θα  
δημοπρατηθούν κατά ́τη διάρκεια της εκδήλωσης.  
To Ίδρυμα Yianis Christodoulou Foundation και 
ο κ. Christodoulou προσωπικά́ θα ήθελαν να εκ-
φράσουν τη βαθιά́ εκτίμησή τους για την κίνηση 
αυτή́.  
Ο κ. Christodoulou ανέφερε ότι «σε τέτοιες  
πρωτοβουλίες όλες οι συνεισφορές είναι πολύτι-
μες και εκτιμώνται πάρα πολύ́, αφού́ δείχνουν ότι 
οι Κύπριοι μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους για να στηρίξουν και τα εννιά́ ειδικά́ σχολεία, 
στα οποία θα δοθούν όλα τα χρήματα που θα 
συγκεντρωθούν».  Το Ίδρυμα εκφράζει επίσης, 
τις ευχαριστίες του προς τη ‘Μαρίνα Λεμεσού’ για 
τη φιλοξενία του σκάφους Zeus δωρεάν.   
Εκτός από τα πιο πάνω, και καθώς το Yianis 
Christodoulou Foudnation είναι ανοιχτό́ σε  
περισσοτέρους χορηγούς, θα ήθελε να εκφράσει 
τη μεγάλη του εκτίμηση στους ακόλουθους:  
Alassia NewShips Management Inc., JETSHUT-
TLE, Amara Hotel, KEO 

Bank of Cyprus, Limassol Marina, Canary  
Riverside Hotel (Auction prize) 
Marina Vernicos Photography (Auction prize), 
Christian Moore (Auction prize), Marketway Ltd, 
Cyprus Seeds (Collaborators), NAGA Markets 
Europe Ltd, David Coulthard (Auction prize), ONE 
Light Ltd, Digital Tree Ltd 
Prevention at Sea, Elysium Hotel, United Signals, 
Heathgrove Estates Ltd 
Safe Bulkers, Inc., H.S. Data Ltd, Stelios  
Philanthropic Foundation, IMH Ltd, TechLink Ltd, 
Iron FX, Zuri-Invest AG.Πέρα από ́τους πιο πάνω, 
αρκετοί́ άλλοι χορηγοί́ θα ανακοινωθούν κατά́ τη 
διάρκεια καθώς και μετά από την εκδήλωση. 

To Φιλανθρωπικό ́Ίδρυμα ευχαριστεί ́επίσης τους 
χορηγούς που προσεφέραν δώρα για τη  
δημοπρασία: 
1. Τον πρωταθλητή́ Formula 1 David Coulthard 
για τα μαθήματα karting και το δείπνο για δυο 
άτομα στο Μονακό μαζί́ με τον John Christodou-
lou. 
2. Τη Marina Vernicos για την καλλιτεχνική́  
φωτογραφία περιορισμένης εκτύπωσης που θα 
δοθεί́ διά χειρός στις 9 Ιουλίου από την καλλιτέ-
χνιδα 
3. Την καταξιωμένη τραγουδίστρια Άννα Βίσση 
για το δείπνο και τη βραδινή́ έξοδο στο Μονακό 
μαζί́ με τον κ. John Christodoulou στις 26  
Σεπτέμβριου 2021 
4. Τον κ. Christian Moore για την παραχώρηση 
της περιορισμένης έκδοσης αφίσας με την  
υπογραφή́ του καταξιωμένου Roger Moore, ως 
James Bond 007. 
5. Τη διεύθυνση των ξενοδοχείων Amara and Ely-
sium για την προσφορά́ 2 ξεχωριστών διανυκτε-

ρεύσεων για 2 βράδια καθώς και πρόσβαση με  
περιποίηση στο Spa για 2 άτομα στο Amara Hotel 
Limassol και καθώς και στο Elysium Hotel Pa-
phos 
6. Το Yianis Group για τη διαμονή́ για ένα Σ/Κ για 
δυο άτομα στην προεδρική́ σουίτα του ξενοδο-
χείου Canary Riverside Plaza στο Λονδίνο. 
7. Tην εταιρεία JETSHUTTLE για την προσφορά́ 
2 θέσεων σε 
Τονίζεται ότι πρωταρχικός στόχος του Φιλανθρω-
πικού́ Ιδρύματος Yianis Christodoulou Foundation 
είναι η παροχή́ στήριξης και βοήθειας σε παιδιά́ 
και νέους που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, 
μέσα από́ την κάλυψη του κόστους κατασκευής 
διαφόρων έργων προς όφελος των παιδιών  
αυτών. Σημειώνεται ότι όλα τα λειτουργικά́ έξοδα 
του Ιδρύματος καλύπτονται πλήρως από το Yianis 
Group και τον κ. John Christodoulou.  
Η φιλανθρωπική́ αυτή́ βραδιά́ θα πραγματοποι-
ηθεί́ στις 8 Ιουλίου στην Κύπρο, στο yacht Zeus. 
Το Φ.Ι. Yianis Christodoulou Foundation και ο 
Ιδρυτής του κ. John Christodoulou ανέλαβαν την 
πρωτοβουλία να στηρίξουν και τα 9 ειδικά́ σχολεία 
που λειτουργούν στην Κύπρο ώστε να αναβαθ-
μίσουν τις εγκαταστά-σεις τους και να βελτιώσουν 
τις υπηρεσίες που παρέχονται σε παιδιά ́με ειδικές 
ικανότητες ή και αναπηρίες.  
Η πρωτοβουλία αυτή ́σχετίζεται άμεσα με τη διορ-
γάνωση κατά́ την περσινή́ σχολική́ χρονιά́ του 
Παγκύπριου Διαγωνισμού HANDS UP FOR ALL 
αναμεσά στα ειδικά ́σχολεία και την συνολική ́βρά-
βευσή τους. Μέσα από́ τη συνεργασία αυτή́  
διαπιστωθήκαν και οι συνέχεις απαιτήσεις που 
υπάρχουν ώστε τα σχολεία να μπορούν να αντα-
ποκριθούμε στις συγκεκριμένες ανάγκες των  
παιδιών με αναπηρίες ή/ και ειδικές ικανότητες.  
Ως εκ τούτου, στόχος αυτής της πρωτοβουλίας 
είναι η στήριξη των 9 δημοσιών ειδικών σχολείων 
στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες για 
το Φιλανθρωπικό́ Ίδρυμα ‘Yianis Christodoulou 
Foundation’, μπορείτε να επισκεφθείτε την  
επίσημη ιστοσελίδα https://www.yianischristo-
douloufoundation.com  
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε: Facebook: 
https://www.facebook.com/YCFoundationCy/  

και το Instagram 
https://www.instagram.com/ycf_cyprus. 
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Ζωή μας είναι, σαν τροχός, με πολλαπλές 
λουρίδες. Σαν το βιβλίο ακριβώς – που  

γράφονται λεπτομερώς,   
τα πάντα σε σελίδες.   

Για να γυρίζει ομαλώς, θέλει γερές ακτίνες,  
αθόρυβα και συνεχώς, - ο άξονας ναν’ λαδε-

ρός, Ισόμετρες τες μοίρες!  
Υπάρχει οικογένεια, πλησίον και φιλία,  

Φύση, Αρχές και Ηθική – Αγραφοί Νόμοι και 
Γραφτοί, κόσμος και κοινωνία!  

Της κριτικής η ζυγαριά – δεν είναι δόξα και  
λεφτά, Απλά, δικαιοσύνη.  

Ούτε δυο μέτρα και σταθμά – δικάζει πάντα 
ηθικά, σκέψεις και πράξεις κρίνει!  

Για αυτό λοιπόν προσεχτικά, σ’ όλες μας τες 
κινήσεις, να μη βαρεί η ζυγαριά – πάντα στην 

ίδια την μεριά,  
ζωή να την γνωρίσεις!  

Ισοζυγισμένος τροχός, παντοτινά γυρίζει,  
με ένα φύσημα απλό – παίρνει στροφές εις 

τον μοχλό, το μέλλον καθορίζει!  
Πραγματικά τριγύρω μας, ο πειρασμός μεγά-
λος αισθήματα μας κυβερνά – χρώματα και 

αγαθά, εμπόδια και σάλος!  
Του Βίου το Κατάστιχο, έχει πολλές χρεώσεις,  
Μύριες, αμέτρητές - σαν μέρες ατέλειωτες,  

πλήθος υποχρεώσεις!!  
Καλλιώρα εις τόν άνθρωπό, που τα’χει κατα-
φέρει να έβρει τέλος Ευτυχές – σ ’αποστολές 

του τες πτυχές, χωρίς να υποφέρει!!  
Να ζει ζωή Ειρηνική – Συνείδηση αρμονική,  

Κύμματα Ευτυχίας,  
Ν’ αντέχει με υπομονή – ότι του στέλλει η ζωή,  

με πνεύμα Ηρεμίας!!!

Του Βίου μας Κατάστιχο

Γωνιά Ποίησης ΤΗΕ YIANIS CHRISTODOULOU FOUNDATION: ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ 

Tου  
Ειρήναρχου  
Στεφάνου
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Το χειρότερο σενάριο για τον τουρισμό της 
Κύπρου και της Ελλάδας επιβεβαιώθηκε 
την περασμένη εβδομάδα, με την βρετα-

νική κυβέρνηση να αποφασίζει τη διατήρηση των 
δύο χωρών – όπως και των περισσότερων ευ-
ρωπαϊκών προορισμών – στην «πορτοκαλί» 
(amber) ταξιδιωτική λίστα, η οποία συνεπάγεται 
δεκαήμερη καραντίνα κατά την επιστροφή και 
υποβολή σε σειρά ιδιαιτέρως δαπανηρών τεστ 
ανίχνευσης κορωνοϊού. Μοιραία, η θερινή τουρι-
στική περίοδος θα πρέπει να θεωρείται, σε με-
γάλο βαθμό, χαμένη. 
 
Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ της 
«Παροικιακής» της 10ης Ιουνίου, όπου  
βρετανικές πηγές είχαν, κατ’ ουσίαν, προεξοφλή-
σει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα δεν θα υπάγονταν 
στην «πράσινη» κατηγορία του λεγόμενου  
συστήματος «φωτεινού σηματοδότη» (traffic 
light). Παράλληλα, προκαλεί «πονοκέφαλο» στις 
κυβερνήσεις αλλά και στον τουριστικό και  
ταξιδιωτικό κλάδο των δύο χωρών, καθώς το με-
γαλύτερο μέρος του καλοκαιριού έχει, πλέον, χα-
θεί, ως προς τις αφίξεις Βρετανών τουριστών. 

Ακόμη και αν οι δύο χώρες προστεθούν στην 
«πράσινη» λίστα κατά την επόμενη αξιολόγηση 
(δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά δεν είναι βέ-
βαιο), οι αλλαγές θα ισχύσουν μετά τις 20 Ιουλίου. 
Συνεπώς, μετά τον Μάιο και τον Ιούνιο, «χάνεται» 
πλέον και ο Ιούλιος. Η κατάσταση αυτή δεν θα 
αλλάξει ακόμη και στην περίπτωση που επιτρα-
πεί η επιστροφή στη Βρετανία χωρίς την  
υποχρέωση καραντίνας για όσους προέρχονται 
από «πορτοκαλί» χώρες και έχουν κάνει και τις 
δύο δόσεις των εμβολίων. Και αυτό, διότι η σχε-
τική απόφαση αναμένεται να ισχύσει το νωρίτερο 
στα τέλη του Ιουλίου, αν όχι τον Αύγουστο. 

Ξενοδόχοι και τουριστικοί πράκτορες στην Κύπρο 
εξέφρασαν, μιλώντας στην «Παροικιακή», την 
απογοήτευση αλλά και την απόγνωσή τους. 
«Όσο οι Βρετανοί τουρίστες εξακολουθούν να  
είναι αποκλεισμένοι από τις αγορές μας, τόσο το 
ενδεχόμενο του οικονομικού ολέθρου γίνεται πιο 
ορατό», είπε χαρακτηριστικά ένας τουριστικός 
πράκτορας.  

Σημειώνεται ότι το 33,5% των τουριστών 
(1.330.635) που επισκέφθηκαν την Κύπρο το 
2019 (τελευταία «κανονική» χρονιά, πριν από 

την πανδημία), προέρχονταν από το Ηνωμένο 
Βασίλειο. Αντιστοίχως, η Ελλάδα προσέλκυσε 
3,5 εκατ. Βρετανούς τουρίστες. Σύμφωνα με  
ξενοδόχους, πολλοί Βρετανοί που είχαν κάνει 
κράτηση ελπίζοντας ότι οι κυπριακοί και ελληνικοί 
προορισμοί θα «ανοίξουν» μέσα στον Ιούνιο, 
προχωρούν τώρα σε ακυρώσεις των πακέτων 
που είχαν κλείσει ή σε μετάθεσή τους για το 2022. 

Την οργή τους εκφράζουν, όμως, και οι Βρετανοί 
τουριστικοί και ταξιδιωτικοί παράγοντες.  
Υπενθυμίζεται ότι η Μάλτα ήταν η μοναδική χώρα 
που αναβαθμίστηκε από την «πορτοκαλί» στην 
«πράσινη» λίστα δίχως «αστερίσκους». Και αυτό, 
διότι η Μαδέιρα, οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η  
Καραϊβική τοποθετήθηκαν στην λεγόμενη «πρά-
σινη υπό επιτήρηση» λίστα, γεγονός που σημαί-
νει ότι μπορεί να υποβιβαστούν ξανά στην «πορ-
τοκαλί» κατηγορία πριν από την επόμενη 
προγραμματισμένη αναθεώρηση. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ  
Ο’ Λίρι σχολίασε ότι η περιορισμένη διεύρυνση 
της «πράσινης» λίστας συνιστά «βήμα προς τη 
σωστή κατεύθυνση», πρόσθεσε ωστόσο ότι 
«προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση». Η ταξιδιωτική 
βιομηχανία διερωτάται «γιατί η Κύπρος, τα ελλη-
νικά νησιά και τα Κανάρια Νησιά δεν προστέθη-
καν στην πράσινη λίστα, καθώς τα ποσοστά 
κρουσμάτων κορωνοϊού εκεί είναι εξίσου χαμηλά 
με εκείνα της Μάλτας και των Βαλεαρίδων», είπε 
ο κ. Ο’ Λίρι.  

Η EasyJet σχολίασε ότι οι αποφάσεις «δεν είναι 
αρκετά φιλόδοξες», καλώντας την κυβέρνηση να 
εντάξει ορισμένα ελληνικά νησιά στην «πράσινη» 
λίστα. Από την πλευρά της, η Virgin Atlantic  
σχολίασε ότι οι ανακοινώσεις «δεν προχωρούν 
αρκετά μακριά». Παράλληλα, ο διευθύνων  
σύμβουλος της British Airways Σον Ντόιλ  
προειδοποίησε ότι ο κλάδος «δεν θα αντέξει ένα 
ακόμη χαμένο καλοκαίρι», ενώ η διευθύνουσα 
σύμβουλος του Συνδέσμου Διαχείρισης Αεροδρο-
μίων Κάρεν Ντι σχολίασε ότι οι ελάχιστες  
προσθήκες στην πράσινη λίστα «δεν σηματοδο-
τούν την ουσιαστική επανεκκίνηση που χρειάζεται 
η αεροπορική βιομηχανία». 

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων την περα-
σμένη εβδομάδα, ο βουλευτής του Εργατικού 
Κόμματος Μπεν Μπράντσο, παρατήρησε: «Τις 

τελευταίες επτά ημέρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
η αναλογία κρουσμάτων κορωνοϊού και πληθυ-
σμού είναι 97 ανά 100.000 κατοίκους. Στην Ελ-
λάδα, η αναλογία είναι 31, ενώ στα νησιά είναι 
πολύ χαμηλότερη. Στην Ιταλία, είναι 13. Στη Γερ-
μανία, είναι 8. Παρόλα αυτά, όσοι φτάνουν εδώ 
από αυτές τις χώρες, έχοντας όλοι αρνητικό PCR 
τεστ, πρέπει να κάνουν καραντίνα 10 ημερών. 
Είναι πιο λογικό από υγειονομικής απόψεως να 
μπαίνει σε καραντίνα κάποιος που ταξιδεύει από 
το Ίλινγκ στο Έξετερ από κάποιον που ταξιδεύει 
από την Ιταλία, τη Γερμανία ή τη Μάλτα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο!». Και πρόσθεσε: «Οι κυβερνητικές 
αποφάσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα στατι-
στικά στοιχεία ή τη δημόσια υγεία, αλλά είναι κα-
θαρά πολιτικές και έχουν να κάνουν με την επι-
βολή ελέγχου». Η επόμενη αναθεώρηση της 
ταξιδιωτικής λίστας που καταρτίζει η βρετανική 
κυβέρνηση είναι προγραμματισμένη για τις 15 
Ιουλίου, αλλά οι αλλαγές θα ισχύσουν στις 20 ή 
21 του μήνα.      

Προς κατάργηση της καραντίνας 
για τους εμβολιασμένους 

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς 
ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προτίθεται να κα-
ταργήσει την υποχρέωση δεκαήμερης καραντίνας 
για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από «πορ-
τοκαλί» χώρες και είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 
Επιπλέον, αναμένεται να άρει την υποχρέωση 
υποβολής τους στα περιβόητα τεστ της δεύτερης 
και όγδοης ημέρας, τα οποία ενδέχεται να αντι-
κατασταθούν για τους εμβολιασμένους από ένα 
μόνο τεστ μετά την άφιξη. Ο υπουργός δεν προσ-
διόρισε πότε θα ισχύσουν τα νέα μέτρα.  

Πάντως, βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το πιθα-
νότερο είναι να τεθούν σε ισχύ από τον Αύγουστο 
ή, το νωρίτερο, μετά τα μέσα του Ιουλίου.  
Ο κ. Σαπς σχολίασε ότι υπάρχουν ακόμη ορι-
σμένα εκκρεμή ζητήματα, όπως το αν θα εμβο-
λιάζονται και τα παιδιά, αλλά και ο τρόπος με τον 
οποίον όσοι προέρχονται από το εξωτερικό (και 
άρα δεν έχουν εμβολιαστεί μέσω του NHS) θα 
αποδεικνύουν την κατάσταση εμβολιασμού τους. 

Μιλώντας στο BBC, ο υπουργός προειδοποίησε 
ότι δεν μπορεί να παράσχει «εγγυήσεις» ότι θα 
μπορέσουμε να ταξιδέψουμε φέτος το καλοκαίρι, 
σημειώνοντας ότι «η κατάσταση μπορεί να  
αλλάξει σχετικά γρήγορα». Υπερασπιζόμενος τις 
αποφάσεις της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι  
βασίζονται στα επιστημονικά δεδομένα στα οποία 
περιλαμβάνονται δείκτες όπως το αν τα κράτη 
δημοσιεύουν τις μεταλλάξεις του κορωνοϊού που 
προκύπτουν, τα επίπεδα του εμβολιασμού του 
πληθυσμού κ.ά. 

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ,  
επικαλούμενη τη ραγδαία εξάπλωση της  
μετάλλαξης Δέλτα στο Ηνωμένο Βασίλειο,  
πρότεινε να μπαίνουν σε υποχρεωτική καραντίνα 
οι Βρετανοί ταξιδιώτες που ταξιδεύουν σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η πρότασή 
της δεν μοιάζει να υιοθετείται.  

Επί του παρόντος, όσοι από τη Βρετανία  
ταξιδεύουν στην Ελλάδα και την Κύπρο δεν  
υποβάλλονται σε καραντίνα. Αντιθέτως, η Ιταλία 
επιβάλλει πενθήμερη καραντίνα στις βρετανικές 
αφίξεις, ενώ άλλες χώρες επιτρέπουν την είσοδο 
μόνο στους πλήρως εμβολιασμένους.

Παραμένουν εκτός «πράσινης» ταξιδιωτικής λίστας Κύπρος και Ελλάδα

«Χάθηκε» και ο Ιούλιος - βαρύ πλήγμα για τον τουρισμό
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Το ΑΚΕΛ ιστορική ανάγκη 
Tου  
Βασίλη Κωστή

Το πρωτεύον, το δευτερεύον, το τριτεύον, και 
το τελευταίο, μα όλα αλληλένδετα και ενίοτε,  
ανάλογα με τις συνθήκες, τις συντυχίες και τον 
συσχετισμό δυνάμεων, ακόμα και το τελευταίο 
μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο και την  
κρίσιμη ώρα να γείρει την πλάστιγγα, μια άστοχη, 
άκαιρη δήλωση, μια μικροκομπίνα οικονομική, 
πολιτική ή άλλη. 
Ο διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός που στηρί-
ζεται αυστηρά στην επιστήμη, η φιλοσοφία μας, 
η ιδεολογία μας, που μας ανοίγει  δρόμους για 
νέες σκέψεις, νέες προσεγγίσεις, νέους τρόπους 
επικοινωνίας, νέες μεθόδους δράσης. Δύσκολους 
δρόμους, μα σίγουρους δρόμους, φτάνει εμείς 
να είμαστε αυθεντικοί, διαφανείς, αδιάφθοροι, 
ελεύθεροι ΑΝΘΡΩΠΟΙ. 
Ναι, ναι, νέες σκέψεις, συμφωνώ. Πρωτοπόρες 
σκέψεις που να ανταποκρίνονται στην σύγχρονη 
πραγματικότητα. 
Είμαι υπέρ, τα πάντα ρει. Αλλά, να μην  χάσουμε 
και τα μυαλά μας. Πολλά έχουν αλλάξει.  
Η τεχνολογική και η ψηφιακή επανάσταση  
άλλαξαν τις μορφές όχι, όμως, το περιεχόμενο 
των  κοινωνικό-οικονομικών συστημάτων. 
Να σταματήσουν οι κάθε λογής κατά φαντασίαν 
επιστήμονες και ειδικοί να σαλαβατούν.  
Ο καπιταλισμός και ο ιμπεριαλισμός δεν άλλαξαν. 
Όχι μόνο άθικτοι έμειναν, μα και χειρότεροι έγιναν, 
τρισχειρότεροι. 
Λοιπόν, νέες σκέψεις θέλουμε, χρειαζόμαστε,  
χωρίς να τρέφουμε ψευδαισθήσεις για τον χαρα-
κτήρα και τα όρια του συστήματος - πάντα, πάντα 
χωρίς ψευδαισθήσεις για το τι μπορούμε ν' αλ-
λάξουμε, για το τι μπορεί ρεαλιστικά ν' αλλάξει. 
Δεν αγωνιζόμαστε για ριζική κοινωνική αλλαγή. 
Άλλο είναι το σημερινό στάδιο του αγώνα μας, 
άλλα και τα καθήκοντα και οι στόχοι μας.  
Είμαστε και υπό κατοχή. Να μην το ξεχνάμε. 
Ζούμε πλάι στην Τουρκία. Στυγνή πραγματικό-
τητα, δύσκολοι καιροί.Ε, δεν εγκαταλείπουμε και 
το όραμα μας για μια δίκαιη κοινωνία και δεν ανα-
ζητούμε νέους ιδεολογικούς δρόμους, νέες  
ιδεολογικές κατευθύνσεις. Δεν χαντακωνόμαστε. 
Ναι, νέες σκέψεις, νέες αντιλήψεις, νέες προσεγ-
γίσεις, μα οι αναλύσεις, οι εκτιμήσεις, τα συμπε-
ράσματα να στηρίζονται στην επιστήμη και σε  

καμία περίπτωση όχι σε ιδεαλιστικές ασκήσεις 
του μυαλού ή σε ψευδοφιλοσοφίες του κάθε  
ανήσυχου που δεν έχει το γνώθι σαυτόν.  
Νέες σκέψεις στηριγμένες σε αρχές, σε αξίες, σε 
επιστημονικά δεδομένα, σε ορθή ανάλυση και 
εκτίμηση της κοινωνικό-οικονομικής και πολιτικής 
κατάστασης μα και των συντυχιών και των  
συσχετισμών δυνάμεων, δημοκρατικοί τρόποι 
δουλειάς, σεβασμός και εκτίμηση στους  
συνεργάτες μας και στους συμμάχους μας,  
συλλογικότητα  και πετάμε τον ατομικισμό μαζί 
με τον χυδαίο υλισμό στον κάλαθο των αχρή-
στων, πρώτα και κύρια ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ στο σπίτι 
μας πριν μιλήσουμε για αξιοκρατία στην κυπριακή 
κοινωνία που δεν υπάρχει και εξαιτίας μας 
(δεν μοιράζουμε με τους άλλους τις θέσεις στις 
διάφορες επιτροπές, ένα σου ένα μου, κανεί τζιαι 
εν κόκκαλα!)διαφάνεια  στα οικονομικά μας,  
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε όλα και φύγαμε για την μεγάλη 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ στο κόμμα, στην ΠΕΟ, στην 
ΕΚΑ, στην ΠΟΒΕΚ, στην ΠΟΓΟ, στην ΕΔΟΝ, 
στην Προοδευτική, στις οργανώσεις καθηγητών 
και δασκάλων, στις οργανώσεις ανθρώπων της 
τέχνης και των γραμμάτων, στους συλλόγους, σε 
όλες τις οργανώσεις, χώρους και τόπους  που 
έχουμε συμμετοχή και δράση, στις πόλεις και στα 
χωριά, και στο εξωτερικό που ζουν Κύπριοι,  
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. 
Φύγαμε, πάμε για την μεγάλη ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
που την έχει ανάγκη ο λαός και ο τόπος. 
Να μην ξεχνάμε ότι θα δουλέψουμε δημοκρατικά 
με σεβασμό και εκτίμηση, 
ΠΛΑΤΥΤΗΤΑ δεν τα θέλουμε όλα δικά μας,  
καθοδηγούμε, δεν ποδηγετούμε, είμαστε καλά 
διαβασμένοι, πείθουμε με επιχειρήματα, δεν επι-
βάλλουμε επειδή έλαχε να έχουμε την πλει-
οψηφία, μα πάνω απ' όλα πείθουμε με τις πράξεις 
μας, με το έργο μας, με το ΗΘΟΣ, την ΑΚΕΡΑΙ-
ΟΤΗΤΑ και την ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ μας. 
Θα επανακτήσουμε το ηθικό πλεονέκτημα που 
κληρονομήσαμε από τους πρωτοπόρους και το 
χάσαμε. 
Το ηθικό πλεονέκτημα, το πιο ισχυρό όπλο μας 
στον αγώνα μας για τα λαϊκά δίκαια. Οι πρωτο-
πόροι το κέρδισαν, το κατέκτησαν με  στερήσεις, 
δοκιμασίες, σκληρούς αγώνες και θυσίες. 

Οι πρωτοπόροι φωτίζουν άπλετα τους δρόμους 
μας! Το ΑΚΕΛ αποτελεί ιστορική ανάγκη και δεν 
θα σβήσει. Παρόλη την μεγάλη υποχώρηση, το 
ανορθωτικό κόμμα των Κυπρίων εργαζομένων 
παραμένει η πιο γνήσια κυπριακή παλλαϊκή  
πατριωτική δύναμη, η πιο γνήσια κυπριακή  
παλλαϊκή πατριωτική έπαλξη. 
Το ΑΚΕΛ εσωτερικά, μέσα, χρειάζεται να είναι 
ένα σφιχτοδεμένο, πειθαρχημένο  
κόμμα και την ίδια ώρα πραγματικά   
δημοκρατικό.Το ΑΚΕΛ εξωτερικά και ιδιαίτερα σε 
σχέση με τον αγώνα μέσα από τη Βουλή και όχι 
μόνο, πρέπει να κάνει άνοιγμα. 
Αυτό καθορίζεται και από το στάδιο του αγώνα 
και τους στόχους. Δεν πάμε για κοινωνική αλλαγή. 
Για την ώρα αυτό δεν είναι παρά όνειρο θερινής 
νυκτός. Άνοιγμα, άνοιγμα, άνοιγμα, για να  
προσελκύσει, να φέρει κοντά αξιόλογους ανθρώ-
πους από τον χώρο της Αριστεράς, μα και του 
ευρύτερου προοδευτικού δημοκρατικού χώρου. 
Το ΑΚΕΛ να γίνει πόλος έλξης για προοδευτικούς 
ανθρώπους. Να γίνει πόλος έλξης για ανθρώπους 
από όλες τις κοινωνικές τάξεις, ανθρώπους που 
θέτουν το συλλογικό  συμφέρον του τόπου πάνω 
από τον ατομικισμό. Σε σχέση με την Κεντρική 
Επιτροπή που τα περισσότερα μέλη της είναι  
έμμισθοι του κόμματος ή έμμισθοι οργανώσεων 
του κόμματος.Κάποιοι λένε ότι τα μέλη αυτά δεν 
είναι αυτοδύναμα, αυτοτελή, εξαρτώνται από το 
κόμμα, είναι εξαρτημένα από το κόμμα, όπως 
λέμε εξαρτημένες χώρες. 
Δύο σημεία. 
▪�Ακόμα και αν δεχτώ ότι είναι εξαρτημένα τα μέλη 
αυτά θα έλεγα ότι και οι εξαρτημένοι μπορούν να 
ξυπνήσουν και να δουν ότι οι αναγκαίες αλλαγές 
στο κόμμα  είναι και προς το συμφέρον τους άστε 
που γιατί να μην δουν και το  συλλογικό  
συμφέρον. 
 ▪�Αλλά από ποιο κόμμα είναι εξαρτημένοι οι  
έμμισθοι του κόμματος και των οργανώσεών του; 
Ποιο είναι το κόμμα από το οποίο εξαρτώνται; 
Αυτοί οι εξαρτημένοι έμμισθοι δεν είναι μέρος, 
κομμάτι του κόμματος, όπως και τα μέλη που δεν 
είναι έμμισθοι; Το κόμμα είναι κάτι άλλο; Το κόμμα 
δεν είναι κάτι άλλο, όλοι αυτοί, έμμισθοι και μη, 
είναι το κόμμα. Το κόμμα δεν είναι οτιδήποτε άλλο, 

αυτό είναι. Και σε κόμματα που πραγματοποί-
ησαν επαναστάσεις η πρωτοπορία ήταν έμμισθοι, 
επαγγελματίες επαναστάτες. 
Από τα σπίτια τους ή από τις δουλειές τους θα 
οργάνωναν και θα καθοδηγούσαν την επανά-
σταση; Δεν νομίζω να είναι αυτό το πρόβλημα.  
Δηλαδή αν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δεν 
είναι έμμισθοι τα πράγματα θα είναι καλύτερα; 
Δεν λέω όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής 
να είναι έμμισθοι, αλλά όχι να το κάνουμε θέμα 
αρχής η πλειοψηφία να μην είναι έμμισθοι.  
Υπόψη και με την προϋπόθεση ότι το κόμμα έχει 
σωστή γραμμή συν αξιοκρατία και εσωτερική  
δημοκρατία, σίγουρα και πειθαρχία. Το θέμα  
περισσότερο ιδεολογικό, κατά την κρίση μου. 
Όσοι έμμισθοι μπορούν να είναι καθοδηγητικά 
στελέχη, καλώς. Όσοι απλώς σκέφτονται με  
δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία να έχουν γραφει-
οκρατικά καθήκοντα. Δεν είναι μόνο μέλη της  
Κέντρικης Επιτροπής. Αναζητούν και τα δημόσια 
αξιώματα καλλιεργώντας έτσι τον παραγοντισμό.  
Όταν ο έθελοντης βλέπει τον έμμισθο να θέτει 
στόχο ζωής το δημόσιο αξίωμα, για ποια  
καθοδήγηση μιλάμε ή ποια πρότυπα καλλιερ-
γούμε στο κόμμα… Τι να πω για  την οικογενει-
οκρατία; Μικραίνει το κόμμα με τέτοιες συμπερι-
φορές αφού για να επιβάλλεις τους δικούς σου, 
δεν πρέπει να έχουν ανταγωνισμό (αξιοκρατία)  
ή εύκολα να τους πακετάρει (πχ ιδεολογικά αστα-
θής, μη ξεκάθαρος στο κυπριακό κλπ κλπ.). 
Ένα από τα σημαντικά που πρέπει πάντα να 
προσέχει το κόμμα, είναι να μην είναι τέτοιος ο 
μισθός και τα ωφελήματα των έμμισθων, ώστε 
να γίνονται προνομιούχοι. Πρέπει φυσικά να τους 
εξασφαλίζεται μια άνετη ζωή και θέλουμε να τους 
βλέπουμε σαν επαγγελματίες που αφιερώνονται 
στην υπηρεσία των βασικών στόχων του  
κόμματος. Τους θέλουμε να ‘ναι υπόδειγμα,  
παράδειγμα, πρότυπο ακέραιων, ανιδιοτελών  
ανθρώπων που ξεχωρίζουν για τις θυσίες και την 
προσφορά τους.Τους θέλουμε να ‘ναι ανένδοτοι 
αγωνιστές που να εμπνέουν και να καθοδηγούν 
τον λαό, ιδιαίτερα τους νέους.  
Στα καθοδηγητικά όργανα είναι φυσικό να  
συμμετέχουν τα έμμισθα στελέχη, γιατί αυτοί είναι 
που τραβούν καθημερινά κουπί. 



 
Της Έλισσας   
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου 

Πώς νιώθει 
ένας Άν-
θρωπος πα-

γιδευμένος σε μιασχέση, πριν  
δολοφονηθεί; Όταν ιδιαίτερα είσαι ένα 
μικρό κοριτσάκι και ζεις σε ένα ροζ 
συννεφάκι… Ο πρίγκιπας με ένα 
άσπρο άλογο, που μεταφρασμένο 
στις σημερινές αλήθειες είναι ο  
πιλότος με το ελικόπτερο που  
γυροφέρνει το σχολείο της μέχρι να 
την κατακτήσει. Ένας μεγάλος έρωτας 
από τα 15 της χρόνια! Μιλώντας με 
μια φίλη ψυχολόγο, μού δίνει στο πι 
και φι το προφίλ του κοριτσιού  που 
βρέθηκε σε ένα ροζ συννεφάκι… 
Ένας νέος άνθρωπος ξεκινάει τη ζωή 
του με χρωματιστά όνειρα, αισιοδοξία,  
ανάλαφρη διάθεση, πίστη στον εαυτό 
του, νιώθοντας έρωτα, πάθος,  
έκσταση, μια υπέροχη αίσθηση για 
την καλή του τύχη και για τις  
δυνατότητες μιας υπεροχής ζωής που 
ανοίγονται μπροστά του…Ένας νέος 
άνθρωπος που πίστεψε στον θεό του 
έρωτα. Που άνοιξε τα φτερά του για 
ένα μαγικό ταξίδι παρέα με τον  
«τέλειο» σύντροφο. Όχι. Δεν τη  
θάμπωσαν τα λεφτά. Την μάγεψαν οι 
εκδηλώσεις του έρωτα.  
Οι παθιασμένες εκφάνσεις του έρωτα 
του άλλου έκαναν μια νέα κοπέλα να 
διαμορφώσει την ατομική της  
ταυτότητα αποκλειστικά μέσω της 
σχέσης της: Αντί να είναι η ίδια αστέρι 
λαμπερό έγινε αστέρι ετερόφωτο,   
δανείστηκε τη λάμψη του άλλου. Αντί 
να επενδύσει στο να γίνει η ίδια ο εαυ-
τός της, με τις σπουδές, τις παρέες, 
τα χόμπι, τα ενδιαφέροντα, τις  
εμπειρίες, την προσωπική της εξέλιξη, 
έπεσε στα δίχτυα του έρωτα, την  
άρρητη δήλωση «εγώ σε αγαπάω  
περισσότερο από ότι αγαπάς εσύ τον 
εαυτό σου» και την υπόσχεση «εσύ 
θα ζήσεις τη ζωή σου, ζωή  
χαρισάμενη, αλλά αποκλειστικά μέσα 
από εμένα και τη δική μου ζωή».  
Κανένας γονιός και καμία φίλη δε 
μπορούν να βάλουν φρένο στο  
πείσμα, την πίστη, το συναισθηματικό 
τσουνάμι του έρωτα που θολώνει την 
ορθή κρίση και τη λογική της  
ερωτευμένης. Η ερωτευμένη θέλει να 

ζήσει τη ζωή της. Αλλά χωρίς εμπει-
ρίες και με την αφέλεια του  
απόλυτου,παντοτινού, ανυπέρβλητου 
έρωτα που είναι σημαντικότερος από 
τον ίδιο της τον εαυτό δεν αντιλαμβά-
νεται την παγίδα. Δε φαντάζεται την 
καθημερινότητα. Δεν περιμένει τη 
ρουτίνα. Το χειρότερο - δεν αντιλαμ-
βάνεται τον χαρακτήρα και τα ελατ-
τώματα του  
άλλου. Ζει το παραμύθι του έρωτα με 
προσήλωση, πίστη και αισιοδοξία. 

Ύστερα  έρχεται η ανώμαλη  
προσγείωση στην πραγματικότητα. 
Επιλόχειος κατάθλιψη. Μωρό με τις 
φυσιολογικές αλλά ασταμάτητες  
ανάγκες του. Καθημερινότητα  
Ρουτίνα. Ελαττώματα του  
συζύγου. Προβλήματα σχέσης.  
Πουθενά να πιαστείς: κοινωνική και 
συναισθηματική απομάκρυνση από 
τους οικείους Καυγάδες.  
Απότομη προσγείωση σε μια ζωή που 
δε θυμίζει σε τίποτα τα όνειρα και τις 
φαντασιώσεις. Συναισθηματική φυ-
λακή. Καμία διέξοδος Ψυχικός  
πόνος. Εξαπάτηση: τίποτα δεν είναι 
όπως φαίνεται. Προδοσία: ο έρωτας 
του είναι φυλακή και όχι αγάπη.  
Έλλειψη επικοινωνίας. Θλίψη.  
Απελπισία. Απόγνωση 

Και όταν πάει να ανοίξει την πόρτα 
για να φύγει -τίτλοι τέλους.  
Ας αναπαυθεί η πονεμένη της ψυχή. 
Ας βρει βάλσαμο.   

Ας γίνει Άγγελος…  

H ιστορία πίσω από τη δολοφονία της 
Καρολάιν δεν είναι μια οποιαδήποτε 
εγκληματική ενέργεια με θύμα μια  
μικρή μανούλα που αφήνει ένα  
παιδάκι ενός έτους. Από μόνος του ο 
φόνος είναι τόσο τραγικός, το μεγά-
λωμα ενός αθώου παιδιού είναι  
τραγικότερο χωρίς την αγκαλιά της 
μητέρας του και η αποκάλυψη σε λίγα 
χρόνια της αλήθειας στο παιδί για το 
συμβάν… το τραγικότατο!  

Σκιαγραφώντας το προφίλ του  
Μπάμπη θα έλεγα σίγουρα ότι είναι 
ένα χειριστικό άτομο και νάρκισσος. 
Πολύ πραγματικά άσχημος  
χαρακτηρισμός… η λέξη χειριστικός…  
Ο νάρκισσος; Δεν υπάρχει χειρότερο 
είδος ανθρώπου! Οι χειριστικοί άν-
θρωποι έχουν τελειοποιήσει την τέχνη 

του δόλου. Μπορεί να φαίνονται  
αξιοσέβαστοι και ειλικρινείς, αλλά 
πολύ συχνά αυτό είναι απλά ένα  
προσωπείο. Είναι ένας τρόπος να 
σας προσελκύσουν και να σας  
παγιδέψουν σε μια σχέση, πριν  
δείξουν το αληθινό τους πρόσωπο. 
Οι χειριστικοί άνθρωποι δεν ενδιαφέ-
ρονται πραγματικά για εσάς παρά 
μόνο σαν μέσο που θα τους  
επιτρέψετε να αποκτήσουν τον έλεγχο 
πάνω σας, ώστε να γίνετε ένας  
άβουλος συνεργάτης στα σχέδιά τους. 
Έχουν διάφορους τρόπους να το  
κάνουν αυτό…Θα παίρνουν συχνά 
αυτό που λέτε ή κάνετε και το  
αντιστρέφουν, έτσι ώστε αυτό που  
είπατε και κάνατε, μετά βίας να  
φαίνεται αναγνωρίσιμο σε σας.  
Θα προσπαθήσουν να σας  
μπερδέψουν, ίσως ακόμα και να σας 
κάνουν να αισθανθείτε ότι να είστε 
τρελοί. Διαστρεβλώνουν την αλήθεια 
και μπορούν να καταφύγουν στο 
ψέμα αν αυτό υπηρετεί το σκοπό 
τους. 

Οι χειριστικοί άνθρωποι μπορούν να 
παίξουν το θύμα και να σας κάνουν 
να φαίνεστε ότι είστε εσείς που  
προκαλέσατε το πρόβλημα το οποίο 
ξεκίνησαν αλλά δεν θα αναλάβουν την 
ευθύνη. Μπορεί να φαίνονται  
παθητικά επιθετικοί ή καλοί για ένα 
λεπτό και απόμακροι το επόμενο, για 
να σας κάνουν να αναρωτιέστε ώστε 
έτσι να τρέφονται από τους φόβους 
και τις ανασφάλειες σας. Σας προκα-
λούν συχνά να πάρετε αμυντική 
στάση. Μπορούν επίσης να είναι εξαι-
ρετικά επιθετικοί και κακοί, καταφεύ-
γουν σε προσωπικές επιθέσεις και 
επικρίσεις, επιδιώκοντας να επιτύ-
χουν αυτό που θέλουν. Εκφοβίζουν 
και απειλούν και δεν θα χαλαρώσουν 
ούτε θα τα παρατήσουν μέχρι να σας 
εξαντλήσουν. Την Καρολάιν όχι μόνο 
την εκφόβιζε αλλά και την σκότωσε! 

Στο συζυγοκτόνο μπορεί κανείς να 
βρει και πολλά ναρκισσιστικά  
χαρακτηριστικά.  Αυτά κι αν είναι  
πρόβλημα γιατί ο ναρκισσισμός είναι 
μια ψυχολογική διαταραχή. Πρώτο και 
καλύτερο το ΨΕΜΑ!  

«Όταν θέλουμε να ελέγξουμε τους αν-
θρώπους, δεν υπάρχει καλύτερο μέσο 
από τα ψέματα. Επειδή, βλέπετε, οι 
άνθρωποι ζουν μέσα από τις πεποι-
θήσεις τους και οι πεποιθήσεις μπο-
ρούν να χειραγωγηθούν. Η δύναμη 
χειρισμού των πεποιθήσεων είναι το 
μόνο πράγμα που μετράει».  
Michael Ende.
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Τα γλυκά και τα πικρά νερά «Δάσκαλε που δίδασκες  
και νόμο δεν εκράτεις» 

 
Του Γιώργου Α. Σάββα  
 

Γράφθηκαν τόσα 
και τόσα για την 
κρίση COVID-19 

που κυριολεκτικά, 
ακόμη μαστίζει κάθε 
χώρα και κάθε άτομο 
στην γη. Όλοι μας περι-

μένουμε να επανέλθει κάποια ομαλό-
τητα, μα όσο και αν προσπαθήσουμε, 
ακόμη δεν φθάσαμε στο σημείο που 
θα πούμε “Δόξα τω Θεώ νικήσαμε τον 
ιόν.” 
Δεν είναι μόνο αυτό γεγονός στο ότι 
ακόμη υπάρχουν κάποιοι που αν και 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι άνω των 
150.000 ατόμων έχουν χάσει την ζωή 
τους, εν τούτοις ακόμη συνεχίζουν να  
αρνιούνται να πάρουν έστω και μία 
δόση εμβολίου, αφού ξαφνικά έχουν 
γίνει «ειδικοί» σε τέτοια θέματα και  
διερωτώμαι στ’ αλήθεια αν τους κατέχει 
η επιπολαιότητα η άγνοια  γύρω από  
τέτοια σοβαρά θέματα.  
Χωρίς ντροπή προτρέπουν  και άλ-
λους να μη φοράνε μάσκες.  Μα είναι 
δυνατό να υπάρχουν τέτοιου είδους 
χαρακτήρες.  
Αν δεν  θέλουν να πάρουν το εμβόλιο 
δικαίωμα τους, μα τι δικαίωμα όμως 
έχουν να προτρέπουν τους άλλους να 
μην το πάρουν  το εμβόλιο  και  
ταυτόχρονα να διαδίδουν ένα σωρό  
αναλήθειες γύρω από τυχόν συμπτώ-
ματα,  μετά από τόσα δισεκατομμύρια  
που έχουν πάρει  τα εμβόλια.  Αυτά 
για την συμπεριφορά των πιο πάνω, 
και τώρα  βλέπουμε πολίτες   που σώ-
νει και καλά να  θέλουν να ταξιδεύσουν 
σε άλλες χώρες που έχουν είτε το κόκ-
κινο φως η το πορτοκαλί που ακόμη 
από ώρα σε ώρα και αυτές που είναι 
κάτω από το πράσινο να αλλάξει σε 
κόκκινο και θα διερωτάται  σε τι βοη-
θούν αυτοί με τέτοια κατά την γνώμη 
μου απαράδεκτη συμπεριφορά.  
Μα μήπως είναι καλύτερη η συμπερι-
φορά  μερικών  πολιτικών η Υπουργών 
μέσα στο Συντηρητικό κόμμα; 
Να αρχίσουμε από τον Μπόρις Τζόν-
σον,  που οι απαράδεκτες πράξεις του  
στοίχισαν πολύ ακριβά στον κάθε πο-
λίτη της χώρας, αλλά  όχι καλύτερα να 
τον αφήσω τον Τζόνσον  διότι δεν του 
αξίζει ούτε λεπτό να διαθέσω για τέτοιο 
άτομο. 
Μα ας πάμε στον Cummings (he does 
not know if he is coming or going) μα 
και ούτε η πολίτική της Κυβέρνησης 
που όλο και αποφεύγει να λύση  τα 
πολλά και καυτά προβλήματα. 
Μα η όλη συμπεριφορά του  
Matt Hancock, και  ποιος ακόμη ανέ-
χεται τέτοια απαράδεκτη συμπεριφορά 
που στέλνει σε όλους μικρούς και με-
γάλους λανθασμένα μηνύματα.  
Μήπως είναι διαγωγή και παράδειγμα 
για  μίμηση η του άξιζε η κλωτσιά έξω 

από το Υπουργείο. Τελικά ο Johnson 
αποφάσισε  να τον αντικαταστήσει τον  
Matt Hancock με έναν πρώην 
Υπουργό  του τον Sajid Javid ο οποίος 
υποσχέθηκε να εργασθεί σκληρά για 
να βρεθούν τρόποι να επανέλθει η 
χώρα όσο το δυνατό γρηγορότερα σε 
κάποια ομαλότητα.  
Ευχόμεθα στον κον Sajid Javid κάθε  
επιτυχία στο να εκπληρωθούν οι  
υποσχέσεις του που έδωσε πρό-
σφατα.  
Η πλέον ακατάλληλη  και “αχάπαρη”   
Κυβέρνηση για την χώρα που μας 
έφερε το Brexit  με ένα σωρό ψευδείς  
υποσχέσεις και από που να αρχί-
σουμε; από το NHS ότι δήθεν  θα έχει 
περισσότερα χρήματα από ποτέ προ-
ηγουμένως, και που έχουμε φθάσει 
σήμερα να πωλούμε το ΝΗS σε Αμε-
ρικανικές εταιρίες, και ότι η λιτότητα θα 
τελειώσει,  οι δε κοινοτικές τράπεζες 
τροφίμων θα εξαφανισθούν, μα δυστυ-
χώς η λιτότητα συνεχίζει να μαστίζει  
τις  κοινότητες όσο ποτέ άλλοτε’ και οι 
τράπεζες τροφίμων πολλαπλασιάζο-
νται. Ούτε η λιτότητα μα ούτε και οι 
τράπεζες  τροφίμων θεωρούνται ως 
λύση στο πρόβλημα αυτό,  και την όλη 
ζημιά που επέφεραν  οι Συντηρητικοί  
σε πολλές οικογένειες τα τελευταία 11 
χρόνια και δυστυχώς η όλη άθλια κα-
τάσταση συνεχίζεται. 
Αυξημένοι οι φόροι στο να στείλει κα-
νείς έστω και ένα αυτοκίνητο στην  Κύ-
προ για παράδειγμα,  η οποιανδήποτε 
κράτος μέλος της ΕΕ  και όσοι είναι 
κάτοχοι του  Disabled  Blue Badge δεν 
θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν 
σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε   
Αυτά είναι μερικά πράγματα που τα εί-
χαν κρύψει από τον κόσμο, φυσικά  
στο τι μας είπαν και υποσχέθηκαν είναι 
το  τι μας  άρεσε να ακούμε ασχέτως 
και αν ήταν κυριολεκτικά Fake News  
Τώρα εκ των υστέρων βλέπουμε πό-
σες ψευδείς προφάσεις μας είχαν σερ-
βίρει οι “καλοί” μας Συντηρητικοί και 
που έτρεξε ο λαουτζίκος να ψηφίσει 
σαν να λένε στον Boris Johnson σε  
ευχαριστούμε για όλες τις ψευτιές που 
μας έλεγες, και να έχουμε συμπατριώ-
τες μας που κατέφθασαν από την Κύ-
προ  να υποστηρίξουν  και βοηθήσουν  
το αν υποψήφιο του Συμπατριώτη μας   
βουλευτή  Πάμπο Χαραλάμπους.   
Για κλάματα και μόνο για κλάματα μή-
πως  δεν είμαστε; Πόσο αξιολύπητοι 
είναι αυτοί οι κύριοι.  
Μιλούμε για άλλες χώρες που τις  
κυριεύει  η διαφθορά  στις Κυβερνή-
σεις και η ανηθικότητα, μα ίσως να μην 
το προσέξαμε τι είχε  και τι συνεχίζει  
λαμβάνει  μέρος με Κυβερνώντες στην 
πολιτική ζωή  στην  χώρα αυτή όπου 
ζούμε. Ας το αφήσω έως εδώ.  
Συμπληρωματικές Εκλογές Σήμερα 
στο Bush Hill Park Ward  
Μην ξεχνάτε όσοι κατοικείτε στη πε-
ριοχή  Bush Hill  Park  Σήμερα  Πέμπτη 
1ην Ιουλίου 2021 διεξάγονται συμπλη-
ρωματικές εκλογές. Η Εργατική υπο-
ψηφία  είναι η Nia Stevens   
Εύχομαι σε όλους καλό μήνα



 13   | Πέμπτη 1 Ιουλίου  2021

Αυτός ο κόσμος θέλει αλλαγή!

Tου  
Βασίλη Παναγή

Δεν χρειάζονται πολλά για να 
νιώσει ο άνθρωπος υπερήφα-
νος, να νιώσει ευχαρίστηση. 

Έστω μια μικρή αναφορά σε κάτι που 
στο πέρασμα του χρόνου βρέθηκε 
πολύ κοντά σε κάποιο μικρό ή και 
ακόμα ασήμαντο γεγονός για τον  
υπόλοιπο κόσμο, αλλά για τον ίδιο 
ήταν κάτι που τον κατέστησε μέρος 
μιας έστω προσπάθειας να γίνει η 
αρχή για ένα ταξίδι που θα άφηνε 
αναμνήσεις μιας επιτυχημένης σε 
αυτή την περίπτωση…… ραδιοφωνι-
κής καριέρας. Ήταν αρκετή μια μόνο 
λέξη να με κάνει να συγκινηθώ και το 
μυαλό μου να ταξιδέψει αστραπιαία 
27 χρόνια πίσω. Μια λέξη που ο  
ταξιδιώτης των τελευταίων 27 χρόνων 
έκλεισε την αναφορά του που έκανε 
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. 
« Ευχαριστώ»!  Από το ταξίδι μου 
αυτό να ξεχωρίσει μόνο αυτή η λέξη 
και να την πάρουν όσοι βρέθηκαν δί-
πλα μου σε αυτή μου την προσπάθεια 
και ταξίδεψαν μαζί μου γράφοντας 
μαζί μια ιστορία αγάπης!  Μια ιστορία 
που κράτησε και συνεχίζει την πορεία 
της, γεμάτη συναισθήματα που μοι-
ραστήκαμε και συνεχίζουμε να μοιρα-
ζόμαστε μέσα από τα ραδιοφωνικά 
κύματα με τη μαγευτική συνύπαρξη 
για την μοναδική αγάπη που μοιρα-
ζόμαστε, την αγάπη μας για τη μου-
σική και το τραγούδι, που μας ενώνει 
και μας κρατά δεμένους στα τακτικά 
μας ραντεβού! 

Διαβάζοντας την αναφορά του Μιχάλη 

στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για 
την αγάπη του και την μεγάλη ευχα-
ρίστηση που νιώθει για το απόλυτα 
ιερό έργο που επιτελεί, και που τα κα-
τάφερε να παρασύρει μαζί του με την 
καλοσύνη που τον διακατέχει τους πο-
λυπληθείς ακροατές του, κατάλαβα 
ποσό σημαντικό ήταν για αυτόν το γε-
γονός ότι.. τότε εικοσάχρονο παιδί 
που αποφάσισε να εμπλακεί σε αυτό 
το παράξενο και μυστήριο ταξίδι, είχα  
βάλει και εγώ έστω ένα μικρό χαλίκι. 
Στην αναφορά του Μιχάλη σε αυτό το 
ταξίδι και για το ότι του συμπαραστά-
θηκαν στην αρχή του ταξιδιού που θα 
ήταν μια Ιθάκη που στο ταξίδι της ήταν 
γεμάτη διαμάντια και ζουμπούλια,  
γεμάτη ιδανικά μυρωδικά, γεμάτη  
πραμάτειες και αγάπη που εισέπραττε 
και συνεχίζει να εισπράττει, νιώθοντας 
το ποσό σημαντικό είναι να μπορεί  
κάποιος να ανοίγει τέτοιους δρόμους, 
διαβάζοντας λοιπόν την τελευταία 
λέξη….  

« Ευχαριστώ», ένιωσα πραγματικά 
μεγάλη ευχαρίστηση για το ότι  
μπόρεσα να δώσω ένα άνοιγμα στο 
ταξίδι αυτού του εικοσάχρονου που 
έβαζε σε εφαρμογή την προσπάθεια 
του να πραγματοποιήσει ένα όνειρο 
του. Να κάνει ραδιόφωνο!  Η ευχαρί-
στηση του να δίνεις είναι απόλυτο αί-
σθημα ικανοποίησης! Είμαι ευτυχής 
που ένιωσα αυτό το αίσθημα στην 
αναφορά του Μιχάλη νιώθοντας ότι 
ήμουν εκεί στο πρώτο του ξεκίνημα, 
στα πρώτα του βήματα,  και παρέ-

μεινα ένας από τους πιστούς θαυμα-
στές του γιατί έδινε πάντα ολόκληρο 
τον εαυτό του σε όλη την πορεία του 
ταξιδιού του,  συν ταξιδεύοντας με 
τους πιστούς ακροατές του που τον 
ανάμεναν κάθε  
Κυριακή στη στάση για το γεμάτο  
αγαπημένους μουσικούς ήχους ταξίδι.  

Ένα ταξίδι με πολλές περιπέτειες που 
συνοδευόταν πάντα με εγκάρδιες ανα-
φορές που κρατούσαν τους συν  
ταξιδιώτες του σε μια ιδιαίτερη  
μαγευτική ατμόσφαιρα. Δεν χρει-
άζονται πολλα για να νιώσει κάποιος  
ευτυχισμένος και ικανοποιημένος για 
την οποιαδήποτε προσφορά του,  
φτάνει αυτή η πρόσφορα να συμβάλει 
στην επιτυχή προσπάθεια του  
οποιουδήποτε να πετύχει πραγματο-
ποίηση του ονείρου, και μέσα από το 
όνειρο του να προσφέρει και αυτός 
με τη σειρά του έστω λίγη χαρά η 
έστω κάποια ψυχική ο ικανοποίηση!  
Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι!  

Αυτό κάνει και ο σημερινός ήρωας 
μας παρασύροντας μαζί του για τα τε-
λευταία είκοσι επτά χρόνια ονειροπό-
λους λάτρεις της Ελληνικής μουσικής 
που ταυτόχρονα μοιράζονται τις εν-
διαφέρον και με ποιητικά συναισθή-
ματα αναφορές του τιμονιέρη αυτού 
του ταξιδιού.  Του δεξιοτέχνη τιμο-
νιέρη…. Μιχάλη Γερμανού! 

Αγαπητέ Μιχάλη να μείνεις όπως εί-
σαι! Έτσι όπως σε γνώρισα τότε που 

ήρθες για πρώτη φορά στο ραδιό-
φωνο. Καλοσυνάτος με πολύ αγάπη 
για όλους, και με πολλή προθυμία για 
το πολύ όμορφο ταξίδι που διάλεξες 
να κανείς. Την καλοσύνη σου και την 
αγάπη σου την μοιράζονται πολλοί και 
θα παραμείνουν σε αυτό το ταξίδι που 
θα είναι είμαι σίγουρος γεμάτο από 
όμορφα τραγούδια, και γεμάτο με 
όμορφα ποιητικά λόγια βγαλμένα 
μέσα από τη ψυχή σου! 

Καλή συνέχεια καλέ μου φίλε!  

Είναι αυτά τα μικρά περιστατικά που 
με κάνουν να νιώθω ότι τίποτα δεν 
πάει χαμένο. Έστω και μια μικρή ανα-
φορά, έστω και ένας καλός λόγος σε 
όποια προσπάθεια που σκοπό έχει 
να δώσει έστω και λίγη ευχαρίστηση 
στους συνανθρώπους μας, χρειάζεται  
στήριξη και έτσι πρέπει να κάνουμε 
αν έχουμε την δυνατότητα. Να τη  
στηρίζουμε αυτές τις προσπάθειες.  
Το αίσθημα της ικανοποίησης και της  
ευχαρίστησης είναι δικό σας όταν δί-
νετε! Δώστε αγάπη και δώστε συμπα-
ράσταση ιδιαίτερα στους ανθρώπους 
που ονειρεύονται!  Δώστε  
συμπαράσταση και στήριξη ιδιαίτερα 
στα νέα παιδιά που θα είναι το μέλλον 
αυτής της κοινωνίας. Της κοινωνίας  
που θέλει αλλαγή! Θέλει να φταίξει τα-
ξίδια, αλλά να είναι ταξίδια γεμάτα με  
τα αγαθά που θα φτιάχνουν  
παραστάσεις και στιγμές της ζωής με 
αγάπη, καλοσύνη, και ευτυχισμένες 
σκηνές για όλο τον κόσμο!  

Αυτός ο κόσμος θέλει αλλαγή! Θέλει 
μια κουλτούρα που να γεννηθεί και 
να μεγαλώσει μέσα στην οικογένεια! 
Να μεγαλώσει στα σχολεία. Να μεγα-
λώσει και να πλάσει ταξίδια δίχως αρ-
ρωστημένα μυαλά, και δίχως μίσος! 
Να φτιάξει ταξίδια γεμάτα  
διαμάντια και καλές πραμάτειες!  
Ταξίδια που να αποθηκεύουν μνήμες 
με όμορφες διαδρομές που να είναι 
απαλλαγμένες από κακές αναμνήσεις! 
Απαλλαγμένες από κακές συνήθειες!  

Ταξίδια να είναι γεμάτα με ιστορίες  
αγάπης, και να ξυπνούν οι άνθρωποι 
με όνειρα που θα τους δώσουν  
σκοπούς που θα φέρουν καλύτερες  
μέρες στην ανθρωπότητα! 

Να θυμάστε λοιπόν. Το να δίνει κανείς 
είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση και η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση! Δώστε με 
την καρδιά σας αρχίζοντας με λίγη 
αγάπη στο συνάνθρωπο σας! 

Δώστε λίγο χρόνο σε κάποιο φίλο ή 
φίλη που σας καλεί στο τηλέφωνο. 
Μην βιαστείτε να πείτε…. σε αφήνω 
τώρα!Πάρτε τηλέφωνο εσείς. Μην πε-
ριμένετε να σας πάρουν οι άλλοι! Οι 
άλλοι θα χαρούν που ενδώσατε και 
θα το εκτιμήσουν!  Δοκιμάστε το. Δώ-
στε λίγη αγάπη στο συνάνθρωπο σας. 
Κάντε το σήμερα. Κάντε το και θα 
δείτε πόσο όμορφα θα νιώσετε!  
Αυτά για την ώρα. 

Σας χαιρετώ με την αγάπη μου!



Μέρος 10ον 
 
1. Οι  Παραλογές 
Οι «Παραλογές»  είναι μεγάλα  αφη-
γηματικά δημοτικά τραγούδια. Μερικά 
απ’ αυτά σχετίζονται με μπαλάντες από 
τη Βόρεια και τη Δυτική Ευρώπη και 
μερικά έχουν ερωτικό και άλλα τραγικό 
περιεχόμενο. Στις Παραλογές επικρα-
τούν οι δοξασίες, οι προκαταλήψεις, ο 
διάλογος, ακόμα και τα πουλιά μιλάνε 
και σχολιάζουν διάφορες καταστάσεις  
και σε άλλα επικρατεί το στοιχείο της 
αναπόφευκτης ανθρώπινης Μοίρας. 
Δυο από τις πιο σημαντικές «Παραλο-
γές» που σώθηκαν είναι  «Το Γιοφύρι 
της Άρτας» και «Του Νεκρού Αδελ-
φού».  
 
2. Το Γιοφύρι της Άρτας 
Μια από τις δοξασίες του ελληνικού 
λαού ήταν για να στεριώσει κάποιο οι-
κοδόμημα που έχτιζαν έπρεπε να ριχτεί  
(να θυσιαστεί) στα θεμέλια κάποιο ζώο. 
Στα αρχαία και στα βυζαντινά τα χρόνια  
η δοξασία αυτή έφτανε μέχρι και την 
ανθρώπινη θυσία. Το θύμα γινόταν το 
στοιχειό του οικοδομήματος για αυτό 
οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν στοιχείωση  
την οικοδόμηση που σχετιζόταν με κά-
ποια θυσία. 
Το «Γιοφύρι της Άρτας» το έχτιζαν σα-
ρανταπέντε μάστοροι και εξήντα μαθη-
τάδες αλλά το γιοφύρι δεν  στέριωνε. 
Μοιρολογούσαν οι μάστοροι και κλαί-
γανε οι μαθητάδες για τους κόπους και 
τις δούλεψες τους,  οπότε ένα πουλάκι 
πούχε «ανθρώπινη λαλίτσα»  πήγε και 
έκατσε αντίκρυ στο ποτάμι και τους 
είπε ότι αν δεν στοιχείωσουν άνθρωπο 
το γιοφύρι δεν στεριώνει. Έπρεπε 
όμως, τους είπε, να μη στοιχειώσουν 
ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη αλλά του 
πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα. 
Όταν τ’ άκουσε ο πρωτομάστορας πέ-
φτει του πεθαμού από τη βαριά του 
θλίψη. Στέλνει μήνυμα στη γυναίκα του 
με τ΄αηδόνι, «αργά» να πάει στης Άρ-
τας το γιοφύρι. Το πουλί παράκουσε 
και μετέφερε το μήνυμα γοργά»  να πα 
και να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι.» 
Όταν φτάνει στο Γιοφύρι, ρωτά γιατί ο 
πρωτομάστορας είναι βαριά θλιμμένος. 
Οι άλλοι της απαντάνε ότι «Το δαχτυ-
λίδι τού ΄πεσε στην πρώτη τη καμάρα, 
και ποιος να μπει και ποιος να βγει το 
δαχτυλίδι νάβρει.» 
Πρόθυμα κατεβαίνει η ίδια για να βρει 
το δαχτυλίδι  και αμέσως οι μάστορες 
και οι μαθητάδες τις πετάνε πέτρες και 
ασβέστη και την «χτίζουν» στα θεμέλια. 
Καταριέται τη μοίρα της και το γιοφύρι: 
 
Αλοίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο 
ριζικό μας! 
Τρεις αδερφάδες ήμαστε, κ’ οι τρεις 
κακογραμμένες 
η μια χτισε το Δούναβη, κ’ η άλλη 
τον Αφράτη 
κ’ εγώ η πλιό στερνότερη της Άρτας 
το γιοφύρι. 

Ως τρέμει το καρυόφυλο, να τρέμει 
το γιοφύρι, 
κι ως πέφτουν τα δεντρόφυλλα, να 
πέφτουν οι διαβάτες.  
 
Οι μάστορες την καλούν να αλλάξει τον 
«λόγο» της γιατί έχει μονάκριβο 
αδερφό στην ξενιτιά, μην τύχει και πε-
ράσει και αυτή δείχνοντας την αγάπη 
της στον ξενητεμένο αδερφό της «μη 
λάχει και περάσει»  συμπληρώνει: «Αν 
τρέμουν τ’ άγρια τα βουνά, να τρέμει 
το γιοφύρι». 
 
3. Του Νεκρού Αδελφού 
Μια άλλη «Παραλογή» που διαδόθηκε 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες 
Βαλκανικές χώρες  είναι το ποίημα του  
«Νεκρού Αδελφού». Μια μάνα είχε εν-
νιά γιους και μια πανέμορφη κόρη την 
Αρετή. Όταν ήρθανε προξενετάδες 
από τη Βαβυλώνα οι οχτώ αδερφοί δεν 
δέχονταν κι ο Κωνσταντίνος έλεγε στη 
μάνα του να δώσουνε την Αρετή στα 
ξένα. Τότε η μάνα του, του  θυμίζει πως 
κάποτε θα γεράσει ή θα αρρωστήσει 
και ποιος θα τη  φέρει την Αρετή κοντά 
της. Ο Κωνσταντίνος της υπόσχεται ότι 
θα πάει ο ίδιος να τη φέρει. 
 
Και σαν την επαντρέψανε την Αρετή 
στα ξένα, 
Και μπήκε χρόνος δίσεχτος και μή-
νες οργισμένοι 
Κ’ έπεσε το θανατικό, κ’ οι εννιά 
αδερφοί πεθάναν, 
Βρέθηκε η μάνα μοναχή σαν καλα-
μιά στον κάμπο. 
Σ’ όλα τα μνήματα έκλαιγε, σ’ όλα 
μοιρολογιόταν, 
Στου Κωνσταντίνου το μνημειό ανέ-
σπα τα μαλλιά της. 
«Ανάθεμα σε, Κωνσταντή, και μυ-
ριανάθεμα σε, 
οπού  μου την εξόριζες την Αρετή 
στα ξένα! 
 
Από τη βαριά κατάρα της μάνας του ο 
Κωνσταντής βγαίνει από τον τάφο, κά-
νει το σύννεφο άλογο και τ’ άστρο  χα-
λινάρι και το φεγγάρι συντροφιά και 
πάει να φέρει την αδερφή του. Η 
αδερφή του τον ρωτά αν είναι για χαρά 
να στολιστεί  κι αν είναι πίκρα να βάλει 
μαύρα. Τον συνοδεύει στο άλογο του 
αλλά τα πουλιά παραξενεύονται  και 
διερωτώνται: «Ποιος είδε κόρην 
όμορφη να σέρνει ο πεθαμένος!»   
Η Αρετή αρχίζει να φοβάται και ρωτά 
τον αδερφό της για αυτά που  λένε τα 
πουλάκια. Της απαντά: «Πουλάκια είναι 
κι ας κελαηδούν, πουλάκια είναι  κι ας 
λένε.» Όταν φτάνουν στην εκκλησιά ο 
Κωνσταντής χάνεται από μπροστά της 
και η Αρετή ακούει την ταφόπετρα να 
βροντά. Η Αρετή πάει μόνη στο πα-
τρικό της σπίτι  και χτυπά την πόρτα: 
Αν είσαι φίλος διάβαινε, κι αν είσαι 
εχτρός μου φύγε, 
Κι αν είσαι ο Πικροχάροντας, άλλα 
παιδιά δεν έχω, 

Κι η δόλια η Αρετούλα μου λείπει 
μακριά στα ξένα. 
- Σήκω μανούλα μου άνοιξε, σήκω, 
γλυκειά μου μάνα. 
- Ποιος ειν’ αυτός που μου χτυπάει 
και με φωνάζει μάνα; 
- Άνοιξε, μάνα μου άνοιξε κ’ εγώ εί-
μαι η Αρετή σου.» 
Κατέβηκε, αγκαλιάστηκαν κι απέθαναν 
κ’ οι δύο. 
 
4. Τραγούδια της Αγάπης (Ερωτικά) 
Τα «Τραγούδια της Αγάπης» και τα 
«Νυφιάτικα» αποτελούν ένα σημαντικό 
μέρος της συλλογής των Δημοτικών 
μας τραγουδιών. Μερικά απ’ αυτά εκ-
φράζουν συμβουλές άλλα περιγρά-
φουν  τις ομορφιές ή τις αρετές της κο-
πελιάς ή του νέου, τις χαρές του έρωτα, 
τις σχέσεις της νύφης και της πεθεράς 
και άλλα εκφράζουν πόνο και λύπη 
ακόμη και κατάρες για την απάρνηση 
της αγάπης. Ένα τραγούδι λέει ότι «η 
αγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινο-
σύνη, θέλει λαγού περπατησιά, αετού 
γληγοροσύνη...» 
Το ποίημα «η Ζερβοπούλα»  μιλάει για 
τις ομορφιές μιας νέας κοπέλας που 
όταν την είδε κάποιος βασιλιάς να χο-
ρεύει με τις φίλες της τόσο μαγεύτηκε 
από την ομορφιά της που λέει: 
 
«Να μην είχεν ήμουν βασιλιάς, να 
μην είχεν ήμουν ρήγας, 
να πήγαινα να πιάνομουν σε Ζερ-
βοπούλας χέρι, 
πόχει το χείλι κόκκινο σαν το ούρμο 
(*) το κεράσι, 
πόχει τα μάτια τα γλαρά, το γέλιο 
ζαχαρένιο, 
και βαλαντώνει (*) τις καρδιές, τρελ-
λαίνει τους λεβέντες.» 
 
(*) ούρμο = ώριμο      (*) βαλαντώνω = 
τρελαίνω κάποιον από έρωτα 
Ένα άλλο ποίημα που φέρει τον τίτλο 
«Η Παπαδοπούλα με τα μήλα» περι-
γράφει τις ομορφιές της κοπέλας σαν 
ένα «κομμάτι μάλαμα, ένα κομμάτι 
ασήμι». Η Παπαδοπούλα που κράταγε 
μήλα και ρόδια  όταν έδωσε τρία μήλα 
στον νέο αυτός ανταποκρίνεται: 
Δε θέλω ‘γω τα μήλα σου, τα τσαλο-
πατημένα, 
θέλω τα δυο του κόρφου σου, τα μο-
σκομυρισμένα. 
 
Το «αιώνιο» θέμα των σχέσεων «νύ-
φης – πεθεράς» απασχόλησε τους λαϊ-
κούς ποιητές μας πολλές φορές. Σ’ ένα 
από τα δημοτικά τραγούδια γίνεται διά-
λογος μεταξύ νύφης – πεθεράς. Η 
νύφη που δεν φαίνεται να είναι ευτυχι-
σμένη από το γάμο της, προσποιείται 
πως δεν γνωρίζει και ρωτάει την πε-
θερά της σε ποιον ανήκουν τα πολλά 
πρόβατα, τα άλογα, τα σκυλιά, οι πι-
στικοί. Η «πανούργα» πεθερά  της 
απαντά πως όλα είναι δικά τους. Στο 
τέλος η απογοητευμένη νύφη ξεσπά 
και ρωτάει: 

«Θα σε ρωτήσω, πεθερά, θα σε ρω-
τήσω, η μάνα, 
το τίνος ειν’ εκειός ο νιος ο μαυρο-
κιτρινιάρης; 
- Άντρας δικός σου, νύφη μου, δικός 
σου, μαυρομάτα. 
 
Οπότε η απογοητευμένη νύφη που δεν 
την ενδιαφέρουν τα πλούτη και οι αρ-
χοντιές παρά η λεβεντιά ενός νέου, της 
απαντά: 
- Φωτιά να κάψει τ’ άσπρα του και 
φλόγα τα φλουριά του, 
λύκος να φάει τα πρόβατα, κι αρ-
κούδα τ’ άλογο του, 
μπροστά στον άντρα τον καλό, 
μπροστά στο παλληκάρι!» 
 
Στο ποίημα « Η Κακοπαντρεμένη» μια 
κοπελιά παραπονιέται στη μάνα της 
γιατί την πάντρεψε με κάποιο που 
ζούσε στους κάμπους (στην πεδιάδα)  
ενώ θα προτιμούσε κάποιο νέο λεβέ-
ντη  από ορεινή περιοχή: 
Εδώ τ’ αηδόνι δε λαλεί κι ο κούκος 
δεν το λέει. 
Οι κάμποι θρέφουν άλογα και τα 
βουνά λεβέντες 
και οι τσούπες (*) μαραζιάζουνε, σαν 
το φλωρί (*) γινώνται.   
 
(*) οι τσούπες = οι κόρες.  Το  φλωρί 
(φλουρί) = παλιό χρυσό νόμισμα (με-
ταφ. η χλομάδα) 
Σ’ ένα άλλο ποίημα «Η κατάρα της 
απαρνημένης» μια κοπέλα που είχε 
μείνει έγκυος  από τον εραστή της, τον 
καταριέται γιατί την εγκατέλειψε και την 
άφησε  «σαν καλαμιά στον κάμπο». 
Τον αποκαλεί «αρνηστή» και «ψεύτη» 
της αγάπης. Θέλει, λέει το τραγούδι, 
να τον καταραστεί και τον πονεί η ψυχή 
της. Τόσο μεγάλη είναι η πίκρα και η 
οργή της  που πρώτα τον καταριέται»: 
 
Να πέσει εις τούρκικα σπαθιά, εις 
φράγκικα μαχαίρια. 
Πέντε γιατροί να τον κρατούν και 
δέκα μαθητάδες, 
Και δεκαοκτώ γραμματικοί τα πάθη 
του να γράφουν. 
 
Ύστερα όμως φανερώνει την κρυφή 
της αγάπη και παρόλο που αρχικά τον 
καταριέται στο τέλος  λέει  στους θερά-
ποντες γιατρούς: 
Πουλώ και τα μεταξωτά τα ρημοσκό-
τεινα μου 
Κι α θέλει γαίμα γιατρικό, πάρετε οχ 
την καρδιά μου. 
 
Στον ίδιο κύκλο των Ερωτικών Δημοτι-
κών Τραγουδιών ανήκουν και τα Λια-
νοτράγουδα, ερωτικά δίστιχα που μι-
λάνε για τους καημούς και τα βάσανα 
της αγάπης. Δίνουμε ένα λιανοτρά-
γουδο: 
 
Α  μ’ αγαπάς κ’ είν’ όνειρο, ποτέ να 
μην ξυπνήσω, 
γιατί  με την αγάπη σου ποθώ να 

ξεψυχήσω. 
 
Τα  Νυφιάτικα Τραγούδια  ανήκουν και 
αυτά στα Τραγούδια της Αγάπης. Τα 
περισσότερα σχετίζονται με τα έθιμα 
και τις προετοιμασίες του γάμου:  Όταν 
κοσκινίζουν τ’ αλεύρια για τα ψωμιά 
του γάμου, Όταν γεμίζουν τα στρώματα 
και τα προσκέφαλα,  Όταν παν να πά-
ρουν τη νύφη, Όταν ξεκινάει από το 
πατρικό της σπίτι η νύφη και άλλα. Στο 
ποίημα , Όταν φτάνουν στο σπίτι του 
γαμπρού  η ευχή που δίνεται στη νύφη 
(και εκφράζει τις προκαταλήψεις και 
την πατριαρχική φύση της τοτινής επο-
χής) είναι ν’ αποκτήσει περισσότερα 
αγόρια: 
 
Στο σπίτι το πεθερικό, στη γειτονιά 
οπού ρθες, 
σα κυπαρίσσι να σταθείς, σαν πρί-
νος να ριζώσεις, 
και σα μηλιά γλυκομηλιά ν’ ανθή-
σεις, να καρπίσεις, 
υγιούς εννιά ν’ αξιωθείς και μια γλυ-
κομηλίτσα. 
 
5.  Νανουρίσματα  
Ο Κ. Τρυπάνης αναφέρει ότι στα «Να-
νουρίσματα» ένας μπορεί να δει το βά-
θος και τη λεπτότητα του αισθήματος 
της Ελληνίδας μητέρας και τη σταθερή 
πίστη των ελλήνων στον οικογενειακό 
βίο. Δίνουμε μερικούς χαρακτηριστι-
κούς στίχους: 
 
Ύπνε, που παίρνεις τα μικρά, έλα 
πάρε και τούτο, 
μικρό, μικρό σου το ‘δωκα, μεγάλο 
φέρε μου το 
μεγάλο σαν ψηλό βουνό, ίσιο σαν 
κυπαρίσσι, 
κ’ οι κλώνοι του  ν’ απλώνονται σ’ 
Ανατολή και Δύση. 
 
6. Της Ξενιτιάς 
Τα τραγούδια της Ξενιτιάς εκφράζουν 
τον μέγαλο πόνο και τον καημό του 
χωρισμού. Η μετανάστευση σε μια ξένη 
χώρα, δηλαδή προς το ταξίδι προς το 
άγνωστο και το αβέβαιο, ο φόβος και 
ο τρόμος της  μη επιστροφής, δημι-
ουργούν ένα αβάσταχτο καημό, ένα 
πένθιμο κλίμα  στους γονείς και τ’ αδέρ-
φια του ξενητεμένου. Μήπως αυτή τη 
θλιβερή ατμόσφαιρα δεν τη ζήσαμε  και 
στα λιμάνια της Κύπρου πριν εξήντα 
τόσα χρόνια όταν πολλοί έφευγαν για 
την ξενιτιά και εξελίσσονταν τραγικές 
σκηνές με κλάματα αποχαιρετισμού 
στις αποβάθρες; 
 
Την ξενιτιά, την αρφανιά, την πίκρα, 
την αγάπη, 
τα τέσσαρα τα ζύγιασαν, βαρύτερα 
είν’ τα ξένα. 
Ο ξένος εις την ξενιτιά πρέπει να βά-
νει μαύρα, 
για να ταιριάζει η φορεσιά με της 
καρδιάς τη λάβρα. 
 

 14      | Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021

 Τα δημοτικά τραγούδια (Β΄Μέρος)

Του  
Δρα Κύπρου  
Τοφαλλή
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ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:00  
Γιατί με Εγκατέλειψες 
(1965). Μελόδραμα με την 
Σάσα Καζέλη, Ντίνα Τριάντη, 
Λαυρέντη Διανέλλο, Έφη  
Οικονόμου, Βασίλη Καίλα. 
Ένας λουστράκος προσπαθεί 
να θρέψει την μητέρα του, 
αφού ο πατέρας του τους έχει 
εγκαταλείψει εδώ και χρόνια..  
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ  23:15 
Μπόνυ και Κλάιντ αλά Ελ-
ληνικά (1986). Κωμωδία με 
την Λίλα Καφαντάρη, Παύλο 
Χαικάλη, Αλέκο Χαρταλούδη 
και  Μάγδα Τσαγανά.  
Η ιστορία των δύο ληστών της  
δεκαετίας του `30 σε ελληνική 
έκδοση, που για ένα μεγάλο 
χρονικό διάστημα ληστεύουν 
τράπεζες και όχι μόνο, στην 
Αθήνα και αλλού, καθώς και 
η επίδρασή τους στον πληθυ-
σμό. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥ-
ΛΙΟΥ  21:30  Πικρή 
μου Αγάπη (1964). Μελό-
δραμα με τους Θάνο Λειβα-
δίτη, Μιράντα Κουνελάκη, 
Μέμα Σταθοπούλου, Θεό-
δωρο Μορίδη, Ανδρέα 
Ντούζο, Βασίλη Αυλωνίτη, 

Νίκο Ρίζο,  Αθηνά Μιχαηλίδου, 
Ελένη Ζαφειρίου, Νίκη Τρια-
νταφύλλου. Ένας φτωχός 
νέος εργάζεται σε μάντρα αυ-
τοκινήτων και αγοράζει ένα 
αυτοκίνητο, υποθηκεύοντας το 
σπίτι της μητέρας του. Το με-
τατρέπει σε πειρατικό ταξί 
αλλά έχει ένα ατύχημα. Για να 
επιδιορθώσει τη ζημιά που 
υπέστη το αυτοκίνητο, υπο-
χρεώνεται να δουλέψει για 
έναν πλούσιο άντρα όπου 
αναλαμβάνει να κάνει τον 
οδηγό τής κακομαθημένης κό-
ρης του. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥ-
ΛΙΟΥ  22:50 Ρένα τα Ρέστα 
σου (1985). Κωμωδία με την 
Ρένα Βλαχοπούλου, Μπέτυ 
Βαλάση,  Δημήτρη Καλλι-
βωκά, Βαγγέλη Πρωτό-
παππα, Τάσο Ψωμόπουλο και 
Γιώργο Πολυχρονίδη.  Η Ρένα, 
αρρωστημένη παίκτρια της 
ρουλέτας ξεμένει κάθε φορά 
από χρήματα. Ο άντρας της 
δεν συμφωνεί καθόλου με τον 
τρόπο ζωής της και την απει-
λεί ότι αν δεν σταματήσει να 
παίζει στο καζίνο θα κατα-
στραφεί η σχέση τους. Εκείνη 
όμως, παρόλο που υπόσχεται 
ότι δεν θα το ξανακάνει στον 
άντρα της, δεν βάζει εύκολα 
μυαλό και συνεχίζει να σπα-
ταλά ασύστολα την περιουσία 

τους.  ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ  
21:20 Αχ Αυτή η  
Γυναίκα μου! (1967). Κωμω-
δία με την Αλίκη Βουγιου-
κλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, 
Γιάννη Μιχαλόπουλο, Σαπφώ 
Νοταρά και Μαρία Κωσταντά-
ρου. Ένας υπάλληλος καλεί 
σε δείπνο το διευθυντή του ελ-
πίζοντας σε γρήγορη προ-
αγωγή. Όμως η τυχαία συνά-
ντηση του διευθυντή με τη 
σύζυγο του υπαλλήλου του 
και ο τσακωμός τους (καθ` ότι 
αγνοούν ο ένας την ταυτότητα 
του άλλου) θα έχει τραγελαφι-
κές συνέπειες  
KYΡIAKH 4 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:35 
Συνοικία το Όνειρο (1961). 
Κοινωνικό δράμα με τους 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Αλίκη Γε-
ωργούλη, Μάνο Κατράκη, Θα-
νάση Μυλωνά, Αλέκα Παΐζη, 
Σαπφώ Νοταρά. Μια φτωχο-
γειτονιά της Αθήνας, ο Ασύρ-
ματος, είναι το κέντρο του κό-
σμου για τους ανθρώπους 
που ζουν εκεί, και προσπα-
θούν με κάθε τρόπο να ξεφύ-
γουν απ’τη φτώχεια και την 
ανέχεια. Ένας άρτι αποφυλα-
κισμένος νέος, ο Ρίκος, προ-
σπαθεί να βγάλει χρήματα, 
την ίδια στιγμή που η αγαπη-
μένη του βλέπει άλλους άν-
δρες, και ο πατέρας της προ-

σπαθεί να συνεισφέρει στα οι-
κονομικά της οικογένειας. Ο 
Ρίκος θα σκαρφιστεί μια δου-
λειά.. ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ  
21:05 Ένα Εφιαλτικό Παι-
χνίδι (1977). Θέατρο της Δευ-
τέρας με τους Βασίλη Ανδρε-
όπουλο, Δημήτρη Καλλιβωκά, 
Χλόη Λιάσκου, Ντίνο Καρύδη, 
Νικήτα Τσακίρογλου, Μαίρη 
Φαρμάκη. Ένα "Δολοφονικό 
πάρτι" που διοργανώνουν η 
Μόϊρα και ο Τσάρλς 
'Ετζγουωρθ εξελίσσεται σε 
εφιάλτη. Ο Τσαρλς  έχει κάθε 
λόγο να ζηλεύει την σύζυγο 
του και να υποψιάζεται ότι τον 
απατά με τον Άρθουρ  Γουέικ, 
τον ελεύθερο πλέι μπόι της 
παρέας, ειδικά όταν μαθαίνει  
για το παρελθόν του και ζητά 
από την σύζυγο του να μην 
τον ξανακαλέσει στο σπίτι 
τους. ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ  
21:00 Θέμα Συνείδησης 
(1973). Περιπέτεια με τους 
Νίκο Κούρκουλο, Μπέτυ Αρ-
βανίτη, Ζώρα Τσ’άπελη, Χρή-
στο Δακτυλίδη, Βασίλη Ανδρε-
όπουλο και Γρηγόρη Βαφιά. 
Ένας νευροχειρούργος, μετά 
την εξαφάνιση ενός διάσημου 
ασθενή του, μπλέκεται σε μια 
παράξενη ιστορία, αναζητώ-
ντας την αλήθεια.  ΤΕΤΑΡΤΗ 
7 ΙΟΥΛΙΟΥ  20:50 Πόθοι στα 

Στάχυα (1960). Κοινωνικό 
δράμα με τους Γιώργο Φούνα, 
Λυκούργο Καλλέργη, Μάρθα 
Βούρτση, Τίτο Βανδή, Θα-
νάση Βέγγο, Αλέκα Παιζή.  
Στον θεσσαλικό κάμπο, ένας 
πλούσιος γαιοκτήμονας δημι-
ουργεί ανασφάλεια στους 
αγρότες, όταν φέρνει μια αλω-
νιστική μηχανή και εκτοξεύει 
την παραγωγή του σε εξω-
πραγματικά μεγέθη. Ο αδελ-
φός του κτηματία  βγαίνει από 
τη φυλακή και ζητά το μερίδιο 
της περιουσίας του, ενώ πα-
ράλληλα συκοφαντεί τον 
Θάνο, τον μηχανικό που 
βρήκε τη μηχανή.   
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ  22:10  
Η Πολιτσμάνα (1981).  
Κωμωδία με την Ρένα  
Βλαχοπούλου, Κώστα Καρα-
γιώργη, Έλενα Ναθαναήλ, 
Νίκο Βανδώρο, Νίκο Βερλέκη 
και Άννα Ματζουράνη. Πι-
στεύοντας ότι ο άνδρας της 
βρίσκεται στη Ρόδο για δου-
λειές, η Ρένα πηγαίνει για δια-
κοπές στην Κέρκυρα, όπου 
τον συναντά μαζί με την ερω-
μένη του. 
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ΠΕΜΠΤΗ 1/07 
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 2/07 
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 3/07 
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 4/07 
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 Αποτυπώματα (Ε) 
14.30 Σε προσκύνω 
Γλώσσα(Ε) 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.15 Αφανείς ‘Ηρωες 
16.55 Μουσικό Ραντεβού(E)  
17.20 Λούνα Πάρκ (Ε) 
18.20 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ(Ε) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/07 
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 (Ε) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-

ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
ΤΡΙΤΗ 6/07 
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) 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/07 
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)  
17:20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα (Ε) 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
21.05 Αφανείς Ήρωες (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    
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 Γιάννης Ιωάννου The 
Big Greek Breakfast 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους  
13:00 Apogevmatini Apólafsi 
16:00 Home-Run με τον  
Ανδρέα  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 Βα-
σίλη Παναγή 12:00 Lunch-
time Laika 14:00 
Apogevmatini Apólafsi 
16:00 Στέλιος Σιδερίδης #Sat-
urdayShoutOut 19:00 Νεόφυ-
τος Παλιά Palia Laika 
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Children’s 
Programme 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  ΔΕΥΤΕΡΑ 
07:00 Γιάννης Ιωάννου The 
Big Greek Breakfast 10:00 
Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι 
με τη Σούλα Βιολάρη 13:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
το Bασίλη Παναγή 16:00 
Home-Run με τον Τόνυ Νεο-
φύτου 19:00 #Community-
Chest LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20:00 #MondayMayhem  
ΤΡΙΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast 
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 
Laiko Compoloi 16:00 
Home-Run με τον Ανδρέα Μι-
χαηλίδη  19:00 Scandalous 
22:00 #TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα από τον LGR 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με τη 
Σούλα Βιολάρη 13:00 Απογευ-
ματινή απόλαυση με τον 
Πιέρ Πέτρου 16:00 Home-Run 
με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη   
19:00 Alternate #Community-
Chest or #WednesdayWis-
dom  22:00  
#WiildDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ  1 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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: Γιατί με Εγκα-
τέλειψες (1965) 
23:15 Ελληνική Ταινία: Μπόνυ και 
Κλάιντ αλά Ελληνικά (1986) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  2 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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: Πικρή μου 
Αγάπη (1964) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Ρένα τα Ρέστα 
σου (1985) 
ΣΑΒΒΑΤΟ  3 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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 
Ιφιγένεια Μουμτζή φιλοξενεί τον κ. Νίκο 
Γραικό, καθηγητή και ιδρυτικό μέλος του 
συλλόγου φωνή-γραφή για την διάδοση 
των νέων Ελληνικών στη Γαλλία.  
21:20 Ελληνική Ταινία: Αχ Αυτή η Γυ-
ναίκα μου! (1967) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Γλυκιά μου 
Κούτση απ το Χαλκούτσι (1988) 
ΚΥΡΙΑΚΗ  4 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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: Συνοικία το 
όνειρο (1961) 
ΔΕΥΤΕΡΑ  5 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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 Θεατρικό:  Ένα Εφιαλτικό Παι-
χνίδι (1977)  
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την Άντζυ 
Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  6 ΙΟΥΛΙΟΥ 
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: Θέμα Συνείδη-
σης (1973 
ΤΕΤΑΡΤΗ  7 ΙΟΥΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
τoν Σάββα Ζαβρό 
20:50 Ελληνική Ταινία: Πόθοι στα Στά-
χεια (1960) 
22:15 Ελληνική Ταινία: Η Πολιτσμάνα 
(1981) 



Στην επιστροφή του στη δράση, 
μετά την εξαιρετική χωμάτινη σεζόν 
που διένυσε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς 

δέχθηκε "σφαλιάρα" από τον Φράνσις 
Τιαφό και  
αποχαιρέτησε από τον 1ο μόλις γύρο το 
φετινό Wimbledon.  
Από την 1η Ιουλίου του 2019 είχε να  
παίξει επίσημο ματς στο γρασίδι ο  
Στέφανος Τσιτσιπάς και η εμφάνισή του 
στον 1ο γύρο του Wimbledon ήταν  
κατώτερη των προσδοκιών. Κόντρα στον 
ικανότατο και ψυχραιμότατο Φράνσις 
Τιάφο, τα βρήκε μπαστούνια και εν τέλει 
ολοκλήρωσε τη φετινή grass court  
season του, πριν καλά καλά την ξεκινή-
σει. Μέσα σε δυο ώρες και πέντε λεπτά 
αγώνα, ο Νο57 Αμερικάνος τενίστας 
στον κόσμο απέκλεισε τον Στέφανο με 
6-4, 6-4, 6-3 και "σφράγισε" τη θέση του 
στον 2ο γύρο της διοργάνωσης, όπου 
θα παίξει με έναν εκ των Βάσεκ Πόσπισιλ 
και Ρομπέρτο Καρμπάλες Μπαένα. 
 
Με αυτή την ήττα, ο Νο3 του ταμπλό  
συνέχισε τις απογοητευτικές εμφανίσεις 
του στο Wimbledon, μιας και αποκλεί-
στηκε στον 1ο γύρο, για 3η φορά στις 
τέσσερις συμμετοχές του στο main draw 
του θεσμού.  
Μόνο το 2018 είχε καταφέρει να κερδίσει 
σε πρεμιέρα του στο Λονδίνο, φτάνοντας 
αργότερα μέχρι τον 4ο γύρο, όπου  

αποκλείστηκε από τον πανύψηλο και 
σπεσιαλίστα στο γρασίδι, Τζον Ίσνερ. 
Όλες οι υπόλοιπες παρουσίες του στο 
All England Club, έχουν συνδυαστεί με 
ήττες στις πρεμιέρες του. 
Αν και ανέβασε τον ρυθμό του από τα 
μέσα του 3ου set, ο Τσιτσιπάς δεν μπό-
ρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες για 
break που δημιούργησε και ο Τιαφό, που 
πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση,  
πανηγύρισε την παρθενική νίκη της  
καριέρας του κόντρα σε τενίστα του 
Top5.
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Αποχωρεί από τα παρκέ ο σπουδαίος Βασίλης Σπανούλης 

Την απόφαση να βάλει  
τέλος σε μια τρομερή  
καριέρα σε ηλικία 39 ετών 

πήρε ο «V-Span» και την έκανε  
γνωστή με ανάρτησή του στο 
Instagram, αναφέροντας:  
«Το μπάσκετ μου χάρισε ένα 
ανεπανάληπτο ταξίδι γεμάτο 
από έντονες στιγμές και μεγά-
λες συγκινήσεις. Μου έδωσε τα 
πάντα και του έδωσα τα  
πάντα». Τα λόγια είναι περιττά 
για τα τρομερά επιτεύγματα του 
επί σειρά αρχηγού του  
Ολυμπιακού, του πρώην παίκτη 
του Παναθηναϊκού και για χρό-
νια στρατιώτη της Εθνικής.   
Αναλυτικά η ανάρτησή του. 
Πριν από λίγο ανακοίνωσα 
στους προέδρους ότι ήρθε η 
ώρα να κλείσει το μεγαλύτερο 
κεφάλαιο της ζωής μου και  
τους ευχαρίστησα για όσα πε-
τύχαμε μαζί. Ήταν μια δύσκολη 
απόφαση αλλά δεν ήταν στενά-
χωρη. Το μπάσκετ μου χάρισε 
ένα ανεπανάληπτο ταξίδι γε-
μάτο από έντονες στιγμές και 
μεγάλες συγκινήσεις. Μου 
έδωσε τα πάντα και του έδωσα 

τα πάντα. Ο Ολυμπιακός απο-
δείχτηκε το πεπρωμένο μου και 
το πιο όμορφο λιμάνι μου. 
Φεύγω περήφανος για όσα 
σπουδαία κατακτήθηκαν αλλά 
και για όσα μετά από σκληρή 
μάχη χάθηκαν. Πάνω απ’ όλα 
φεύγω γεμάτος, γιατί έζησα πε-
ρισσότερα απ’ όσα ονειρεύτηκα. 
Μέσα από την καρδιά μου θέλω 
να ευχαριστήσω όλους όσοι 
ήταν στο πλευρό μου όλα αυτά 
τα χρόνια, τους προέδρους, 
τους προπονητές, τους συμπαί-
κτες, τους συνεργάτες και τους 
αντιπάλους, μα πάνω από όλα 
θέλω ναευχαριστήσω όλους 
τους φιλάθλους για την αγάπη 
τους. Αυτή η αγάπη ήταν που 
μου έδινε τη δύναμη να  
προσπαθώ πιο σκληρά κάθε 
μέρα κι αυτή η αγάπη θα είναι 
για πάντα οδηγός μου.  
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ 
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ, ΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΕ ΝΑ 
ΠΑΙΞΕΙ ΜΠΑΣΚΕΤ… 

 

Το φινάλε ενός θρύλου: Ο Σπανούλης  
ανακοίνωσε ότι αποσύρεται!

Τη μεγαλύτερη πρόκριση την ιστορία της 
πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης (29/6) 
η Αγγλία επικρατώντας με 2-0 της  
Γερμανίας στο Γουέμπλεϊ και πλέον το 
"It's coming home" που τραγουδούν 
σχεδόν σε κάθε διοργάνωση οι Άγγλοι  
φίλαθλοι είναι όλο και πιο κοντά. 
Οι Άγγλοι ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρ-
κεια του αγώνα και με σκόρερ τους Στέρ-
λινγκ και Κέιν μπρστά σε 45.000 κόσμο 
που βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο 
Γουέμπλεϊ πήραν μια νίκη που άξιζαν 
από την αρχή έως το τέλος. Πλέον στους 
οκτώ του Euro 2020 θα βρουν απέναντι 

τους μια εκ των Σουηδία η Ουκρανία. 
Κορυφαίος για την Αγγλία ήταν ο Ραχίμ 
Στέρλινγκ ο οποίος ήταν αυτός που 
άνοιξε και το σκορ για την ομάδα του 
ενώ η Αγγλία κρατήθηκε ζωντανή στη 
διάρκεια του ματς χάρη και στον Πίκ-
φορντ που είχε αρκετές σωτήριες επεμ-
βάσεις. 
Το δεύτερο τέρμα που "κλείδωσε" τη νίκη 
των Άγγλων πέτυχε ο Χάρι Κέιν στο 85' 
με υπέροχη κεφαλιά από κοντά διαμορ-
φώνοντας το 2-0 που ήταν και το τελικό 
σκορ.

It's coming home 
 με τη μεγαλύτερη πρόκριση της ιστορίας της

EURO: Αγγλία- Γερμανία 2-0 
It is coming home!   
Μια ιστορία κυριαρχεί σχεδόν 
σε όλα τα πρωτοσέλιδα της  
Τετάρτης (30/06/2021) - η νίκη 
της Αγγλίας με 2-0 επί της  
Γερμανίας. 
"Επιτέλους κάτι για να ζητω-
κραυγάσουμε", λέει η Daily 
Telegraph, κάτω από μια  
τεράστια φωτογραφία του  
αρχηγού της Αγγλίας, Χάρι 
Κέιν που πανηγυρίζει το 
πρώτο του γκολ στο τουρνουά. 
"Πέναλτι; Ποιος τα χρει-
άζεται;" ρωτάει η εφημερίδα 
όταν αναφέρεται στον  Γκάρεθ 
Σάουθγκεϊτ, τον μοναδικό  
άνθρωπο στο γήπεδο που 
 "διατηρούσε την ψυχραιμία 
του". Για την Telegraph το απο-
τέλεσμα σήμαινε "λύτρωση" για 
τον προπονητή της εθνικής  
Αγγλίας 25 χρόνια  μετά  από 
τότε που έχασε το πέναλτι στον 
ημιτελικό με τη Γερμανία στο 
Euro 96. 
Οι Times:  "γλυκιά εκδίκηση" 
για τον Σάουθγκεϊτ - ένα "απο-
τέλεσμα όνειρο" που σηματο-
δοτεί το τέλος του "γερμανικού 
εφιάλτη" της Αγγλίας. Ήταν μια 
νίκη, "όχι μόνο κατά των   
παλιών εχθρών, αλλά μια 
νίκη κατά μιας επίμονης νεύ-
ρωσης", εκτιμούν οι Times.  
Για τον Guardian, η παρακο-
λούθηση του αγώνα ήταν "σαν 
όνειρο". Η Αγγλία συνήθως 

"συρρικνώνεται" ή "φτερου-
γίζει για λίγο" σε διεθνή  
τουρνουά, σημειώνει η εφημε-
ρίδα, "εκτός από αυτή τη 
φορά". “Κατά τη διάρκεια μιας 
όλο και πιο άγριας νύχτας στο 
Γουέμπλεϊ, οι ποδοσφαιριστές 
της Αγγλίας έκαναν κάτι νέο", 
διαβάζουμε στην εφημερίδα. 
Η Daily Mail είναι επίσης  
γεμάτη επαίνους. " Η νίκη που 
μας τέντωσε τα νεύρα" ήταν 
μια "εξαιρετική επίδειξη αν-
θεκτικότητας και επιμονής", 
γράφει η Mail για τον χθεσινό 
αγώνα.  
Τώρα είναι "ώρα για όνειρα" , 
σύμφωνα με την Daily Mirror - 
η οποία πιστεύει ότι τα γκολ 
των Ραχίμ Στέρλινγκ και Χάρι 
Κέιν "ανοίγουν το δρόμο" για 
τον τελικό. "55 χρόνια πόνου 
δεν μας σταμάτησαν ποτέ Ρα-
χίμ Στέρλινγκ" - είναι ο τίτλος 
της Sun.Οι Financial Times 
έχουν την ίδια άποψη.  
Για την εφημερίδα το ματς θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί 
”προσπάθεια Στέρλινγκ” με την 
Αγγλία να θυμάται "το πνεύμα 
του '66". 
“Παρακαλώ πείτε μας ότι 
ΔΕΝ ονειρευόμαστε", γράφει 
η Daily Star. 

Μέσι: Ο Αργεντινός δεν θα είναι παίκτης της 
Μπαρτσελόνα για πρώτη φορά μετά από  

7478 ημέρες
Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην 
Μπαρτσελόνα και τον Λιονέλ Μέσι για 
την ανανέωση της συνεργασίας τους 
φαίνεται να βρίσκονται σε καλό δρόμο. 
Ωστόσο, ακόμα δεν έχουμε ανακοινώ-
σεις. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν υπάρξει 
ανακοίνωση εντός των ημερών ο  
Αργεντινός θα είναι και τυπικά  
ελεύθερος. Το περίεργο στην υπόθεση 
είναι ότι ο Μέσι θα βρεθεί σε αυτή την 
κατάσταση για πρώτη φορά από τα εφη-
βικά του χρόνια.Για την ακρίβεια το 
πρώτο του συμβόλαιο με την Μπαρτσε-
λόνα υπογράφτηκε στις Ιανουαρίου του 
2001. Έκτοτε πάντοτε βρισκόταν σε  
συμφωνία με τους Καταλανούς.  
Αυτό σημαίνει ότι μετά από 7478 ημέρες 
ο Λιονέλ Μέσι για πρώτη φορά δεν θα 
έχει συμβόλαιο σε ισχύ με την  
Μπαρτσελόνα. Βέβαια, αυτό δεν  
αναμένεται να κρατήσει για καιρό.

Τσιτσιπάς – Τιάφο 0-3  
Αποκλεισμός σοκ για τον Στέφανο στον πρώτο γύρο του 
Wimbledon  
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Britain’s ‘freedom day’  
will come on July 19 

Britain will lift most of  
its remaining Covid-19      
restrictions on July 19 

in what has been dubbed 
‘Freedom Day’, the government 
said on Monday despite fears 
that an increase in coronavirus 
cases could lead to more 
deaths. 

Prime Minister Boris Johnson, 
whose government is again 
under fire after the resignation 
of his health minister Matt Han-
cock for breaking the restrictions 
by kissing his aide, had hoped 
to unlock Britain’s economy last 
week. But with coronavirus cases 
rising, driven largely by the more 
transmissible Delta variant, the 
government postponed the date 
until July 19 amid criticism from 
many businesses which want 
lockdown to end to try to recoup 
their losses. 

“With every day that goes       
by it is clearer to me and all our 
scientific advisers that we’re 
very likely to be in a position on 

July 19 to say that really is the 
terminus and we can go back 
to life as it was before Covid      
as far as possible,” Johnson 
told reporters. 

Hancock’s replacement, Sajid 
Javid, confirmed the decision in 
parliament, saying he had spent 
his first day in the job studying 
the data to see if the next stage 
of easing restrictions, called 
step four, could go ahead any 
earlier. 

“Whilst we decided not to 
bring forward step four, we see 
no reason to go beyond the 
19th of July,” he told parliament, 
urging the public to stick to the 
restrictions for now. 

“July 19th remains our target 
date. The prime minister has 
called it our terminus date. For 
me, the 19th of July is not only 
the end of the line but the start 
of an exciting new journey for 
our country.” 

Britain, which has one of the 
highest official death tolls from 

Covid, is seeing case numbers 
rise again, with daily increases 
topping 10,000 in recent days. 
But officials say a mass vaccina-
tion campaign is weakening the 
link between cases and deaths. 

 
‘Mix and match’ jabs 
create robust  
immune response 

 
A leading scientist has said 

people who have been double-
dosed with the Oxford/Astra-
Zeneca vaccine could have a 
stronger immune response if 
they were given a different jab 
as a booster. 

Professor Matthew Snape 
from the Oxford Vaccine Group 
said the "mix and match"            
approach may result in additional 
protection against coronavirus. 

He made the comments        
following the results of a clinical 
trial comparing the current         
UK strategy of giving two doses 
of either the AstraZeneca         
or Pfizer/BioNTech vaccines 
against a combination of the 
two jabs. Results showed 
people who received the Astra-
Zeneca vaccine first, followed 
four weeks later by a Pfizer 
dose, produced antibody levels 
nine times higher than those 
given two doses of the Oxford 
jab. 

Volunteers who were given 
Pfizer first and AstraZeneca 
second had antibody levels      
five times higher than those 
who received two doses of the 
Oxford vaccine. 

Two doses of the Pfizer jab 
produced the highest antibody 
levels, but the T-cell response 

was higher in people receiving 
the combination of vaccines. 

Prof Snape, who led the 
Com-CoV study, said the     
combination gives "an extra 
kick to the immune system." 

He said: "When it comes         
to the coming winter, if a third 
dose was to be given, then 
these are really important data 
to inform which vaccines we 
should be using and which 
combinations we should be 
using. 

“From our study you have to 
be thinking that if you received 
AZ/AZ (for the first and second 
doses) then maybe there would 
be advantages in getting an 
RNA vaccine (Pfizer or Moderna) 
next." 

Prof Snape said further           
results from his study are         
expected next month testing  
the mix-and-match approach 
with an eight to 12 week gap 
between the first and second 
doses, the current schedule in 
the UK. 

Scientists believe the immune 
response to the AstraZeneca 
vaccine is a slow-burn and the 
extra time between the doses 
may prove more effective. 

Deputy chief medical officer, 
Professor Jonathan Van-Tam, 
said the UK would stick to its 
current rollout using the same 
vaccine for the first and second 
dose. 

"Given the UK's stable supply 
position there is no reason            
to change vaccine schedules   
at this moment in time," he   
said. 

However, he added that          
the new data "are a vital step 
forward."

Cyprus’ Deputy Minister 
of Tourism, Savvas 
Perdios, presented on 

Monday, Cyprus Tourism’s new 
logo and brand identity, saying 
that a new era begins with a 
different, new identity. 

Speaking at the presentation 
of the new logo and brand 
identity, he said that the time, 
when sun and sea were the 
identity of the tourist product 
of Cyprus is coming to an end, 
adding that a new era begins 
with a new identity which is 
different, more open-minded. 

"We want to use this identity 
to show the world that there 
is much more for tourists to 
explore and that Cyprus has the 
Mediterranean experience and 
an amazing diversity of cultures, 
ethnicities and people," he 
pointed out. 

He said that the logo has a 
tremendous flexibility, as it can 
at any time change colours, 
shape and transform to iden-
tify a specific form of tourism, 
such as cycling, gastronomy, 
wedding tourism. 

Replying to questions,      
Perdios said that Cyprus has 
an opportunity to prolong the 

tourist season with the help      
of its new tourist identity as 
countries reopen after the 
pandemic. 

Perdios pointed out that the 
plans for the promotion of the 
tourist product and actions of 
the Deputy Ministry aim at      
extending the tourist season. 

Regarding the situation with 
the pandemic, he said that it 
is extremely difficult to make 
any forecasts regarding the 
tourist flow in 2021, given the 
instability in the key markets 
of Britain and Russia. 

He stressed the importance of 
improving the epidemiological 
picture of Cyprus to benefit the 
tourism sector. He said that 
we should bring the situation 
to what it was two weeks ago, 
expressing hope that it will be 
possible to bring the situation 
under control. 

Replying to questions, he 
said that in the coming days 
there will be meetings during 
which ideas will be put on      
the table and said that it is a      
positive sign that a high       
percentage of the population 
has been vaccinated.

Cyprus Tourism 
presents new logo 
and brand identity

Mavroyiannis: If something’s not done very soon,  
it will be too late for Famagusta and the solution in Cyprus
Negotiator of the Greek-

Cypriot community in 
the talks for the solu-

tion of the Cyprus problem,         
Ambassador Andreas Mavro-
yiannis said on Tuesday that 
he was very worried that if 
something was not done very 
soon, it would be too late for 
Famagusta, Cyprus’ Turkish 
occupied areas and for the 
solution of the Cyprus prob-
lem. 

Referring to the issue of       
Famagusta, Mavroyiannis said 
that "what is happening is       
dramatic" and that "it is perhaps 

the final stage of the complete 
destruction of the prospects, the 
solution and the reunification of 
the country." 

Mavroyiannis was speaking 
during a discussion on a policy 
text with title “Cyprus problem 
after the informal five-party 
summit –The Proposal for a 
Normal State”, written by Profes-
sor at the University of Nicosia 
Andreas Theofanous. 

The negotiator of the Greek-
Cypriot community said that 
"what both Turkey and the        
representatives of the puppet-
state are seeking, as their first 

priority, are not the two separate 
states in Cyprus but two entities, 
which jointly set some specific 
responsibilities, especially on  
issues of external representation 
and representation in the EU, so 
that on the one hand they have 
their independence, and on the 
other hand Turkey can control 
the whole of Cyprus and have 
a hand and a say in the EU.” 

“This is the real and final goal 
of the Turkish side," he said, 
noting that after the rise of Ersin 
Tatar to the leadership of the 
Turkish Cypriot community, the 
Turkish side talked to them 

about two states and then they 
tried to present the fact that  
they could also accept sovereign 
equality as a retreat. 

“This, in fact, is a deterioration 
of the concept of the two states", 
said Mavroyiannis, adding that 
"this is the narrative we have to 
face." 

He stressed that the concept 
of state should not be abolished, 
and that it’s extremely important 
that there is continuity of the 
state. He added that what Tatar 
and Turkey were seeking is a 
formation that will have some 
very specific joint responsibilities 

and which when it collapses - 
because it will collapse, as he 
said - will “leave us all hanging, 
and there will be no possibility 
of returning to the status quo 
ante.” 

Regarding the energy sector, 
he said that he is not of the view 
that says that we should discuss 
energy in a way that gives a say 
to anyone outside the Republic 
of Cyprus.



The government will         
investigate how footage 
of former health minister 

Matt Hancock kissing and       
embracing his aide, Gina Colan-
gelo, found its way into the media 

and forced his resignation. 
After first facing down calls for 

Hancock to be sacked or resign 
as health minister, Prime Minister 
Boris Johnson accepted his deci-
sion to step down on Saturday. 

Asked by reporters whether 
the health ministry was investi-
gating how the pictures of      
Hancock had been taken in his 
government office and leaked, 
Northern Ireland minister Bran-
don Lewis said: “It is a matter I 
know the department of health 
will be looking into to understand 
exactly how that recording got 
out of the system.” 

Since the pictures were pub-
lished on Friday, an increasing 
number of his fellow Conserva-
tive lawmakers had privately 
called for Hancock to go, saying 
his position was untenable after 
he admitted to breaking corona-
virus restrictions. 

Johnson, who has faced down 

criticism of various scandals      
including the funding of refurbish-
ment of his apartment in Downing 
Street, stood by his health min-
ister initially. He accepted Han-
cock’s resignation but suggested 
he might return to a higher public 
role. He then swiftly appointed 
former finance minister Sajid 
Javid to the role. 

“What Matt did was wrong,  
he acknowledged that, it’s why 
he apologised immediately for his 
behaviour and acknowledged what 
he did was wrong,” Lewis said. 

“It’s ultimately why he’s taken 
the decision that his position was 
untenable and distracting from 
the wider work we all have to do 
to move out of the pandemic.”
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Government to investigate leak of 
Matt Hancock CCTV footage

EE to reintroduce  
EU roaming charges

Mobile network EE is to 
charge customers for 
using their phone in 

Europe from January 2022. 
The company, owned by BT, 

had previously said it had no 
plans to reintroduce the charges 
after Brexit. 

It will affect new customers 
and those upgrading from 7 July 
2021. They will face a £2 daily 
fee from January next year to 

be able to use their data, call         
minutes and text allowances in 
47 European destinations. 

The change will not apply to 
customers travelling to the      
Republic of Ireland. 

British travellers have not had 
to pay roaming charges on their 
mobile phone bills since June 
2017, when they were abolished 
after changes to European       
regulation.

Cyprus airports accepting EU Digital Covid Certificate 

The EU Digital Covid Certi-
ficate (EUDCC), which  
will be issued by the EU 

Member States, as well as by 
the countries of the European 

Economic Area and by Switzer-
land, will be accepted at Cyprus 
airports as of today, July 1. 

The Republic of Cyprus will also 
accept specific travel certificates 

including those showing that 
vaccination has been completed 
with the required number of doses 
and that the specified number of 
days has elapsed between the 
administration of the last dose 
and the travel date.  

Acceptable vaccination certifi-
cates are those with one of the 
approved vaccines of the Euro-
pean Medicines Agency (EMA) 
(Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, 
Moderna, Janssen), or with the 
Sputnik V vaccine or with the 
Chinese Sinopharm vaccine 
(BBIBP COVID-19). 

Vaccination certificates showing 

vaccination with one dose of a 
two-dose vaccine, and in addi-
tion stating that the person has 
recovered from Covid-19, will 
also be accepted. 

Cyprus airports will also accept 
a Certificate of Recovery valid 
for 180 days from the 14th day 
after the positive PCR test result, 
and a PCR test certificate taken 
within 72 hours prior to arrival, 
proving a negative result. 

All passengers have to submit, 
within 24 hours before starting 
their journey, all the information 
and documents required to     
obtain the CyprusFlightPass.

Britain will ban adverts 
promoting unhealthy food 
from appearing on televi-

sion during the day and on the 
internet as part of its drive to 
tackle obesity and encourage 
healthy eating. 

The new rules, which will come 
into force at the end of next year, 
are designed to change the  
current trend where one in three 
children leave primary school 
overweight or obese. 

Under the plan, adverts for 
foods that are high in fat, salt 

and sugar, will be banned from 
appearing on television or UK 
on-demand programming before 
9pm. They will also be banned 
from paid-for slots online, allow-
ing them to still appear on their 
producer’s website and social 
media pages. 

The government said the      
restrictions would apply to all 
businesses with 250 or more 
employees that make or sell  
the products, helping to protect 
smaller companies that can  
only afford to advertise online.

Ban on junk food   
advertising before 9pm

Greece eases restrictions on vaccinated people
Greece will allow people 

fully vaccinated against 
the coronavirus inside 

restaurants without masks, the 
government said on Tuesday. 

The country has been easing 
restrictions as Covid-19 infections 
fall, but concerns are rising over 
the more contagious Delta variant. 
Face masks have been manda-
tory in all indoor public spaces. 

From July 15, vaccinated 
spectators will be allowed at 
sports venues for the first time 
but they will have to wear masks. 

Mask wearing will still be required 
in theatres and cinemas. 

More than 30.2% of Greece’s 
eligible population have been 
fully vaccinated so far and 43.1% 
have had at least one dose.  

People who are not fully vacci-
nated can still enter restaurants, 
theatres and cinemas but will need 
to show a negative rapid test. 

Earlier this week, the govern-
ment said it would offer young 
people a 150 euro cash card 
and a free month of phone data 
to get vaccinated. 
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Anna Vissi’s performance at charity 
gala dinner to be live streamed

The Yianis Christodoulou 
Foundation is pleased        
to offer everyone the            

opportunity to watch Anna Vissi       
perform live at the gala dinner      
taking place on 8th July in aid 
of all nine special needs public 
schools in Cyprus.  

Fans around the world can 
watch the live streamed event 
for free, or they can choose to 
donate towards this good cause 
if they wish. More details about 
how to watch will be announced 
soon.  

The Yianis Christodoulou 
Foundation would like to take 
this opportunity to thank the       
following companies and indivi-
duals for warmly supporting the 
gala dinner: Alassia NewShips 
Management Inc., Amara Hotel, 
Bank of Cyprus, Canary River-
side Hotel, Christian Moore,  
Cyprus Seeds, David Coulthard, 
Digital Tree Ltd, Elysium Hotel, 
Heathgrove Estates Ltd, H.S. 
Data Ltd, IMH Ltd, Iron FX,   
JETSHUTTLE, KEO, Limassol 
Marina, Marina Vernicos Photo-
graphy, Marketway Ltd, NAGA 
Markets Europe Ltd, ONE Light 
Ltd, Prevention at Sea, United 
Signals, Safe Bulkers, Inc.,       
Stelios Philanthropic Foundation, 
TechLink Ltd and Zuri-Invest 
AG. 

A special thank you also to     
the exceptional Anna Vissi who 
will perform at the charity event 

with no fee, to Limassol Marina 
for hosting yacht Zeus free, and 
to the Amara Hotel for kindly         
donating its catering services for 
the event at no cost.  

Both Amara and Elysium      
Hotels have also offered a 
voucher for a weekend accom-
modation and spa treatment for 
two people to be auctioned on 
the evening.  

Other donated items to be 
auctioned include:  

- Karting lessons and dinner 
for two in Monaco with David 
Coulthard who will be present 
at the evening.  

- Limited Edition photograph 
by Marina Vernicos to be given 
in person on the night.  

- Dinner and night out with      
Mr John Christodoulou and 
Anna Vissi in Monaco.  

- Signed poster by Roger 
Moor, as James Bond 007,       
donated by Christian Moore.  

- Weekend stay for two in the 
presidential suite of the Canary 
Riverside Plaza hotel in London, 
UK, donated by Yianis Group. 

- Private 2 seats on board         
a private jet (Citation X) for a 
weekend round trip from           
Larnaca to Mykonos valid until 
31st August 2021, donated by        
JETSHUTTLE.  

Mr Christodoulou said, “for 
such initiatives, all contributions 
are valuable and much appre-
ciated, showing that Cypriots 

can join forces to support all 
nine special needs schools 
where all the money collected 
will be donated.”  

The Yianis Christodoulou 
Foundation focuses predomi-
nately on vulnerable children 
and covers all funds of various 
projects aiming to upgrade their 
learning and living environment 
while offering opportunities for 
the cultivation of their talents, 
creativity and interests. All opera-
tional costs of the foundation 
are fully covered by the Yianis 
Group and its Founder, Mr John 
Christodoulou. This maximizes 
the utilisation of all funds and 
donations for the benefit of      
children in need.  

The Foundation has completed 
various projects internationally, 
and in Cyprus. Among the pro-
jects implemented in Cyprus are:  

-  The renovation and purchase 
of equipment and furniture for  
the Children’s House in Nicosia 
and Larnaca in cooperation with 
the Social Services of the Ministry 
of Welfare, Labour and Social 
Insurance.  

-  The upgrade of outdoor 
basketball courts in various pub-
lic primary schools, the purchase 
of gymnastic equipment and the 
construction of shelter to protect 
children from the rain and sun, 
as well as the purchase and      
installation of seats in multi-     
purpose sport centre.  

-  The renovation of classrooms 
and the creation of high tech lab 
rooms with new IT equipment 
and interactive board.  

-  The purchase of music equip-
ment for SISTEMA CYPRUS  
for the provision of free music 
education to all children,          
especially to the deprived and 
vulnerable.  

-  The organisation of school 
competitions with the approval 
of the Ministry of Education, 
Culture, Sports and Youth, such 

as the ‘Keep Fit and Healthy’ 
which promoted the well- being 
among teenagers aiming to em-
power them to stay away from 
addictive substances through 
non-contact boxing. The compe-
tition was supported by the visit 
of a delegation of world champion 
boxers, coaches from the UK 
National Boxing Association and 
athletes from the UK. All prizes 
won have been utilised by the 
schools for the construction of 
shelters, kiosks or the purchase 
of necessary equipment.  

-  The support during Covid-19 
pandemic and the delivery of 
6,500 ‘Thank you’ packages to 
health workers in all public      
hospitals across Cyprus.  

The Yianis Christodoulou 
Foundation has taken the initia-
tive to support special needs 
schools in Cyprus to upgrade 
their facilities and improve the 
services provided to disabled 
children and children with special 
needs. This follows the coopera-
tion of the Foundation with several 
special schools last year as part 
of the Pancyprian Special School 
Competition entitled HANDS UP 
FOR ALL. During previous work 
undertaken, the Foundation       
realised the emerging need to 
respond to the specific require-
ments of children with disabilities 
or special needs. Therefore, the 
aim of the charity gala on 8th July 
will be to support all nine special 
needs public schools in Cyprus.  

For further information regard-
ing The Yianis Christodoulou 
Foundation, please visit      
www.yianischristodouloufoun-
dation.com or follow on social 
media – Facebook: YCFounda-
tionCy / Instagram: ycf_cyprus

The Real Greek teams up with Tims Dairy

If you can’t get to Greece this 
summer, then there’s no better 
place to enjoy an authentic 

Greek Taverna atmosphere than 
The Real Greek, especially when 
Tonia Buxton is flying the flag 
and the weather forecast looks 

hot and sunny! 
All 18 branches of The Real 

Greek are set for a summer of 
delicious Greek food and have 
teamed up with Tims Dairy who 
produce their Greek style yogurt 
used in several of the dishes     

on the menu including tzatziki,      
dolmades, lamb meatballs, and 
not forgetting the yogurt with 
walnut spoon-sweets.  

The collaboration aims to 
reach out to customers of The 
Real Greek and consumers of 
Tims Dairy Greek style yogurt 
to create excitement about the 
‘next best thing’ to going on   
holiday to Greece by enjoying 
all the quality fresh ingredients 
on the menu. 

Tims Dairy is a Greek family 
run dairy, based in the Chiltern 
Hills. Their motto is “Greek heri-
tage, British made” and they’ve 
been making delicious Greek-
style yogurt for over 72 years 
now, using fresh British milk and 
only natural ingredients. 

Bides Timotheou, one of the 
family who runs the dairy, is a 
passionate foodie and upon 

meeting with Tonia Buxton to 
discuss future yoghurt based 
recipe ideas, said: “The menu 
uses our yogurt to fantastic       
effect and in traditional style      
across dishes.” 

Celebrity chef, television      
presenter and author, Tonia 
Buxton, who’s real love is Greek 
and Mediterranean food, said 
eating with The Real Greek “is 
like being on holiday in Greece, 
without the hassle of actually 
getting there. The atmosphere is 
fun, vibrant and romantic, whilst 
the food and Greek wine evokes 
Mediterranean skies, seas and 
scents. Tims Dairy yogurt is so 
thick, creamy and versatile, it is 
the perfect ingredient for any 
Greek meze.” 

Get your Greek style holiday 
vibe at The Real Greek this 
summer!

A Spiritual Spring has  
arrived in London

By Louis Loizou 
Archon Ostiarios    

  
Over the past year and a half, 

His Eminence Archbishop       
Nikitas of Thyateira and Great 
Britain has actively sought out 
ways to grow his Archdiocese, 
even while the churches were 
closed and his faithful were in 
lockdown. As the whole world 
begins to emerge from the      
pandemic, albeit slowly, the 
seeds of ministry that have been 
planted by His Eminence are 
starting to bloom in the United 
Kingdom. 

This was especially present 
on Saturday 26 June 2021, as 
Archbishop Nikitas baptised 
and chrismated twelve adults 
into the Greek Orthodox faith  
at Saint Nektarios Church in 
Battersea, London. That follow-
ing day, His Eminence presided 
over the Divine Liturgy at The 
Cathedral of Divine Wisdom, 
during which he also chrismated 
and received two more young 
adults. This occasion marked the 
first time that the Archdiocese 
collectively welcomed into its 
embrace so many individuals at 
once. 

This momentous event in      
the life of the church is a direct      
result of the mission-oriented 
spirit of Archbishop Nikitas. 
Since March of last year, His 
Eminence has continuously 
called upon the clergy and lay 
faithful to assist in developing 
and growing the ministries of the 
Archdiocese, each according 
to their gifts, in order to address 
the challenges being faced in 
the United Kingdom. 

While respecting health and 
safety protocols, Archbishop 
Nikitas remained present in    
the day-to-day lives of his flock 
through his consistent presence, 
many times virtual, at each          
of the meetings, events and      
gatherings of the Archdiocese 
throughout the pandemic. He 
encouraged his clergy and lay 
leaders to do the same, and one 
of the most significant results 
came from a five-month cateche-
tical course via Zoom entitled, 
Discover Orthodoxy. In fact, it 
was through this new program 
of the Archdiocese that the 14 
people mentioned above were 
newly received into the Orthodox 
Church. The online ministry itself 
was coordinated by the V. Rev. 
Archimandrite Nephon Tsimalis, 
Director of the Office of the 

Archbishop, through the historic 
Cathedral of Divine Wisdom in 
Bayswater, London.  

The Archdiocese also launched 
other online programs, during this 
time, centered on increasing the 
religious literacy of its faithful. 
A formal Religious Education 
curriculum was provided for      
the youth and a more lecture-
oriented program was offered 
to the adults, which featured        
a diverse group of Orthodox 
scholars and theologians from 
all over the world to discuss  
critical topics related to Ortho-
doxy and Hellenism. Each week, 
these programs brought toge-
ther  hundreds of people.  

During each of these online 
programs, Archbishop Nikitas 
regularly promoted perhaps      
the dearest ministry to him per-
sonally, the Archdiocesan food 
bank housed at Saint Nektarios 
Church in Battersea. The food 
bank functions under the selfless 
leadership of the Rev. Fr. Christo-
doulos Christodoulou, aided by 
a team of extremely dedicated 
and capable volunteers. This 
charitable work has rallied the 
Hellenic communities of London 
in a special way and, in turn, has 
unified their collective efforts into 
a vibrant philanthropic ministry. 

All of this, of course, brings 
to mind the pioneering ministry 
and philanthropic legacy of 
Archbishop Nikitas, especially 
while he served the Orthodox 
Church in Hong Kong. And now, 
as the Archbishop of Thyateira 
and Great Britain, he continues 
to teach, to feed, to protect,  
and to inspire everyone he     
encounters, both Orthodox and 
non-Orthodox alike. The work of 
the Orthodox Church in the 
United Kingdom, under both the 
leadership of Archbishop Nikitas 
and the spiritual guidance of  
the Ecumenical Patriarchate, has 
most certainly become a Spiritual 
Spring.  

For more information about 
ministries and to get involved, 
visit www.thyateira.org.uk.
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Zela Aviation - Fly2Sky strategic cooperation 
boosting tourism

During a challenging period 
for tourism in Cyprus (a 
critical pillar of the Cypriot 

Economy), Zela Aviation is        
announcing its cooperation with 
Bulgarian Airline, Fly2Sky. 

The strategic agreement will 
actively revitalize tourist traffic, 
providing a state-of-the-art Airbus 
A320 (180 seats) for charter flights, 
five days a week, to and from 
Larnaca and Paphos airports, 
serving as the aircraft’s bases.  

More specifically, the Airbus 
A320 will be flying to all               
EU Member States, the United 

Kingdom, and other countries 
that have signed the Open 
Skies Agreement, strengthening 
the aerial connection between       
Cyprus and abroad. 

This development will be the 
ideal choice for flights to the 
Greek islands and other popular 
destinations, especially during 
the summer holidays, at very 
competitive prices. 

Expressing his satisfaction 
with this important agreement, 
Andreas Christodoulides, Presi-
dent of Zela Aviation, stressed 
that the strategic cooperation of 

the two companies – taking into 
consideration the recession and 
the crisis caused by the pandemic 
– confirms the credibility and 
prestige of Zela Aviation in the 
field of air transport, among other 
major international airlines. 

Mr Christodoulides underlined, 
“Our long-standing experience 
and quality services are the 
trademarks of Zela Aviation, 
which has dominated air travel 
for almost two decades, occupy-
ing a prestigious position on the 
world map of aviation. We are 
very proud that Zela Aviation will 
cooperate with Fly2Sky, providing 
once again the highest level of 
service.” 

Fly2Sky airline is based in 
Bulgaria and is fully compliant 
with the strictest EU flight opera-
tion criteria (EASA). 

 
Zela Aviation  
Group of Companies 
 

Zela Aviation has been active 
in the field of aircraft chartering 

and sales for the last sixteen 
years. It holds offices in Limassol, 
Athens and London, and provides 
services in Europe, Asia, Africa, 
and North and South America. 
Its leading position, dynamic  
operation throughout the years, 
and well-trained staff make Zela 
Aviation a solid and reliable 
partner in international aviation. 

As part of its activities develop-
ment and expansion, Zela        
Aviation created its subsidiary, 
Zela Jet, aiming to meet the 
growing demand for private jet 
and helicopter flights. In cooper-
ation with major airlines worldwide 
and with a wide range of aircrafts 
and helicopters, Zela Jet provides 
quality personalized services for 
leisure or business travel. 

 
For more information, please 

visit Zela Aviation’s and Fly2Sky’s 
website: www.zelaaviation.com, 
www.fly2sky.aero or email: 
charters@zelaaviation.com / 
sales@fly2sky.aero / charter@ 
fly2sky.aero

Ανήρ γαρ όστις ήδεται  
λέγων αεί,  

λέληθεν αυτόν τοις ξυνούσιν 
ων βαρύς  

 
Someone who loves to 

speak endlessly  
knows not how much he 

bores his listeners 
 

– Sophocles 

#11 – I find ‘characters’ in        
the classroom really tedious.            
Attention seeking. I don’t find 
them engaging or fascinating. 
But I don’t dislike them. I don’t 
know the root causes of  this 
‘charisma’, or the troubles at 
home. All I know is what I see 
and hear. All I ever ask is for 
students to try. To “fill the unfor-
giving minute with sixty seconds 

worth of distance run.”  
Special Educational Needs 

and hyperactivity and attention 
deficit are genuine and need to 
be handled carefully. Children 
on the spectrum can work well, 
with the right encouragement.      
All pupils matter. There’s no         
favouritism. Just appreciation, 
when earned. 

 
#12 – I reckon (and this is a 

hunch) a lot of marks (maybe       
a quarter) are dropped and lost 
by students in Maths assess-
ments, because of LITERACY, 
not because of Maths. Not        
understanding the question. 
“Measure the radius” means get 
a ruler out, not draw another 
radius. The words ‘ascending’ 
or ‘descending’ order, when       
arranging numbers, are often 
confused.  

 
#13 – Silent corridors? Oh 

yes, please. Line-ups? Yes, 
please. Calmness and transition 

from the jostling and energy       
release of the playground into 
the respectful environment of the 
classroom. There is a time for 
speaking and a time for silence. 
At our school, every couple of 
weeks we have “DEAR” time. 
An announcement is made and 
everyone must “Drop Everything 
and Read.” For 20 minutes,         
in total silence. I join them. It’s       
the root of, and the route to, 
soundness of mind, calmness 
of spirit and a positive learning 
atmosphere. I’m currently 
reading ‘The Divine Comedy’  
by Dante – in a verse translation 
by Clive James. 

 
#14 – Good teachers ask a 

lot of questions. But I do believe 
in instruction. In modelling       
examples and showing methods. 
I walk around the room a lot. 
Checking, assessing, guiding, 
listening. Plus, it helps me       
gets to my 8,000 Fitbit target       
steps.  

#15 – It will take me a couple 
of years to get the hang of      
this. It is such a demanding job.         
Instinct gives you 70%. Planning 
and preparation the remaining 
30%. Then you can have impact 
and confidence.  

 
#16 – “You never, ever need 

to turn around in class.” I’ve 
found myself saying this to        
students. Over and over. I believe 
it. I’ve yet to hear an argument 
to convince me otherwise.  

 
#17 – All lessons run at three 

speeds. (i) – The leading           
students who crack on and 
need differentiated extension 
work. (ii) – The ones who find       
it challenging and need most   
attention. I love it when they ask 
questions and put their hands 
up. And (iii) the majority who try 
and get on with things.  

 
#18 – I have given more           

e-Praises for wrong answers 

and for questions, than for 
achievement and correct   
responses. I want to hear queries 
and common misconceptions 
so we can tackle them. I want 
vocal, confident people in the 
room – unafraid to make     
mistakes.  

 
#19 – Non uniform day: Two 

mini thoughts – (i) I couldn’t tell 
the students apart from some 
of the teachers; (ii) If you add 
up the value of all the trainers 
worn, they’d add up to the GDP 
of a small nation.  

 
#20 – Half term breaks      

and holidays are essential for 
recovery and refuelling. It’s like 
the gap days in a running 
schedule. If you break the rule 
– that’s when you get injured. 
I’ve done that – ankle and knee 
pains; meaning weeks without 
running to recover.  

 
James Neophytou 

Teacher Training Part Two: 10 more lessons at the coalface

Greek School of Potters Bar moves to new  
state of the art facility at Dame Alice Owen’s School
As of September 2021,  

the Greek Language 
Educational Establish-

ment of Hertfordshire (G.L.E.E), 
also known as the “Greek School 
of Potters Bar” will be moving to 
a new home - Dame Alice Owen’s 
School in Dugdale Hill, Potters 
Bar. 

The Greek School was estab-
lished in 1979 and for the         
majority of its 42 years, has 
been serving the local Greek 
and Cypriot community from its 
current location at Oakmere  

Primary School.  
Throughout that time, the 

Greek School of Potters Bar has 
given thousands of children the 
opportunity to learn the Greek 
language, culture and traditions, 
enrolling children from Nursery 
age through to GCSE and 
A’Level. 

The school operates indepen-
dently as a registered charity 
and is governed by the Commit-
tee of Trustees.  

Chairman Marios Artemi  
commented, “Countless young 

Greeks and Greek-Cypriots will 
have so many fond memories 
from our school’s current location, 
however we are excited that our 
new home, with fantastic new 
state of the art facilities, will     
enable us to continue to develop 
and build on the great legacy of 
our late founder and headmaster 
Mr Thrasos Nadiotis who sadly 
passed away last December.” 

The current headteacher      
Mrs Stella Nadiotis noted, “Our 
goal is always to do what’s best 
for its students and I truly believe 

that our new partnership with 
Dame Alice Owen’s school will 
help us continue to achieve       
our long-term goals and high 
standards.” 

Business Manager at Dame 
Alice Owen’s, Jackie Campbell, 
said, “Dame Alice Owen’s is such 
an expansive well-equipped site, 
and one of my key objectives is 
to ensure that we maximise the 
use of the facility in a purposeful 
way and in a way that serves 
and adds value to the local  
community. We very much look 

forward to building a long-lasting 
partnership with the Greek 
School of Potters Bar.” 

For information on registra-
tions please email: info@greek-

schoolpottersbar.org or contact: 
Andrew Pantelli – Secretary,     
on 07935 921 982.  

G.L.E.E. of Herts a registered 
charity, number 1040670.

Why not sit down and 
relax with a cup of tea 
and biscuits, under a 

nice warm blanket out of the 
rain? Greek Deli 2 U has a       
variety of Cypriot snacks now 
with a limited time offer of BUY 
ONE GET ONE FREE! 

Take a scroll through           
their website and stock up on 
your Cypriot favourites such      
as Frou Frou Biscuits, Amalia 
Cypriot Coffee and newly added 
Trahanas! All Buy One Get One 
Free! 

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      
warehouse in Potters Bar. 

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

Follow Greek Deli 2 U on        
Instagram and Facebook 
@greekdeli2u and subscribe to 
their mailing list to be the first 
to know about special offers 
and latest products. 

 
www.greekdeli2u.co.uk

Comfort food from  
Greek Deli 2 U to help you 
through this rainy week!
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Create beautiful memories and discover the 
Larnaca region onboard Deep Blue Yacht Lca
If you’re able to travel to our 

beautiful island Cyprus this 
summer and are looking to 

spend quality relaxation time, or 
just want to have some fun with 
family or friends whilst watching 
the sun set, look no further than 
Deep Blue Yacht Lca. 

Located at Larnaca Marina, 
the 45ft Brichwood Motor Yacht 
offers private parties for a maxi-
mum of 15 persons, cruises for 
any occasion or event, as well 
as a sunset cruise complete with 
margarita cocktails, starting at 
15 euros per person. For private 
hire, prices start at 135 euros 
per hour, with a preferred mini-
mum rental of 4 hours. 

Discover the gorgeous region 

of Larnaca by water. Whether 
on a family vacation or chilling 
with friends, this is the perfect 
boat to just kick back and relax!  

Enjoy the sun and the comfort 
of a boat tour where you can 
chose the itinerary. The boat is 
chartered with a captain for your 
convenience. It is comfortable 
and convenient to go to places 
only accessible by water.  

The company also offers       
diving services, run by Christakis 
Jiovannis, owner of Deep Blue 
Yacht Lca and Resort Director 
at Zenobia Divers, who has over 
15 years experience in diving. 

Located in Larnaca with direct 
access to Kastella beach,       
Zenobia Divers offers a plethora 

of dive packages and products. 
They include one of the Top 10 
best wreck dives in the world,  
the Zenobia, a Swedish ferry that  
sank on its maiden voyage in 1980. 
She now lies on her portside. The 
165-metre ferry was carrying 108 
articulated lorries with a varied 
cargo, including cars, military 
equipment, games, food and 
telecommunication systems.  

Other dives sites Larnaca 
boasts include the MV Elpida, a 
63m long and 10m wide vessel, 
sunk in December 2019 to create 
the region's first artificial reef; 
The LEF1, the island's first and 
only artificial reef suitable for 
snorkellers; and The Alexandra, 
an Egyptian fishing vessel that 

sank in 2006. 
Whether you are an experi-

enced diver or trying the sport for 
the first time, Jiovannis, a quali-
fied skipper, SSI Dive Control 
Specialist instructor, a Nitrox Gas 
Blender, a Mares Technician and 
fully trained in Scuba Diving      
International Visual Inspection 
Procedures, will ensure a pleas-
urable, safe and comfortable 
diving experience.  

To enjoy moments of relaxation 
onboard Deep Blue Yacht Lca, or 
to enquire about private diving 
services, please call 00357 99 
450966 / 96444504 / 96040465.  

You can also follow them       
on Facebook and Instagram: 
@deepblueyachtlca
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Millions of pounds 
worth of contents are 
not insured! Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

In today’s world, we have a 
better understanding of the 
value of our possessions,      

the threat of risks like fires or the 
weather, and are more aware 
when it comes to protecting our 
properties from would-be thieves. 
Yet despite all this, 28% of us don’t 
have a home contents insurance 
policy in place and £266bn worth 
of contents are at risk of not being 
insured. 

Who isn’t insured? The figures 
were reported by the Association 
of British Insurers (ABI), who also 
pointed out that the average UK 
household contained contents 
worth around £35,000, more than 
the average UK annual wage of 
£27,000. 

There are around 22.6 million 
homes in the UK and roughly        
5 million of those are not insured, 
a worrying statistic. The most 
common home insurance claims 
were for water damage, these 
accounting for 28% of all claims. 
Another common claim was for 
a burst pipe, which had an       
average claim worth of £25,000. 

How much is home insurance? 
Despite a large chunk of unin-
sured homes blaming the cost of 
insurance for not being insured, 
the average cost of combined 
home and contents cover was 
£309 per year, which equates to 
just £6 per week. For contents 
insurance only, the annual cost 
dropped to £138, which works out 
around £3 per week. Given that 
is covering an average £35,000, 
we’d say it’s good bang for your 
buck! 

Contents breakdown Whilst 
£35,000 is the rough estimate for 
contents value in UK households, 
what about if you’re a couple in 
a small home or a bachelor in a 
flat? The average one bed flat has 
contents worth just over £20,000 
whilst two bed flats have around 
£27,000. The average four bed 

house has possessions worth just 
shy of £50,000 while the contents 
in bungalows exceed £42,000. 
In total, UK household contents 
combined exceeded last year’s 
government spending at over   
£1 trillion. 

What can you do? For those 
with a mortgage, a home insurance 
policy could be required as part 
of the agreement with your lenders. 
Even if it’s not, a combined home 
and contents insurance policy      
can give you added protection, 
especially if you live in higher-risk 
area which suffers poor weather 
or has high crime rates. 

At Oncover Insurance, we can 
assess your situation and offer a 
home and contents insurance 
policy that is robust, affordable 
and flexible to your needs. Call 
us on 0207 691 2409 for a quote. 

 
SME’s are leaving themselves 
exposed to cyber attacks 

 
The majority (86%) of British 

small to medium enterprises 
(SMEs) do not have any cyber 
insurance cover in place. 

The latest SME Pulse Survey 
found that this lack of insurance 
protection comes at a time of rapid 
digitisation. The survey showed 
that 41% of SMEs updated their 
website in response to the pan-
demic, and 39% moved online or 
improved their online offering. 
Nearly all (96%) of those who 
made a change confirmed that 
they would keep the changes. 
However, despite increasing their 
digital presence, only 11% updated 
their cyber cover at the time. 

 
Key Outputs: 

86% of SMEs have no cyber 
cover. 

Up to 41% of SMEs made  
digital changes to their business 
during the pandemic with 96%  
or more planning to keep their       

digital changes. 
Only 12% SMEs updated their 

cover to reflect the digital changes 
they had recently made. 

As few as 3% of SMEs in some 
UK regions have cyber cover. 

EG Action Fraud reported a 
400% increase in cyber-related 
fraud in March 2020 and 46% of 
businesses experienced a breach 
during 2020. 

An underwriter said, “The  
pandemic has accelerated digital 
adoption across all businesses, 
meaning cyber insurance has 
quickly moved from a perceived 
luxury to an absolute must-have. 
Cyber cover doesn’t just protect 
businesses against an attack,  
but it also ensures they have  
fast  access to expert specialists,         
so they can return to normal as 
quickly as possible in the event of 
a cyber incident.” 

 
Top tips for business owners: 

 
• If you are unclear about your 

digital risk, contact us to under-
stand the risks to your business 
and what protection you may need. 

• Always use individual identi-
fication and passwords to access 
your computer equipment and 
change default or manufacturers 
passwords. 

• Back up all data every 7 days 
or less and store backups        
securely and away from the data 
or programs they relate to. 

• All personal and business 
data must be stored and disposed 
of in a secure manner.  

• Install any updates for firm-
ware, operating systems, soft-
ware, or programs within 14 days 
of release. 

• Ensure that any equipment 
connected to the internet or other 
network is protected by a suitable 
firewall and ensure it is updated 
automatically or at intervals of a 
month or less. 

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 

The end of the Stamp Duty 
Holiday - What is changing?

The stamp duty holiday 
was introduced by the 
government in July 2020 

to boost the property market     
by helping buyers to purchase 
homes and get on the property 
ladder.  

Since it was introduced 
buyers haven't paid stamp duty 
on the first £500,000 of their 
purchase price. Now that it has 
ended from 1 July, stamp duty 
will kick in above £250,000 until 
30 September.  

On 1 October 2021, rates  
are due to return to normal,  
that means the point you start      
paying stamp duty will revert 
back to £125,001.  

Nationwide building society 

reported that UK house prices 
rose 13.4% in the year to June 
which was the fastest pace 
since November 2004.  

The Stamp Duty Holiday,       
as well as demand for more 
spacious properties and homes 
with outdoor space, which was 
fueled by lockdown, has helped 
the property market boom 
through a very challenging year.  

With the summer underway, 
gardens and outside space       
remain priorities on buyer wish 
lists. Nearly two-thirds of resi-
dents wouldn't buy a property in 
2021 without outside space. 
Gardens are currently the most 
sought after property feature for 
buyers.  

Following the UK's first     
lockdown a year ago, 67% of 
buyers and 64% of renters said 
a garden was more important 
(Property Academy, 2020) and 
there is no sign of this trend 
waning. Access to outside space 
was the top predictor of our level 
of comfort in our homes during 
the pandemic with gardening 
also known to have a positive 
impact on wellbeing and mental 
health.  

George Sifonios Managing 
Director at David Astburys said, 
“The recent First Homes 
scheme and the Stamp Duty 
Holiday has given many first-
time buyers the opportunity       
to get a foot on the property 
ladder. As a result, the past four 
months have been consistently 
busy for our Sales team, with 
many clients eager to complete 
before the end of June.  

“We were happy to have 
helped navigate our clients 
through this stressful time, and 
the number of completions     
this month was 45% higher than 
year to date. We expect to see 
a similar level of activity as we 
go through the summer and 
buyers rush to take advantage 
of the lower threshold.” 

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787
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UK government’s decision to keep Cyprus and Greece  
in the amber category strikes blow to tourism industry

The UK government’s  
decision to keep Cyprus 
and Greece on its amber 

travel list dashed the two       
countries’ hopes of welcoming 
thousands of British tourists in 
July. 

The announcement effectively 
delayed the arrival of British 
holidaymakers for a further three 
weeks at a minimum. 

Greece’s and Cyprus’ tourism-
driven economies now face 
another lost summer in terms of 
arrivals of British tourists.  

Those returning from an amber 
list country must quarantine for 
10 days, take a Covid-19 test 

before departure and book a 
Covid-19 test on days two and 
eight after their return – largely 
a deterrent for most Brits. 

The UK updates its colour-
coded classification system every 
three weeks – meaning Cyprus 
and Greece will stay there for 
the next 21 days at least. 

Even if the two countries are 
added to the UK’s green list in 
the next review, the change will 
not take effect before July 20. 
This effectively throws the entire 
month of July out of the window. 

Several hoteliers and travel 
agents in Cyprus told Parikiaki 
that they are very concerned 

and disappointed.  
"Some businesses may not 

be able to make it," one travel 
agent said. 

Greece, Cyprus and other 
“club Med” hotspots are likely to 
be visited by less than half their 
normal number of holidaymakers 
this summer, despite progress 
on vaccines and infection 
numbers plummeting, according 
to estimates from HSBC. 

In 2019, 33.5% of tourists 
(1,330,635) who visited Cyprus 
came from the United Kingdom, 
while Greece attracted 3.5 million 
British tourists in the same year.  

According to hoteliers, many 

Britons who had booked their 
holidays in the hope that Cyprus 
and Greece would be added to 
the green list before the end        
of June, are now cancelling their 
packages or postponing their 
holidays until 2022. 

However, Cyprus and Greece 
can save the season if the        
UK government allows British 
residents who have been fully 
vaccinated against Covid-19 to 
travel to amber countries without 
isolating when returning from 
amber-list countries. 

While the next update of the 
UK’s classification system will 
not be until July 15, some hopes 
were raised by the announce-
ment of transport minister Grant 
Shapps that fully vaccinated 
passengers would not have to 
isolate upon return. A decision 
on this will be taken next month, 
although a specific date was not 
mentioned. However, it is widely 
expected that the policy will be 
introduced in August, just before 
the end of the peak summer 
season. 

The travel industry has warned 
that the government's expansion 
of the UK's green travel list does 
not go far enough. 

EasyJet chief executive Garry 

Wilson told the BBC there      
had been a “huge surge” in 
people booking holidays to 
countries that had been added 
to the green list. 

However, he demanded to 
know why more destinations,  
including the Canary Islands 
and the Greek Islands, were not 
added to the list. 

He also criticised the delay      
in opening up travel to double- 
vaccinated people, saying         
the UK was “falling behind         
Europe.” 

The response from Shapps   
to this particular point is that        
issues such as how people 
prove their vaccination status 
need to be dealt with first. 

Business Travel Association 
chief executive Clive Wratten 
described the announcements 
as “bitterly disappointing.” 

“The government is cutting off 
British businesses and causing 
further damage to our economy. 

“We remain in virtual lock-
down. Targeted financial support 
must be offered to protect jobs 
and companies across the          
industry,” he said. 

Airline Jet2 cautiously            
welcomed the announcements 
as "a step in the right direction." 

However, chief executive Steve 
Heapy said the traffic light       
system still did not set out the 
criteria for placing countries in 
different lists.  

Labour also called for the 
government to publish the crite-
ria by which it was assessing 
each country and said the amber 
list was a concern.  

"It's essentially a nod and a 
wink to go if you want to go.      
But it doesn't give confidence  
to consumers to book ahead," 
shadow transport secretary Jim 
McMahon told BBC Radio 4's 
Today programme.  

Mr Shapps said the Joint Bio-
security Centre, which advises 
the government on which     
countries to open up to travel,       
publishes the data behind its 
decisions including case rates, 
vaccination levels, the amount 
of sequencing of variants and 
the quality of data from a      
country.  

The prospect of European 
holidays does however face 
another hurdle, after German 
Chancellor Angela Merkel sug-
gested all EU countries should 
make British travellers quarantine 
on arrival to slow the spread of 
the Delta variant. 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

French Exit 
 
Michelle Pfeifer delivers her 

best performance in years in this 
delectable comedy and deserves 
her Golden Globe nomination 
as Best Actress earlier this      
year. Patrick De Witt’s delicious 
screenplay is based on his own 
novel and is directed with just 
the right lightness of touch by 
Azazel Jacobs.  

Pfeiffer sets up the tone most 
eloquently in the opening 
sequence where her glamorous, 
free spirited Frances decides to 
remove her teenage son from 
class against the public-school’s 
rules and headmaster’s wishes. 
She is a fiercely independent and 
filthy rich socialite but following 
her husband’s sudden death, 
she soon finds herself almost 
penniless and has no option but 
to move out from her luxurious 
Manhattan apartment. She packs 
up her bags and boards a luxury 
liner heading for Paris along with 
her son Malcolm (the excellent 
Lucas Hedges) and her precious 
black cat…  

It is a joyous film thanks         
to Pfeiffer’s magnificent perfor-
mance and elegant presence 
but also for the array of eccen-
tric characters that Frances and 
Malcolm meet along the way. 
First, there is the psychic clairvo-
yant Madeleine (Danielle Mac-
donald) they meet on the ship 
and then there is Mme Reynard 
(Valerie Mahaffey), the lonely 
American woman in Paris who 
keeps her dildo in her freezer. A 
warm-hearted comedy with a 
soul! 

 

Another Round 
 

Thomas Vinterberg’s superb 
film has recently been winning 
every award going including the 
Oscar for Best Foreign Film. The 
story takes place in Denmark and 
follows Martin (Mads Mikkelsen) 
and three of his friends, all high 
school teachers, who have lost 

their ability and jest for life.  
Martin’s marriage is in ruins, 

and he reluctantly agrees to 
consume alcohol at a restaurant 
get together with his colleagues 
when one of them tells them 
about a little-known philosophical 
theory that humans have been 
born with a small amount of       
alcohol in their blood. It is a reve-
latory moment for everyone and 
decide to start the experiment 
right away and continue to drink 
vast amounts of alcohol during 
working hours… 

It is superbly written with fully 
fleshed characters. The acting is 
outstanding with Mikkelsen on 
particularly supreme form under 
Vinterberg’s flawless direction. 
How intoxicating and refreshing 
to see a film set in a high school 
and told from the teacher’s point 
of view! Skol! 

 

Lady Boss:  
The Jackie  
Collins Story 

This fascinating documentary 
centres around the life and career 
of Jackie Collins, whose meteoric 
rise as a best seller writer and 
overnight celebrity extraordinaire 
almost eclipsed that of her 
sister’s Joan Collins.  

Joan speaks eloquently about 
their childhood and teenage 
years when Jackie’s visited her 
in Hollywood. Her daughters and 
brother also make a fine contri-
bution to this engaging film aided 
by rare photos and archive      

material. You will probably go 
out and buy one of her books 
after seeing this fine portrait of 
a lady! 

 

Freaky 

The body swap genre peaked 
during the seventies and eighties 
with films like BIG, VICE VERSA 
and FREAKY FRIDAY. Now the 
main premise of the latter is 
borrowed for this horror comedy 
in which a brutal killer known   
as The Butcher (Vince Vaughn) 
begins to slaughter teenage 
youths. Meanwhile 17-year-old 
Millie (Kathryn Newton) is busy 
preparing for Homecoming but 
as fate would have it, she is        
attacked by The Butcher. How-
ever, instead of ending up as a 
corpse she wakes up in his 
body and vice versa… 

Christopher Landon opens his 
enjoyable film like a brutal horror 
before he changes gear to a 
light comedy. Vaughn relishes 
his role as the killer and even 
more as the teenage girl.  

 

Carmen & Lola 

Arantxa Echevarria sets the 
action of her sensitive coming 
of age story amongst the Roma 
community in the suburbs of 
Madrid. Carmen dreams of       
becoming a hairdresser but con-
tinues to keep family traditions 
by agreeing to marry a local boy. 
Meanwhile, Lola wants to escape 
traditions and go to a university 
until she meets Carmen at the 
local market… 

This marks Echevarria’s       
tremendous feature film debut, 
who coaches deeply engaging 
performances from her non-
professional cast. A love story 
that will touch your heart! 

 

Witch: We  
Intend To  
Cause Havoc 

Gio Arlotta’s amazing docu-
mentary celebrates the music 
and rock sounds of WITCH- 
Zambia’s most popular band of 
the 70’s. Even though at the time 
the country was deep in political 
turmoil this ground-breaking 
band was making waves across 
the globe and now after all these 
years international musicians 
gather together to recreate these 
psychedelic sounds. A film worth 
celebrating! 

 
LAST MAN STANDING:     

Acclaimed British filmmaker 
Nick Broomfield made BIGGIE 
& TUPAC back in 2002 but at 
the time the truth behind their 
murders was not disclosed for 
fear. But now following Death 
Row Records CEO Suge Knight’s 
sentence for manslaughter 
people feel more inclined to      
reveal the truth. Broomfield picks 
up his camera and revisits the 
place and people where he last 
left off and the result is another 
compelling documentary about 
corruption, murder and cover ups 
especially amongst the L.APD. 

 
DOGTANIAN AND THE 

THREE MUSKERHOUNDS: 
This disappointing Spanish  
animation feature, based on      
Alexandre Dumas’ beloved novel, 
is badly revoiced into English. 
The story follows young swords-
man Dogtanian who aspires to 
join the three Muskerhounds and 
protect the king…It lacks pace 
and thrills while the pedestrian 
dialogue feels as if it was made 
up by the voice actors totally 
impromptu.  

THE FILMMAKER’S HOUSE: 
As the title suggests filmmaker 
Mark Isaacs shoots his fascina-
ting documentary at his own house 
and focuses on people coming 
in and out - his dedicated cleaner 
whose mother had just died 
while a pair of English builders 
are working in the garden. The 
Pakistani neighbour comes in 
and offers some of her dishes to 
celebrate Eid, the end of Ramadan, 
while a Slovakian homeless man 
is having a long overdue bath. A 
simple premise but utterly com-
pelling!

George Savvides 

We all need something 
to look forward to. 
Some respite, any-

thing. Happier days. Playwright 
Samuel Beckett’s description 
of his play Happy Days (River-
side Studios) is interesting, 
“In this play you have the com-
bination of the strange and the 
practical, the mysterious and 
the factual. This is the crux of 
both the comedy and the tra-
gedy of it.” It is in two acts and 
features Winnie, “a woman of 
about fifty”, buried to her waist 
in a mound of earth and during 
Act II up to her neck in it so to 
speak. Something akin to what 
we used to do at the seaside 
as children. Her husband Willie, 
“a man of about sixty,” is her 
henpecked husband. Together 
they are quite a couple and he 
plays stooge to her loquacious 
witticisms, a woman who can 
talk for England…and she does. 
She the comedy, he the taciturn 
tragedy. She reminisces about 
all sorts, but this being Beckett, 
sentimentality is put to one side 
though she is allowed a regular 
refrain of “Oh this is a happy day.”   

The play deals with the every 
day, how we pass our time, how 
we muddle through life and 
our hopes and dreams that are 
for the most part unfulfilled. 
And yes because Winnie is  
restricted and confined, it is a 
metaphor for our recent lives. 
Not that Beckett had prescient 
powers foretelling a pandemic 
but his understanding of the 
human condition is profound. 
Trevor Nunn has a profound 
understanding of Beckett’s work 
and his production simmers 
with underlying emotion but on 
the surface the attention to  
detail is painful to watch yet 
utterly riveting with moments 
of uncomfortable hilarity. Lisa 
Dwan gives us a Winnie, an 
rustic and truculent Irish woman 
as though  born of the Burren 
soil, with whom we sympathise 
but never pity and her delight at 
investigating everything around 
and about her is childlike and 
infectious. Her facial expres-
sions, as with many of Beckett’s 
characters represent the tears 
of a clown and the joy of a Pierrot. 
She is Estragon, Vladimir and 
Krapp in her own domain.  

Winnie’s terrain is in theory 
shared by spouse Willie (Simon 
Wolfe) but he says very little pre-
ferring to grunt his way through 
life playing second fiddle in 
word and deed. Tim Mitchell’s 
lighting design provides a      
glorious transformation from 
sparkling daylight to the gloom 
that sees Winnie entombed 
during Act II, statuesque yet 
still resolute. The lyrics from 
the Keane song Everybody’s 
Changing include “You say, you 

wander your own land, But 
when I think about it, I don't see 
how you can…But Everybody's 
Changing, and I don't feel the 
same.” Winnie and Willie’s 
struggle and ours too.  

Another man struggling to 
make sense of life now is the 
mouthpiece of hands, face, 
space. Unfortunately he had 
his own version which saw him 
using his hands inappropriately 
with one stuck firmly on Ms 
Coladangelo’s posterior, using 
the lips on his face to get close 
to the lips of his senior aide and 
then using his personal space 
to invade hers. All that on         
6 May while thousands of sepa-
rated families were suffering 
by following the rules.  

Getting caught in flagrante 
delicto in that way gives even 
more credence to the prime 
minister’s opinion of Matt  
Hancock as “hopeless” but 
also, according to cannonball 
Cummings, as being “f*****g 
useless” too. When the story 
broke in the Sun newspaper 
most people thought he didn’t 
have a toe to stand on, maybe 
he was standing on Gina’s to 
keep afloat, Boris Johnson  
declared the matter closed once 
Mr Hancock had come clean 
in breaking the rules. You know 
your time is up when even      
the Queen describes you as a 
“poor man” in she did in a 
meeting with Mr Johnson. The 
most amusing moment of the 
weekend regarding Hancock’s 
cock up came during Radio 
4’s Any Questions. Chair Chris 
Mason asked the Tory party 
panellist Robert Jenrick - not a 
wise choice in terms of his 
previous history but then Priti 
Patel would have been worse 
but far more entertaining – 
“Final question from me. What 
do you have to do to get sacked 
from this Government?” Cue 
audience erupting into laughter. 
This offstage saga is simply 
scintillating. Amazon Prime are 
now in the queue with Netflix 
bidding for the rights with a work-
ing title of Sherka, Moutsouna, 
Filia.

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Hands, face,  
buried 
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When we are children, 
we are of course con-
trolled by our elders as 

we are not able to think rationally 
with good judgment and make 
reliable safe decisions for our-
selves. As we mature into our 
teens, many of us know what is 
safe or not, correct or not, and 
are able to make the choice, as 
to whether to proceed into the 
right or wrong, safe or danger 
zone. Of course we may often 
make errors in judgment, even 
as we get older, that leads to       
a learning experience, be it in 
relationships, life or business 
ventures, and that is fine, as 
this is how we learn.  

I personally have found that 
when I go with my intuition, it is 
usually right, when I am unsure 
and give others the benefit of 
the doubt, that I hope they may 
prove me wrong with my uncer-
tainty. It is then, in that hope that 
I could be wrong, that it usually 
fails me and I end up in a prob-

lematic situation.  
Often we are misjudged by 

others by the way we look, dress, 
act, or even the job we do, and 
other people can behave accor-
dingly due to their ignorance. 
They don't look at the real you, 
or even want to take time and 
find out about the real you.      
However, what they often want 
to do is to try to manipulate and 
control you, for their own selfish 
purposes and satisfaction. Being 
controlled like one of the sheep 
is most definitely not what I per-
sonally stand for, and will most 
definitely retaliate with speech 
and decisive actions. I have a 
mind of my own and will always 
stand for what I believe is right, 
I speak my mind and yes, it often 
gets me in trouble. I refuse to be 
manipulated by anyone just to 
conform and keep others happy. 

Should we be expected to 
change our personality in order 
to keep others happy? I don't 
think so! If we are changing our 

character to make others happy, 
worried about how we behave 
and what we say, then surely 
we are just hanging around the 
wrong people, and it is time to 
let them go and leave them as 
soon as possible at the next stop 
and continue our life journey, 
without those people.  

As we proceed our life         
journey, those friends, family 
and/or associates may end, and 
it will almost end up as a process 
of people elimination. Some 
people will be around for a short 
term, as we fall out, and others 
will be around for the long hall 
of our life journey, through the 
good and bad. They will accept 
your behaviour as you accept 
theirs, there will not be a fight of 
taking control for personal gain, 
instead, it will be a mutual      
support for each other with no 
selfish intent. These people will 
allow you to speak your mind, 
whether they agree or disagree 
with your thoughts and behaviour. 

They will in fact agree to         
disagree, and that is how it 
should be. They will have your 
back as it were, look out for you 
and just be there for you, no 
matter what. 

Having your own mind and 
doing what you believe to be 
right as a child, teen or mature 
adult, can be misconstrued that 
you are a wild child and trouble-
some, instead of being seen as 
an independent individual with 
a mind of your own who will 
stand your ground for what you 
believe in. People with their own 
strong mind are often well        
behaved and like nothing more 
than peace and quiet. However, 

when their boundaries are 
pushed and their harmony is 
disrupted, they will just speak 
their mind, action against it and 
it is then mistaken for trouble-
some and out of control. 

There is nothing wrong with 
being 'out of control', so long as 
you are not verbally or physically 
abusing anyone. Just be straight, 
say what you feel and need to, 
act accordingly. You are just 
doing what you believe to be is 
right for you at the time, for your 
own self-preservation and well-
being. It is your choice and your 
right to do what you want, for 
you personally. 

Unfortunately for the controllers 

and the manipulators, well they 
will be very disappointed that 
you won't be conforming and 
playing in their usual game, but 
that really is their problem not 
yours, and most definitely not 
worth losing sleep over. 

It important to be yourself 
and just be you. Don't change 
yourself to fit in with others. Be 
amongst others that simply fit in 
with you. 

Be 'out of control' as you 
'take control'! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Out of control

Cooking with Loulla Astin 
Courgette and potato bake / Μπριάμ

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipe for Courgette and potato 
Bake / Μπριάμ με κολοκυθάκια 
και πατάτες... 

 
Χρώματα και αρώματα Καλο-

καιριού! Colours and aromas of 
Summer! This is an attractive 
and colourful vegetarian Greek 
dish that looks like a framed 
picture in the roasting dish (Ταψί). 

It’s very easy to make and 
you can use any seasonal vege-
tables. I like to serve it with feta 
cheese, a nice salad and crusty 
sourdough bread, or have it as 
an accompaniment to meat or 
fish dishes. 

 
Ingredients (serves 6): 

4 large courgettes, thickly 
sliced  

3-4 medium Cypriot potatoes, 
peeled and sliced 

2 medium red onions, thickly 
sliced 

200g tin of chopped tomatoes 
1 large fresh tomato, chopped 
2-3 garlic cloves, chopped 

2 teaspoon dried oregano 
Sea salt 
Freshly ground black pepper 
2 tablespoons flat leaf parsley, 

chopped 
150mls olive oil 
1 vegetable stock cube 
200mls warm water 
You will also need a round 

28cm/11inch Greek round oven 
dish (tapsi) 

 
Method: 

Preheat the oven to 200       
degrees C / 400f / gas mark 6. 

Drizzle the tapsi/oven dish 
with a little olive oil and spread 
the can of chopped tomatoes 
over the base. 

Starting from the outside of 
the tray, tightly lay the vegetable 
slices upright until you come to 

the middle. If you have any 
vegetables left, just tuck them 
in.  

Season well with salt and 
pepper. Sprinkle over the garlic, 
oregano, parsley and fresh 
chopped tomato.   

Dilute vegetable stock cube 
in warm water and pour over, 
drizzle with olive oil and cover 
with foil. 

Place in the hot oven and 
bake for 1 ½ hours. Remove 
foil and continue cooking for 
another 15- 20 minutes until  
the vegetables are tender and 
slightly charred. Best served 
lukewarm. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Refuse any offer of 
being taken to the 
bank to withdraw 
money to pay. 

ROGUE TRADERS? 
Advice from your Safer Neighbourhood Team. 

HOW DO PROTECT I 
MYSELF FROM 

Do not be forced into making a quick 
decision on the doorstep. Never feel 
pressured into accepting an offer of work or 
service, you can politely refuse. 

         TAKE YOUR TIME 1 
Do not allow 
uninvited callers 
into your home. 

       BE CAUTIOUS 2 

Always ask for ID. To verify who they are use 
the phone number as advertised in the 
phone book or online, as the number on their 
identity card could be fake. For a utility 
company, call the customer service 
department. Close the door whist you verify 
the details. 

         ALWAYS ASK FOR ID 3 Beware of a caller to 
your door claiming to be 
a builder highlighting an 
issue with your home – 
this is a common trick 
used by criminals. 

         BE AWARE 4 

      STAY AT HOME 5 
If you ever feel 
intimidated by them, 
close the door and 
call the Police. 

         CALL FOR HELP 6 

 

Created by Hornsey Safer 
Neighbourhood Team 



Anton Du Beke stepping into Bruno 
Tonioli’s shoes for Strictly 2021 

We might only have Strictly Come Dancing on our screens for 
a few short months, but any fan of the show can tell you it’s Strictly 
fever year-round. The rumour mill is always churning for possible 
celebrity contestants, gossip about the pro dancers, and who the 
judging panel might include. And this week it was announced that 
Anton Du Beke, who joined the judging panel during the 2020 
series for a two-week stint, will now be a permanent fixture for the 
2021 series, taking over from Bruno Tonioli.  

Tonioli, who is in the US and a judge on American series      
Dancing With The Stars, is unable to take part due to “uncertainty 
over international travel restrictions” as a result of the coronavirus 
pandemic. 

Appearing on The One Show on BBC One, Du Beke, 54, said 
he would approach his new role from the perspective of someone 
who knows the challenges of the competition. He said: “I think I am 
going to be a kinder judge. I am not going to be gushing about 
everybody. I shall be expecting them to dance well...But I shall be 
understanding and I shall try and show a bit of positivity...” 

Du Beke, the show’s longest-serving professional dancer,       
described finding out about his appointment as “so wonderful”. 
He added: “I can’t tell you how it feels to be asked to do it because 
I love the show…. and doing the judging last year was a great thrill.” 

Du Beke joins the returning judging panel of Craig Revel         
Horwood, Motsi Mabuse and Shirley Ballas. 
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Andrea Georgiou 

In The Heights  
highlights struggles 
and joys of the 
Latino community  
 

In The Heights is the film 
adaptation of a Broadway      
musical about gentrification and 
race in New York. The creator     
of Hamilton and the director of 
Crazy Rich Asians invite you to 
the event of the summer, where 
the streets are made of music 
and little dreams become big! 

The film, which has a cast 
entirely made up of Latino per-
formers, lights up on Washington 
Heights in the Big Apple, home 
to a vibrant Latino community.  

At the centre of it all is Usnavi, 
played by Anthony Ramos, who 
saves every penny from his daily 

grind and dreams of ditching his 
bodega (corner shop) and flying 
back to the Dominican Republic. 

Other neighbourhood residents 
trying to get through their lives 
include the gossip girls from  
the salon, Usnavi’s cousin Sonny  
dealing with his immigration 
status, Abuela Claudia who just 
wants to look after the block, 
and Vanessa and Nina who both 
have to deal with racism at some 
point in the film. 

But amid the political and 
emotional messaging, and the 
struggles in the community - the 
film is bursting full of singing, 
rapping and dancing. The musi-
cal is packed with big ensemble 
numbers, exciting dance breaks 
and impressive visuals - some-
thing which is sure to make it one 
of the summer's biggest films. 

In The Heights is out in      
cinemas across the UK.

Singer Justin Bieber and his 
wife Hailey Bieber are rounding 
up their tour of Europe with a  
vacation on the Greek island of 
Milos.  

Justin gave fans an intimate 
look at their summer getaway 
by sharing memories on             
Instagram, showing the happy 
couple, who wed in 2018, hold-
ing hands at sunset, relaxing  
on a boat at sea and enjoying 

some herb-topped cheese and 
bread.  

This is not the first time Justin 
has visited Greece. In 2015,      
he chose the scenic island of 
Santorini to shoot the video     
clip for his single Company and 
record his album Purpose. 

Whilst the pop star tried to 
keep his visit to Milos low-key, 
he was spotted taking photos 
with fans.

Justin Bieber and wife Hailey  
enjoy Greek getaway

Join UK Cypriot Nikki Lilly – campaigner, 
YouTuber and TV presenter – and wear 
your support for this year’s Jeans for 

Genes appeal. 
As Nikki says “As someone living with a       

genetic disorder, I know just how difficult it can 
be at times, which is why it is so important to 
have an amazing organisation like Jeans for 
Genes that gives a voice to those living with 
genetic disorders, while also providing support 
to those affected and their families.” 

Nikki Christou, aka Nikki Lilly, was born in 
London to Greek Cypriot parents. At the age of 
six, she was diagnosed with arteriovenous      
malformation, a life-threatening medical condi-
tion which has resulted in a visible difference 
to her physical appearance. She has positioned 
herself as a media figure with the goal of 
spreading hope and positivity, using her profile 

to raise awareness of the condition while          
inspiring young audiences to stand up against 
bullying and be proud of their differences. She 
has become a social media sensation and has 
been honoured with the following: 

- The WellChild Award for Courage by Prince 
Harry in 2013 

- The Princess Diana Award Exceptional         
Bravery 2014 

- The Pride of Britain Award for Child of      
Courage 2016 

- CBBC award winning program “My Life Born 
to Vlog” 

- Nominated for a Bafta 
- 2018 Emmy Award for best factual program 
Japan Grand Prix Award 
 
Jeans for Genes brings together young people 

by creating a community which can meet,       
understand and listen to one another – something 
which they often struggle with and don’t have 
otherwise. The positive impact that Jeans for 
Genes has can be truly life-changing and can 
immensely improve the quality of life of some-
one living with a genetic disorder. But this isn’t 
possible without your help and vital fundraising. 

Every purchase of one of the charity’s branded 
colour T-shirts comes with a built-in donation – 
meaning that your shopping can help fund 
counselling, clinical nurses and critical services 
for individuals and their families in the UK who 
are living with a genetic disorder. 

Available in yellow, bright blue (as modelled 
by Nikki) and navy, show your support and buy 
yours today. Sign up for a free fundraising pack, 
pick a day for your workplace or school to hold a 
Jeans for Genes Day (Monday 13 – Sunday 19 
September) and show that T-shirt off! Because 
kindness never goes out of style. 

For further information, please visit 
www.jeansforgenes.org

Join Nikki Lilly and wear your support 
for Jeans for Genes!
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KOPA League Cup Final day
It was Cup day on Sunday for 

the KOPA League with two 
Divisional Cup Final matches 

taking place at Haringey Borough  
Stadium. 

The first game was between 
Akanthou versus Panathinaikos 
for the Division Two Cup in front 
of a large crowd. Akanthou took 
an early lead when Alex Chara-
lambous headed the ball into the 
back of the net from a Harrison 
Georgiou cross in the 10th minute. 
Panathinaikos had a good chance 
but well timed tackle stopped 
Dylan in his tracks. 

Then in the 25th minute, 
Akanthou increased their lead 
when a cross on the left from 
George Lutaaya was headed 
home by Luke Durnin. 

 Then a blaster of a free kick 
from outside the box from           
Inharhu Martin gave Akanthou 
a 3-0 lead. 

Panathinaikos reduced the 
score to 3-1 with a penalty from 
Anthony Constantinou and gave 
their team confidence and hit 
the post through Andrew White 
minutes later. 

Then a penalty was given to 
Panathinaikos which Anthony 
Constantinou scored a second 
goal from it and Akanthou player 
Alex Charalambous was sent 
off from the incident. 

Now it was game on at 3-2 
and with Akanthou down to ten 
players but then their player 
Charlie Georgiou scored a curler 
of a goal and George Lutaaya 
added a fifth with a shot from 
the edge of the box and then a 
sixth after a scramble in the      
Panathinaikos goalmouth. 

Dylan scored for Panathinaikos 
to make it 6-3 and Akanthou     
finished 7-3 winners when          
Inharhu Martin added the final 

goal to give Akanthou the Cup 
win. 

The Cup was presented to 
the players and the officials by 
Enfield Southgate MP Bambos 
Charalambous. 

In the later game, in the first 
Division cup final, it was goals 
galore again. Olympia beat 
Pantel 5-0. Pantel never really 
got involved in the game until 
the late stages when they created 
a few good chances. 

Olympia were quick off the 
mark with Yemi lobbing the      
oncoming Pantel keeper Carlos 
from the edge of the box. Then 
Yemi hit the post minutes later, 
and Elia’s shot was kicked off 
the line. 

Reuben then scored with a 
very brave headed goal, followed 
by an Elias goal that rebounded 
on him from a previous shot. 
And Yemi was left on his own to 
score the fourth goal. 

The fifth goal came from Dom 
who received the ball on the 
halfway line and went past three 
players before placing the ball 
past the oncoming goalkeeper 
into the goal giving Olympia a 
5-0 win and the Division One 
Cup. 

The winning trophies to the 
team players and officials were 
presented by the Yianni Family 
- Sotiri and Tony - on behalf of 
their business and KOPA Foot-
ball league sponsors Winchmore 
Brickwork. 

Olympia are playing again        
in another league Cup final this 
time the KOPA League Challenge 
Cup Final versus Akanthou at 
Haringey Borough stadium.  

Steve Cinotti has built a good 
team there and solid squad 
coaches with the assistance of 
Nicky Rifat and Darren Gray.

Akanthou Division Two League and Cup winners

KOPA Chair Kypros Kyprianou, Akanthou captain 
Alex Charalambous and Bambos Charalambous MP

Action from Sunday’s Division Two Cup Final  
between Akanthou and Panathinaikos

Sotriris, George and Tony Yianni from  
Winchmore Brickworks

Olympia KOPA League  Division One Cup winners

Olympia v Pantel
Officials, Div Two Cup Final Rob Ryan,  
Zak Demetriades and Yashar Yekta
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England beat Germany 2-0  
to move into Euro last eight
Raheem Sterling and Harry 

Kane struck late goals 
as England reached the 

Euro 2020 quarter-finals with       
a 2-0 win over Germany at      
Wembley on Tuesday, their first 
knockout victory over their old 
rivals since the 1966 World Cup 
final. 

England will play either 
Sweden or Ukraine, who meet 
later on Tuesday in Glasgow,      
in the last eight after a victory 
which sent the home crowd into 
wild celebration. 

It was England’s first ever 
knockout round win at the Euros 
inside 90 minutes and after a 
build-up dominated by talk of 
historic and bitter tournament 
losses to Germany, their focus 
will now be on making some 
history of their own. 

The visitors’ defeat marked 
the end of Joachim Loew’s time 
as Germany coach after 15 years 
in charge, during which he 
guided them to the 2014 World 
Cup title in Brazil. 

The goals came after mid-
fielder Jack Grealish was intro-
duced in the 69th minute when 
the entire tempo and mood of 
the game changed. 

Six minutes after Grealish 
came on he was involved in a 
flowing passing move which 
ended with left wing back Luke 
Shaw deftly slipping the ball      
across the face of the goal for 
Sterling to slide in his third goal 
in four Euro 2020 games. 

Yet shortly after scoring,    
Sterling almost gifted the          
Germans a leveller when he 
gave the ball away on the        
halfway line and Kai Havertz 
sent Thomas Mueller through      
on goal. 

The experienced World Cup 
winner had only England keeper 
Jordan Pickford to beat but 
dragged his shot wide of his 
right-hand post, leaving Sterling, 
who watched in anguish on his 
knees, to leap to his feet in relief. 

After that reprieve, and with 
the crowd roaring England on, 
Grealish was the direct provider 

for the second goal, crossing 
from the left for captain Kane to 
beat keeper Manuel Neuer with 
a stooping header. 

It was Kane’s first goal of the 
tournament and his return to 
scoring ways will be another 
positive for England manager 
Gareth Southgate as he looks 
ahead at a potential route to the 
final. 

Southgate’s decision to play 
a five-man defence and two 
holding midfielders was a        
cautious one, but England did 
start the game brightly. 

Sterling tested Neuer in the 
16th minute, cutting in from the 
left flank and finding room to  
unleash a drive towards the       
far corner which the German 
keeper did well to get across  
to. 

Much of England’s probing 
was coming from Kieran Trippier 
down the right and he found 
Harry Maguire in a promising 
position with a lofted ball to the 
back post but the centre half’s 
header was over the bar. 

Germany were enjoying plenty 
of possession in midfield with 
England sitting deep but they 
provided a warning of their threat 
when Kai Havertz slipped through 
Timo Werner, although Pickford 
was out quickly to smother. 

Just before the break Mats 
Hummels had to intervene 

quickly to clear as Kane looked 
to pounce after Sterling’s burst 
into the box had caused chaos. 

After the interval Germany 
sensed England had lost their 
way and went close when       
Havertz’s powerful drive was 
superbly tipped over by Pick-
ford. 

The game was in the balance 
but then came Grealish, whose 
name had been sung by the 
England fans throughout the 
game and who lived up to those 
hopes and expectations by      
providing the spark England 
had been missing. 

England will head into their 
quarter-final in Rome on          
Saturday knowing victory will 
set-up a semi and potentially a 
final on home turf back at  
Wembley. 

“We don’t want to get too 
ahead of ourselves but it is a 
massive game,” said midfielder 
Declan Rice. 

“I have not been a part of a 
team with this togetherness... 
It’s incredible, a lot of people 
had written us off in the group 
stage, complaints about the  
performances, not scoring 
enough but we wanted to prove 
people wrong, with a full house 
everyone had the fire in the belly 
to one, knock Germany out and 
two progress in the tournament,” 
he added.

Euro 2020 last 16 results and 8 fixtures
Last-16 results  
Saturday June 26 
Wales 0-4 Denmark, Amsterdam 
Italy 2-1 Austria AET, Wembley 
 
Sunday June 27 
Netherlands 0-2 Czech Republic, Budapest 
Belgium 1-0 Portugal, Seville 
 
Monday June 28 
Croatia 3-5 Spain AET, Copenhagen 
France 3-3 Switzerland (Switzerland win 
5-4 on penalties), Bucharest 
 
Tuesday June 29 
England 2-0 Germany, Wembley 
Sweden 1-2 Ukraine AET, Scotland 

Last 8 fixtures 
 
Friday July 2, 2021 
 
5pm: Switzerland vs Spain,  
Saint Petersburg, ITV / ITV Hub 
 
8pm: Belgium vs Italy,  
Munich, BBC One / BBC iPlayer 
 
Saturday July 3, 2021 
 
5pm: Czech Republic vs Denmark,  
Baku, ITV / ITV Hub 
 
8pm: England vs Ukraine,  
Rome, BBC One / BBC iPlayer

Frances Tiafoe upsets  
Stefanos Tsitsipas at Wimbledon
Frances Tiafoe was the  

underdog going into his 
first round match at Wim-

bledon on Monday afternoon 
against Stefanos Tsitsipas of 
Greece, the third seed and a  
recent French Open finalist.     
But on a rainy day at Wimble-
don, the unseeded 23-year-old 
American shone. 

“The minimum I want to do is 
at least give myself a chance to 
win - I did,” Tiafoe said. “I woke 
up this morning like, ‘Yeah, I’m 
beating Stefanos.’ It happened. 
I think believing it when nobody 
else does is so big.” 

The 57th-ranked Tiafoe led 
the match from wire to wire, 
breaking Tsitsipas, 22, in the 
opening game and staying in 
front for a 6-4, 6-4, 6-3 victory 
on No. 1 Court. 

Tiafoe, who saved all seven 
break points he faced, sealed 
the match by breaking Tsitsipas 
for a fourth time. After the two 
shook hands, Tiafoe rolled up his 
sleeves and flexed his biceps, 
slapped his chest, and punched 
the air. 

Tiafoe, who entered his news 
conference wearing a T-shirt 
bearing a photograph of Arthur 
Ashe in a fur coat, said that     
putting on a show against a top 
player was something he was 
delighted to “get to” do.  

“These are honors; these  
aren’t chores,” Tiafoe said. 

“At the end of the day, when 
I’m done with the game, I want 
people to say: ‘It was great     

entertainment to watch Frances 
Tiafoe. He’s a great guy first and 
a tennis player second.’” 

Tiafoe, the son of a mainte-
nance worker who grew up living 
in a small room at a Maryland 
tennis academy, said he didn’t 
feel pressure despite previously 
being 0-10 against top-five       
opponents. 

“Pressure? I feel like I already 
overcame pressure, man,” he 
said. “I played on No.1 Court 
today. If you told me when I was 
10 years old I’d be playing on No.1 
court, beat No.4 in the world? 
And I’ve been able to play Roger, 

Rafa, Novak in big stadiums. I 
mean, those are the moments 
you appreciate. I’ve come such 
a long way.” 

Tsitsipas, who did not play  
any grass-court tournaments to    
prepare for Wimbledon after      
his grueling run to the French 
Open final, said that Tiafoe had 
played “really well” but that he 
regretted not entering a warm-
up event.  

“Any of these tournaments 
would have helped, for sure,  
get me in a better shape, get my 
tennis ready for the grass-court 
season,” Tsitsipas said. 

Cyprus’ Marios Georgiou wins 
Gold in Gymnastics World Cup
Cyprus gymnast Marios 

Georgiou secured the 
Gold medal at the 13th 

FIG Artistic Gymnastics World 
Cup in Doha, Qatar. Georgiou 
won the medal in the Horizontal 
Bar with a total of 14.466 points.  

Arthur Mariano of Brazil won 
the silver medal and Milad Karimi 
of Kazakhstan the bronze. 

Cyprus Sports Organization 
congratulated the gold medalist 
expressing pride for his partici-
pation in the Tokyo Olympics.

Cyprus athlete wins bronze 
medal in ISSF World Cup
Cyprus athlete Nikolas  

Vasiliou won the bronze 
medal in the ISSF World 

Cup Games  in Croatia in the 
skeet category. 

Petros Egglezoudes who  
also competed in the Croatia 
game achieved 121/125 and 
ranked 18th while Demetris 
Constantinou achieved 117/125 
is 46th 

In women’s skeet Anastasia 
Eleftheriou ranked 18th with 

114/125, Constantina Nikolaou 
with 111/125 is in 30th position 

and Panayiota Andreou is in 
33rd position with 110/125.
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† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Constantinou 
(from Kato Varosi, Cyprus) 

 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  
Ανδρέας Κωνσταντίνου 

(από κάτω Βαρώσι, Κύπρος) 
 

23.04.1932 – 24.06.2021

It is with great sadness that we announce the passing of our  
beloved father and grandfather Andreas Constantinou who died of 
Leukaemia, at the age of 89. Andreas was from Kato Varosi and 
lived in Chingford since 1986. In Cyprus he was a fireman and a 
skilled shoe mender. He will never be forgotten and will be in our 

hearts forever. He leaves behind his three children, Vaso, Lenia and 
Bambi, his son-in-laws, Andrew, Kokos and Mario,  

8 Grandchildren and 13 Great-Grandchildren. The funeral will take 
place at St Eleftherios Church, 113 Ruckholt Road, Leyton E10 5NT 

on Thursday 15 July, at 10.30 am.   
Unfortunately, due to Covid-19 restrictions, only 50 people are  

allowed to attend the church service. Should you wish to attend, 
please inform the family on 07962396523. Family and friends who 

wish to pay their respects are welcome to attend the burial  
(subject to social distancing rules) which will take place at  

approximately 12.00pm at Chingford Mount Cemetery, 121 Old 
Church Road, London E4 6ST.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
πατέρα και παππού Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο οποίος απεβίωσε 
από λευχαιμία σε ηλικία 89 ετών. Ο Ανδρέας ήταν από το Κάτω  

Βαρώσι και ζούσε στο Chingford από το 1986.  
Στην Κύπρο ήταν πυροσβέστης και υποδηματοποιός.  

Δεν θα ξεχαστεί ποτέ και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας.  
Αφήνει πίσω 3 παιδιά, Βάσω, Λένια και Μπάμπι, τους γαμπρούς 

του, Ανδρέα, Κόκο και Μάριο, 8 εγγόνια και 13 δισέγγονα.  
Η κηδεία θα τελεσθεί στη εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου, 

113 Ruckholt Road, Leyton E10 5NT την Πέμπτη 15 Ιουλίου, στις 
10.30π.μ. Δυστυχώς, λόγω των περιορισμών του Covid-19, μόνο 
50 άτομα επιτρέπεται να παρευρεθούν στην εκκλησία. Εάν επιθυ-
μείτε να παρευρεθείτε, παρακαλούμε ενημερώστε την οικογένεια 

στο 07962396523. Η οικογένεια και οι φίλοι τους που επιθυμούν να  
τιμήσουν την μνήμη του είναι ευπρόσδεκτοι να βρεθούν στην ταφή 

(διατηρώντας κοινωνική απόσταση) που θα πραγματοποιηθεί  
περίπου στις 12:00 το μεσημέρι στο κοιμητήριο του  

Mount Chingford, 121 Old Church Road, Λονδίνο E4 6ST. 

 † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 04.07.2021, 
στην Εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden 

Street και στην  
Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του  
Κοντού στη Λάρνακα, το 4ον ετήσιο  
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και  

αξέχαστου μας  
Χρύσανθου (Chris) Χρυσάφη                      

(από την Επτακώμη) 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
Η σύζυγος Εύα, κόρες, Helen, Φλώρα και 
Παντελίτσα, εγγόνια, Αντώνης- Άνθια, Εύα - 

Izzie , Χρύσανθος- Lizzie, Μιχαέλα και 
Αντριάνα, δισέγγονα, Μαρία,  

Χριστιάνος και Σοφία, γαμπροί, Jon, Ηλίας 
και Αντρέας, αδελφός Αντρέας και λοιποί 

συγγενείς. 

18.9.1946 – 22.06.2021 

† DEATH ANNOUNCEMENT 
Agynor Andreas Charalambides  

(from Marathovounos, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ  
Αγήνορ Ανδρέας Χαραλαμπίδης 

(από Μαραθόβουνο, Κύπρος)
With heavy hearts, the Charalambides family regrets to  

announce the passing of our beloved Agynor Charalambides  
of Marathovounos, Cyprus. He leaves behind three daughters,  

Andrea Charalambides, Monica Charalambides, Victoria  
Charalambides and granddaughter, Lydia Hurley.   

A photographer to many in the Greek Cypriot community,  
he was well known and loved. Charismatic with a passion for  

orchestrating action shots, admired for his work and enigmatic 
energy. His ability to make us laugh with old stories and tales, 
help us learn through his knowledge and strength, and teach  

us to love with his warm heart and presence will not be  
forgotten. He will be laid to rest on Thursday 8th July 2021, 

12pm at The City of London Cemetery & Crematorium.  
The family are accepting donations to the Alzheimer’s Society  

in honour of our father and the illness he experienced. 
‘Life through your lens was an adventure.  

Mind how you go, dad’.

Με μεγάλη θλίψη, η οικογένεια Χαραλαμπίδη ανακοινώνει τον  
θάνατο του αγαπημένου μας Αγήνορ Χαραλαμπίδη από το  

Μαραθόβουνο της Κύπρου. Αφήνει πίσω τρεις κόρες, την Αντρεα, 
τη Μόνικα και τη Βικτώρια Χαραλαμπίδη, και μία εγγονή, τη Λύδια 
Hurley. Φωτογράφος γνωστός σε πολλούς στην ελληνοκυπριακή 
κοινότητα, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός. Χαρισματικός, με πάθος για 
ενορχηστρωμένες λήψεις, τον θαύμαζαν για την  δουλειά του και 
την ενέργειά του. Η ικανότητά του να μας κάνει να γελάμε με  

παλιές ιστορίες και παραμύθια, να μας βοηθά να μάθουμε με τις 
γνώσεις και τη δύναμή του και να μας διδάσκει να αγαπάμε με τη 

ζεστή καρδιά του και η παρουσία του δεν θα ξεχαστούν.  
Η κηδεία θα τελεσθεί την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, στις 12  

το μεσημέρι στο κοιμητήριο και κρεματόριο The City of London.  
Η οικογένεια δέχεται δωρεές στην Alzheimer’s Society προς τιμήν 

του πατέρα μας και της ασθένειας που βίωσε.  
«Η ζωή μέσω του φακού σου ήταν μια περιπέτεια.  

Να προσέχεις, μπαμπά».
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