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Με τον τουρισμό να είναι έτοιμος 
να ανοίξει στις 17 Μαΐου στην 
Αγγλία, οι αεροπορικές εκφρά-
ζουν την έντονη ανησυχία τους, 
καθώς τα μοριακά τεστ είναι 
ακριβά, έχοντας ενδείξεις κερδο-
σκοπίας...                   Σελ 3 & 17

Ανησυχία στις αεροπορικές 
Η σύγχυση και ο εφησυχασμός 
στην αντιμετώπιση της Covid-19 
σημαίνει ότι η πανδημία απέχει 
πολύ ακόμη από το τέλος της, 
αλλά μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο 
«σε μερικούς μήνες» δήλωσε ο 
Επικεφαλής του ΠΟΥ        Σελ 8

ΠΟΥ - Πανδημία Αρνητικό ρεκόρ στην Ελλάδα
Σε ασφυκτική πίεση παραμένουν 
τα νοσοκομεία στην Ελλάδα, με 
το τρίτο κύμα της πανδημίας να 
αφήνει ευκρινές το αποτύπωμά 
του στον αριθμό διασωληνωμέ-
νων και νοσηλευομένων.    Σελ 7

σελ  

Over - 45s now able to book vaccine appointments (Page 18)

Μεγάλη έρευνα για τη μείξη και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων (Σελ 3)

Το αδιαχώρητο στους δρόμους του Λονδίνου τις πρώτες νύχτες «Ελευθερίας» (Σελ 4)

England reopens with pints pulled, shopping sprees and hair cuts (Page 18)
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Εβδομάδα εθνικού πένθους 

-17 Απριλίου η κηδεία του 

πρίγκιπα  Φίλιππου

Εβδομάδα εθνικού πένθους 

-17 Απριλίου η κηδεία του 

πρίγκιπα  Φίλιππου

   (σελ 4&18)

Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται, 
ενώ ο χαμός στους  

δρόμους μόλις άρχισε...

Οι εμβολιασμοί συνεχίζονται, 
ενώ ο χαμός στους  

δρόμους μόλις άρχισε...

Εκστρατεία διαδικτυακής συλλογής  
υπογραφών με Έκκληση στον Πρόεδρο  
με σκοπό την έκφραση στήριξης για λύση 

επανένωσης της Κύπρου (Σελ 6 & 19)
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Παραθέτουμε παρακάτω την δήλωση μελών 
του καταπιστεύματος(trust)της Κοινότητας 
του Αποστόλου Βαρνάβα εις απάντηση 

των ομιλιών του π. Ιωσήφ Παλιούρα και του κ. 
Λούη Λοΐζου στην Εκκλησία των Δώδεκα Απο-
στόλων, Brookmans Park την Κυριακή 14 Μαρ-
τίου 2021, που μεταδόθηκαν ζωντανά στο διαδί-
κτυο, μέσω τοπικών τηλεοπτικών καναλιών και 
διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά. Η απάντηση αυτή δί-
νεται από αυτούς που κατονομάζονται κατωτέρω, 
οι οποίοι ενεργούν επίσης ως κηδεμόνες της Κοι-
νότητας, αλλά δεν γίνονται για λογαριασμό του 
ίδιου του καταπιστεύματος. Δεν γίνεται εξ ονόμα-
τος, ούτε αντιπροσωπεύει τα αισθήματα άλλων 
προσώπων.  
Θα παρουσιάσουμε μια τεκμηριωμένη εξήγηση 
ως προς το γιατί τα μέλη της κοινότητάς μας και 
πέραν αυτής αισθάνονται πολύ αναστατωμένα 
για την τρέχουσα κατάσταση γύρω από τον Μη-
τροπολίτη Αθανάσιο. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτή 
η απάντηση πυροδοτήθηκε, κατέστη αναγκαία 
από τις ομιλίες του π. Παλιούρα και του κ. Λούη 
Λοΐζου στην Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 
οι βιντεοσκοπήσεις των οποίων εστάλησαν επί-
σης σε πολλά άτομα, στον Τύπο, και δημοσιεύ-
τηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ελ-
πίδα ευρείας κάλυψης. Κατά την άποψή μας, και 
οι δύο ομιλίες ήταν ακατάλληλες και, από πολλές 
απόψεις, ανακριβείς – απλώς χρησίμευσαν για 
να ερεθίσουν την ήδη ευαίσθητη κατάσταση. Μέ-
χρι τώρα, οι εκπρόσωποι της Κοινότητας της Πα-
ναγίας και του Αποστόλου Βαρνάβα στο Wood 
Green απέφυγαν σταθερά να προβούν σε δημό-
σιες δηλώσεις, ώστε να μην επιδεινώσουν και 
χειροτερεύσουν την κατάσταση. Το πραγματικό 
μας μέλημα δεν είναι μόνο η σοβαρή κατάσταση 
του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αθανασίου, 
αλλά και το μέλλον της Κοινότητάς μας - το οποίο 
ιδρύθηκε, χτίστηκε και γαλουχήθηκε από τον αεί-
μνηστο Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο και τον Μητρο-
πολίτη Αθανάσιο με θυσίες που έγιναν, τόσο από 
αυτούς όσο και από πολλούς άλλους ανθρώπους 
που προσέφεραν οικειοθελώς το χρόνο, τις υπη-
ρεσίες και την οικονομική τους στήριξη.  
Οι ομιλίες του π. Παλιούρα και του κ. Λοΐζου ήταν 
απρεπείς και άκαιρες, δεδομένου του μειωμένου 
αριθμού άρθρων που δημοσιεύθηκαν εκείνη την 
εβδομάδα στον παροικιακό Τύπο εκφράζοντας 
ανησυχίες για τον Μητροπολίτη. Οι ομιλίες τους 
αναζωπύρωσαν αναμφίβολα τις συζητήσεις και 
τα ερωτήματα, αντί να τα εκλείψουν. 
Απαντώντας στις δηλώσεις του π. Παλιούρα, θα 
θέλαμε να αναφερθούμε στα ακόλουθα τρία ση-
μεία:  
(1) Αν η Ωραία Πύλη,η Εκκλησία ήταν το σωστό 
μέρος για να γίνουν τέτοιες ομιλίες.  
(2) Το σεβασμό τους και το σεβασμό των άλλων 
προς το Πατριαρχείο.  
(3) Ότι ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας δεν είχε καμία σχέση με τον προβιβα-
σμό του Επισκόπου Αθανασίου σε Μητροπολί 
Θα ασχοληθούμε με αυτά τα σημεία ως εξής:  
(1) Είναι η αδιαίρετος άποψή μας, ότι η Εκκλησία, 
ειδικά μπροστά από την Ωραία Πύλη, σίγουρα 
δεν είναι το σωστό μέρος για να γίνονται ομιλίες 
αυτού του είδους. Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Νι-
κήτας έχει δηλώσει ρητά, σε περισσότερες από 
μία περιπτώσεις, ότι δεν του αρέσει ούτε συμ-
φωνεί να εκφωνούνται ομιλίες στην Εκκλησία. Ο 
π. Παλιούρας έκανε λάθος να κάνει μια δημόσια 
ομιλία αυτού του είδους.  

(2) Σημειώνουμε ότι ο π. Παλιούρας επέμενε να 
εκφράσει τον σεβασμό του προς το Πατριαρχείο. 
Αυτός ο σεβασμός λαμβάνεται ως δεδομένος για 
όλους τους κληρικούς της Εκκλησίας μας. Δεν 
υπήρξαν κατηγορίες που να αναφέρουν ότι ούτε 
αυτός ούτε οι Κηδεμόνες της Κοινότητας των Δώ-
δεκα Αποστόλων σέβονται το Πατριαρχείο. 
Ωστόσο, καθώς αυτός και αυτοί σέβονται το Πα-
τριαρχείο, το ίδιο και εμείς – κυρίως ο Μητροπο-
λίτης μας. Μάλιστα, ο Μητροπολίτης Αθανασίος 
έχει καταναλώσει σχεδόν μισό αιώνα υπηρετώ-
ντας την Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας και το ποίμνιό της 
και έχει δείξει πάντα τον απόλυτο σεβασμό του 
προς το Πατριαρχείο, μιλώντας υπέρ του εντός 
και εκτός του ναού. 
(3) Η πρόταση ότι ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας δεν 
είχε καμία σχέση με την απόφαση να γίνει ο τότε 
Επίσκοπος Αθανάσιος Μητροπολίτης, είναι πρα-
γματικά εσφαλμένη. Είναι γνωστό ότι μια πρό-
ταση πρέπει να προηγείται κάθε απόφασης της 
Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου. Χωρίς πρόταση 
δεν λαμβάνεται απόφαση. Πρόταση μπορεί να 
κάνει ο ίδιος ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πα-
τριάρχης ο ίδιος ή μέλη της Ιεράς Συνόδου ή 
άλλοι Ιεράρχες του Πατριαρχείου. Ωστόσο, η επί-
σημη ανακοίνωση του Πατριαρχείου σχετικά με 
τον τότε Επίσκοπο Αθανάσιο και τώρα Μητρο-
πολίτη Αθανάσιο είναι ξεκάθαρη και δηλωμένη 
σε σαφή γλώσσα: “προτάσει τοῦ Σεβ. 
Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κ. 
Νικήτα, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐξέλεξε τόν Βοη-
θόν αὐτοῦ Ἐπίσκοπον Τροπαίου κ. Ἀθανάσιον 
Μητροπολίτην Κολωνείας (Μικρᾶς Ἀσίας) εἰς 
ἐπιβράβευσιν τῆς μακροχρονίου διακονίας αὐτοῦ 
ἐν τῇ θεοσώστῳ ταύτῃ Ἐπαρχίᾳ τοῦ Θρόνου".  
Η ανακοίνωση αναφέρει ξεκάθαρα ότι στην περί-
πτωση αυτή, η απόφαση να προβιβαστεί ο Επί-
σκοπος Αθανάσιος σε Μητροπολίτη Κολωνείας, 
έγινε μετά από πρόταση του Αρχιεπισκόπου Νι-
κήτα Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. Η πρό-
ταση δεν έγινε από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό 
Πατριάρχη ούτε από κανένα από τα μέλη της Ιε-
ράς Συνόδου.  
Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας συμμετείχε στη διαδι-
κασία που οδήγησε στην απόφαση της Συνόδου 
και ως εκ τούτου, όποιος ισχυρίζεται ότι η από-
φαση για τον προβιβασμό του Επισκόπου ήταν 
εξ ολοκλήρου αυτή του Πατριαρχείου είναι λαν-
θασμένος και ανακριβής.  
Πρέπει να δηλώσουμε ότι αρχικά, όταν έγινε η 
ανακοίνωση του “προβιβασμού” του Επισκόπου, 
όλοι εξεπλάγησαν και ήταν χαρούμενοι. Χαρού-
μενοι, δηλαδή, μέχρι που οι συνέπειες αυτού του 
προβιβασμού έγιναν σαφείς. Εν ολίγοις, πέρα 
από τον νέο τίτλο που ήρθε με την ανύψωση, οι 
συνέπειες της απόφασης είναι οι εξής:  
(1) Ο Μητροπολίτης δεν επιτρέπεται πλέον να εί-
ναι υπεύθυνος ούτε να ασχολείται με την καθη-
μερινή λειτουργία οποιασδήποτε Εκκλησίας/Κοι-
νότητας στη Μεγάλη Βρετανία. 
(2) Ο Μητροπολίτης δεν θα δικαιούται μισθό 
επειδή δεν θα ανήκει πλέον στην Αρχιεπισκοπή 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
(3) Ο Μητροπολίτης οφείλει να παραιτηθεί από 
όλα τα Εκκλησιαστικά καταπιστεύματα (trusts).  
Όσον αφορά το πρώτο και το τρίτο, ασφαλώς, 
από σεβασμό και για να τιμήσει τη μακρά, αφο-
σιωμένη υπηρεσία του, θα έπρεπε να του δοθεί 
η ευκαιρία να αφήσει πίσω του το ποίμνιό του 
και τα καθήκοντά του σε χρόνο δικής του επιλο-

γής. 
Όσον αφορά την αμοιβή του, ο Μητροπολίτης 
έχει ιστορικά πληρωθεί πολύ λιγότερο από πολ-
λούς άλλους ιερείς που υπηρετούν την περιοχή 
του Λονδίνου. Παρόλα αυτά, η μόνη του φροντίδα 
και αγάπη είναι η εκκλησία και το ποίμνιο που 
υπηρετεί πιστά και άψογα για δεκαετίες.  
Επιπλέον, πρέπει να ασχοληθούμε με το εξαιρε-
τικά ευαίσθητο θέμα του τόπου διαμονής του Μη-
τροπολίτη από τις 31 Ιουλίου 2021, ο οποίος όχι 
μόνο θα παραιτηθεί απρόθυμα από τη θέση και 
την εξουσία του στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα 
του Αποστόλου  Βαρνάβα, αλλά θα φύγει και από 
την κατοικία του. 
Στην ομιλία του,ο  π. Παλιούρας ανέφερε ότι ο 
Αρχιεπίσκοπος Νικήτας δεν έχει καμία σχέση με 
την απόφαση αυτή. Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας 
έχει επίσης δηλώσει ότι είναι επιθυμία του Πα-
τριάρχη να εγκαταλείψει ο Μητροπολίτης το σπίτι 
του δίπλα στην Εκκλησία, στο οποίο ζει εδώ και 
δεκαετίες και περιέχει όλα τα υπάρχοντά του. 
Ωστόσο, σε πρόσφατη επιστολή του της 10ης 
Μαρτίου 2021, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απέ-
στειλε επιστολή στον Μητροπολίτη και του έδωσε 
εντολή να υπακούσει στον τοπικό Ποιμένα (Αρ-
χιεπίσκοπο Νικήτα) σχετικά με το πού θα του επι-
τραπεί να ζήσει και πού θα του επιτραπεί να τελεί 
τη Θεία Λειτουργία και τα Ιερά Μυστήρια. Ως εκ 
τούτου, τεκμηριώνεται σαφώς ότι ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης, μόλις στις 10 Μαρτίου 2021, άφησε 
τις αποφάσεις αυτές σταθερά στη διακριτική ευ-
χέρεια του Αρχιεπισκόπου Νικήτα. Ως εκ τούτου, 
τα σχόλια του π. Παλιούρα, τα οποία λένε το αντί-
θετο, είναι πραγματικά εσφαλμένα.  
Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας αποφάσισε ότι ο Μη-
τροπολίτης πρέπει να εγκαταλείψει το σπίτι στο 
οποίο ζει για πολλές δεκαετίες και ότι θα πρέπει 
να μεταφερθεί σε άλλο κτήριο που ανήκει στην 
Κοινότητα. Μάλιστα, σε πρώτη φάση, ο Αρχιεπί-
σκοπος ήθελε ο Μητροπολίτης να φύγει εντελώς 
από την Κοινότητα, αλλά μετά από συνάντηση 
με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου, άλλαξε την απόφασή του και έδωσε 
στον Μητροπολίτη το δικαίωμα να παραμείνει σε 
άλλο κτήριο που ανήκει στην κοινότητά μας.  
Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος θα ήθελε να μείνει 
στο σπίτι, όπου είναι εγκατεστημένος και να απο-
φύγει το γνήσιο άγχος και την ταλαιπωρία της με-
τακόμισης. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης ήταν σαφής 
και με σεβασμό δήλωσε με κάθε ταπεινότητα ότι 
φυσικά θα παραδώσει το σπίτι του αν επιμένει ο 
Αρχιεπίσκοπος – κάτι που απαιτείται  επί του πα-
ρόντος.  
Θα υπάρξει επίσης σημαντικό κόστος για την Κοι-
νότητα εάν απαιτηθεί η ανακαίνιση δύο κατοικιών 
– ένα νέο μέρος για τη μετακίνηση του Μητροπο-
λίτη και η σημερινή κατοικία του Μητροπολίτη για 
να στεγάσει τον διάδοχό του.  
Θα θέλαμε επίσης να σχολιάσουμε ένα άλλο θέμα 
ανησυχίας σχετικά με τη μεταχείριση της Εκκλη-
σίας μας , του Κλήρου και της Κοινότητάς μας.  
Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, την Κυ-
ριακή 22 Μαρτίου 2020, ο π. Κωνσταντίνος Θεο-
χάρους ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία 
του Αποστόλου Βαρνάβα και ο π. Παναγιώτης 
Ντίκ ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό 
Ναό της Παναγίας. Αυτό ήταν πριν ξεκινήσει ο 
επίσημος αποκλεισμός και τέθηκαν κατευθυντή-
ριες γραμμές σχετικά με τους τόπους λατρείας. 
 Ένας από τους άλλους ιερείς μας βρέθηκε θετι-
κός στον Covid-19 την προηγούμενη Παρασκευή 
και ο τότε Επίσκοπος Αθανάσιος αρρώστησε επί-
σης το Σάββατο.  
Οι δύο υπηρετούντες ιερείς έκαναν το ανθρώπινο 
λάθος και παρέβλεψαν το κλείδωμα των μπρο-
στινών θυρών των αντίστοιχων εκκλησιών τους 
(δεν υπάρχουν πόρτες που να κλειδώνουν μεταξύ 
του Νάρθηκα και της κύριας εκκλησίας). Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα περίπου δέκα άτομα να παρα-
κολουθήσουν τη Λειτουργία στον Απόστολο Βαρ-
νάβα και περίπου δεκαπέντε άτομα στον καθε-
δρικό ναό.  
Χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να ζητήσει εξη-
γήσεις, τον λόγο ή συγγνώμη, ο Αρχιεπίσκοπος 
Νικήτας έθεσε σε διαθεσιμότητα και τους δύο ιε-
ρείς για μια εβδομάδα. Γνωρίζουμε άλλους ιερείς 
σε άλλες εκκλησίες που έκαναν το ίδιο λάθος την 
ίδια Κυριακή, αλλά δεν τιμωρήθηκαν ή επιπλή-
χθηκαν. Γνωρίζουμε επίσης ότι ορισμένοι ιερείς 
παραβίασαν άλλες άμεσες εντολές του Αρχιεπι-
σκόπου, του Πατριαρχείου και των νόμων αυτής 
της χώρας κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, 
αλλά και πάλιν δεν  τιμωρήθηκαν.   
Επιστρέφοντας στις ομιλίες των Δώδεκα Αποστό-
λων, ο κ. Λοΐζου – που τον σύστησε  ο π. Παλι-
ούρας όχι μόνο ως Κηδεμόνα της Κοινότητας αυ-
τής, αλλά και ως Κηδεμόνα της Αρχιεπισκοπής – 

είπε  ότι ενοχλήθηκε ως προς το γιατί ο Μητρο-
πολίτης Αθανασίος δεν είχε διαχωρίσει δημοσίως 
τον εαυτό του από άρθρα στον Τύπο και στο δια-
δίκτυο που παρουσίαζαν τη φωτογραφία του.  
Κατά την άποψή μας, και απόψεις  πολλών άλ-
λων, δεν αρμόζει στον Μητροπολίτη να αντιμε-
τωπίσει αυτά τα ζητήματα προσωπικά και δημό-
σια και με αυτόν τον τρόπο να ενεθαρρύνει 
πιθανώς περαιτέρω συζήτηση. Επίσης, δεν θα 
ήταν σωστό ένας Ιεράρχης ή οποιοσδήποτε ιε-
ρέας να εμπλέκεται σε συζητήσεις  στον Τύπο ή 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  
Επίσημο δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 26 Ια-
νουαρίου 2021 η Αρχιεπισκοπή, διαχώρισε τον 
Μητροπολίτη Αθανασίο από τα δημόσια σχόλια, 
αλλά αυτό δεν είχε ως αποτέλεσμα την ηρεμία 
της κατάστασης.  Στην πραγματικότητα, την επι-
δείνωσε.  
Πολύ σωστά πολλοί έχουν πει ότι οι αποφάσεις 
που οδήγησαν σε δημόσια κατακραυγή δεν ελή-
φθησαν ή υποκινήθηκαν από τον Μητροπολίτη 
και, ως εκ τούτου, δεν είναι αυτός που πρέπει να 
αντιμετωπίσει το ποίμνιο και να ηρεμήσει τις ανη-
συχίες του.  
Κύριο μέλημά μας είναι η μελλοντική πρόοδος 
της κοινότητάς μας και η οικονομική βιωσιμότητά 
της. Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος είναι πολύ σε-
βαστός και πολύ αγαπητός από το ποίμνιό του 
και όχι μόνο. Παραμένει το πιο αναγνωρίσιμο και 
δημοφιλές μέλος της Εκκλησίας μας. Θεωρείται 
από χιλιάδες ως μέρος της οικογένειάς τους και 
ως σημαντικός πνευματικός ηγέτης. Ο ρόλος του 
είναι κεντρικός  στις δραστηριότητες συγκέντρω-
σης οικονομικών πόρων που στηρίζουν την Κοι-
νότητα και τους φιλανθρωπικούς μας στόχους.  
Ευχόμαστε μια ομαλή και αποτελεσματική μετα-
βατική περίοδο κατά την οποία ο διάδοχος του 
Μητροπολίτη Αθανασίου θα έχει την ευκαιρία να 
συνεργαστεί μαζί του για να μάθει την κουλτούρα 
μέσα σε αυτή τη μεγάλη και ποικιλόμορφη εκ-
κλησιαστική κοινότητα και την ιστορία και τη θέση 
της μέσα στην παροικία γενικότερα. 
Αν βρεθεί τρόπος να παραμείνει ο Μητροπολίτης 
Αθανάσιος επικεφαλής της Κοινότητάς μας για 
άλλα δύο με τρία χρόνια, θα είναι ο καλύτερος 
τρόπος για να προχωρήσουμε, ενώ ταυτόχρονα 
θα συμμετάσχουμε σε μια μεταβατική περίοδο με 
τον κατάλληλο υποψήφιο που θα επιλεγεί για να 
τον διαδεχθεί. Σίγουρα η καλύτερη προσέγγιση 
θα ήταν να επιτραπεί στον Μητροπολίτη Αθανά-
σιο να παρουσιάσει τον διάδοχό του στο ποίμνιο, 
έτσι ώστε και αυτός να είναι σε θέση να κερδίσει 
την αγάπη και το σεβασμό του και να μάθει την 
καθημερινή λειτουργία της Εκκλησίας / Κοινότη-
τας στη Μεγάλη Βρετανία αντί να ριχτεί στα βαθιά 
χωρίς καμία πρακτική υποστήριξη ή βοήθεια.  
Διακυβεύονται πάρα πολλά με βιαστικές αποφά-
σεις. 
Επιθυμούμε έναν διάδοχο επάξιο και που θα ται-
ριάζει, στο εύρος, ανάστημα και την αφοσίωση 
που επέδειξε ο Μητροπολίτης Αθανάσιος και ο 
αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος πριν από 
αυτό. 
Ενημερώσαμε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο 
Νικήτα για την επιθυμία μας για μια ομαλή μετα-
βατική περίοδο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ξεκινήσει 
ουσιαστική πρακτική μετάβαση και δεν έχει προσ-
διοριστεί επίσημα κανένας αξιόλογος διάδοχος. 
Για εμάς αυτό παραμένει ένα πολύ ανησυχητικό 
ζήτημα. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε ότι οι πι-
στοί θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την κοινό-
τητά μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. 
Ζούμε στον 21ο αιώνα και όχι στον Μεσαίωνα 
και είναι σημαντικό να έχουμε διαφάνεια, ιδιαίτερα  
διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Μπορούν και 
πρέπει να τεθούν ερωτήσεις - υπό την προϋπό-
θεση ότι αυτό θα γίνει με ευγενικό και εγκάρδιο 
τρόπο. Η ελευθερία του λόγου αποτελεί σημα-
ντικό στοιχείο σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία και 
διευκολύνει μια καλύτερη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων.  
Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι υποστηρί-
ζουμε τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα στη αποστολή 
του, και ελπίζουμε και προσευχόμαστε, ότι οι απο-
φάσεις θα λαμβάνονται με σοφία, συμπόνια και 
ανεκτικότητα. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος 
για να διατηρήσουμε την ενότητα μέσα στις κοι-
νότητες μας και να προχωρήσουμε αρμονικά.  
Υπογράφουν: Π. Αδάμου, Δ. Αγγελέτος, Α. Μπάρ-
τον, Κ. Χριστοφή, Α. Κωνσταντινίδης, Α. Ηροδό-
του, Π. Μιλτιάδου, Μ. Μηναΐδης, Κ. Νικόλαος, Γ. 
Πάλος, Α. Πελεδρίτης, Π. Πολυκάρπου, Α. Βασι-
λείου. 
(The original was published on English  
section p.19, last week, το δημοσιεύουμε στα 
ελληνικά μετά απο έκκληση αναγνωστών)
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Μεγάλη έρευνα για τη μείξη και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων
Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αρχίσει μια μεγάλη 
έρευνα σχετικά με τη μείξη διαφορετικών τύπων 
εμβολίων Covid που χρησιμοποιούνται για την 
πρώτη και τη δεύτερη δόση, μετέδωσε το BBC 
(Τετάρτη 14/04/2021).  
Ο συνδυασμός εμβολίων μπορεί να δώσει ευρύ-
τερη, μεγαλύτερης διάρκειας ανοσία κατά του ιού 
και των νέων παραλλαγών του και να προσφέρει 
μεγαλύτερη ευελιξία στην ανάπτυξη εμβολίων, 
υπογραμμίζουν οι επιστήμονες.  
Ενήλικες άνω των 50 ετών που εμβολιάσθηκαν 
με την πρώτη δόση του εμβολίου της Pfizer ή της 
AstraZeneca μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμ-
μετοχής στην ομάδα των εθελοντών που θα χρη-
σιμοποιηθεί ως δείγμα για την έρευνα.   
Ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Μάθιου 
Σνέιπ, από την Ομάδα Εμβολίων της Οξφόρδης, 
δήλωσε ότι ελπίζει να προσλάβει 1.050 εθελοντές 
οι οποίοι έχουν ήδη λάβει μια δόση εμβολίου κατά 
της νόσου τις τελευταίες 8-12 εβδομάδες. 
Περισσότερα από 800 άτομα συμμετέχουν ήδη 
στην έρευνα και έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίων  
είτε της Pfizer ή της AstraZeneca ή ένα μείγμα 
των δύο. 
Τα αποτελέσματα αυτού του πρώτου σταδίου της 
δοκιμής αναμένονται τον επόμενο μήνα, ενώ ανα-
μένεται να έχουμε κάποια αποτελέσματα  από τη 
διευρυμένη έρευνα τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Η επι-
στημονική προσπάθεια που αφορά τη μείξη και 
την αποτελεσματικότητα των εμβολίων υπολογί-
ζεται ότι  θα διαρκέσει ένα έτος. 
Οι ειδικοί στον τομέα της υγείας συμφωνούν γε-
νικά ότι η ανάμειξη και η αντιστοίχιση των εμβο-
λίων πρέπει να είναι ασφαλής. Η δοκιμή θα ελέγξει 

για τυχόν παρενέργειες ή ανεπιθύμητες αντιδρά-
σεις. 
Περισσότερο από 32 εκατομμύρια άνθρωποι 
έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση εμβολίου 
κατά της νόσου. 
Σε όλους τους άνω των 50 ετών και σε όσους 
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου στο Ηνω-
μένο Βασίλειο έχει πλέον προσφερθεί η πρώτη 
δόση εμβολίου κατά του κορωνοϊού, ανακοίνωσε 
η κυβέρνηση. 
Αυτό σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί ο κυβερνητικός 
στόχος να έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση 
οι εννέα κορυφαίες ομάδες προτεραιότητας μέχρι 
τις 15 Απριλίου. 
Η κυβέρνηση παράλληλα δήλωσε ότι είναι  “σε 
καλό δρόμο”  για να προσφέρει μια πρώτη δόση 
σε όλους τους ενήλικες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με 
εκείνους στην ηλικιακή ομάδα 45-50 ετών να είναι 
οι επόμενοι που θα εμβολιασθούν στην Αγγλία. . 
Περισσότεροι από 32 εκατομμύρια άνθρωποι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη εμβολιασθεί 
με την πρώτη δόση. 
Το Σάββατο εμ-
βολ ι ά σ θη κα ν 
475.230 άνθρω-
ποι με τη δεύ-
τερη δόση εμβο-
λίου κατά της 
νόσου – αριθμός 
ρεκόρ -  με πε-
ρισσότερους από 
7,6 εκατομμύρια  
να έχουν πλέον 
εμβολιαστεί πλή-

ρως. 
Οι κάτω των 50 ετών στη Βόρεια Ιρλανδία έχουν 
ήδη κληθεί να κλείσουν ραντεβού και περισσότερα 
άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας σε άλλα μέρη 
του Ηνωμένου Βασιλείου πρόκειται τώρα να λά-
βουν τις προσκλήσεις τους. 
Η εφημερίδα i (Τρίτη 13/04/2021)  αναφέρει ότι η 
κυβέρνηση εξετάζει σχέδια για την ανάμειξη και 
την αντιστοίχιση εμβολίων εάν κριθεί ότι o “ενι-
σχυτικός εμβολιασμός”  κατά του κορονοϊού είναι 
απαραίτητο να γίνει  το φθινόπωρο. Στο σχετικό 
δημοσίευμα επισημαίνεται  ότι οι άνθρωποι μπορεί 
να έχουν καλύτερη ανοσία εάν τους δοθεί ένα δια-
φορετικό εμβόλιο από αυτό που έχουν ήδη κάνει. 
Η χαλάρωση των περιορισμών αποκλεισμού 
λόγω Covid είχε ως αποτέλεσμα το αγοραστικό 
κοινό στην Αγγλία και την Ουαλία να επιστρέψει 
στους κεντρικούς δρόμους, σημειώνει ο Guard-
ian. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η αγοραστική 
κίνηση ήταν μόνο κατά το ένα τέταρτο χαμηλότερη 

από την αντίστοιχη ημέρα 

το 2019 - ενώ οι δαπάνες σε ιν-
στιτούτα καλλονής, κομμωτήρια  
και καταστήματα ήταν 500% 
υψηλότερες από ένα τυπικό πρωί της Δευτέρας 
πριν από την πανδημία. 
Οι Times είναι λίγο λιγότερο αισιόδοξοι για τις δα-
πάνες, υποδηλώνοντας ότι "ο διαβόητα ασταθής 
ανοιξιάτικος καιρός της Βρετανίας μείωσε την ανά-
καμψη του κεντρικού δρόμου". 
Ανοίγουν λιανεμπόριο και εστίαση  
Τα καταστήματα στην Αγγλία, τα κομμωτήρια, τα 
γυμναστήρια και οι κήποι των παμπ άνοιξαν την 
Δευτέρα, 12 Απριλίου, στο πλαίσιο αυτού που ο 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον περιέγραψε ως 
“ένα μεγάλο βήμα” προς την ελευθερία από τους 
περιορισμούς της πανδημίας COVID-19.  
Η Daily Telegraph γράφει ότι πολλές παμπ και 
εστιατόρια ήταν σε σύγχυση σχετικά με το τι θεω-
ρείται "υπαίθριος χώρος" όταν θα άνοιγαν ξανά 
για να σερβίρουν στους πελάτες φαγητό και ποτό. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι διάφοροι δήμοι ερμη-
νεύουν το νόμο με διαφορετικούς τρόπους και ότι 
οι  ενώσεις των εμπόρων προέτρεψαν τις τοπικές 
αρχές να μην είναι "υπερβολικά ενθουσιώδεις" 
και να επιδείξουν "ρεαλισμό στο πεζοδρόμιο". 
Ο τίτλος της Daily Mirror υπογραμμίζει ότι η 12η 
Απριλίου ήταν μια "Ανοιχτή Ημέρα" με τα κατα-
στήματα, οι παμπ, τα κομμωτήρια και τα ινστιτούτα 
αισθητικής να αναμένουν “εκατομμύρια πελάτες”. 
"Αρχίζουμε να αποτινάσσουμε τα δεσμά του 
Covid-19", σημειώνει η Mirror.  
Περισσότεροι από 32 εκατομμύρια άνθρωποι στο 
Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τώρα εμβολιαστεί με την 
πρώτη  δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Ντέιβιντ Κάμερον

Ανεξάρτητη έρευνα διέταξε ο Μπόρις 
Τζόνσον στη Βρετανία μετά από τις 
αποκαλύψεις για μεσολάβηση του 
πρώην Πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κά-
μερον προς τον Υπουργό Οικονομι-
κών για ιδιαίτερη μεταχείριση επεν-
δυτικής εταιρείας εν μέσω πανδημίας. 
Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βα-
σιλείου ανέθεσε στον κορυφαίο νο-
μικό Νάιτζελ Μπόρντμαν να ερευνήσει 
τις δραστηριότητες της εταιρείας 
Greensill Capital του Αυστραλού χρη-
ματιστή Λεξ Γκρίνσιλ, η οποία επί ηγε-
σίας Κάμερον είχε αποκτήσει πρό-

σβαση σε πάνω από δέκα υπουργεία. 
Ο κ. Γκρίνσιλ είχε οριστεί άμισθος κυ-
βερνητικός σύμβουλος, ενώ αργότερα 
προσέλαβε ως σύμβουλο της δικής 
του εταιρείας τον κ. Κάμερον. Η εται-
ρεία του κατέρρευσε τον περασμένο 
μήνα. 
Ο πρώην Πρωθυπουργός είχε στείλει 
γραπτά μηνύματα στον νυν Υπουργό 
Οικονομικών Ρίσι Σούνακ και άλλους 
αξιωματούχους του υπουργείου, ζη-
τώντας αλλαγή των όρων πρόσβασης 
εταιρειών σε δάνεια λόγω πανδημίας, 
ώστε να ωφεληθεί η Greensill Cap-

ital. 
Με δήλωσή του την Κυριακή, μετά 
από εβδομάδες σιγής, ο Ντέιβιντ Κά-
μερον σχολίασε ότι «υπάρχουν μαθή-
ματα να διδαχθεί» από την υπόθεση, 
παραδεχόμενος ότι «η επικοινωνία με 
την Κυβέρνηση πρέπει να γίνεται 
μόνο μέσω των πιο επίσημων κανα-
λιών, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο 
παρερμηνειών». 
Τόνισε, ωστόσο, πως δε θεωρεί ότι 
παραβίασε κάποιον κώδικα διαγωγής 
ή κυβερνητικούς κανόνες. 
Όπως προέκυψε τις τελευταίες ημέ-
ρες, ο κ. Κάμερον κανόνισε και μια 
ιδιωτική συνάντηση του κ. Γκρίνσιλ με 
τον νυν Υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ 
ώστε να συζητήσουν ένα πρόγραμμα 
πληρωμών που εφαρμόστηκε στη συ-
νέχεια στο εθνικό σύστημα υγείας. 
Η ανεξάρτητη έρευνα θα μελετήσει τη 
νομιμότητα και τη διαφάνεια εξασφά-
λισης κυβερνητικών συμβολαίων από 
την Greensill Capital επί πρωθυπουρ-
γίας Κάμερον, καθώς και την ορθό-
τητα της μετέπειτα προσπάθειας δια-
μεσολάβησης του Βρετανού πρώην 
ηγέτη.

Ανεξάρτητη έρευνα για εμπλοκή του σε σκάνδαλο διαφθοράς

Με τον τουρισμό να είναι έτοιμος να ανοί-
ξει στις 17 Μαΐου στην Αγγλία, αλλά και 
την Ελλάδα λίγες μέρες νωρίτερα, οι αε-
ροπορικές εταιρείες στη Μ. Βρετανία εκ-
φράζουν την έντονη ανησυχία τους για 
την αποτροπή των τουριστών να ταξιδέ-
ψουν στο εξωτερικό, καθώς τα μοριακά 
τεστ είναι ακριβά. Στο «νησί» μάλιστα η 
τιμή τους είναι διπλάσια απ’ ότι στο μεγα-
λύτερο μέρος της Ευρώπης, όπως ανα-
φέρει με δημοσίευμά της η Guardian. 
Η έρευνα δείχνει πως όσοι επιθυμούν 
να ταξιδέψουν στο εξωτερικό θα πλη-
ρώσουν δύο φορές περισσότερο για μο-
ριακά τεστ (PCR). 
Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προ-
ειδοποιήσει την Κυβέρνηση πως αυτό 

θα αποτρέψει τους ταξιδιώτες ώστε να 
μετακινηθούν εκτός συνόρων και πρό-
τειναν να επιτρέψουν περισσότερα rapid 
test, να χαμηλώσουν το ΦΠΑ και να ζη-
τήσουν από την Αρχή Ανταγωνισμο του 
Η.Β να ξεκινήσει μια άμεση έρευνα, γιατί 
έχουν ενδείξεις κερδοσκοπίας. 
Η Guardian αναφέρει πως τα φθηνότερα 
μοριακά τεστ κατά την αναχώρηση από 
το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαθέσιμα 
κατά 60 λίρες (69.22 ευρώ), ωστόσο οι 
περισσότεροι τα πληρώνουν έναντι 128 
λίρες (147.67 ευρώ).    
Ένας ταξιδιώτης λοιπόν θα χρειαστεί 306 
λίρες (353 ευρώ) γιατί θα θέλει ένα τεστ 
κατά την αναχώρησή του από την Αγ-
γλία, ένα δεύτερο στο τέλος των διακο-
πών του και ένα ακόμα κατά την επι-
στροφή του πίσω στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Οι εταιρείες των τεστ από την 
πλευρά τους, δηλώνουν πως το μισό κό-
στος πηγαίνει στα εργαστήρια που βγά-
ζουν, ενώ κάνουν αναφορά και για αβε-
βαιότητα στην αγορά. Πρόσθεσαν δε, 
πως σημαντικά έξοδα έχουν για το εκ-
παιδευμένο ιατρικό προσωπικό, τους 
χώρους δοκιμών, την κλινική επίβλεψη 
και τα μεγάλα ασφάλιστρα.  

Υψηλό κόστος των μοριακών τεστ στη Μ. Βρετανία
Ανησυχία στις αεροπορικές 
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγαλύ-
τερη μέχρι τώρα επιχείρηση 
μαζικών διαγνωστικών τεστ σε 
συγκεκριμένη περιοχή του 
Ηνωμένου Βασιλείου, μετά 
από τον εντοπισμό περισσό-
τερων από 70 κρουσμάτων 
του νοτιοαφρικανικού στελέ-
χους του κορωνοϊού στο νότιο 
Λονδίνο. 
Οι υγειονομικές αρχές κάνουν 
λόγο για «σημαντικό» πυρήνα 
λοιμώξεων στους δήμους του 
Γουόντσγουορθ και του Λά-
μπεθ. Οι προσβεβλημένοι κά-
τοικοι είναι σε απομόνωση και 
από αργά χθες οι υπόλοιποι 
δημότες καλούνται να υποβλη-
θούν σε τεστ. 
Όσοι είναι από 11 ετών και 
πάνω προτρέπονται να υπο-
βληθούν σε μοριακό τεστ 
PCR, επιπροσθέτως των δύο 
γρήγορων τεστ την εβδομάδα 
που είναι διαθέσιμα για όλους 
τους πολίτες του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 
Τα περιστατικά που έχουν επι-
βεβαιωθεί είναι 44 και υπάρ-
χουν ακόμα 30 πιθανά κρού-
σματα. 
Η εξέλιξη αυτή ήρθε ενώ ο 
αριθμός των ημερήσιων κρου-
σμάτων κορωνοϊού που ανα-
φέρθηκαν σε όλη τη χώρα τη 
Δευτέρα ήταν 3.568, αυξημένα 
κατά 29% σε σχέση με την 
προηγούμενη Δευτέρα.

Πανηγυρική ήταν η διάθεση 
στους δρόμους του Λονδίνου το 
βράδυ της Δευτέρας. Χιλιάδες 
άνθρωποι συγκεντρώθηκαν 
έξω από τις παμπ για να γιορ-
τάσουν την πρώτη τους έξοδο 
έπειτα από 97 ημέρες, καθώς 
τα μέτρα περιορισμού χαλάρω-
σαν με εντολή του πρωθυπουρ-
γού Μπόρις Τζόνσον.  
Καταστήματα, κομμωτήρια, γυ-
μναστήρια και ζωολογικοί κήποι 
ήταν μεταξύ των επιχειρήσεων 
που άνοιξαν στην Αγγλία ενώ 
στη Βόρεια Ιρλανδία ήρθη η δια-
ταγή «μένουμε σπίτι» και στη 
Σκωτία και την Ουαλία κάποια 
από τα μέτρα επίσης χαλάρω-
σαν.  
«Παντού όλοι οι δρόμοι είναι γε-
μάτοι με κόσμο, είναι σαν μια 
γιορτή», δήλωσε στο BBC ένας 
κάτοικος Λονδίνου. 
«Πραγματικά η αίσθηση είναι 
τόσο υπέροχη, νομίζεις ότι έχεις 
βγει από τη φυλακή», πρό-
σθεσε ένας άλλος. 
Μία γυναίκα που έχει ζήσει στο 
Σόχο για 15 χρόνια έκανε λόγο 
για «εκπληκτική ατμόσφαιρα». 

«Είναι τόσο τέλειο να βλέπεις 
τον κόσμο έξω, να έχεις ζωή 
γύρω σου, μου είχε λείψει τόσο 
πολύ», είπε.  
Το τοπικό συμβούλιο του Ουέ-
στμινστερ ανέφερε ότι είχε ενη-
μερωθεί για «μεμονωμένα πε-
ριστατικά συνωστισμού» και 
πρόσθεσε ότι συνεργάζεται με 
τις επιχειρήσεις για να τις βοη-
θήσει να λειτουργήσουν με 
ασφάλεια.  
Όσο για τα συναισθήματα των 
θαμώνων αυτά ήταν αντιφατικά. 
Ορισμένοι αισθάνθηκαν άβολα 
λόγω του συνωστισμού για 
πρώτη φορά μετά από μήνες. 
Άλλοι είπαν ότι καλωσόρισαν τα 
πλήθη και δεν ανησυχούσαν για 
τη μετάδοση του ιού. 
Ορισμένοι από αυτούς μάλιστα 
ανέφεραν ότι είχαν ήδη κάνει το 
εμβόλιο ενώ κάποιοι είχαν υπο-
βληθεί σε rapid test προληπτικά 
προσθέτοντας ότι η συγκέ-
ντρωση σε εξωτερικούς χώρους 
περιόριζε από μόνη της τον κίν-
δυνο εξάπλωσης. 
Σημειώνεται πάντως ότι τη Δευ-
τέρα καταγράφηκε ο υψηλότε-
ρος αριθμός νέων κρουσμάτων 
που έχει σημειωθεί στη Βρετα-
νία από την 1η Απριλίου, ενώ 
ειδικοί προειδοποιούν ότι τυχόν 
πρόωρη χαλάρωση των περιο-
ριστικών μέτρων σε υπερβολικό 
βαθμό μπορεί να φέρει τη Βρε-
τανία στη θέση της Χιλής, όπου 
ο εκτεταμένος εμβολιασμός 
οδήγησε σε υπέρ το δέον χα-
λάρωση με αποτέλεσμα τώρα 
νέο λόκνταουν.

Το αδιαχώρητο στους δρόμους του  
Λονδίνου τις πρώτες νύχτες «Ελευθερίας»

Όλες οι ηλικιακές ομάδες 50 
ετών και άνω και όλες οι ομάδες 
υψηλού κινδύνου στη Μεγάλη 
Βρετανία έχουν μπει πλέον στο 
εμβολιαστικό πρόγραμμα, με το 
περαιτέρω άνοιγμα στον γενικό 
πληθυσμό να ξεκινά νωρίτερα 
από ό,τι αναμενόταν καθώς η 
επάρκεια εμβολίων και η πρό-
οδος στον εμβολιασμό επιτρέ-
πει την επίσπευση της διαδικα-
σίας. 
Παρά τους φόβους για ελάτ-
τωση του ταχύτατου ρυθμού 
που έχει καταγράψει σχετικά το 
Ηνωμένο Βασίλειο, με την ανα-
στάτωση που δημιουργήθηκε 
λόγω του εμβολίου της Astra-
Zeneca και της Οξφόρδης, η 
ροή των εμβολιασμών είναι 
πολύ μεγάλη. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον χαιρέτισε το 
επικείμενο άνοιγμα σε όλο τον 
πληθυσμό μερικές μέρες νωρί-
τερα από τον στόχο της 15ης 

Απριλίου, κάνοντας λόγο για 
«ένα ακόμη πολύ σημαντικό 
ορόσημο». 
Έτσι τις επόμενες ημέρες ανα-
μένεται η πρόσκληση των ηλι-
κιών από 40 έως 49 ετών, με 
την ηλικιακή ομάδα των 30 έως 
39 ετών να ακολουθεί, πριν 
προσκληθούν και οι 18-29 ετών. 
Με βάση τα τελευταία στοιχεία 
περί εμβολιασμών στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, ήδη 39,84 εκα-
τομμύρια δόσεις εμβολίου έχουν 
γίνει στη χώρα, από τις οποίες 
οι 32,19 εκατ. είναι οι πρώτες 
δόσεις, καλύπτοντας το 61,1% 
του ενήλικου πληθυσμού, και 
7,65 εκατ. είναι οι δεύτερες δό-
σεις, που σημαίνει ότι το 14,5% 
των ενήλικων υπηκόων του 
Ηνωμένου Βασιλείου έχει ήδη 
ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 
του. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει 
και οι εμβολιασμοί με το μονο-
δοσικό εμβόλιο της Johnson & 
Jonhson.

Νωρίτερα από τον στόχο οι εμβολιασμοί
Μαζικά  

διαγνωστικά τεστ 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαι-
ρετά τον αγαπητό Πρίγκιπα Φί-
λιππο που πέθανε λίγο πριν 
κλείσει τα 100 του χρόνια. Εκ-
δηλώσεις μνήμης και εκτενή 
αφιερώματα στη ζωή και το έργο 
του. 
Τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού 
τύπου αποχαιρετούν σήμερα με 
το δικό τους τρόπο τον  Πρί-
γκιπα Φίλιππο. Η είδηση του 
θανάτου του το πρωί της 9ης 
Απριλίου, σταμάτησε τον χρόνο 
για τους Βρετανούς, οι οποίοι 
έχουν μια άρρηκτη σχέση με την 
Βασιλική Οικογένεια.  
«Μια ζωή αφιερωμένη στο κα-
θήκον» και «Αντίο, αγαπημένε 
μου» είναι κάποιοι από τους τί-
τλους στα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων, ενώ σε πολλές 
από αυτές ο Πρίγκιπας Φίλιπ-
πος απεικονίζεται στο πλευρό 
της Βασίλισσας Ελισάβετ, όπως 
βρισκόταν για 73 ολόκληρα χρό-
νια ως σύζυγός της. 
Πλήθος κόσμου καταθέτει λου-
λούδια και αποχαιρετιστήρια μη-
νύματα έξω από τις βασιλικές 
κατοικίες παρά τις προσπάθειες 

του Παλατιού και της κυβέρνη-
σης να το αποτρέψουν λόγω 
της πανδημίας. Το Παλάτι μάλι-
στα πρότεινε αντί λουλουδιών 
και στεφάνων να κατετεθούν 
χρήματα σε φιλανθρωπικά ιδρύ-
ματα. 
Ο πρίγκιπας Φίλιππος παρου-
σιάζεται στα βρετανικά μέσα ως 
ο άνθρωπος που έφερε τον κό-
σμο κοντά στη Βασιλική Οικο-
γένεια, καινοτόμος με αγάπη για 
την επιστήμη και την τεχνολογία 
πολλές δεκαετίες πριν, ενώ ιδι-
αίτερη μνεία γίνεται και για το 
φιλανθρωπικό του έργο.  
Προς τιμήν του στις 12 το με-
σημέρι 41 βολές κανονιών ήχη-
σαν στα τέσσερα έθνη του Ηνω-
μένου Βασιλείου αλλά και σε 
κάποια πλοία του βρετανικού 
στόλου, όπου και ο ίδιος υπη-
ρέτησε κατά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. 
Ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος 
πρόσφατα παραχώρησε μαζί με 
την σύζυγό του Μέγκαν μια συ-
νέντευξη που βύθισε την βασι-
λική οικογένεια της Βρετανίας 
στην βαθύτερη κρίση της εδώ 

και δεκαετίες, επέστρεψε την, 
Κυριακή, στη Βρετανία ενόψει 
της κηδείας του παππού του, 
πρίγκιπα Φιλίππου, το Σάββατο  
17 Απριλίου. 
Παρότι ακούστηκε «γκρίνια» και 
ετέθησαν ερωτήματα για τη νο-
μιμότητα του ταξιδιού του πρί-
γκιπα Χάρι στο Λονδίνο, ο Δού-
κας του Σάσεξ φαίνεται πως θα 
καταφέρει τελικά να επιστρέψει 
στην πατρίδα του για να απο-
χαιρετήσει τον παππού του, 
πρίγκιπα Φίλιππο. 
Ο Δούκας του Σάσεξ, όμως, θα 
είναι μόνος του, καθώς η σύζυ-
γός του Μέγκαν, που είναι 
έγκυος στο δεύτερο παιδί της 
οικογένειας, δεν έλαβε το «πρά-
σινο φως» από τον γιατρό της 
για να ταξιδέψει. 
Το αυτοκίνητο που θα μεταφέρει 
τη σορό του πρίγκιπα Φιλίππου 
έχει σχεδιαστεί από τον ίδιο και 
ο ενταφιασμός του θα γίνει στο 
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωρ-
γίου. Όταν φύγει από τη ζωή και 
η βασίλισσα Ελισάβετ η σορός 
του θα μεταφερθεί σε ένα Me-
morial chapel.

Εβδομάδα εθνικού πένθους
Απεβίωσε ο Πρίγκιπας Φίλιππος

Εμβολιαμοί

Χαμός στο «άνοιγμα»

Εμβολιαμοί

Έκκληση για πληροφορίες σχε-
τικά με την κλοπή του «μεγα-
λύτερου κουνελιού στον κό-
σμο», του Ντάριους, απηύθυνε 
η βρετανική αστυνομία, με την 
ιδιοκτήτριά του, μάλιστα, να 
προσφέρει αμοιβή 1.000 λιρών 
σε όποιον το βρει και το επι-
στρέψει.  
Ο Ντάριους, που κατέχει επί-
σημα (ρεκόρ Γκίνες) τον τίτλο 
του μεγαλύτερου κουνελιού 
παγκοσμίως με μήκος 1,29 μέ-
τρα, εκλάπη από περιφρα-
γμένο χώρο σε κήπο της πε-
ριοχής Στόλτον, στην κεντρική 
Αγγλία. 
Η ιδιοκτήτριά του, Ανέτ 
Έντουαρντς, πρώην μοντέλο 
του Playboy, διευκρίνισε ότι το 
ζώο είναι 11 ετών και άρα 
υπερβολικά γηραιό για να ανα-
παραχθεί, ενώ είπε ότι κινδυ-
νεύει η ζωή του, καθώς ακο-
λουθεί ειδική διατροφή λόγω 
της προχωρημένης ηλικίας του. 

Εκλάπη το  
μεγαλύτερο  

κουνέλι του κόσμου

Η δοκιμή, γνωστή ως «μελέτη 
Com-Cov» (Com-Cov study), 
ξεκίνησε για πρώτη φορά το Φε-
βρουάριο, προκειμένου να εξε-
ταστεί αν η λήψη της πρώτης 
δόσης ενός τύπου εμβολίου 
κατά της COVID-19 και μιας 
δεύτερης δόσης ενός άλλου εμ-
βολίου προκαλεί αντίδραση 
ανοσίας τόσο καλή, όσο και η 
ανοσολογική αντίδραση που 
προκαλείται από τη χρήση δύο 
δόσεων του ίδιου εμβολίου. 
Η ιδέα, σύμφωνα με τον Μάθιου 
Σνέιπ, καθηγητή στο πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης ο οποίος 
διευθύνει τη δοκιμή, «είναι να 
διερευνηθεί αν τα πολλαπλά εμ-
βόλια κατά της COVID-19 που 
είναι διαθέσιμα, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με μεγαλύ-
τερη ευελιξία». 
Η Βρετανία, αλλά και άλλες αρ-
κετές χώρες στην Ευρώπη χρη-
σιμοποιούν επί του παρόντος 
τα εμβόλια της AstraZeneca και 
της Pfizer κατά της COVID-19 
στις εθνικές εμβολιαστικές εκ-

στρατείες κατά της πανδημίας 
που προκαλεί ο νέος κορω-
νοϊός. 
Αλλά οι αναφορές για την πρό-
κληση πολύ σπάνιων θρόμβων 
στο αίμα έχουν προτρέψει με-
ρικές κυβερνήσεις –συμπερι-
λαμβανομένων αυτών της Γαλ-
λίας και της Γερμανίας- να 
ανακοινώσουν ότι το εμβόλιο 
της AstraZeneca θα πρέπει να 
χορηγείται σε ειδικές ηλικιακές 
ομάδες ή ότι άνθρωποι που 
έχουν κάνει την πρώτη δόση 
του εμβολίου της AstraZeneca 
θα πρέπει να κάνουν τη δεύ-
τερη δόση με ένα διαφορετικό 
εμβόλιο. 
Σε μία ενημέρωση για την επέ-
κταση της μελέτης προκειμένου 
να συμπεριλάβει τα εμβόλια της 
Moderna και της Novavax κατά 
της COVID-19, o Σνέιπ, ανα-
πληρωτής καθηγητής Παιδιατρι-
κής στην Οξφόρδη με ειδικότητα 
στους εμβολιασμούς, δήλωσε 
ότι θα επιδιώξει να στρατολο-
γήσει ενήλικες άνω των 50 ετών 

που έχουν λάβει την πρώτη και 
«κύρια» εμβολιαστική δόση 
πριν από 8 ως 12 εβδομάδες. 
Οι εθελοντές αυτοί, που θα 
έχουν λάβει το εμβόλιο της As-
traZeneca ή της Pfizer θα λαμ-
βάνουν τυχαία είτε το ίδιο εμβό-
λιο είτε το εμβόλιο της Moderna 
ή της Novavax για τη δεύτερη 
δόση του εμβολιασμού τους. 
Τα έξι νέα σκέλη της δοκιμής θα 
περιλάβουν το καθένα 175 αν-
θρώπους, προσθέτοντας συνο-
λικά άλλους 1.050 εθελοντές, 
σύμφωνα με τον Σνέιπ. 
«Αν μπορούμε να δείξουμε ότι 
αυτά τα μικτά προγράμματα 
προκαλούν μία καλή αντίδραση 
ανοσίας, η οποία είναι τόσο 
καλή όσο η καθορισμένη διαδι-
κασία (του εμβολιασμού με δύο 
δόσεις του ίδιου εμβολίου) και 
χωρίς μία σημαντική αύξηση 
των αντιδράσεων στο εμβόλιο, 
αυτό ενδέχεται να επιτρέψει σε 
περισσότερους ανθρώπους να 
ολοκληρώσουν την απόκτηση 
ανοσίας κατά της COVID-19 
πολύ πιο γρήγορα», δήλωσε ο 
Σνέιπ. 
«Αυτό θα δημιουργήσει επίσης 
μία ανθεκτικότητα του συστήμα-
τος στην περίπτωση που υπάρ-
ξει έλλειψη της διαθεσιμότητας 
κάποιου από τα εμβόλια», πρό-
σθεσε ο ίδιος. 
Τα αποτελέσματα από την αρ-
χική μικτή δοκιμή με τη χρήση 
μόνο των εμβολίων της Astra-
Zeneca και της Pfizer αναμένο-
νται μέσα στον Απρίλιο ή τον 
Μάιο, ενώ τα αποτελέσματα 
μιας δεύτερης φάσης θα είναι 
διαθέσιμα τον Ιούλιο.

«Κοκτέιλ» εμβολίων ετοιμάζουν στην Βρετανία
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Στόχος η ανίχνευση κοινού εδάφους 
ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ, ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ

AΚΕΛ: ΆΝΤΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να συνει-
δητοποιήσει ότι δεν αρκεί πλέον να ισχυρίζεται 
ότι θέλει να συνεχίσει τις συνομιλίες από εκεί που 
μείναμε στο Κραν Μοντανά, δήλωσε ο Γενικός 
Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπρια-
νού επικρίνοντας τους χειρισμούς του Προέδρου 
Αναστασιάδη ότι αντί να εκθέτουν την Τουρκία 
«μας οδήγησαν σε πολύ χειρότερη θέση». 
Μιλώντας στην εκδήλωση στο Δάλι, για την επέ-
τειο της δολοφονίας του Ντερβίς Αλί  Καβάζογλου 
και Κώστα  Μισιαούλη, ο Α. Κυπριανού είπε πως 
τέσσερα χρόνια μετά το ναυάγιο του Κραν Μο-
ντανά «οι χειρισμοί του κ. Αναστασιάδη δυστυχώς 
αντί να δυσκολεύουν και να εκθέτουν την Τουρκία, 
μας οδήγησαν σε πολύ δύσκολη θέση. Αντί η 
Τουρκία να είναι στριμωγμένη και στο εδώλιο του 
κατηγορούμενου για τις προκλήσεις και τις απα-
ράδεκτες θέσεις της, μένει στο απυρόβλητο». 
 Όπως είπε, η Τουρκία γίνεται όλο και πιο επιθε-

τική και προκλητική, θέτοντας απαράδεκτες αξιώ-
σεις για λύση δύο κρατών και συνομοσπονδίας 
και παραβιάζοντας την ΑΟΖ της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και επιχειρώντας νέα τετελεσμένα στο 
Βαρώσι, ενώ ο Ερσίν Τατάρ λειτουργεί ως φερέ-
φωνο της Άγκυρας, στηρίζοντας όλες τις απαρά-
δεκτες αξιώσεις της. 
«Ο Α. Αναστασιάδης οφείλει να συνειδητοποιήσει 
ότι δεν αρκεί πλέον να ισχυρίζεται ότι θέλει να 
συνεχίσει τις συνομιλίες από εκεί που μείναμε 
στο Κραν Μοντανά. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ 
χειρότερα», είπε ο κ. Κυπριανού, για να προσθέ-
σει πως «ως ΑΚΕΛ πήραμε την πρωτοβουλία και 
ετοιμάσαμε συγκεκριμένη πρόταση για την επα-
νέναρξη των συνομιλιών, την οποία δυστυχώς ο 
Πρόεδρος περιφρόνησε». 
 «Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τι πρόκειται 
να πράξει στη Γενεύη ο Πρόεδρος», είπε ο ηγέτης 
του ΑΚΕΛ και συνέχισε: «Αν όμως πάει επανα-

λαμβάνοντας απλώς τις δημόσιες του τοποθετή-
σεις, τότε πιθανό να οδηγηθούμε σε νέο ναυάγιο. 
Αν επιρριφθούν και σε μας ευθύνες για το πιθανό 
αδιέξοδο οι εξελίξεις θα είναι σε βάρος της Κύ-
πρου και του κυπριακού λαού.» 
 Ο Α. Κυπριανού κάλεσε τον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη «να λάβει σοβαρά υπόψη την πρόταση  
του ΑΚΕΛ». 
 Κάλεσε ειδικότερα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
να αποδεχτεί έμπρακτα το κεκτημένο των συνο-
μιλιών και να επιδείξει ετοιμότητα για την υποβολή 
γεφυρωτικών προτάσεων μόνο στα εκκρεμούντα 
ζητήματα του πλαισίου Γκουτέρες και να καταθέ-
σει προτάσεις στο θέμα των υδρογονανθράκων 
που από τη μια θα μας εξασφαλίζουν ως ελληνο-
κυπριακή πλευρά και από την άλλη θα καθησυ-
χάζουν τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων και της 
Τουρκίας. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Διερευνητικού χαρακτήρα θα είναι η άτυπη Πε-
νταμερής Διάσκεψη για το Κυπριακό, που θα 
πραγματοποιηθεί στη Γενεύη, στις 27 με 29 Απρι-
λίου, υποβάλλουν κυβερνητικές πηγές στη Λευ-
κωσία, σύμφωνα με τις οποίες στόχος του Γ.Γ. 
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, είναι να διαπιστώσει 
κατά πόσον υπάρχει κοινό έδαφος σε σχέση με 
το τι επιδιώκεται και για την προετοιμασία της 
οποίας η Ειδική Απεσταλμένη του Γ.Γ. των Ηνω-
μένων Εθνών, Τζέιν Χολ Λουτ, είχε αυτές τις μέ-
ρες  χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και τον Τουρκο-
κύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ. 
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όλα θα εξαρτηθούν 
από τις συζητήσεις που θα γίνουν στη Γενεύη και 
σημειώνεται πως ούτε τα διαδικαστικά θέματα 
έχουν οριστικοποιηθεί λόγω της κατάστασης με 
την πανδημία του κορωνοϊού. 
Η κα Λουτ μας είπε, σύμφωνα με την ίδια κυβερ-
νητική πηγή, πως θα συναντηθεί με τον ΓΓ του 
ΟΗΕ πριν τη διάσκεψη για να καθοριστούν οι τε-
λικές διευθετήσεις και θα μας ενημερώσει σχετικά. 
Όπως ενημερώθηκε η κυπριακή κυβέρνηση, όλα 
θα εξαρτηθούν από την επιδημιολογική κατά-
σταση, που θα επικρατεί λίγες ημέρες πριν ορι-
στικοποιηθεί το πρόγραμμα, κάτι που θα γίνει με 
βάση και τις συστάσεις της ιατρικής ομάδας των 
Ηνωμένων Εθνών. 
Σε ό,τι αφορά το θέμα της παρουσίας της ΕΕ στη 
διάσκεψη, η ίδια πηγή είπε πως αυτό είναι κάτι 
το οποίο χειρίζεται περισσότερο η ίδια ΕΕ μαζί 
με την Τουρκία, υπενθυμίζοντας πως η τουρκική 
πλευρά δεν συμφωνεί με την παρουσία της ΕΕ 
στην άτυπη διάσκεψη. 
Επίσημα, από πλευράς του Προέδρου Αναστα-
σιάδη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος 
Κούσιος δήλωσε ότι στη διάρκεια της συνάντησης 
με την κα Τζέϊν Χολ Λουτ, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας επανέλαβε την ετοιμότητα του ιδίου και 
της ελληνοκυπριακής πλευράς να συμμετάσχει 
εποικοδομητικά και δημιουργικά στη διάσκεψη 

της Γενεύης, εκφράζοντας την ευχή την ίδια θετική 
βούληση να επιδείξει και η τουρκική πλευρά, έτσι 
ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου, κατά τη συνάντηση, η  οποία πρα-
γματοποιήθηκε υπό το φως της προετοιμασίας 
της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για την Κύ-

προ, η κα Λουτ ενημέρωσε τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη για τα διαδικαστικά και οργανωτικά ζη-
τήματα, όπως αυτά τυγχάνουν διευθέτησης από 
τα Ηνωμένα Έθνη, σε σχέση με την άτυπη διά-
σκεψη. 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού απα-
ντώντας στην ερώτηση εάν με όλα αυτά που έγι-
ναν μετά τη συνάντηση της κυρία Λουτ με τον 
ΠτΔ, μπορούμε να περιμένουμε κάτι στα αλήθεια 
από την άτυπη της Γενεύης, ανέφερε: 
«Δεν ξέρουμε τι έγινε μεταξύ του Προέδρου και 
της κυρίας Λουτ, το πρώτο, δεν έχουμε ενημέ-
ρωση εννοώ. Το δεύτερο που θα πω είναι ότι το 
ΑΚΕΛ έχει διατυπώσει την άποψη του από τις 8 
του Δεκέμβρη για το τι κατά την άποψη μας χρει-
άζεται να γίνει έτσι ώστε να μπορούμε να προσ-
δοκούμε κάποια εξέλιξη. Την επαναλάβαμε πάρα 
πολλές φορές και θα την επαναλάβουμε και στην 

συνέχεια εάν και εφόσον ρωτηθούμε. Δεν πρό-
κειται να συνεχίσω αύτη την συζήτηση δημόσια. 
θα αφήσουμε τον ΠτΔ να διαχειριστεί τα ζητήματα. 
Για εμάς είναι ξεκάθαρο έχουμε απέναντι μας μια 
Τουρκία πολύ πιο επιθετική και πιο προκλητική 
από ότι προηγουμένως. Δυστυχώς αποενοχοποι-
ημένη στα ματιά μιας μεγάλης μερίδας της διε-

θνούς κοινότητας και χρειάζεται να βρούμε τρόπο 
αποτελεσματικό για να την υποχρεώσουμε να με-
τακινηθεί από τις απαράδεκτες τις αξιώσεις και 
να συνεργαστεί στην βάση του συμφωνημένου 
πλαισίου. Θα κριθεί ο κύριος Αναστασιάδης για 
το κατά ποσόν θα το πέτυχει ή όχι. Εμείς έχουμε 
δώσει την πρόταση μας. Θα δούμε τι θα πράξει 
εκεί στην Γενεύη θα δούμε ποιο θα είναι το απο-
τέλεσμα και θα τον κρίνουμε.» 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ «ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ», ΘΑ ΤΕΘΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ, ΛΕΕΙ Ο ΤΑΤΑΡ 
Η μορφή λύσης στο Κυπριακό, στη βάση της κυ-
ρίαρχης ισότητας, δύο κρατών που θα συνυπάρ-
χουν δίπλα, δίπλα, τέθηκε για πρώτη φορά από 
τον “πρόεδρο” Τατάρ και αποτελεί μια νέα σκέψη 
και μια νέα θέση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η 
“προεδρία”  στα κατεχόμενα. 
“Η πρότασή μας για λύση θα τεθεί επίσης στο 

τραπέζι στην άτυπη συνάντηση στη Γενεύη. Εάν 
ο κ. Ερχουρμάν (ηγέτης Ρεπουμπλικανικού Τουρ-
κικού Κόμματος) δεν γνωρίζει εάν αυτή η πρό-
ταση είναι νέα ή όχι, αυτό είναι λόγω της δικής 
του άγνοιας. Η συμβουλή μας προς αυτόν είναι 
να διαβάσει για το Κυπριακό και  τις διάφορες 
διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα” προστίθεται. 
Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ενώ οι προ-
ετοιμασίες για τη συνάντηση 5 + των Ηνωμένων 
Εθνών για το Κυπριακό συνεχίζονται, υπάρχουν 
πολύ κρίσιμες εξελίξεις. Οι δυνάμεις που θέλουν 
να επικρατήσουν, ειδικά η ΕΕ και το ελληνοκυ-
πριακό-ελληνικό δίδυμο, έχουν εισέλθει, ενώ η 
ελληνοκυπριακή πλευρά κάνει πολλές ενέργειες 
για να εξουδετερώσει και να αποδυναμώσει την 
πρόταση μας για λύση δύο κρατών που να υπάρ-
χουν δίπλα, δίπλα, με κυρίαρχη ισότητα”. 
Το ΑΚΕΛ και ο ΔΗΣΥ, συνεχίζει, επισκέπτονται 
ορισμένα από τα πολιτικά μας κόμματα και υπε-
ρασπίζονται τη λύση με βάση την ομοσπονδία 
ζητώντας στήριξη, ένα θέμα που τέθηκε και στη 
συνάντηση ΡΤΚ-ΑΚΕΛ. Προσθέτει ότι μετά τη συ-
νάντηση ο  ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρ-
κικού Κόμματος Τουφάν Ερχουρμάν είπε ότι η 
μόνη λύση ήταν η ομοσπονδία και υποστήριξε 
τις απόψεις του ΑΚΕΛ, ξεχνώντας την δήλωση 
Ταλάτ σχετικά με το αδιέξοδο των συνομιλιών στη 
βάση ομοσπονδίας, ο οποίος είπε ότι «ο Χριστό-
φιας με εξαπάτησε», και τώρα ο Ερχουρμάν “τρέ-
χει πίσω από την  ομοσπονδία κάτι που δείχνει 
πόσο ανίδεος είναι σε ό,τι αφορά το Κυπριακό”. 
“Εάν δεν γνωρίζει ο Ερχουρμάν ότι οι διαπρα-
γματεύσεις στη βάση της ομοσπονδίας έχουν κα-
ταρρεύσει λόγω της αρνητικής στάσης της ε/κ 
πλευράς, κυρίως στο δημοψήφισμα για το Σχέδιο 
Ανάν, και στο Κραν Μοντανά, τότε πρέπει να δια-
βάσει” προστίθεται. 
Τέλος, αναφέρεται ότι “ενώ περιγράφει το μοντέλο 
λύσης που βασίζεται στην ομοσπονδία ως την 
πιο ‘έξυπνη και ρεαλιστική λύση’, αγνοεί επίσης 
ότι η ομοσπονδία δεν είναι δυνατή και ότι είναι 
απλώς ένα παραμύθι. 

Το ΑΚΕΛ είναι η δύναμη – καταλύτης για τη λύση του Κυπριακού 
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 Πύλη Εμβολιασμού 
Άνοιξει την περίοδο 13 με 17 
Απριλίου η Πύλη Εμβολια-
σμού, για διευθέτηση ραντεβού 
για εμβολιασμό από τις ηλικια-
κές ομάδες 55-56 και 53-54. 
Όπως ενημερώνει το Υπουρ-
γείο Υγείας, το οποίο συνεχίζει 
την υλοποίηση του Εθνικού 
Πλάνου Εμβολιασμού κατά της 
COVID-19, από την Παρα-
σκευή, 16 Απριλίου, στις 08:00 
μέχρι και το Σάββατο, 17 Απρι-
λίου, στις 20:00(ώρα Κύπρου) 
θα ανοίξει η Πύλη για την ηλι-
κιακή Ομάδα 53-54, ενώ ση-
μειώνει πως θα υπάρξει ανα-
κοίνωση για τον αριθμό των 
ραντεβού που θα διατεθούν. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο 
Υγείας, λόγω του τεχνικού ζη-
τήματος που προέκυψε στην 
Πύλη Εμβολιασμού τις ημέρες 
που είχαν προτεραιότητα τα 
άτομα ηλικίας 61 ετών και άνω, 
θα δοθεί εκ νέου η δυνατότητα 
στα άτομα ηλικίας 61-63 ετών, 
να προγραμματίσουν τον εμ-
βολιασμό τους. 
Η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι 
διαθέσιμη μόνο για τα άτομα 
ηλικίας 61-63 την Πέμπτη, 15 
Απριλίου, από τις 08:00 μέχρι 
τις 20:00 το βράδυ.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Άρχισε εκστρατεία διαδικτυακής συλλο-
γής υπογραφών σε Έκκληση που απευ-
θύνεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
με σκοπό την έκφραση στήριξης για 
λύση επανένωσης της Κύπρου βασισμέ-
νης στα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και 
σύμφωνα με τη συναντίληψη που επι-
τεύχθηκε στη συνάντηση στο Βερολίνο 
στις 25 Νοεμβρίου 2019 με τον τότε 
Τουρκοκύπριο ηγέτη στην παρουσία του 
Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. 
Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε σε δη-
μοσιογραφική διάσκεψη στην οποία επε-
ξηγήθηκε το σκεπτικό της υπερκομματι-
κής αυτής πρωτοβουλίας, η οποία 
εμφορείται καθαρά από ανησυχία και 
έγνοια για το μέλλον της Κύπρου, δεδο-
μένου του ορατού κινδύνου μονιμοποί-
ησης της διχοτόμησης, και μελλοντικής 
ολοκληρωτικής τουρκοποίησης της χώ-
ρας μας. Τονίστηκε η πεποίθηση ότι ο 

μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο κίν-
δυνος αυτός είναι η επανένωση της Κύ-
πρου με βάση τις αρχές που αναφέρο-
νται πιο πάνω και, λεπτομερώς, στην 
Έκκληση. 
Εκφράστηκε, επίσης, η πίστη ότι η προ-
οπτική για επιτυχή κατάληξη της διαδι-
κασίας για επίλυση 
του Κυπριακού, που ελπίζεται να τροχο-
δρομηθεί με την άτυπη πενταμερή συ-
νάντηση που κάλεσε ο Γ.Γ των Η.Ε. για 
τις 27-29 Απριλίου, θα ενισχυθεί σημα-
ντικά αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
οι πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου, ο Γ.Γ. 
των Η.Ε. και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
γνωρίζουν ότι η διαδικασία στηρίζεται 
από τη μεγάλη πλειοψηφία της Ελληνο-
κυπριακής κοινότητας. 
Στη δημοσιογραφική διάσκεψη προβλή-
θηκαν ολιγόλεπτες οπτικογραφημένες 
παρεμβάσεις στο ίδιο πνεύμα και υπέρ 
της επανένωσης της Κύπρου από τον 

πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
Γιώργο Βασιλείου, τον Πανιερώτατο Μη-
τροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου 
Βασίλειο, τον πρώην Υπουργό Εξωτερι-
κών Ιωάννη Κασουλίδη, το νομικό διε-
θνολόγο Τουμάζο Τσιελεπή, και τον 
πρώην Βουλευτή και Συμπρόεδρο της 
Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής για την 
Πολιτιστική Κληρονομιά Τάκη Χατζηδη-
μητρίου. Οι παρεμβάσεις αυτές θα προ-
βάλλονται και ως μέρος της ενημερωτι-
κής εκστρατείας για την συλλογή 
υπογραφών, που έχει αναληφθεί από το 
διαφημιστικό γραφείο Telia & Pavla 
BBDO. 
Η ομάδα των πρωτεργατών της πρωτο-
βουλίας αποτελείται από τους Φάνο Επι-
φανίου, επιχειρηματία, Ανδρέα Μάτση, 
επιχειρηματία, Ελευθέριο (Έρικ) Μοντά-
νιο, δικηγόρο, Χρήστο Π. 
Παναγιωτίδη, πολιτικό αναλυτή και εγκε-
κριμένο λογιστή, και Παύλο Αναστα-
σιάδη, πρώην πρέσβη. 
Την Έκκληση αρχικά προσυπόγραψαν 
150 γνωστοί Κύπριοι, προερχόμενοι από 
διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς 
χώρους, και τώρα καλούνται να την προ-
συπογράψουν ηλεκτρονικά στην ιστοσε-
λίδα 1Cyprus.eu οι πολίτες της Δημο-
κρατίας, άνω των 18 ετών, που ανήκουν 
στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Αν και 
η διαδικασία υπογραφής είναι εύκολη και 
απλή, παρέχεται υπηρεσία τηλεφωνικής 
στήριξης για την υπογραφή, καλώντας τον 
αριθμό 700-74-777, από Δευτέρα μέχρι 
Παρασκευή μεταξύ των ωρών 8πμ – 8μμ. 
Στο κείμενο της Έκκλησης, αφού ανα-

φέρονται οι λόγοι για τους οποίους θεω-
ρείται ότι η λύση επανένωσης είναι ο μό-
νος τρόπος να αντιμετωπισθούν οι σο-
βαροί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η 
Κύπρος και η Ελληνοκυπριακή κοινό-
τητα, περιγράφεται η επιδιωκόμενη συμ-
φωνία λύσης με τις εξής, μεταξύ άλλων, 
παραμέτρους: 
«...συμφωνία λύσης του Κυπριακού προ-
βλήματος με τη μετεξέλιξη της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας σε δικοινοτική διζωνική 
ομοσπονδία, με πολιτική ισότητα και 
αποτελεσματική συμμετοχή των δύο 
κοινοτήτων, όπως προνοούν τα ψηφί-
σματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βάση 
θα είναι η Κοινή Δήλωση της 11 Φε-
βρουαρίου 2014, οι συγκλίσεις στις δια-
πραγματεύσεις και το πλαίσιο του 
Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. της 30 Ιου-
νίου 2017 με τις έξι παραμέτρους του. 
Νοείται ότι: 
Θα συμφωνηθεί, όπως και η υπόδειξη 
του Γενικού Γραμματέα, η κατάργηση 
των αναχρονιστικών εγγυητικών και μο-
νομερών επεμβατικών δικαιωμάτων, κα-
θώς και η απόσυρση των κατοχικών 
στρατευμάτων της Τουρκίας εντός τακτού 
χρονικού διαστήματος. 
Θα συμφωνηθούν διευθετήσεις που θα 
ικανοποιούν το αίσθημα ασφάλειας και 
των δύο κοινοτήτων, όπως και διευθε-
τήσεις για την επίλυση αδιεξόδων στη 
λήψη ομοσπονδιακών αποφάσεων και για 
την επίβλεψη της εφαρμογής της λύσης.

Ρευστή η κατάσταση με τα πολλά κρούσματα Tο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης γάμων και βαφτίσεων  

Διαδικτυακή συλλογή υπογραφών για λύση επανένωσης της Κύπρου

Τους λόγους αναβολής υλοποί-
ησης της απόφασης για το χα-
λούμι ως την 1η Οκτωβρίου 
εξήγησε η εκπρόσωπος της 
Κομισιόν Μίριαμ Γκαρσία 
Φερρέ κατά την καθημερινή 
ενημέρωση των συντακτών 
στις Βρυξέλλες.  
Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι 
"πράγματι ο κανονισμός υιοθε-
τήθηκε και θα τεθεί σε ισχύ 20 
μέρες μετά τη δημοσίευσή του, 
αλλά η πραγματική εφαρμογή 
του μετατίθεται την 1η του 
Οκτώβρη και ο κύριος λόγος 
για αυτό, είναι να επιτρέψει το 
καθορισμένο σώμα ελέγχου 
bureauveritas χρόνο για να 
ολοκληρώσει τις νομικές διευ-
θετήσεις με την κυπριακή κυ-
βέρνηση και να παρουσιάσει 
ένα πλάνο ελέγχων". Επεσή-
μανε ακόμα ότι "αυτή η καθυ-
στέρηση θα δώσει χρόνο 
στους μη Κύπριους παραγω-
γούς να πουλήσουν τα προ-
ϊόντα τους που έχουν στο στοκ 
και δεν είναι σύμφωνα με το 
χαλούμι. Για αυτό έχουμε δώ-
σει χρόνο για την προετοιμασία 
της ορθής εφαρμογής.".

Απόφαση για χαλούμι

Ρευστή είναι η κατάσταση με τα εκατο-
ντάδες κρούσματα και είναι άγνωστο μέ-
χρι στιγμής αν θα υπάρξουν περαιτέρω 
χαλαρώσεις για το Πάσχα, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ το μέλος της Συμβουλευτικής Επι-
στημονικής Επιτροπής, Καθηγητής Μι-
κροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας Δρ Καραγιάννης, σημει-
ώνοντας ωστόσο ότι χαλαρώσεις μπορεί 
να υπάρξουν στους αριθμούς των πι-
στών που θα βρίσκονται εντός των ιε-
ρών ναών. 
Ο Καθηγητής επισήμανε ότι ακόμη δεν 
έχει αποκρυσταλλωθεί κάποια εικόνα 
λόγω της ρευστής κατάστασης που 
υπάρχει και χρειάζεται περισσότερος 

χρόνος προτού προχωρήσουμε σε πε-
ραιτέρω χαλαρώσεις. 
«Είναι πολύ σύντομα να πούμε οτιδή-
ποτε για πιθανές χαλαρώσεις με τον 
τρόπο που εξακολουθούμε να έχουμε 
υψηλά κρούσματα κάθε μέρα. Μέχρι στι-
γμής δεν έγινε οποιαδήποτε ιδιαίτερη 
συζήτηση στην Επιτροπή, διότι περιμέ-
νουμε να δούμε τι θα μας δείξουν οι επό-
μενες ημέρες. Κατ' ακρίβεια μέχρι το τέ-
λος της εβδομάδας που τελειώνουν οι 
δύο εβδομάδες από την χαλάρωση των 
τελευταίων μέτρων. Για τον εκκλησιασμό 
μπορεί να υπάρξει κάποια χαλάρωση 
στους αριθμούς κλπ. Είναι κάτι που θα 
μπορούσε να γίνει. Για να γίνει κάτι τέ-
τοιο όμως, πρέπει να υπάρξει και η ανά-
λογη συμπεριφορά από τον κόσμο», 
είπε. 
Τόνισε ότι η κατάσταση αυτή την στιγμή 
είναι ρευστή με πολύ ευρεία σκαμπανε-
βάσματα από 400 μέχρι 600 κρούσματα 
καθημερινά με την διακύμανση να είναι 
τεράστια για να εξαχθούν ασφαλή συ-
μπεράσματα.

Σε τέσσερεις φάσεις από 17 Μαΐου – 31 
Μαΐου 2021, 1 Ιουνίου – 14 Ιουνίου 
2021, 15 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 2021,  1 
Ιουλίου – 30 Ιουλίου , καθόρισε το 
Υπουργείο Υγείας το χρονοδιάγραμμα 
επανέναρξης εκδηλώσεων γάμου και 
βαφτίσεων, το οποίο, όπως σημει-
ώνεται, τελεί υπό την αίρεση της εξέλι-
ξης των επιδημιολογικών δεδομένων. 
Τονίζεται ότι οι τέσσερεις φάσεις θα υλο-
ποιούνται αυστηρά μόνο εφόσον τα επι-
δημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν και 
νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τη-
ρείται το υγειονομικό πρωτόκολλο. Στό-
χος είναι η βαθμιαία επανεκκίνηση, δια-
σφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια 
των πολιτών και τη διατήρηση της επι-
δημιολογικής κατάστασης σε διαχειρί-

σιμο επίπεδο, προστίθεται. 
Η Φάση Α, από 17 Μαΐου – 31 Μαΐου 
2021 επιτρέπει 75 άτομα σε εσωτερικό 
χώρο για γεύμα ή δείπνο ή 200 άτομα 
σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο. 
Απαγορεύεται η δεξίωση/cocktail party. 
Η Φάση Β, από 1 Ιουνίου – 14 Ιουνίου 
2021, επιτρέπει 150 άτομα σε εσωτερικό 
χώρο για γεύμα ή δείπνο, ή 280 άτομα 
σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο. 
Επιτρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 
250 άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε 
εξωτερικό χώρο. 
Η Φάση Γ, από 15 Ιουνίου – 30 Ιουνίου 
2021 επιτρέπει 250 άτομα σε εσωτερικό 
χώρο για γεύμα ή δείπνο ή 350 άτομα 
σε εξωτερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο. 
Επιτρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 
250 άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε 
εξωτερικό χώρο. 
Η Φάση Δ, από 1 Ιουλίου – 30 Ιουλίου 
επιτρέπει 250 άτομα σε εσωτερικό χώρο 
για γεύμα ή δείπνο ή 400 άτομα σε εξω-
τερικό χώρο για γεύμα ή δείπνο. Επι-
τρέπεται η δεξίωση/cocktail party με 250 
άτομα ανά πάσα στιγμή μόνο σε εξωτε-
ρικό χώρο.



 7  | Πέμπτη 15 Aπριλίου 2021

Άνοιγμα λυκείων και self-test

613 μαθητές και προσωπικό θετικοί

Αρνητικό ρεκόρ με 802 διασωληνωμένους - 4.033 κρούσματα, 93 θάνατοι
Σε ασφυκτική πίεση παραμένουν τα νο-
σοκομεία, με το τρίτο κύμα της πανδη-
μίας να αφήνει ευκρινές το αποτύπωμά 
του στον αριθμό διασωληνωμένων και 
νοσηλευομένων. 
Συγκεκριμένα, την Τρίτη 13 Απριλίου, ο 
ΕΟΔΥ ανακοίνωσε νέο αρνητικό ρεκόρ 
διασωληνωμένων. 
Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: «Τα 
νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρού-
σματα της νόσου που καταγράφηκαν τις 
τελευταίες 24 ώρες είναι 4.033, εκ των 
οποίων 15 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγ-
χων στις πύλες εισόδου της χώρας. 
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 
ανέρχεται σε 301.103 (ημερήσια μετα-
βολή +1.4%), εκ των οποίων 51.3% άν-
δρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρού-
σματα των τελευταίων 7 ημερών, 55 
θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από 
το εξωτερικό και 2.401 είναι σχετιζόμενα 
με ήδη γνωστό κρούσμα. 
Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 
είναι 93, ενώ από την έναρξη της επιδη-
μίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.054 

θάνατοι. Το 95.6% είχε υποκείμενο νό-
σημα ή/και ηλικία 70 ετών και άν 
Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύο-
νται διασωληνωμένοι είναι 802 (63.2% 
άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 
έτη. To 83.4% έχει υποκείμενο νόσημα 
ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την 
αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από 
τις ΜΕΘ 1.901 ασθενείς. 
Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 
στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 
458 (ημερήσια μεταβολή -15.03%). Ο μέ-
σος όρος εισαγωγών του επταημέρου 
είναι 520 ασθενείς. 
Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 
44 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η 
διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 79 
έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).» 
«Οι διασωληνώσεις ακολουθούν τις αυ-
ξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία τις 
προηγούμενες ημέρες» δήλωσε ο Στέ-
λιος Λουκίδης καθηγητής Πνευμονολο-
γίας ΕΚΠΑ και ιατρός στο Αττικό Νοσο-
κομείο στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων 
της ΕΡΤ.

Εντός της Μεγάλης Εβδομάδας 
και συγκεκριμένα τη Μεγάλη Τε-
τάρτη 28 Απριλίου θα καταβλη-
θεί το Δώρα Πάσχα στους ερ-
γαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, 
ενώ εαν ο εργοδότης επιθυμεί 
μπορεί να το καταβάλει και νω-
ρίτερα από την παραπάνω ημε-
ρομηνία.  
Για τον υπολογισμό του ποσού 
του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται 
υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των 
μισθωτών, ημερομίσθιο ή μι-
σθός. 
Εάν ένας μισθωτός εργάζεται 
ολόκληρο το παραπάνω χρο-
νικό διάστημα, δικαιούται να λά-
βει μισό μηνιαίο μισθό. Σε άλλη 
περίπτωση ο εργαζόμενος δι-
καιούται να λάβει ένα μέρος του 
Δώρου. 
Αν αμείβεται με ημερομίσθιο δι-
καιούται 15 ημερομίσθια. 
Εκτός από την περίπτωση που 
η εργασία παρασχέθηκε χωρίς 
διακοπή όλο το διάστημα από 
την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή 
Απριλίου, στο διάστημα αυτό 
συνυπολογίζονται και όλες οι 
ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες 
απουσιάζουν νόμιμα από την 
εργασία τους (π.χ. με ετήσια 
άδεια, με άδεια μητρότητας, με 
σπουδαστική άδεια).

Aεροπορικές  
μετακινήσεις 

Έως την Δευτέρα 19 Απριλίου 
2021 παρατείνεται η αεροπο-
ρική οδηγία που επιτρέπει 
μόνο ουσιώδεις αεροπορικές 
μετακινήσεις εσωτερικού. 
Ειδικότερα, με νέα ανακοίνωση 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-
ροπορίας (ΥΠΑ), έχοντας ως 
στόχο τον περιορισμό της δια-
σποράς της νόσου COVID-19, 
παρατείνεται έως την Δευτέρα 
19 Απριλίου 2021 και ώρα 
06:00 το πρωί, η αεροπορική 
οδηγία (Covid-19 notam) που 
αφορά πτήσεις εσωτερικού, 
(τακτικά επιβατικά δρομολόγια, 
γενικής αεροπλοΐας και επαγ-
γελματικά δρομολόγια - do-
mestic flights, commercial and 
general/business aviation). 
Ως εκ τούτου επιτρέπονται σε 
όλα τα αεροδρόμια της χώρας 
μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις 
εσωτερικού (Essential Travel) 
που περιλαμβάνουν ταξίδι για 
θέματα υγείας, για επαγγελμα-
τικούς/επιχειρηματικούς σκο-
πούς, για αντικειμενικούς οικο-
γενειακούς λόγους 
(επανένωση οικογενειών) και 
για επιστροφή στη μόνιμη κα-
τοικία.

Δώρο Πάσχα 2021

Μετά από μία πεντάμηνη αναστολή της 
δια ζώσης λειτουργίας των Λυκείων, εκ-
παιδευτικοί και μαθητές επέστρεψαν στις 
σχολικές αίθουσες σήμερα, Δευτέρα, έχο-
ντας μαζί τους αρνητικό self test. 
Απαραίτητη προϋπόθεση προσέλευσης 
-εκτός από την υποχρεωτική χρήση μά-
σκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους- είναι η σχολική κάρτα Covid-19, 
δηλαδή η δήλωση αρνητικού αποτελέ-
σματος από τη διενέργεια αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, με-
ταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών 
και λοιπού προσωπικού, 613 έχουν θε-
τικό αποτέλεσμα από το σύνολο των 
245.093 self test που έχουν καταχωρηθεί 
στη σχετική πλατφόρμα του υπουργείου 
Παιδείας. 
Ειδικότερα, αρνητικά self test δήλωσαν 
159.741 μαθητές, θετικά 359 μαθητές, 
ενώ μεταξύ του εκπαιδευτικού και λοιπού 
προσωπικού τα αρνητικά self test ήταν 
84.739 και τα θετικά 254. 
Υπενθυμίζεται ότι η υπηρεσία της δήλω-
σης αποτελεσμάτων των self test και έως 

24 ώρες πριν την προσέλευση στο σχο-
λείο, είναι διαθέσιμη από χθες, Κυριακή 
11 Απριλίου, στην πλατφόρμα self-test-
ing.gov.gr. 
Δύο φορές την εβδομάδα self test 
Βάσει του ΑΜΚΑ μαθητές και εκπαιδευ-
τικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο 
δωρεάν τεστ κάθε εβδομάδα από το 
φαρμακείο, μαζί με ενημερωτικό υλικό. 
Το αποτέλεσμα του πρώτου θα επιδει-
κνύεται για την προσέλευση στο σχολείο 
από Δευτέρα έως Τετάρτη και του δεύτε-
ρου την Πέμπτη. 
Ως προς την σχολικές μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια 
self test είναι υποχρεωτική για τους εκ-
παιδευτικούς, ενώ υπάρχει ισχυρή σύ-
σταση για την διενέργεια του τεστ στους 
μαθητές. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
θα κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. 
Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί 
ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα, το πρώτο 
τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το 
βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί.

Δολοφονία Καραϊβάζ

Έπεσε νεκρός με 10 σφαίρες o δημοσιογράφος

Λίγα μέτρα από την είσοδο του σπιτιού 
του στον Άλιμο δολοφονήθηκε εν ψυχρώ 
ο δημοσιογράφος Γιώργος Καραϊβάζ.  
Το ενδεχόμενο οι εκτελεστές του δημο-
σιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ να είναι 
πληρωμένοι δολοφόνοι που ήρθαν στη 
χώρα από το εξωτερικό με «αποστολή» 
να τον σκοτώσουν ερευνούν οι αξιωμα-
τικοί της Αστυνομίας. 
Οι δολοφόνοι του αστυνομικού συντάκτη 
είναι πιθανό να μην γνώριζαν καν ποιος 
ήταν το θύμα τους και απλώς εκτελούσαν 
στα «τυφλά» ένα συμβόλαιο θανάτου. 
Οι υποψίες της Αστυνομίας στρέφονται 
σε ανθρώπους του υποκόσμου, ενώ ως 
εκτελεστές του συμβολαίου θανάτου 
«βλέπουν» πληρωμένους δολοφόνους, 
χωρίς ηθικούς φραγμούς και αναστολές. 
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
υπάρχει βίντεο από παρακείμενη κάμερα 
ασφαλείας όπου εμφανίζονται οι δράστες 
της εν ψυχρώ δολοφονίας του δημοσιο-
γράφου να έχουν στήσει καρτέρι. 
Τις επόμενες ημέρες αστυνομικοί θα πά-
ρουν καταθέσεις από το οικογενειακό πε-

ριβάλλον του και τους συνεργάτες του, 
προσπαθώντας να ανακαλύψουν αν είχε 
δεχθεί απειλές αλλά και το ποιος βρίσκε-
ται πίσω από τη δολοφονία. 
Οι αρχές βάζουν στο «μικροσκόπιο» τα 
πάντα όσον αφορά τις δραστηριότητες 
του δημοσιογράφου, έρευνες και ρεπορ-
τάζ, ώστε να μπορέσουν να εξάγουν συ-
μπεράσματα για αν και ποιους «ενό-
χλησε». 
Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση και το 
πόρισμα της νεκροψίας – νεκροτομής 
για τον αδικοχμένο, καθώς σύμφωνα με 
πληροφορίες το μεσημέρι του Σαββάτου 
πιστοποιήθηκε και ιατροδικαστικά η μα-
νία του εκτελεστή να φέρει σε πέρας το 
συμβόλαιο θανάτου του γνωστού δημο-
σιογράφου. Η ιατροδικαστής εντόπισε 
ότι έξι σφαίρες χτύπησαν στο θώρακα 
τον Γιώργο Καραϊβάζ, μια στο λαιμό, δύο 
σφαίρες στο κεφάλι ενώ η μια που βρέ-
θηκε στην παλάμη προφανώς προέρχε-
ται από σπασμωδική κίνηση του δημο-
σιογράφου –αντίδραση τη στιγμή που 
αιφνιδιάστηκε από το δράστη.

Κορωνοϊός
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Πανδημία 

Η πανδημία «απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της», δηλώνει ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Oικονομία 
Το πλάνο της για συγκέντρωση €800 δισ. για το NextGenerationEU ως το 2026 ανακοίνωσε η Κομισιόν  

Η σύγχυση και ο εφησυχασμός στην αντιμετώπιση της 
Covid-19 σημαίνει ότι η πανδημία απέχει πολύ ακόμη 
από το τέλος της, αλλά μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο 
«σε μερικούς μήνες», με τα κατάλληλα, δοκιμασμένα 
μέτρα δημόσιας υγείας, δήλωσε την Δευτέρα ο Γενικός 
Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέ-
ντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς. 
«Και εμείς θέλουμε να δούμε τις κοινωνίες και τις οικο-
νομίες ν` ανοίγουν, τα ταξίδια και το εμπόριο να ξα-
ναρχίσουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των 
δημοσιογράφων. «Δεν θέλουμε να βλέπουμε καραντί-
νες χωρίς τέλος. Αλλά αυτή τη στιγμή, οι μονάδες εντα-

τικής θεραπείας σε πολλές χώρες είναι υπερφορτωμέ-
νες και οι άνθρωποι πεθαίνουν -- και αυτό μπορεί να 
αποφευχθεί εντελώς». 
«Η πανδημία απέχει πολύ ακόμη από το τέλος της. 
Ωστόσο έχουμε πολλούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι. 
Η μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων κατά τη 
διάρκεια των πρώτων δύο μηνών δείχνει ότι αυτός ο 
ιός και τα παραλλαγμένα στελέχη του μπορούν να στα-
ματήσουν, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η μετάδοση οφεί-
λεται σε "σύγχυση, εφησυχασμό και ασυνέπεια στα μέ-
τρα δημόσιας υγείας». 
Ο επικεφαλής του ΠΟΥ είπε ότι σε ορισμένες χώρες, 
παρά τη συνεχιζόμενη μετάδοση, τα εστιατόρια και τα 
νυχτερινά κέντρα είναι γεμάτα και οι αγορές είναι ανοι-
χτές και γεμάτες από κόσμο και ότι μόνο λίγοι άνθρωποι 
λαμβάνουν προφυλάξεις. «Μερικοί άνθρωποι φαίνεται 
να ακολουθούν την προσέγγιση ότι εάν είναι σχετικά 
νέοι, δεν έχει σημασία να προσβληθούν από την Covid-
19», δήλωσε. 
Η πανδημία έχει φτάσει σε "κρίσιμο σημείο" με λοιμώ-
ξεις που αναπτύσσονται εκθετικά, προειδοποίησε ο 
διεθνής οργανισμός. "Βρισκόμαστε τώρα σε ένα κρίσιμο 
σημείο της πανδημίας. Η πορεία αυτής της πανδημίας 
αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό, εκθετικά, με αύξηση 9% 
των κρουσμάτων την περασμένη εβδομάδα, έβδομη 
συνεχόμενη εβδομάδα αυξητικής τάσης και με 5% αύ-
ξηση των θανάτων. 
Δεν είναι η κατάσταση στην οποία θέλουμε να βρισκό-

μαστε 16 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, ενώ 
διαθέτουμε αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου", δήλωσε 
η Μαρία Βαν Κέρκοβ, τεχνική επικεφαλής της καταπο-
λέμησης της Covid-19 στον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας στην ίδια συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη. 
Η Ινδία ξεπέρασε τη Βραζιλία και έγινε η χώρα με τον 
δεύτερο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων παγκοσμίως 
μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με ένα μαζικό δεύτερο κύμα, έχοντας χορηγήσει 
περίπου 105 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου σε έναν 
πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίου κατοίκων. 
«Την περασμένη εβδομάδα καταγράψαμε τον τέταρτο 
μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων μέσα σε μια εβδο-
μάδα, έως τώρα. Αρκετές χώρες της Ασίας και της Μέ-
σης Ανατολής σημείωσαν μεγάλη αύξηση του αριθμού 
των κρουσμάτων. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι πε-
ρισσότερες από 780 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου 
έχουν χορηγηθεί παγκοσμίως», πρόσθεσε ο ο Τέντρος 
Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς. 
Επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι τα εμβόλια είναι 
«ζωτικής σημασίας και ισχυρά» εργαλεία, αλλά κάλεσε 
τα κράτη και τους πολίτες να συνεχίσουν να ακολου-
θούν πάντα τα μέτρα που λειτουργούν: κοινωνική απο-
στασιοποίηση, μάσκα, υγιεινή των χεριών, αερισμός 
των χώρων, διαγνωστικό τεστ, ιχνηλάτηση επαφών, 
απομόνωση, καραντίνα.

Έρευνα 
COVID-19

Η για καιρό έλλειψη σωματικής 
άσκησης και γενικότερα η σω-
ματική αδράνεια σχετίζεται με 
αυξημένη πιθανότητα σοβα-
ρής λοίμωξης Covid-19 και αυ-
ξημένο κίνδυνο θανάτου από 
κορωνοϊό, σύμφωνα με μια 
νέα μεγάλη αμερικανική επι-
στημονική μελέτη. 
Είναι η πρώτη έρευνα που κά-
νει αυτή τη συσχέτιση με ιδιαί-
τερη μάλιστα έμφαση,  
αναδεικνύοντας ένα παραγνω-
ρισμένο παράγοντα κινδύνου. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον δρα Ρόμπερτ Σάλις του Ια-
τρικού Κέντρου Kaiser Per-
manente της Καλιφόρνια, οι 
οποίοι έκαναν τη σχετική δη-
μοσίευση στο βρετανικό περιο-
δικό αθλητιατρικής "British 
Journal of Sports Medicine", 
ανέλυσαν στοιχεία για 48.440 
άτομα με διαγνωσμένη Covid-
19 με μέση ηλικία 47 ετών.  
Οι μισοί δεν είχαν υποκείμενα 
νοσήματα, το 18% είχε ένα 
χρόνιο νόσημα, ενώ το 32% 
δύο ή περισσότερα.

Κλιματική  
αλλαγή

Κάλεσμα προς τις ΗΠΑ για μεί-
ωση των εκπομπών των αε-
ρίων του θερμοκηπίου κατά 
τουλάχιστον 50% απο πολιτι-
κούς, εταιρίες και συνδικάτα 
στην Ευρώπη, εντείνοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις πιέσεις 
προς την κυβέρνηση Μπάιντεν  
ενόψει συνόδου κορυφής για το 
κλίμα την επόμενη εβδομάδα. 
Η μεγαλύτερη παγκοσμίως οι-
κονομία αναμένεται να παρου-
σιάσει τον στόχο της για τη μεί-
ωση των εκπομπών σε μια 
τηλεδιάσκεψη παγκόσμιων 
ηγετών, στις 22 Απριλίου -μια 
κίνηση που μπορεί να οδηγή-
σει και άλλες χώρες με υψηλές 
εκπομπές να προχωρήσουν 
σε σημαντικές μειώσεις που εί-
ναι απαραίτητες για να απο-
φευχθεί μια καταστροφική κλι-
ματική αλλαγή. 
«Εμείς, οι υπεύθυνοι για τη χά-
ραξη πολιτικής στην Ευρώπη, 
καλούμε τις ΗΠΑ να εκπληρώ-
σουν τις φιλοδοξίες τους με την 
υιοθέτηση ενός κλιματικού 
στόχου μείωσης τουλάχιστον 
κατά 50% των εκπομπών αε-
ρίων θερμοκηπίου έως το 
2030...», ανέφεραν 107 υπο-
γράφοντες από την Ευρώπη.

Μέτρα για να πετύχει τους πλέον ευνοϊκούς όρους δα-
νεισμού  για τα κράτη μέλη μέσως διαφοροποιημένης 
στρατηγικής χρηματοδότησης και συγκέντρωση 800 
δισ. ευρώ ως το 2026 (NextGenerationEU), ανακοίνωσε 
την Τετάρτη η Κομισιόν και παρουσίασε ο Επίτροπος 
Προϋπολογισμού Γιοχάνες Χαν. 
Συγκεκριμένα η Κομισιόν ανακοίνωσε δανεισμό ποσών 
ύψους περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως κατά μέσο όρο 
και υπενθυμίζει ότι όλα τα δάνεια θα αποπληρωθούν 
έως το 2058. Η διαφοροποιημένη στρατηγική χρημα-
τοδότησης θα ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες χρη-
ματοδότησης και επιτρέψει στην Κομισιόν να κινητο-
ποιεί κονδύλια όταν απαιτείται με τους πλέον ευνοϊκούς 

όρους. 
Η στρατηγική συνδυάζει τη χρήση διαφορετικών χρη-
ματοδοτικών μέσων και τεχνικών χρηματοδότησης με 
ανοικτή και διαφανή επικοινωνία με τους συμμετέχοντες 
στην αγορά και συνδυάζει ετήσια απόφαση σχετικά με 
τους όγκους δανεισμού και εξαμηνιαίες ανακοινώσεις 
σχετικά με τις βασικές παραμέτρους του σχεδίου χρη-
ματοδότησης, ώστε να παρέχεται διαφάνεια και προ-
βλεψιμότητα στους επενδυτές και σε άλλα ενδιαφερό-
μενα μέρη, δομημένες και διαφανείς σχέσεις με 
τράπεζες που στηρίζουν το πρόγραμμα έκδοσης (μέσω 
δικτύου βασικών διαπραγματευτών). 
Επίσης, παρέχονται πολλαπλά χρηματοδοτικά μέσα 
(μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ομόλογα, ορι-
σμένα εκ των οποίων θα εκδοθούν ως πράσινα ομό-
λογα NextGenerationEU και νομοσχέδια της ΕΕ) για 
τη διατήρηση της ευελιξίας όσον αφορά την πρόσβαση 
στην αγορά και τη διαχείριση των αναγκών ρευστότητας 
και του προφίλ ληκτότητας και υπάρχει συνδυασμός 
πλειστηριασμών και κοινοπρακτικών εκδόσεων, ώστε 
να εξασφαλίζεται οικονομικά αποδοτική πρόσβαση 
στην αναγκαία χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Οι 
δανειοληπτικές πράξεις θα ενσωματωθούν σε ένα 
ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης, το οποίο θα διασφαλίζει 
τη συνεκτική και συνεπή εκτέλεση, αναφέρει η Κομι-
σιόν. 
Στο πλαίσιο των εργασιών της, η Κομισιόν θα συνεχίσει 
τον συντονισμό με άλλους εκδότες, συμπεριλαμβανο-
μένων των κρατών μελών της ΕΕ και φορέων σε υπε-
ρεθνικό επίπεδο, αναφέρει. Επιπλέον ανακοινώνει ότι 
θα χρησιμοποιήσει ευρύ φάσμα από λήξεις και μέσα 
και καθιστώντας πιο προβλέψιμες τις χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ικανό-
τητα απορρόφησης της αγοράς. 
Παρέχοντας ευελιξία στη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
τον χρόνο εκτέλεσης των χρηματοδοτικών δραστηριο-
τήτων και τις τεχνικές ή τα μέσα χρηματοδότησης που 
θα χρησιμοποιηθούν,  θα επιτύχει το επιθυμητό χαμηλό 
κόστος και χαμηλό κίνδυνο εκτέλεσης προς το συμφέ-
ρον όλων των κρατών μελών, αναφέρει η Κομισιόν. 
Μετά τη σημερινή δέσμη μέτρων, η Κομισιόν θα προ-
χωρήσει σε σειρά ενεργειών για την εφαρμογή της δια-
φοροποιημένης στρατηγικής χρηματοδότησης. Σε αυτές 
συγκαταλέγεται, η δημιουργία ενός δικτύου βασικών 
διαπραγματευτών. 
Στη συνέχεια θα προχωρήσει σε δημοσίευση της πρώ-
της ετήσιας απόφασης δανειοληψίας (και της συνοδευ-
τικής απόφασης χρηματοδότησης) και του πρώτου σχε-
δίου χρηματοδότησης NextGenerationEU. Για να 
εξασφαλιστεί η διαφανής επικοινωνία με τις αγορές, η 
Επιτροπή θα εκδώσει την πρώτη της ετήσια απόφαση 
δανειοληψίας και θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες που 
σχετίζονται με το πρώτο της σχέδιο χρηματοδότησης 
πριν από την έναρξη του προγράμματος δανειοληψίας 
NextGenerationEU, που αναμένεται φέτος το καλοκαίρι 
(το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από την έγκριση της 
απόφασης για τους ιδίους πόρους από όλα τα κράτη 
μέλη που θα εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να δανειστεί 
για το NextGenerationEU). Οι δανειοληπτικές πράξεις 
μπορούν στη συνέχεια να αρχίσουν μόλις τεθεί σε ισχύ 
η απόφαση για τους ιδίους πόρους. Τα σχέδια χρημα-
τοδότησης θα επικαιροποιούνται στη συνέχεια ανά εξά-
μηνο.
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Η Τραγωδία ενός  Έθνους  συνεχίζεται  

Το ποίημα η μάλλον το τρα-
γούδι λέει “χίλιες φορές  κι’ 
αν κατεβείς   Χριστέ  στην 

Γη χίλιες θα σε σταυρώσουμε.” 
Μα χίλιες μόνο;  Κάθε μέρα κάθε 
ώρα και λεπτό  τον σταυρώ-
νουμε,  φαντάσου να μη ήμαστε 
Χριστιανοί και να μην  πηγαίναμε 

και εκκλησία.  Δεν γνωρίζω αν 
κάνει καμία διαφορά. Μα τώρα, 
όπως λέει και το τραγούδι.  

 
“Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη Γη μας 
δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. 
Δε θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι 
ούτε χολή κανένας θα σου δώσει. 

Είμαστε πια πολιτισμένοι 
πάλιωσε πια ο Γολγοθάς 
έχουμε θάλαμο αερίων 

θα σε τελειώσουμε μεμιάς! 
Αν ξανακατεβείς Χριστέ στη Γη μας………” 

 
Και   θα  σε σταυρώνουμε Χριστέ με την  ιδέα  
μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα,  στην  προ-
σπάθεια να κάνουμε το Χριστιανισμό μοντέρνο. 
Μα είναι δυνατό τέτοιο πράγμα;  Ο Νίκος Καζα-
ντζάκης με το “Χριστός  Ξανασταυρώνεται” τα 
λέει όλα. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα μάτια μας γιατί 
μας έχουν πάρει για   κουτούς και ότι τρώμε και 
κουτόχορτο. Διότι υπάρχου μερικοί που όταν τους 
προσφέρεις σέβας σε παίρνουν για βλάκα.  Και 
αν θέλουν να γνωρίσουν ότι δεν είμαστε βλάκες, 
υπάρχουν πολλοί τρόποι να τους  το αποδείξουμε 
αν όχι ακόμη  ότι  βλάκες δεν είμαστε.  
Διερωτώμαι κάποτε αν πιστευτούν σε Θεό και 
εάν ναι σε ποιο Θεό παρακαλώ;   
Θα ήθελα να γράψω περισσότερα, μα γνωρίζω 
πόσο δεν αρέσει σε μερικούς και δεν πρόκειται 
να αρέσει να  γράψω περισσότερα. Αφού η αλή-
θεια κάποτε ενοχλεί  Διότι όπως λένε αν δεν έχεις 
κάτι καλό να πεις, μην το πεις. Έτσι επειδή δεν 
έχω κάτι καλό να πω  για μερικούς  έτσι δεν θα 
το πω  τίποτα το προσωπικό για κανένα. Ας 
γράψω λοιπόν για κάτι που δεν θα πειραχτεί κα-
νείς.  Τουλάχιστον εύχομαι κάτι τέτοιο. Ποιος όμως 
ξέρει  με τέτοια αυστηρή λογοκρισία που μας έχει 
επιβληθεί τελευταίως από αυτούς που μόνο θέ-
λουν  μονάχα  αυτοί να ακούγονται. Έτσι λοιπόν 
θα απευθυνθώ σε αυτούς και να τους παρακα-
λέσω και να τους πω διαβάστε  τα ποιο κάτω.  
Διωγμοί και τραγωδίες και ακόμη ζητούμε χα-
μένους συγγενείς. 
Κατά το διωγμό των Ελλήνων από την Σμύρνη  
οι δύο προ παππούδες μου που εγκατέλειψαν 
τις εργασίες τους  τα σπίτια τους τις επιχειρήσεις 
στο Ανεμούρ η Ανεμούρη  (Anamour επαρχίας 
Mersin  της Τουρκίας) και έτρεξαν μαζί με άλλους 
για να αποφύγουν την μάχαιρα των Τούρκων, 
εκεί σε όλη την σύγχυση που επικρατούσε ο ένας  
προπάππους επιβιβάσθηκε στο πλοίο που θα 
πήγαινε στην Ελλάδα και άλλος  ο  αδελφός του 
επιβιβάσθηκε στο πλοίο αδελφός του  επάνω στο 
ίδιο πλοίο. 

Όπως λέει και το τραγούδι  
 

Δεν έχω σπίτι πίσω για να ρθώ 
Ούτε κρεβάτι για να κοιμηθώ 
Δεν ν έχω δρόμο ούτε γειτονιά  
να περπατήσω μια πρωτομαγιά 
 Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα 

μου τα 'πες με το πρώτο σου το γάλα. 
Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια 
εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια 
και δε δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου  

Ελλάς 
που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. 

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα 
μου τα 'πες με το πρώτο σου το γάλα. 
Μα τότε που στη μοίρα μου μιλούσα 
είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα 

και στο παζάρι με πήρες γύφτισσα μαϊμού 
Ελλάδα Ελλάδα μάνα του καημού. 
Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα 

μου τα 'πες με το πρώτο σου το γάλα. 
Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι 
εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη 
και στις αρένες του κόσμου μάνα μου 

Ελλάς 
το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. 

 
Από έκτοτε και από γενεά σε γενεά αναζητούμε 
τους χαμένους συγγενείς μας. Ο μακαριστός Πα-
τέρας μου , Αναστάσιος  Σάββα,  έκανε διαβήματα 
και ήλθε σε επαφή, αλλά δεν άφησε τίποτα η αν 
τα άφησε έμειναν κάπου  στην Κύπρο. Μετά  την 
μετανάστευση μας στη Αγγλία η αλληλογραφία 
μεταξύ των, κάπου χάθηκε. 
Τελευταίως έγιναν απόπειρες μέσον προσωπικών  
συναντήσεων μου με Κυβερνητικούς εκπροσώ-
πους  Ελλάδας, και οργανώσεις ακόμη δε και μέ-
σον του δημοφιλούς τότε προγράμματος “Πάμε 
Πακέτο”. 
Οι προ παππούδες μου, είχαν πορτοκαλεώνες 
και άλλες επιχειρήσεις.  Άκουγε  ο ένας στο όνομα 
Βασιλείου και του άλλου  το όνομα  Ιωάννου.  Ο 
ένας  μετά το διωγμό από τους Τούρκους  ήλθε 
στην Κύπρο και κατοικούσε στα Κάτω Λεύκαρα.   
Σήμερα πιστεύετε ότι η οικογένεια του άλλου προ-
πάππου που πήρε το πλοίο για Ελλάδα  θα είναι 
κάπου στην Ήπειρο αλλά και ίσως  να έχουν με-
τακομίσει. Φυσικά οι προ παππούδες δεν είναι 
εν ζωή  αλλά εάν κάποιος, και αν κάποιοι   ίσως 
έχει ακούσει κάτι  γύρω από τις   καταστάσεις,  
που έχω αναφέρει, φέρουν εις γνώση κάτι  από 
αυτά τα λίγα που έχω αναφερθεί ας έλθουν πα-
ρακαλώ σε επαφή με την Παροικιακή. 
Η  Τουρκική αδιαλλαξία συνεχίζεται  
Η τραγωδία ως αποτέλεσμα της Τουρκικής αδιαλ-
λαξίας  συνεχίζετε.   Ακόμη υπάρχουν αγνοούμε-
νοι και 200 χιλιάδες πρόσφυγες στην δική τους 
πατρίδα στην Κύπρο Πρωτάκουστα για το 20ον 
και 21ον αιώνα.    
Εισέβαλαν οι Τούρκοι  στη Κύπρο σκότωσαν  
άμαχο πληθυσμό  ατίμασαν  αθώες νεαρές. Ανε-
χόμαστε ακόμη τέτοιες θηριωδίες και τέτοια εγκλή-
ματα εναντίον του Ελληνισμού. Καταπάτηση αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, ασταμάτητες φοβέρες 
από τον σουλτάνο  εκφοβισμοί στο σημείο που η 
Τουρκία ίσως γίνει η αιτία να αρχίσει ο τρίτος πα-
γκόσμιος πόλεμος.  Σφαγές από τους Τούρκους 
εις βάρος άμαχου πληθυσμού Κούρδων και 
Αλεβή και άλλων.  Η Αρμένικη γενοκτονία σχεδόν 
ξεχάστηκε. Η Γαλλία και Αμερική είναι δύο από 
τις χώρες που έχουν αναγνωρίσει την Αρμενική 
Γενοκτονία από τους Τούρκους. Και ακόμη σή-
μερα έχει το θράσος η Τουρκία να δηλώνει ότι 
δεν υπήρχε εισβολή μα ούτε και κατοχή στην Κύ-
προ. Ακόμη λίγο θα μας κάνουν να πιστεύουμε 
ότι  κατέβηκε ο Τούρκος εισβολέας  σαν  τουρί-
στας. Ε, βέβαια μόνιμοι κακούργοι και οι δολο-
φόνοι εισβολείς. Μα δεν φταίνε μόνο αυτοί αφού 
μας τους έφερε η καταραμένη Χούντα και οι πρα-
ξικοπηματίες που συνεχίζουν να μας λένε σήμερα 
μη πείτε τίποτα να θυμώσουμε  του Τούρκους  
και όταν λέω Τούρκους εννοώ την Τουρκία  και 
τον πολυαγαπημένο από μερικούς τον Σουλτάνο 
Ερτογάν.  Ας το καταλάβουν ότι δεν πρόκειται να 
γίνει. Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι εδώ ότι έχω 
πολλούς φίλους Τούρκους και από Κύπρο και 
Τουρκία όπως έχω και πολλούς φίλους από άλλες 
εθνικές  μειονότητες όπου και να έχουν γεννηθεί 
η μεγαλώσει. Το τι με ενοχλεί η πολιτική της Τουρ-
κίας με την επεκτατική  της  πολιτική και την στι-
γμή που το ήμισυ της πατρίδας μου είναι υπό  
κατοχή και καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα επί  καθημερινής βάσεως, τι περιμένουν δη-
λαδή να τους πούμε και ευχαριστώ  που κρατάτε 
παράνομα το ήμισυ της Κύπρου. Έτσι ας προσέ-
ξουν μερικοί τι  και που  διαδίδουν αναλήθειες.     
Συνεχίζεται...

του  
Γιώργου A.Σάββα

Kαι σήμερα το πιό συμαντικό σημέιο ανα-
φοράς και παρηγοριάς για την Κυπριακή 
παροικία και για το ποίμνιο της Αρχιεπι-

σκοπής Θυατείρων, παραμένει ο αείμνηστος Αρ-
χιεπίσκοπος Γρηγόριος. 
Επίσης, ίσως κανένας έξω από τα πλαίσια της 
ίδιας της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας δεν 
γνώριζε καλήτερα τον ρόλο της Ελληνορθόδοξης 
παράδοσης μερικών μελών της. Αν μη τι άλλο 
αυτό μας το ξαναθυμνίζει μία ως τώρα αδημοσί-
ευτη και προσωπική εμπειρία του Γρηγορίου   
όταν περιέγραψε πως αντέδρασε ο Πρίγκιπας 
Φίλιππος στην κηδεία της δικής του μητέρας 
μέσα από τα πρότυπα της ελληνορθόδοξης πα-
ράδοσης. 
Σε ομιλία του στην πολυδραστήρια ελληνορθό-
δοξη κοινώτητα Γενεσίου Θεοτόκου στο Cam-
berbell, στις 23 Σεπτεμβρίου 2016, ο Γρηγόριος 
συνέδεσε βασικά ζητήματα που βιώνονται στο 
ΗΒ και στην κοινότητα, και μάλιστα τα συνέδεσε 
με μια οδυνηρή στιγμή παιδικής εμπειρίας του 
στην Κύπρο. 
Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας 
του από βιντεοσκόπηση (με θεματικούς υπότι-
τλους του αρθρογράφου). 
 
ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ 
“Πρέπει να μνημονεύουμε τον θάνατο. Μου έλεγε 
προχτές ένας, ‘μήπως πρέπει να πάρω τα μωρά 
μου να δουν την μάνα μου ετοιμοθάνατη;’ Και 
του λέω, ναι να πάνε να την δούνε να καταλά-
βουν ότι αυτή είναι η γιαγιά τους, είναι η μάνα 
του, είναι ο πατέρας του! Θα πεθάνουν και δεν 
είδαν γιαγιά, δεν είδαν παππού; 
“Εγώ λυπάμαι διότι δεν είδα τον πατέρα μου ζω-
ντανό, ούτε και πεθαμένο, τι άνθρωπος ήτανε, τι 
χαρακτήρας, και μαθαίνω μόνο από την μάνα 
μου και από τους άλλους. Το ίδιο συμβαίνει και 
στους άλλους όταν δεν μοιράζονται αυτήν την 
ακραία στιγμήν της ζωής του ανθρώπου με τα 
παιδιά, με την οικογένειά τους. 
 
PRINCE PHILIP’s MOTHER 
“Εγώ, δεν θα ξεχάσω το 1969 που πήγα να 
θάψω την μακαρίτισσα την Αλίκη, την μάνα του 
Φιλίππου του Πρίγκιπα, η οποία ήταν Ορθόδοξη, 
και φανατικιά. [Όταν είχα πάει] να την κοινωνίσω 
άρχισε να μου λέει εναντίων των Καθολικών, και 
έτσι τα Ελληνικά της… βαριά. 
“Λοιπών, όταν ετελείωσεν η κηδεία, παίρνει ο 
Philip έναν από τους γιούδες του και λέει, ‘ορίστε, 
να δει το παιδί’. Την κατεβάσανε κάτω αλλά δεν 
εκοιτάξανε. Αλλά ήταν εκεί η γιαγιά πεθαμένη, 
και έδειξε [ο Φίλιππος] και λέει, ‘αυτή είναι η για-
γιά σου, να θυμάσαι!’. 
“Λοιπών, είναι βασικό πράγμα η οικογένεια να 
συνδέει την ζωή της με τα παρόντα και με τα 
άλλα. Αυτή είναι η ζωή. 
 
ΛΑΜΠΡΗ 
“Γιαυτό και οι Ευαγγελιστές μηλάνε και αφιερώ-
νουν τον παραπάνω χρόνο από τα Ευαγγέλιά 
για τις τελευταίες οχτό ημέρες, τις επίγηες ημέρες 
του Χρηστού. Να διαβάσετε, ο Ματθέως, ο Μάρ-
κος, ο Λουκάς και ιδιαίτερα ο Ιωάννης αναφέρο-
νται για τις τελευταίες οχτώ ημέρες. Από την 
ημέρα που ξεκίνησε ο Χρηστός από την Γαλλιλέα 
μέχρι την ημέρα που μπήκε στα Ιεροσόλυμα 
όπου τον εδέχτηκε ο κόσμος σαν Βασιλιά, και 
μέχρι την ώρα που αναστήθηκε. Και αυτό ση-
μαίνει ότι ο άνθρωπος θέλει να τα βάλει όλα σε 
ένα κάδρο και να τα βλέπει. Να τα βλέπει και να 
τα οργανώνει.” 
Αυτά είπε και άλλα. 

Ως ποιμενάρχης τα λόγια του Γρηγορίου σίγουρα 
υπενθυμίζουν στον κόσμο αυτές τις σκοτινές μέ-
ρες, πως η Κυπριακή παροικία αλλά και όλος ο 
Ελληνισμός της Μεγάλης Βρετανίας, δεν ορφά-
νεψε με το πέρασμά του. 
Στο πλευρό του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου πα-
ρεβρισκόντουσαν ο Επίσκοπος Κυανένων κ. 
Χρυσόστομος, ο Επίσκοπος Τροπαίου κ. Αθα-
νάσιος, ιερείς όπως ο Αρχιμ. Βησσαρίων Κο-
κλιώτης, ο Αρχιμ. Χρυσόστομος Μιχαηλίδης, ο  
Πρεσ. Πέτρος Γερωργίου, και αξιότιμα μέλλοι και 
Άγιοι Πατέρες της κοινώτητας του Camberwell. 
 
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 
Είναι εύλογο το ερώτημα κατα πόσο η ‘έλληορ-
θοδοξία’ του Πρίγκιπα Φίλιππου, όπως την βίωσε 
ο Αρχ. Γρηγόριος στην κηδεία της μητέρας του 
Αλίκης, επηρέασε την στάση του στην κηδεία της 
Πριγκίπησας Ντιάνας. Δηλαδή, τα παιδιά να είναι 
παρών. 
Τελευταίες δηλώσεις στα Αγγλικά ΜΜΕ φέρνουν 
στο φως πως ο Φίλιππος ανησυχούσε ότι αν οι 
William και Harry, δεν ακολουθούσαν τον σορό 
της μητέρας τους, θα το μετάνιωναν όλη τους 
την ζωή. Οι πιέσεις από την Αγγλική οικογένεια 
της Ντιάνας ήταν να μην το κάνουν, αλλά ο Φί-
λιππος έπεισε τους γιούδες της λέγοντάς τους 
το βράδυ πριν από την κηδεία, «Θα περπατήσω 
μαζί σας αν περπατήσετε». Και έτσι έγινε. 
Χρόνια αργότερα, ο Χάρυ ομολόγισε πως ναι 
μεν σε κανένα παιδί δεν πρέπει να του ζητηθεί 
να κάνει κάτι τέτοιο, παρόλα ταύτα ο ίδιος χαίρετε 
που το έκανε. 
Τέλος αξίζει να αναφερθεί και η περιγραφή τότε 
του Αρχ. Γρηγορίου, σε συμαντικές, επιθημητές 
ιδιότητες ενός ποιμένα σαν τον ίδιο και τους πα-
ρόντες Θεοφυλέστατους και ιερής. Η προσωπική 
γνώση και ο σευασμός προς τους ιδρυτές κοινο-
νίτων, σχολείων, τις οικογένειές τους, τα μέλλοι, 
τους επιτρόπους. 
Μάλιστα με ενθουσιασμό, κουνώντας το χέρι του 
προς όλες τις κατευθύνσεις, αναφέρθικε ονομα-
στικά και από το στήθος σε σηρά μελλών της 
Κυπριακής εκκλησιαστική παροικίας τα οποία 
δεν μπορούσαν να παραβρεθούν αυτήν την 
ημέρα. Οι Θεοφυλέστατοι Χρυσόστομος και Αθα-
νάσιος και άλλοι έγνεφαν το κεφάλι τους εν 
πλήρη γνώση και έγκρυση. 
Αυτή η ημέρα τελείωσε με τον Γρηγόριο να ανα-
γνωρίζει και να τημά με τα λόγια του και την 
αγάπη του τις κυρίες που δούλεψαν σκληρά και 
οργάνωσαν με το γλυκό τους χαμόγελο, όπως 
είπε, την εκδήλωση. 
Αυτά τα είδαν όσοι παραβρέθικαν εκεί. Τέτοιες 
μέρες που ακόμα σκορπίζουν την χαρά. 
 
Κωνσταντής Μπουχάγερ 
Ιστοριογράφος του εν Βρετανία Ελληνισμού 
από Κύπρο και Ελλάδα.

Πως ο Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος παραμένει 
σήμερα σημείο ανα φοράς της παροικίας
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Ενάντια στον ρατσισμό-η θέση του κάθε  
δημοκρατικά σκεπτόμενου ανθρώπου

Στου κουφού την πόρτα....  
όσο θέλεις βρόντα!

Σαν αναγέννηση έμοιαζε 
η περασμένη Δευτέρα. 

Σαν να βρισκόμασταν σε ένα 
άλλο πλανήτη. Όλα μου φά-
νηκαν τόσο διαφορετικά. Ξύ-
πνησα κανονικά μετα την Κυ-
ριακάτικη αργία, και όπως 
έκανα τους τελευταίους μή-
νες, βγήκα για να περπα-
τήσω προς τα εκεί που συ-

νήθως αφήνω το αμάξι,  για να το πάρω για να 
πάω στο σταθμό όπου θα αναλάμβανα καθήκον 
εφ ´ όσον ήμουν απογευματινός. Ο κόσμος είχε 
βρεθεί εσώκλειστος λόγω του Lockdown και τα 
ψυχολογικά του όρια βγήκανε στα ύψη.  
Είναι γνωστά τα πολλά περιστατικά που ακούμε 
καθημερινά με σπασμένα τα νεύρα του ο καθέ-
νας και με την ανάγκη που προκύπτει πολλές 
φορές να χρειαστεί την βοήθεια του ψυχοθερα-
πευτή, η αν όχι την ανάγκη να αναζητήσει αλλαγή 
για  να απαλλαχθεί από την ψυχική κατάσταση 
που τον διακατέχει για το ποτέ θα επανέλθουν 
τα πράγματα και πάλι στην Ομαλότητα. Πότε επι-
τέλους θα αφήσουμε τις μάσκες στο σπίτι, και 
πότε θα βγούμε στους δρόμους και θα κυκλο-
φορήσουμε δίχως τον φόβο της πανδημίας και 
δίχως τον φόβο να διατρέχουμε τον κίνδυνο του 
κορωνοιού. 
- Και έφτασε τούτη η μέρα, η περασμένη Δευ-
τέρα, που όλα θα μας έδιναν την ευκαιρία να 
πάρουμε έστω και λίγη ανάσα, και να βγούμε 
έξω στους δρόμους, αλλά όμως με μια προϋπό-
θεση. Να είμαστε προσεχτικοί!  
Δεν είπε κανείς ότι όλα τελείωσαν και σαν να 
μην προηγήθηκε τίποτα βγαίνουμε στους δρό-
μους και συμπεριφερόμαστε σαν να μην συμ-
βαίνει τίποτα. 
Έχουν γίνει δυστυχώς τόσα πολλά και η μόνη 
ελπίδα είναι οι προσπάθειες που κάνουν οι επι-
στήμονες, τους οποίους πρέπει να εμπιστευό-
μαστε, που βρήκαν τον τρόπο προστασίας μας 
από τούτο το μεγάλο πρόβλημα που μαστίζει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. 
Το εμβόλιο είναι η μόνη παρηγοριά, και το εμβό-
λιο είναι αυτό που έδωσε τώρα την δυνατότητα 
στους ειδικούς να χαλαρώσουν τους κανόνες και 
να επιτρέψουν μερικώς τις εξόδους, να επιτρέ-
ψουν το άνοιγμα των καταστημάτων, των εστια-
τορίων, των μπυραριών και άλλων αναγκαίων 
χώρων που εξυπηρετούν τον κόσμο της κατα-
νάλωσης!  
Αυτό όμως που είδα στη διαδρομή μου για το 
αμάξι,  ήταν κάτι το πρωτοφανές. Πρώτα από 
όλα είδα με μεγάλη έκπληξη μου ότι οι πιο πολλοί 
δεν φορούσαν καθόλου τη μάσκα, σαν να μην 
υπήρξε τίποτα και σαν  όλα να  ήταν ένα όνειρο 
που ξυπνήσαμε, και όλα ήταν ομαλά και δεν τρέ-
χει τίποτα. 
Οι αποστάσεις; Ούτε αυτές τηρήθηκαν, και οι 
σειρές των καταναλωτών έξω από τα καταστή-
ματα ήταν σαν να μαζευτήκαν όλοι για να υπο-
δεχτούν κάποιο διάσημο άτομο για να πάρουν 
το αυτόγραφο του. Κί ούτε που τους ένοιαζε αν 
κολλούσε ο ενας πάνω στον άλλο.  
Που είναι οι αποστάσεις που πρέπει να κρατούμε 
των δυο μέτρων, και που είναι οι εκφωνητές των 
διαφημιστικών που συστηματικά ακούγονταν και 
συνεχίζουν να ακούγονται για την ασφάλεια τη 
δίκη μας και των άλλων γύρω μας;  
Οι άνθρωποι είμαστε λιγάκι «ξεροκέφαλοι.» Όση 

ώρα τα ακούμε! Μπήκα στο αμάξι που λέτε κα-
τευθυνόμενος προς το σταθμό,  και ανοίγοντας 
το ραδιόφωνο κατα σύμπτωση ήταν η ώρα με-
τάδοσης ειδήσεων. Στην Ευρώπη, έλεγε ο εκ-
φωνητής, υπάρχει μεγάλος πανικός και κάποιες 
από τις ευρωπαϊκές χώρες  πιθανόν να πάνε και 
σε άλλο ένα Lockdown. Την ίδια ώρα περνώ έξω 
από μια μπυραρία και βλέπω ακριβώς εξω από 
την είσοδο της τουλάχιστο γύρω στα 30 άτομα, 
και απέναντι στο μικρό πάρκο, αλλά 50-60 άτομα 
να κάθονται στο γρασίδι ομαδικά και  να κατα-
βροχθίζουν την αγαπημένη τους μπυρα που 
ίσως να την στερήθηκαν και τους έληψε, αλλά 
όμως την απολάμβαναν στο σπίτι έτσι κί αλειώς. 
Προβληματίστηκα λίγο αλλά συνέχισα για το 
σταθμό για να προλάβω να είμαι στην ώρα μου 
για την παρουσίαση του ραδιοφωνικού προγράμ-
ματος που θα άρχιζε σε λίγο.  
Στο κτήριο εκεί εμείς κρατάμε τις αποστάσεις, 
φοράμε τη μάσκα, και τα χέρια τα πλένουμε μπαί-
νοντας, και στο στούντιο το ίδιο,  έχουμε τα αντι-
σηπτικά και κάθε λίγο και λιγάκι τα χέρια καθαρί-
ζονται.  
Τελειώνοντας λοιπόν, θα έπρεπε να κάνω την 
ίδια διαδρομή για να γυρίσω και πάλι στο σπίτι. 
Δεν το πίστευα. Έξω από την ίδια μπυραρία τα 
ίδια. Ίδιες σκηνές, κολλημένοι ο ενας πάνω στον 
άλλο, και μπορώ να πω ότι ήταν σχεδόν τα ίδια 
άτομα που ειχα δει ενωρήτερα περνώντας για 
να πάω στο σταθμό. 
Αμέσως σκέφτηκα τη συνηθισμένη φράση....  « 
Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα».  
Η ξεροκεφαλιά των ανθρώπων είναι εμφανής! 
Και το συμπέρασμα; 
Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να λάβει τα μέτρα 
του. Εμείς που νοιαζόμαστε, να λαμβάνουμε τα 
μέτρα  μας έχοντας στο μου τον εαυτό μας, την  
οικογένεια μας, και τους ανθρώπους γύρω μας. 
Όποιος  προσέχει λέει τα ρούχα του.... έχει τα 
μισά!  
Το τίμημα είναι ακριβό και ας μην δώσουμε 
αφορμή να το πληρώσει κάποιος έξ αιτίας μας!  
Ας ενεργούμε ανάλογα των οδηγιών από τους 
ειδικούς, και ας κάνουμε ότι είναι δυνατό να προ-
στατεύσουμε εμάς, και τα αγαπημένα μας πρό-
σωπα, και κάνοντας ότι  μπορούμε, προστα-
τεύουμε και τους άλλους γύρω μας! 
Είναι θέμα υπομονής και πίστης για να φτάσουμε 
σιγά σιγά στο ποθητό αποτέλεσμα. Να ξανά ζή-
σουμε τις παλιές καλές στιγμές που χάσαμε λόγω 
αυτής της πανδημίας. Να απλώσουμε το χέρι 
για να νιώσουμε τον σφυγμό των συνανθρώπων 
μας. Να δώσουμε και να πάρουμε μια ζέστη αγ-
γαλιά που μας λείπει τόσο πολυ!  
Να βγάλουμε τη μάσκα και να αφήσουμε τα χείλη 
να χαμογελάσουν! 
Να αφήσουμε τα χείλη να αγγίξουν τα αγαπημένα 
μάγουλα των συγγενών και φίλων!  
Να μπορέσουν οι ρομαντικοί να νιώσουν την 
αναγκαία αίσθηση της ερωτικής απόλαυσης! 
Για να γίνουν  όλα τούτα πρέπει οι «ξεροκέφαλοι» 
να προσαρμοστούν με την πραγματικότητα, και 
να σεβαστούν τον συνάνθρωπο τους αφήνοντας 
τις εγωιστικές τους διαθέσεις στην άκρη και τη-
ρώντας τους κανονισμούς προστασίας που είναι 
απαραίτητοι. 
Φοράμε μάσκα, κρατάμε αποστάσεις, και πλέ-
νουμε τα χέρια. Δεν τελειώσαμε ακόμα από τον 
αόρατο εχθρό. Είναι κάπου ανάμεσα μας και πα-
ραμονεύει. Ας τον αντιμετωπίσουμε τηρώντας 
όλα όσα πρέπει για την υγεία της ανθρωπότη-
τας! 
Υπομονή, επιμονή, πίστη, και ελπίδα! 
Και όλα αυτά με τη βοήθεια του Θεού που μας 
κοιτάζει από ψηλα και μας φωτίζει για να έχουμε 
δύναμη να τα καταφέρουμε!  
Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε 
τους εαυτούς σας, για να μπορέσετε αυτά που 
επιθυμείτε για σας  
να τα δώσετε και  στους άλλους γύρω σας! 
Καλή δύναμη... με υγεία πάνω από όλα. Υγεία! 
Το πιο πολύτιμο αγαθό που υπάρχει στο κόσμο! 
 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής

του 
Βασίλη Παναγή 

Mε πρόσχημα την καταπο-
λέμηση της λαθρομετα-
νάστευσης, η οποία 

αναμφισβήτητα ενθαρρύνεται και 
υποκινείται και από την Τουρκία 
για ευνόητους λόγους και η  
οποία αποτελεί τεράστιο, σοβα-
ρότατο πρόβλημα για την Κύ-
προ, ελεύθερη και κατεχόμενη, 

«ακραιφνείς εθνικόφρονες» κάθε λογής, οργανω-
μένοι και ανοργάνωτοι, παρασυρμένα άτομα από 
τις κατώτερες κοινωνικές τάξεις, προσωπικότητες 
της πολιτικής κονίστρας και άλλοι, μέχρι και βου-
λευτές που «πίνουν νερό» στο όνομα των ευρω-
παϊκών νόμων, έχουν κηρύξει ανίερο, αντιξενικό, 
ρατσιστικό πόλεμο ενάντια στους μετανάστες, 
«ιερό» πόλεμο για την υπεράσπιση δήθεν της 
ιστορίας και της κουλτούρας  των Ελληνοκυ-
πρίων, εκμεταλλευόμενοι και λάθη τακτικής στα 
οποία έχουν αδικαιολόγητα υποπέσει οργανώσεις 
που στηρίζουν εμπράκτως τους μετανάστες.  
Οι κάθε λογής κήρυκες του μίσους πλασάρουν 
το ψέμα ότι δημοκρατικά κόμματα, οργανώσεις 
κ.ά. φορείς,μα και ανένταχτα άτομα, που  υπο-
στηρίζουν τους  μετανάστες και τα ανθρώπινα δι-
καιώματά τους, είναι υπέρ των ανοιχτών συνό-
ρων, είναι υπέρ μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης 
που επιτρέπει στον κάθε μη Κύπριο να εισέρχεται 
στην Κύπρο.  
Ουδέν αναληθέστερον τούτου. 
Η ξενοφοβική ρατσιστική υστερία, έχοντας ενίοτε 
και την υποστήριξη της Αστυνομίας και των Με-
ταναστευτικών Αρχών, προσπαθεί να παραπλα-
νήσει τον λαό και να τον οδηγήσει προς λανθα-
σμένες κατευθύνσεις. «Ραφιναρισμένοι» 
πολιτικοί, οι οποίοι γνωρίζουν ότι η ξενοφοβία και 
ο ρατσισμός απαγορεύονται από σχετική ευρω-
παϊκή νομοθεσία, προσπαθούν να πείσουν τον 
δοκιμαζόμενο, συνεπεία και της οικονομικής κρί-
σης, λαό ότι για τα δεινά της κυπριακής κοινωνίας 
(ακόμα και για το δημογραφικό πρόβλημα!), ευ-
θύνονται οι οικιακές δούλες, οι χαμηλοπληρωμέ-
νοι μετανάστες, τους οποίους εκμεταλλεύονται 
κανονικότατα οι Κύπριοι εργοδότες, και οι ξένοι 
φοιτητές! Φορτώστε όλα τα προβλήματα στους 
ξένους! 
Μέχρι την αδυναμία του συστήματος να αντιμε-
τωπίσει αποτελεσματικά την πανδημία του κο-
ρωνοϊού,αλλά και την απροθυμία του να πάρει 
τα αναγκαία μέτρα για την  ανακούφιση του 
λαού,φορτώνουν κάποιοι στους ξένους.  
Από δορυφορικές εκπομπές του ΡΙΚ, τηλεόραση 
και ραδιόφωνο,έχω ακούσει ουκ ολίγες φορές, 
κηρύγματα  μίσους. 
Τα κηρύγματα μίσους 
του εθνικιστικού φασιστικού  κόμματος ΕΛΑΜ και 
περισσότερο τα κηρύγματα κομμάτων,κυβερνη-
τικών και κρατικών αξιωματούχων  προσβάλλουν 
το αθάνατο ελληνικό πνεύμα, τον αθάνατο ελλη-
νικό πολιτισμό.  
Ας μη μας μιλούν κάποιοι «εθνικόφρονες» πολι-
τικοί, που υποστηρίζουν την ξενοφοβία και τον 
ρατσισμό στην πράξη, για ήθη, έθιμα και παρα-
δόσεις των Ελλήνων της Κύπρου. Ούτε για  "ρα-
τσιστικές πρόνοιες σχεδίων τύπου Ανάν"  θέλουμε 
να μας μιλούν οι πολιτικοί αυτοί, γιατί μόνο ζημιά 
εθνική προκαλούν. Είναι οι πλέον ακατάλληλοι 
να μιλούν για έτσι σοβαρά ζητήματα. 
Δεν εκφράζουν την Κύπρο,την ιστορία και τον 
πολιτισμό της. 
Δεν είναι πραγματικοί Κύπριοι.Οι πραγματικοί 
Κύπριοι είναι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι, 

δημοκρατικά σκεπτόμενοι άνθρωποι που δεν 
συμβιβάζονται με τον ρατσισμό,τον εθνικισμό και 
τον φασισμό. 
Θέλω να κλείσω αυτό το σύντομο σημείωμα με 
μια αναφορά στους Κύπριους μετανάστες στη 
Βρετανία και ένα εύστοχο ποίημα του λαϊκού ποι-
ητή της Κύπρου, Χαράλαμπου Τσουρή. 
Οι Κύπριοι μετανάστες στη Βρετανία υπήρξαν 
θύματα ξενοφοβίας, ρατσιστικής νοοτροπίας και 
συμπεριφοράς, που καλλιεργούσε το αποικιακό 
κατεστημένο, όχι δηλαδή πως έχει εντελώς εξα-
λειφθεί ο ρατσισμός σ' αυτή τη χώρα. 
Θύματα κάθε είδους ρατσιστικής διάκρισης υπήρ-
ξαν οι Ελληνοκύπριοι, ιδιαίτερα τα δύσκολα χρό-
νια 1955-59, που εντατικοποιήθηκε ο αντιαποι-
κιακός απελευθερωτικός αγώνας του λαού στην 
Κύπρο. Συχνά διάβαζε κανείς σε αγγελίες: «Δω-
μάτιο προς ενοικίαση. Όχι σκύλοι ή Κύπριοι»!). 
Αυτά να τα ξέρουν κάτω στην Κύπρο οι κήρυκες 
του μίσους ενάντια στους ξένους και αν δεν τα 
ξέρουν, να τα μάθουν. Να τα μάθουν και οι «εκλε-
πτυσμένοι» στους τρόπους «εθνικόφρονες» πο-
λιτικοί, που το παίζουν Ευρωπαίοι και δημοκρά-
τες. Ενάντια στην ξενοφοβία,τον ρατσισμό, τον 
εθνικισμό και τον φασισμό είναι η θέση αρχών 
τού κάθε ελεύθερα και δημοκρατικά σκεπτόμενου 
Ελληνοκύπριου. 
 

Ρατσιστές 
(ποίημα του Χαράλαμπου Τσουρή)  

  
Τούτοι που επιτέθηκαν, τους ξένους να  

σκοτώσουν, 
Λαλούν πως είναι Έλληνες, το έθνος εν να  

σώσουν. Εν τζι' είσαι Έλληνας καλός γιατί έτσι 
νομίζεις.Τα πράματα εν' άλλως πως, πρέπει να 

το αξίζεις. 
  

Τους ξένους τους οι Έλληνες πάντα τους ετιμού-
σαν, Ήταν πάντα περήφανοι που τους φιλοξε-
νούσαν. Λαλούν πως είναι χριστιανοί τζιαί ζού-

σιν με αξίες,  
Όμως που όσα δείξασιν, εν μόνον ταραξίες. 

  
Πηαίνουν τζιαί στην εκκλησιάν τζιαί κάμνουν 

πως πιστεύουν. 
Εγιώ εν εκατάλαβα τζιαμαί  ήντα γυρεύφκουν. 

Ο δάσκαλός τους, ο Χριστός, 
 εδίδασκεν αγάπην,  

Να μην εχθρεύεσαι ποτέ με άσπρον, με αράπην. 
  

Αγάπα τον πλησίον σου σαν νά'ν' ο εαυτός σου, 
Γιατί μέσ' τούτη τη ζωή εν είσαι μοναχός σου. 

Τούτοι εν ούλλοι ρατσιστές, εν αγαπούν κανέναν 
Τζι' ακόμα εν σιειρότερα αν ήρτεν που τα ξένα. 

  
Αν σ' έβρουν μέσ' τη στράτα τους τζιαί τύχει 

τζι'είσαι ξένος, 
Εν σε γλυτώνει τίποτα που το δικό τους μένος. 

Έσιει ταιαί έναν βουλευτή, φκαίνει τζιαί αφορίζει, 
Κατασκευάζει ψέματα για να τους φανατίζει. 

  
Λαλεί με ύφος λυπηρό, πολλά μαραζωμένος, 

Για ούλλα τα προβλήματα φταίει ο ξένος. 
Άκου φίλε να σου πω, βάλε  αφτιν να μ' ακούσεις, 
Παίζεις με μεάλη λαμπρατζιάν, στο τέλος εν να 

κρούσεις. 
  

Την Τζιερκατσιήν στην εκκλησιάν πορνόν  
πορνόν να πάεις, 

Να κάμεις τρεις μετάνοιες προτού να  
μεταλάβεις. 

Γιατί νομίζω έσφαλες με τούτα που μας κάμνεις, 
Αμάρτησες για τα καλά τζι' ακόμα αμαρτάνεις.

του 
Βασίλη Κωστή 
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Η δύναμη της προσωπικής επιλογής

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Σήμερα εί-
ναι μια 
υπέροχη 

μέρα! Ηλιόλου-
στη αν και λίγο ψυχρούλα αλλά 
θα μας δώσει γενικά τη δύναμη 
και ξεκούραση για να περά-
σουμε όμορφα τις επόμενες μέ-
ρες που ακολουθήσουν. Κοιτά-
ζοντας έξω τον κήπο βλέπω τα 
λουλούδια ανθισμένα δίνοντας 
χρώμα στο χρώμα της Άνοιξης. 
Όλα όμορφα είναι. Καλύτερα 
δεν γίνονται θα έλεγα! Άρα τέ-
τοιος προβληματισμός για επι-
λογές, θα μπορούσε να μυρίζει 
γενικά χρώμα και αυτό θα το 
έλεγα αισιοδοξία.   
Πολλές φορές σκέφτομαι την 
δύναμη της προσωπικής επιλο-
γής. Για τη δύναμη που έχει κα-
νείς να κάνει προσωπικές επι-
λογές, να διαλέγει μέσα στη ζωή 
του μικρά ή μεγάλα πράγματα. 
Μπορούμε να επιλέξουμε ή δεν 
μπορούμε να επιλέξουμε στη 
ζωή μας; Κάνουμε πάντα τις 
σωστές επιλογές ή προτιμούμε 
να κάνουμε κακές επιλογές γιατί 
δεν θέλουμε κάτι διαφορετικό! 
Μπορεί ο καθένας μας να απο-
φασίζει μόνος του για τον εαυτό 
του, για το μέλλον του και γενικά 
τη ζωή του; Σίγουρο  είναι ότι ο 
καθένας από  εμάς θέλει να έχει 
προσωπικές επιλογές αλλά 
πολλές φορές μπλοκάρουμε και 
δεν επιλέγουμε ή δεν έχουμε και 
αφηνόμαστε να μάς έρχονται τα 
πράγματα χωρίς την αίσθηση 
ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι.  
Ας ρωτήσουμε ξανά: «Πιστεύετε 
ότι έχουμε προσωπική επιλογή 
στη ζωή μας; Μπορούμε ή δεν 
μπορούμε να επιλέξουμε στη 
ζωή μας;»  
Κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν 
για παράδειγμα ότι δεν έχουν 
επιλογή γιατί κάποιοι άλλοι ή 
άλλες καταστάσεις δεν τους δί-
νουν περιθώρια για να αποφα-
σίσουν οι ίδιοι και να χειριστούν 
μια κατάσταση. Είναι σαν να 

λένε ότι άλλοι έχουν αποφασίσει 
γι΄αυτούς. Κι έτσι κάθονται και 
περνούν τις επιπτώσεις των 
αποφάσεων των άλλων σε ζη-
τήματα που αφορούν τους ίδι-
ους. Σαν κοινός παρονομαστής 
βγαίνει προς τα έξω: «Είμαι θυ-
μωμένος ή δεν είμαι ευχαριστη-
μένος με αυτό που έγινε», λένε, 
αντί να κοιτάξουν να πάρουν 
στα χέρια τους την ζωή τους με 
τα δεδομένα της και να προχω-
ρήσουν.  
Τις περισσότερες φορές κά-
νουμε επιλογές που θεωρούμε 
τη δεδομένη στιγμή σωστές. Αν 
για κάποιο λόγο αποδειχτεί ότι 
δεν είναι σωστές, τότε δεν 
φταίμε εμείς. Για τη δεδομένη 
στιγμή ήταν η καλύτερη επι-
λογή!  Έτσι να βλέπουμε το 
θέμα.  
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι 
δεν αξίζουν το καλύτερο… ή φο-
βούνται ότι είναι καταδικασμέ-
νοι.  Κι αυτό συμβαίνει γιατί 
πολλές φορές  δεν πιστεύουμε 
στον εαυτό μας, δεν εκτιμάμε 
τον εαυτό μας ή μεγαλώσαμε 
σε μια οικογένεια ή γενικά σε 
μια κοινωνία που μας έχει μάθει 
να λέμε «δεν έχεις πολλές επι-
λογές… αυτό είσαι και έτσι δεν 
έχεις τρόπο να το αλλάξεις». Αν 
πραγματικά πιστεύει κάποιος σε 
αυτό, είναι πολύ δύσκολα να 
αποτινάξει αυτή την σκέψη, γιατί 
κολλάει εκεί… Σε αυτό που μας 
έχουν διδάξει ή μας έχουμε πει. 
Βομβαρδιζόμαστε από αρνητικά 
μηνύματα που πήραμε στο πα-
ρελθόν. Στο σχολείο θα έλεγα… 
από μια δασκάλα που κάποτε  
θα είχε πει στα άτομα αυτά: «Α, 
εσύ δεν τα καταφέρνεις στα μα-
θηματικά… Θα πουλάς πρά-
γματα στην λαϊκή για παράδει-
γμα. Εσύ είσαι έτσι κι αλλιώς… 
αφηρημένος, δεν θα πας μπρο-
στά στη ζωή σου! Εσύ είσαι τε-
μπέλης…» Και δεν φτάνει μόνο 
το σχολείο είναι  και η οικογένεια 
από την άλλη. «Είσαι πολύ κακό 
παιδί εσύ!» Σχολείο και οικογέ-
νεια λοιπόν δίνουν πολλές φο-
ρές αρνητικά μηνύματα στα παι-
διά που τα κουβαλάνε σαν 
ενήλικοι σε όλη τους τη ζωή. Και 

αρχίζουν από μικροί  να το πι-
στεύουν και να λένε: «Αυτός εί-
μαι εγώ!» Άρα κάποιος φέρνει 
μαζί του αυτά τα αρνητικά μη-
νύματα κάτι σαν ετικέτες που 
του κόλλησαν κάποιοι από πολύ 
μικρή ηλικία. Και μεγαλώνοντας, 
αυτές οι ετικέτες σπάνια φεύ-
γουν από το μυαλό. Και το 
άτομο αυτό τι νομίζετε έχει πά-
θει; Έχει εθιστεί κατά κάποιο 
τρόπο στο να  κάνει λανθα-
σμένη επιλογή. Τόσο πολύ έχει 
κολλήσει αυτό μέσα του, που 
δεν του δίνει δυνατότητα να 
σκεφτεί ότι έχει κάποια άλλη 
επιλογή. Επιλέγει το λάθος, έτσι 
απλά! Δεν περνάει από το 
μυαλό του να δει μια άλλη επι-
λογή. Ούτε σκέφτεται καν «Ας 
δοκιμάσω κάτι άλλο να δω αν 
θα μου βγει ή τι θα μου βγει στο 
κάτω κάτω». 
Ο φόβος πολλές φορές μπλο-
κάρει τα άτομα. Και δεν μιλάμε 
μόνο για το φόβο της αποτυχίας 
αλλά και για το φόβο της επιτυ-
χίας. Πολλές φορές οι άνθρω-
ποι φοβούνται ότι εάν αλλά-
ξουνε κάτι θα  αλλάξει η ζωή 
τους,  θα χάσουνε κάτι. Την πα-
λιά τους ζωή! Θα χάσουν τους 
φίλους τους, τον σύντροφό 
τους, την τάξη των  πραγμάτων. 
Και τι κάνουν; Σαμποτάρουν τον 
εαυτό τους. Από την μια θέλουν 
να αλλάξουν κι από την άλλη 
δεν κάνουν τίποτα. Ο φόβος της 
αλλαγής τους οδηγεί να κά-
νουνε λανθασμένες επιλογές. 
 Επίσης οι εμπειρίες από το πα-
ρελθόν… Ένας άνθρωπος που 
έκανε κάποιες προσπάθειες στο 
παρελθόν και δεν του ήρθαν 
όλα όπως ήθελε,  τι λέει; « Άσε 
καλύτερα, πού να τρέχω… άσε 
καλύτερα πού να δοκιμάζω 
τώρα… θα μου βγει σε κακό». 
Οπότε αυτός ο άνθρωπος δεν 
θα δοκιμάσει γιατί είναι ρίσκο 
και δεν θέλει το άτομο αυτό να 
το ρισκάρει. Στην ζωή, η αλλαγή 
δεν είναι εύκολη γιατί χρειάζεται 
σκέψη χρειάζεται κόπο και πολ-
λές φορές χρειάζεται χρόνο. Εύ-
κολο είναι να κατηγορούμε κά-
ποιο άλλο για τα δικά μας 
προβλήματα. Μας κάνει να νί-
πτουμε τας χείρας μας και είμα-
στε ο καλός της παρέας και δί-
νουμε το ρόλο του κακού σε 
κάποιο άλλο κι εμείς νοιώθουμε 
δικαιωμένοι! Όμως όσο δεν 
αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας 
δεν μπορούμε να αλλάξουμε 
την ζωή μας. Όταν εμείς δεν 
αναλαμβάνουμε οι ίδιοι τη ζωή 
μας, δεν υπάρχει περίπτωση να 
είμαστε ικανοποιημένοι ή ευτυ-
χισμένοι! Κρατάμε  ένα δηλητή-
ριο μέσα μας και δεν μας βγαίνει 
σε καλό. 
Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι μας 
αρέσει να παίζουμε θύμα. Να 
λέμε «εγώ είμαι το θύμα…»  
όπως είναι φυσικό, οι άλλοι πά-
ντα ποιον λυπούνται; Το θύμα 
φυσικά! Και όλοι του δίνουνε 
σημασία, του δίνουν αγάπη και 
προσπαθούν να τον στηρίξουν. 
Όμως αυτό το θύμα δυστυχώς 
μπαίνει σε αυτόν τον ρόλο, το 
να του αρέσει αυτή η προσοχή, 
η αγάπη που παίρνει από τους 
άλλους. Και όμως για να παίρ-
νουμε αυτά τα ωραία συναισθή-

ματα και την προσοχή από τους 
άλλους δεν χρειάζεται να είμα-
στε το θύμα. Μπορούμε, με το 
να δείξουμε τον καλό μας εαυτό. 
Κι εδώ είναι η δική μας επιλογή. 
Θέλουμε να περάσουμε τη ζωή 
μας με πόνο και δυστυχία; Ή 
επιλέγουμε παρά το ό,τι μας 
συμβαίνει να βρούμε ευτυχία, 
να βρούμε χαρά.  
Η απώλεια όπως ο θάνατος και 
χωρισμός είναι σοβαρά θέματα 
που προσκαλούν στενοχώρια. 
Θα κλάψουμε και με τα δάκρυα 
θα φύγει και το στρες, θα θυ-
μώσουμε, θα γράψουμε στο 
ημερολόγιό μας, θα κάνουμε 
πράγματα… Όμως θα πρέπει 
και να πούμε: «Θέλω να ζήσω 
από εδώ και μπρος και η ζωή 
μου θέλω να είναι ωραία. Δεν 
θα ζω μέσα στον πόνο γιατί δεν 
μου κάνει τη ζωή μου όμορφη, 
δεν νοιώθω εγώ καλά, ούτε για 
τον εαυτό μου αλλά ούτε και 
τους ανθρώπους γύρω μου», 
οπότε μπαίνει εδώ το στοιχείο, 
κάνω μια άλλη επιλογή. Και μια 
άλλη επιλογή μπορεί να είναι, 
να ξεκινήσω να κάνω ψυχοθε-
ραπεία, μπορεί να μπαίνω με 
ομάδες θεραπείας, ή να βλέπω 
κάποια βιντεάκια ή μπορεί να 
παρακολουθήσω σεμινάρια που 
βοηθούν ώστε να μπορώ να 
διαχειριστώ τη  συγκεκριμένη 
απώλεια. Όσο κατηγορούμε 
τους άλλους δεν υπάρχει περί-
πτωση να βγούμε από αυτό το 
κακό συναίσθημα και εδώ είναι 
το οξύμωρο της υπόθεσης. Από 
τη μια λένε οι άνθρωποι «δεν 
θέλω να είμαι έτσι»  αλλά από 
την άλλη δεν αφήνουν αυτά τα 
άσχημα συναισθήματα να πέ-
σουν χάμω. Δεν ανοίγουν το 
παράθυρο της ζωής τους. 
Ο άνθρωπος μπορεί καμιά 
φορά να νοιώθει φοβία. Και 
σταλώνει… και δεν θα τραβήξει 
τα μανίκια για να πάει μπροστά 
και μένει στο ίδιο σημείο. 
Πολλές φορές «Βάζω πάνω 
από όλα το συμφέρον της οικο-
γένειας, των παιδιών… κά-
ποιων άλλων» λέω και κάνω 
λάθος επιλογές. Κι αυτό δεν 
σωστό είναι γιατί όλοι οι γύρω 
μας θα μάς βλέπουν πάντα λυ-
πημένους και αυτό μάλλον κακό 
θα τους κάνει.  
Πολλές φορές είμαστε σκληροί 
με τον εαυτό μας για την κακή 
μας επιλογή. Αυτό είναι όμως 
λάθος! Θα πρέπει να είμαστε 
επιεικείς και να λέμε ότι στην 
συγκεκριμένη στιγμή της ζωής 
μας ήταν η σωστή επιλογή. «Με 
τον έρωτα και τις καταστάσεις 
εκείνης της εποχής, είκοσι τριά-
ντα χρόνια πριν  αποφάσισα να 
μείνω με αυτόν τον άνθρωπο» 
να πούμε για παράδειγμα. Τε-
λικά δεν φταίει κανένας άλλος, 
εκτός  από τον εαυτό μας στις 
συγκεκριμένες επιλογές που κά-
νουμε. Κι αυτό γιατί; Γιατί το δια-
λέγουμε…και δεν μπορούμε να 
πούμε μετά φταίει η μάνα μου 
που έκανε αυτό ή ο πατέρας 
μου που δεν έκανε εκείνο. Άρα 
είναι οι δικές μας επιλογές που 
μετράνε!  
Σε ότι μας συμβεί υπάρχει επι-
λογή! Αυτό είναι το σίγουρο. Και 
η επιλογή είναι και υπέρβαση!

Παρακο-
λ ο ύ -
θ η σ α 

τα τηλεο-
πτικά και 
άλλα μέσα 
μαζικής ενη-
μέρωσης για 

τα όσα προηγήθηκαν του ένδο-
ξου αγώνα της 25ης Μαρτίου 
του 1821. Ο Ελληνισμός, πα-
ρόλες τις δυσχέρειες και τους 
προβληματισμούς, τελικά πέ-
τυχε να επικρατήσει  η σοφή 
απόφαση εκείνων των λίγων 
θερμών και τολμηρών για την 
έναρξη του αγώνα. Ο  Ελληνι-
σμός κατάφερε και αποτινάξει 
τον οθωμανικό ζυγό και δημι-
ούργησε το ένδοξο ελληνικό 
κράτος. Όμως ο τούρκικος σω-
βινισμός ουδέποτε απεδείχθη 
εκείνη τη ήττα και για αυτό συ-
νεχίζει την επεκτατική πολιτική 
και από βήμα προς βήμα επι-
βουλεύεται τα ελληνικά εδάφη, 
την Κύπρο και όχι μόνο. Από 
τη Συρία κατέκτησε την Αλεξάν-
δρεια που την προσάρτησε 
στην τουρκική επικράτεια. Το 
ίδιο συνέβη και  με το Κουρδι-
στάν, τη λεγόμενη Ανατολική 
Τουρκία. Την ίδια πολιτική 
εφαρμόζει και σήμερα με την 
χρησιμοποίηση των Αζέρων 
ενάντια της Αρμενίας και τη 
γνωστή σε όλους μας Τουρκική 
εισβολή του 1974 στην Κύπρο 
όπου κατέλαβε το 37% του κυ-
πριακού εδάφους με τον εποι-
κισμό από τους Τούρκους της 
Ανατολής με απώτερο στόχο 
την προσάρτηση των στην 
Τουρκία. Από την άλλη οι γνω-
στές συνεργασίες της τουρκι-
κής κυβέρνησης με τις τρομο-
κρατικές οργανώσεις όπως την 
Αλ κάιντα  του Μπιν Λάντεν, 
Τζιχαντ, Άισις και άλλα φανε-
ρώνουν τα απώτερα σχέδια του 
Ερντογάν.Οι εναέριες παραβιά-
σεις διεθνών χωρών και θαλάσ-
σιων περιοχών φανερώνουν 
τους πραγματικούς στόχους  
της Άγκυρας. Δεν περνάει μέρα 
που να μην επιβάλει τις δικές 
του δικτατορικές αποφάσεις  
εντός και εκτός της Τουρκίας. 
Ονειρεύεται πραξικοπήματα, 
απόπειρες εναντίον της ζωής 
του και παύει οποιονδήποτε 
αρνείται να εφαρμόσει κατά 
γράμμα τις δικές του πολιτικές. 
Παράδειγμα ο γαμπρός του, 
σύζυγος της κόρης του που πα-
ραιτήθηκε από Υπουργός Οι-
κονομικών πρόσφατα αντικατέ-
στησε τον Υπουργό 
Οικονομικών που ο ίδιος διό-
ρισε.Επιπλέον αντικατέστησε 
και τον πρύτανη του πανεπι-
στημίου. 
Οργανώνει μεταφορές λαθρο-
μεταναστών με φουσκωτά 
σκάφη υπό την επίβλεψη τουρ-
κικών φρεγατών του τουρκικού 
πολεμικού ναυτικού προς ελλη-
νικά νησιά. Απειλεί και πάλι να 
βγάλει τα ερευνητικά σκάφη και 
γεωτρύπανα στην Ανατολική 
Μεσόγειο στα χωρικά ύδατα 
της Κύπρου χωρίς να λογαριά-
ζει κανέναν, αφού η Ευρω-
παϊκή Ένωση κανένα μετρό δεν 
έχει επιβάλει εις βάρος της 
Τουρκίας. Δεν χάνει ευκαιρία 
που να μην αναφέρεται στην 
Κύπρο και να διαλαλεί ότι 
υπάρχουν δύο λαοί, δύο ισότι-
μες κυβερνήσεις και καλεί 
όλους να αποδεχτούν την κα-
τάσταση. Το 1956-1957 οι Άγ-
γλοι επανάφεραν την Τουρκία 
στο παιχνίδι του ενδιαφέροντος 
της για την Κύπρο. Η Τουρκία  
αμέσως οργάνωσε τις τρομο-
κρατικές οργανώσεις Βολκάν 
και  Τ.Μ.Τ με τα γνωστά επα-

κόλουθα,τις διακοινοτικές ταρα-
χές 
Όπου φτάσαμε στο Νοέμβριο 
του 1983 με την άλλη απόφαση 
της Τουρκίας να υποστηρίξει 
την ανακήρυξη του ψευδοκρά-
τους. Ευτυχώς μέχρι σήμερα 
δεν έχει τύχει αναγνώρισης 
από κανένα κράτος εκτός της 
Τουρκίας. Εδώ και σχεδόν εξή-
ντα χρόνια συνομιλιών για λύση 
του κυπριακού πουθενά δεν 
καταλήγουμε. Γιατί η Τουρκία 
δεν το επιθυμεί. Θυμάμαιμία 
συνέντευξη του πρωθυπουρ-
γού της εισβολής Μπουλέντ 
Ετζιεβίτ. Το έκανε ξεκάθαρο 
πως ότι παίρνει με τα όπλα η 
Τουρκία δεν τα επιστρέφει με 
τις συνομιλίες.  47 χρόνια μετά 
τη δήλωση του, 
με ηγέτες της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας  τον Mεχμέτ Aλί τα-
λάτ και τον Μουσταφά 
Ακιτζί,που είναι άνθρωποι δη-
μοκρατικών αρχών, τίποτα δεν 
επιτεύχθηκε για λύση του Κυ-
πριακού γιατί απλώς και μόνο 
όλα τα ελέγχει και τουρκική κυ-
βέρνηση και όχι ο εκάστοτε 
τουρκοκύπριος ηγέτης. Η Τουρ-
κία όσο δεν δέχεται πιέσεις από 
τις δυνάμεις που έχει συμφέ-
ροντα ουδέποτε θα συγκατατε-
θεί σε λύση που να μην έχει το 
απάνω χέρι μέσω των Τουρκο-
κυπρίων. Θέλει το απάνω χέρι 
ούτως ώστε σε λειτουργία του 
ομόσπονδου κράτους  όταν 
υπάρξει η κατάλληλη ευκαιρία 
όπως τον Ιούλιο του 1974 να 
προσαρμόσει το βόρειο τμήμα 
της Κύπρου στην επικράτειά 
της. Με την παρουσία τουρκι-
κών στρατευμάτων στην Κύ-
προ και τα δικαιώματα της ως 
εγγυήτρια δύναμη η Κύπρος θα 
είναι δια βίου αιχμάλωτη. Λει-
τουργική λύση στο Κυπριακό 
θα υπάρξει αν και όταν το απο-
φασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και η Αμερική για το ΝΑΤΟ  
πράγμα που μου φαίνεται απο-
μακρυσμένο Στο παρόν στάδιο 
εκτός και αν προκύψει κάτι με-
ταξύ των πιο πάνω δυνάμεων 
και της Τουρκίας. Ένα  άλλο σε-
νάριο είναι η απομάκρυνση του 
Ερντογάν από την εξουσία 
πράγμα που θα διευκολύνει 
ίσως σε πιο χαλαρή στάση της 
Τουρκίας απέναντι στα υπάρ-
χοντα περιφερειακά προβλή-
ματα. Τα εσωτερικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει σήμερα 
ο Ερντογάν είναι τόσα πολλά 
που μοιάζει σαν ναυαγός στη 
θάλασσα χωρίς σωσίβιο. Πα-
ραιτήσεις 110  ναυάρχων,πα-
ραιτήσεις 96 πρώην βουλευτών 
του κόμματος ΑΚΡ σπρώχνουν  
τον πατέρα της γαλάζιας πατρί-
δας προς την αυτοκαταστροφή. 
Μέχρι τις ερχόμενες προεδρι-
κές εκλογές να μου επιτραπεί  
να προβλέψω την πολιτική σύ-
νταξη,αφυπηρέτηση του Ερντο-
γάν από ένα νέο ανατέλλων 
αστέρι του Δήμου της Κωνστα-
ντινούπολης,τον  Εκρέμ Ιμάμο-
γλου. 
 Ας κάνουμε λοιπόν λίγο υπο-
μονή μέχρι το 2023 ελπίζοντας 
στην πολιτική ήττα του Ερντο-
γάν. 
Α.Χαραλάμπους Έρικ  
Ποιητής Συγγραφέας

Τα τεχνάσματα του Ερντογάν
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Μέρος 1ο 
 

H λογοτεχνία ενός λαού 
αποτελεί τον πνευμα-
τικό του πλούτο. Το επί-

πεδο που βρίσκεται μια λογο-
τεχνία οφείλεται βασικά στην 
κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη ενός λαού. Η λο-
γοτεχνία της κάθε εποχής όπως και οι πολιτικές 
αντιλήψεις, αποτελούν το καθρέφτισμα της κάθε 
κοινωνίας για μια ορισμένη ιστορική περίοδο. 
Η Νεοελληνική λογοτεχνία χρονολογικά μπορεί 
να διαιρεθεί στις πιο κάτω περιόδους: 
1. Από τον 11ο αιώνα μέχρι την άλωση της Πόλης 
από τους Φράγκους το 1204. 
2. Από το 1204 μέχρι την άλωση της Πόλης από 
τους Τούρκους το 1453. 
3. Από το 1453 μέχρι την άλωση της Κρήτης από 
τους Τούρκους το 1669. 
4. Από το 1669 μέχρι την επανάσταση του 1821. 
5. Από το 1821 μέχρι σήμερα. 
Στην πρώτη περίοδο ανήκει το "Έπος του Βασί-
λειου Διγενή Ακρίτα." Φυσικά όταν γράφτηκε το 
έπος αυτό δεν υπήρχε ελληνικό κράτος όπως το 
ξέρουμε σήμερα. Η Ελλάδα τότε αποτελούσε μέ-
ρος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.  Ποιες ήταν 
οι κοινωνικοπολιτικές καταστάσεις τότε; Ξέρουμε 
πως η Βυζαντινή αυτοκρατορία είχε «ελληνοποι-
ηθεί» ύστερα από αρκετά χρόνια μετά τη διαίρεση 
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι διάφοροι Βυζα-
ντινοί αυτοκράτορες ξάπλωσαν τα σύνορα τους 
κατακτώντας άλλους λαούς.  Ο φεουδαρχισμός 
βρισκόταν στο αποκορύφωμα του και βασικά 
υπήρχαν τρεις κοινωνικές τάξεις: οι ευγενείς και 
οι φεουδάρχες (που στην ουσία αποτελούσαν τις 
δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος) και οι δουλο-
πάροικοι. Τόσο ο κλήρος, οι ιππότες και ο στρα-
τός βρίσκονταν στην "υψηλή υπηρεσία" των ευ-
γενών - φεουδαρχών. 
Τα γράμματα και οι τέχνες δεν πολυενδιέφεραν 
την άρχουσα τάξη του θρησκόληπτου Βυζαντίου 
γιατί μόρφωση σήμαινε εξέλιξη, τα γράμματα θα 
άνοιγαν του κοσμάκη τα μάτια και όταν συνέβαινε 
αυτό τότε θα διεκδικούσε τα δίκαια του.   
Έτσι λοιπόν η αμορφωσιά κυριαρχούσε παντού 
ανάμεσα στα κατώτερα στρώματα του λαού. Τα 
γράμματα αποτελούσαν  το "προνόμιο" των πλου-
σίων μα και αυτοί οι ίδιοι οι πλούσιοι δεν πολυεν-
διαφέρονταν, γιατί σκεφτότανε μόνο πως να αυ-
ξήσουν τα φέουδα τους, πώς να στοιβάξουν  
περισσότερα πλούτη. Πως αυτό είναι μια  ιστο-
ρική πραγματικότητα δεν υπάρχει αμφιβολία γιατί 
στη Δυτική Ευρώπη, τον Μεσαίωνα,  υπήρχαν 

μερικοί βασιλιάδες που δεν ήξεραν ούτε να δια-
βάσουν ούτε και να γράψουν. 
Στο "θεοκρατούμενο"  Βυζάντιο που στάθηκε στα 
πόδια του ως το 1453, τα αρχαία γράμματα, οι 
ίδιοι οι αρχαίοι συγγραφείς είχαν καταργηθεί και 
είχαν αντικατασταθεί με τα διδάγματα της και-
νούργιας χριστιανικής θρησκείας, για αυτό βλέ-
πουμε μια έμφαση σε εκκλησιαστικούς ύμνους 
παρά στη λογοτεχνία. Η χριστιανική θρησκεία  
παρόλο που στις αρχές καταδιώχτηκε από το 
δουλοκτητικό σύστημα που επικρατούσε,  είχε 
τώρα γίνει το δεξί χέρι της φεουδαρχικής τάξης. 
Γιατί συνέβηκε αυτό και τα αριστοκρατικά στρώ-
ματα και οι φεουδάρχες δέχτηκαν τη νέα θρη-
σκεία; Ο λόγος είναι ότι η νέα θρησκεία στην αρχή 
θεωρήθηκε "ως απειλή"  στο κατεστημένο. Με το 
πέρασμα των χρόνων οι φεουδάρχες "συνειδη-
τοποίησαν"  ότι η καινούργια θρησκεία "συμβά-
διζε" με τα εκμεταλλευτικά τους συμφέροντα γιατί 
κήρυσσε πως οι φτωχοί έπρεπε να υπομένουν 
ότι και  αν τους συμβαίνει, να μη σηκώνουν ποτέ 
το κεφάλι στο αφεντικό τους γιατί αυτοί  θα "αμεί-
βονταν στην βασιλεία των ουρανών".  
Το φεουδαρχικό σύστημα στο Βυζάντιο και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη υιοθέτησε τη νέα θρησκεία 
γιατί πρόσφερε τη "βασιλεία των ουρανών, τον 
ουράνιο παράδεισο" στους δουλοπάροικους και 
τη "βασιλεία της γης, τον επίγειο παράδεισο" 
στους ευγενείς και τους φεουδάρχες. Είναι επίσης 
ιστορικά αποδειγμένο πως σε όλα τα κράτη η 
θρησκεία έπαιξε και παίζει συμβιβαστικό ρόλο με 
την κάθε άρχουσα τάξη. Ακόμα και σήμερα στις 
εκκλησίες ακούονται δεήσεις από τον κλήρο 
"υπέρ των βασιλέων, των κυβερνώντων, του 
στρατού κλπ." 
Aναφέρουμε τα πιο πάνω γιατί χωρίς να ξέρουμε 
ποια κοινωνικο-οικονομική κατάσταση επικρατεί 
δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ή να αξιολογή-
σουμε αντικειμενικά γιατί "είχαμε" ή δεν είχαμε 
λογοτεχνία ή και γιατί η λογοτεχνία που είχαμε 
ακολούθησε αυτή ή εκείνη την πορεία. 
Οι Έλληνες που πήγαν στη Δύση κατά τον 14ο 
και 15ο αιώνα συνέβαλαν στην  διάδοση της ελ-
ληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Τέτοιοι ήταν 
ο Μανουήλ Χρυσολωράς που δίδαξε τα Ελληνικά 
στη Φλωρεντία στα 1396 και ύστερα στο Μιλάνο, 
στη Βενετία και στη Ρώμη. Δίδαξαν επίσης στην 
Ιταλία ο Γεώργιος Τραπεζούντιος (1395 - 1486) 
και ο Θεόδωρος Γαζής (1390 - 1475). 
Η έξοδος των λογίων του Βυζαντίου, ύστερα από 
την πτώση της Πόλης το 1453 πήρε μεγαλύτερη 
διάσταση και οι πιο γνωστοί ήταν: ο Δημ. Χαλκο-
κονδύλης, ο Ιανός Λάσκαρις, ο Ιωάννης Αργυρό-
πουλος, ο Ανδρόνικος Κάλλιστος, ο Μιχαήλ Απο-
στόλης και ο Μάρκος Μουσούρος. 

Από την πτώση της Πόλης και ύστερα, ως τον 
16ο αιώνα, οπότε η λογοτεχνία άρχισε να ανθίζει 
στην Κύπρο και στην Κρήτη, οι λόγιοι στην τουρ-
κοκρατούμενη Ελλάδα ήταν ελάχιστοι και η συμ-
βολή τους στα γράμματα δεν ήταν και τόσο με-
γάλη. Αυτή η πνευματική απάθεια οφείλεται, 
όπως λέει και ο Αδαμάντιος Κοραής, "στη θρη-
σκοληψία, την αμάθεια, τις δεισιδαιμονίες και τη 
μοιρολατρία." 
Κατά τους μαύρους χρόνους της σκλαβιάς (1453 
- 1821), οι πλατιές μάζες του  ελληνικού  λαού 
που σκεφτότανε πρώτα την επιβίωση τους, είχαν 
στραμμένα τα βλέμματα προς τους ουρανούς πε-
ριμένοντας βοήθεια και πιστεύοντας στα θαύματα 
και στη νεκρανάσταση του γένους. Με τον 17ο 
και 18ο αιώνα η ανάπτυξη του αστισμού στην 
Ευρώπη που δεν είχε δική του παράδοση στρά-
φηκε στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό 
και έτσι προσπάθησε να ξαναζωντανέψει τον κλα-
σικισμό. Αυτό σήμαινε "θαυμασμό" για την αρχαία 
Ελλάδα και αυτό συνέτεινε να αποκτήσει η Ελ-
λάδα Ευρωπαίους φιλέλληνες που στάθηκαν θερ-
μοί υποστηρικτές κατά την Επανάσταση του 
1821. 
Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα  που είχε να αντι-
μετωπίσει η προ-επαναστατική  Ελλάδα  ήταν 
και το πρόβλημα το γλωσσικό. Σε ποια γλώσσα 
έπρεπε να μεταφράζονται και να γράφονται τα 
νέα βιβλία; Οι έλληνες μορφωμένοι ήταν χωρι-
σμένοι σε δύο παρατάξεις: Σε αυτούς που ήθελαν 
και υποστήριζαν την αρχαϊζουσα και ονομάστηκαν 
"λόγιοι" και σε αυτούς που υποστήριζαν την κοινή 
ελληνική, τη δημοτική.  Οι "λόγιοι" αποκαλούσαν 
τους οπαδούς της δημοτικής "χυδαϊστές".  Ένας 
θερμός οπαδός της δημοτικής ήταν και ο Ρήγας 
Φεραίος, που πίστευε πως με αυτή σαν όργανο 
διδασκαλίας και φωτισμού θα αναγεννηθεί το ελ-
ληνικό γένος. 
Όταν ιδρύθηκε το νέο ελληνικό κράτος ύστερα 
από την επανάσταση, δεν υπήρχε τάξη των ευ-
γενών στην Ελλάδα που να έχει "παρελθόν". 
Υπήρχε μονάχα στα Εφτάνησα μα και αυτή τσα-
κίστηκε και εκφυλίστηκε ύστερα από τη Γαλλική 
κυριαρχία. Ξεχώριζαν φυσικά οι κοτζαμπάσηδες 
από τα μεσαία και λαϊκά στρώματα μα όχι γιατί 
είχαν μόρφωση και δικό τους "πολιτισμό" αλλά 
γιατί είχαν χωράφια και αμπέλια. 
Για να κρατηθεί η αστική τάξη έκανε υποχωρήσεις 
και συμβιβασμούς. Έτσι λοιπόν οικογένειες αγω-
νιστών συμβιβάστηκαν με τη δυναστεία του 
Όθωνα και πήραν θεσούλες κρατικές και τουρκικά 
τσιφλίκια. Οι συμβιβαστές μαζί με την άρχουσα 
τάξη έπαιξαν τον ίδιο ρόλο στην ελληνική κοινωνία 
με τα προηγούμενα αφεντικά τους. Ο αγρότης 
στα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας παρέμεινε 

"δούλος της γης και του αφεντικού του" με τη 
μόνη τώρα διαφορά ότι είχε αφεντικό πατριώτη 
του αντί Τούρκο. 
Από την ανεξαρτησία και ύστερα   τόσο το νεο-
σύστατο κράτος  όσο και  πολλές παροικίες στο 
εξωτερικό τροφοδοτούσαν τη Μεγάλη Ιδέα, δη-
λαδή την απελευθέρωση και ενσωμάτωση των 
άλλων περιοχών όπως της Θεσσαλίας, της Ηπεί-
ρου, της Μακεδονίας, της Κρήτης και άλλων τουρ-
κοκρατούμενων περιοχών. Η Μεγάλη Ιδέα  δη-
λαδή η δημιουργία μιας Μεγάλης Ελλάδας, έκανε 
τις λαϊκές μάζες πολλές φορές να σταθούν θερμοί 
συμπαραστάτες της άρχουσας τάξης. 
Με τον 20ο αιώνα η ελληνική κοινωνία διαμορ-
φώνεται. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-13), ο πα-
γκόσμιος πόλεμος του 1914, η Ρωσική επανά-
σταση του 1917, η Μικρασιατική καταστροφή του 
1922, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και αμέ-
σως μετά ο εμφύλιος σπαραγμός και τελικά η δι-
κτατορία των συνταγματαρχών και η προδοσία 
της Κύπρου, δημιούργησαν νέες συνθήκες και 
νέα συνειδητοποίηση στον ελληνικό λαό. Οι κα-
ταστάσεις αυτές ήταν επόμενο να επηρεάσουν 
τους ποιητές και τους πεζογράφους μας. Έχουμε 
λογοτέχνες που άλλοι πήραν θετική και άλλοι αρ-
νητική στάση μπροστά στις μεγάλες εξορμήσεις 
του λαού και άλλοι πάλι βρέθηκαν  στο πλευρό 
της μιας ή της άλλης τάξης. 
Η αντικειμενική αντίληψη της ιστορίας μας λέει 
πως για να κατανοήσουμε τη λογοτεχνία ή την 
ιδεολογία μιας εποχής πρέπει να προχωρήσουμε 
από τη μελέτη της οικονομίας στην κοινωνική ψυ-
χολογία. Η φιλοσοφία, η τέχνη, η λογοτεχνία, εκ-
φράζουν την κοινωνική ψυχολογία και ο χαρα-
κτήρας της προσδιορίζεται από την ιδιοτυπία των 
σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώ-
πους που αποτελούν την κοινωνία. Σε τελευταία 
ανάλυση, οι σχέσεις αυτές εξαρτιούνται από το 
βαθμό εξέλιξης των παραγωγικών δυνάμεων. Οι 
μεταβολές που συντελούνται στην κοινωνική ψυ-
χολογία αντανακλώνται αναγκαστικά με περισ-
σότερη ή λιγότερη δύναμη στη λογοτεχνία, την 
τέχνη, τη φιλοσοφία κλπ.  Η λογοτεχνία της κάθε 
χώρας, σαν κοινωνικό φαινόμενο, είναι λοιπόν 
εξαρτημένη από την κοινωνία και πότε άμεσα και 
πότε έμμεσα εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς. 
Οι ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν τα βιβλία 
του Δρα Κύπρου Τοφαλλή μπορούν να  
επικοινωνήσουν με τον ίδιο στο τηλέφωνο  
020 8360 7968 ή στο e-mail:   
Tofallis@greekinstitute.co.uk.
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 Σαν Σήμερα

15 Απριλίου 

1912- Ο «Τιτανικός» βυθίζε-
ται, έπειτα από ένα φοβερό 
χτύπημα με παγόβουνο στο 
Βόρειο Ατλαντικό. Από τους 

2.340 επιβαίνοντες, χάνονται 
στα παγωμένα νερά οι 1.595 

 
17 Απριλίου 

 
1961-Ο Μάνος Χατζιδάκις 

βραβεύεται με Όσκαρ  
τραγουδιού για «Τα Παιδιά 
του Πειραιά», που έγραψε 

για την ταινία του Ζιλ Ντασέν 
«Ποτέ την Κυριακή» 

 
2012- Aπεβίωσε ο 

Δημήτρης Μητροπάνος,  
έλληνας τραγουδιστής 

 
18 Απριλίου 

 
1955- Απεβίωσε ο 

Άλμπερτ Αϊνστάιν, γερμανός 
φυσικός, «πατέρας» της  

θεωρίας της σχετικότητας. 
Βραβεύτηκε με Νόμπελ  
Φυσικής το 1921 για τις  

εργασίες του στο  
φωτοηλεκτρικό φαινόμενο 

 
19 Απριλίου 

 
1961- Αποτυγχάνει η  

αμερικανικής εμπνεύσεως  
«Επιχείρηση του Κόλπου 

των Χοίρων», που ως σκοπό 
είχε την ανατροπή του  

Φιντέλ Κάστρο 
 

20 Απριλίου 
 

1999- Απεβίωσε ο 
Νίκος Ρίζος, έλληνας  
κωμικός ηθοποιός 

 
21 Απριλίου 

 
1967- Στ. Παττακό, Γ. Παπα-

δόπουλος, Ν. Μακαρέζος 
Στρατιωτικό πραξικόπημα 
εκδηλώνεται στην Ελλάδα, 
υπό τον συνταγματάρχη  
Γεώργιο Παπαδόπουλο.  

Οι πραξικοπηματίες ορίζουν 
ως πρωθυπουργό τον  

Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνο 
Κόλλια

Καβάζογλου και Μισιαούλη -  

55 χρόνια από τον θάνατό τους
ΑΚΕΛ - 1941, γέννημα μίας ιστορικής 
ανάγκης

Ο Καβάζογλου και Μισι-
αουλη αποτελούσαν 
υποστηρικτές της Αρι-

στεράς, και μέλοι του ΑΚΕΛ. Συ-
γκεκριμένα, ο Ντερβής Αλι Κα-
βάζογλου ήταν στην κεντρική 
επιτροπή του ΑΚΕΛ, όπως επί-
σης μέλος του Κ.Ε, και του συ-
ντεχνιακού κινήματος ΠΕΟ. Και 
οι δύο τους έδιναν καθημερινά 
τον αγώνα τους ενάντια στο λε-
γόμενο ΤΑΞΙΜ (διχοτόμηση) και 
στην ΕΝΩΣΗ (ένωση με την Ελ-
λάδα), διότι είχαν πάντα ένα 
κοινό όνειρο – μία ενωμένη, και 
πλήρως ανεξάρτητη πατρίδα. Ο 
Καβάζογλου, ποτέ χωνεύοντας 
την κατάσταση που βρισκόταν 
το νησί τότε, πάντα έλεγε ότι αυ-
τός ο φανατισμός για ένωση θα 
αποτελέσει την βάση για διχο-
τόμηση του νησιού μας, που 
σημαίνει ταξίμ. Ακόμη, και οι 
δύο τους, κυρίως ο Καβάζογλου 
είχαν στοχοποιηθεί από την 
τουρκοκυπριακή, τρομοκρατική, 
και εθνικιστική οργάνωση ΤΜΤ, 
όπου την ενδέκατη μέρα του 
Απρίλη το 1965 (11/04/1965) 
δολοφονήθηκαν από τα μέλοι 
της ΤΜΤ στον δρόμο Λευκω-
σίας-Λάρνακας. Μετά από με-
ρικές ώρες, βρήκαν τα νεκρά 
σώματά τους στο αυτοκίνητο 
του Μισιαούλη, όπου και είχε 
παρατηρηθεί ότι κρατούσαν χέ-
ρια. Αυτά τα ενωμένα χέρια, και 
οι αγώνες τους, αποτέλεσαν 
σύμβολο ειρήνης, δημοκρατίας, 
και επανένωσης της Κύπρου 
μας. Το τελευταίο μήνυμα του 
Καβάζογλου προς όλους τους 
Κύπριους ήταν:  "Περισσότερο 
από 400 χρόνια, εμείς, οι Τουρ-
κοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι 
ζούσαμε μαζί και βοηθούσε ο 
ένας τον άλλον. Δεν θα επιτρέ-
ψουμε στους ρατσιστές να πυ-
ροδοτήσουν τον πόλεμο ανά-
μεσα στις δύο κοινότητες. Ο 
θάνατος, το αίμα, η φωτιά, η κα-
ταστροφή, η πείνα, ο τάφος, και 
τα δάκρυα δεν χρειάζεται να 
υπάρχουν μεταξύ των Κύ-
πριων, αυτό που χρειάζεται εί-
ναι η ειρήνη και η χαρά μεταξύ 
μας. Εμείς οι Κύπριοι πρέπει 
να δημιουργήσουμε μία ειρη-
νική ατμόσφαιρα στο όμορφο 
νησί μας, και όχι την εχθρότητα. 
Αν θέλουμε να αφαιρέσουμε τη 
μυρωδιά της πυρίτιδας από το 
νησί, πρέπει να αρχίσουμε να 
δουλεύουμε σήμερα, όχι αύριο! 
"Ω ς Προοδευτική ΗΒ, θα συ-
νεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα Κα-
βάζογλου και Μισιαούλη για 
επαναπροσέγγιση, και για μία 
επανενωμένη ομοσπονδιακή 
Κύπρο που όλοι οι Κύπριοι θα 
μπορούν να ζουν ειρηνικά μαζί.          

Καβάζογλου και Μισιαούλης 
έζησαν και πέθαναν ως ΑΚΕΛι-
στές και έγιναν οι ηρωομάρτυ-
ρες της επαναπροσέγγισης. 
Επαναπροσέγγιση, μια λέξη, 
μια ιδέα, στάση ζωής για την 
Αριστερά στην Κύπρο. ΑΚΕΛ, 
ΕΔΟΝ και ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ θα 
συνεχίζουν με την καθημερινή 
τους δράση, όπως τους το επι-
βάλλει η ιστορία τους να αγω-
νίζονται και να υποστηρίζουν τη 
λύση της διζωνικής δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, της μόνης εφι-
κτής λύσης που μπορεί να επα-
νενώσει την πατρίδα και το λαό 
μας. Τη λύση που, στηριζόμενη 
σε αρχές, θα προασπίζεται τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες όλων των Κυπρίων.  
Όλοι έχουμε δικαίωμα στην 
ελευθερία, όλος ο κόσμος!  Γιατί 
ζωή χωρίς ελευθερία είναι σαν 
την χειμέρια νάρκη των ερπε-
τών και ο άνθρωπος δεν έρπει 
στην γη, αλλά θρώσκει άνω… 
Βάδισαν μαζί τον δρόμο της φι-
λίας και της συνύπαρξης μεταξύ 
Ελληνοκύπριων και Τουρκοκύ-
πριων, σε μία εποχή όπου οι 
σχέσεις ανάμεσα στις δύο κοι-
νότητες ήταν τεταμένες. Ομαδι-
κές δολοφονίες, προβοκάτσιες, 
απαγωγές, συνέθεταν το σκη-
νικό στα μέσα της δεκαετίας του 
΄60 στην Κύπρο. Σε μία φωτο-
γραφία που στοιχειώνει ακόμα 
και σήμερα, ο Τουρκοκύπριος 
δημοσιογράφος Ντερβίς Αλί Κα-
βάζογλου και ο Ελληνοκύπριος 
Κώστας Μισιαούλης βρίσκονται 
δολοφονημένοι, διάτρητοι από 
σφαίρες στο αμάξι του Μισι-
αούλη. Αγκαλιασμένοι στο θά-
νατο, «δείχνοντας» το δύσβατο 
μονοπάτι της ειρήνης και της 
αλληλεγγύης. Ο Μισιαούλης 
πεσμένος στα πόδια του αχώ-
ριστου του φίλου Καβάζογλου 
Οι δύο φίλοι υπήρξαν μάχιμοι 
υποστηρικτές της φιλίας μεταξύ 
Ε/Κ και Τ/Κ και πολέμιοι της δι-
χόνοιας και της διαίρεσης στο 
νησί. Συνδικαλιστές και οι δύο, 
με τον Καβάζογλου να καταφέρ-
νει να δημιουργήσει πολλές 
ομάδες Τουρκοκύπριων που 
μάχονταν ενάντια στην πολιτική 
του διαχωρισμού. Ωστόσο οι 
πολιτικοί του αντίπαλοι, τον χα-
ρακτήρισαν προδότη και ζήτη-
σαν επιτακτικά τη δολοφονία 
του. Πολύ δεν περισσότερο που 
ήταν και αριστερός.  
 
Προοδευτική ΗΒ

Του Γ. Κολοκασίδη* 

H ίδρυση του ΑΚΕΛ τον Απρίλη του 1941 δεν 
ήταν καθόλου τυχαίο γεγονός. Ήταν ακριβώς 
η στιγμή που «η ανάγκη γίνεται Ιστορία». 

Ήταν αποτέλεσμα της ωρίμανσης των συνθηκών, 
ώστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου να δώσει 
τη σκυτάλη των αγώνων στο διάδοχο σχήμα. Το 
ΑΚΕΛ αποτέλεσε τον συνεχιστή του ΚΚΚ στις και-
νούργιες συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Κύ-
προ στις αρχές της δεκαετίας του 1940. 
Οι πρώτοι κομμουνιστικοί πυρήνες στην Κύπρο εμ-
φανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1920. Το 
ΚΚΚ πραγματοποίησε το ιδρυτικό του Συνέδριο στις 
15 Αυγούστου του 1926. Για πέντε χρόνια το νεαρό 
Κόμμα αγωνίζεται μέσα σε εξαιρετικά αντίξοες συν-
θήκες ενάντια στη βρετανική αποικιοκρατία και την 
ντόπια αντίδραση, προβάλλοντας την ιδεολογία και 
τα οράματά του, παλεύοντας για την οργάνωση και 
τη χειραφέτηση των εργαζομένων, αγωνιζόμενο για 
δημοκρατικά δικαιώματα του λαού και την ελευθερία 
της Κύπρου. 
Άνοδος του εργατικού κινήματος 
Στα μέσα της δεκαετίας του 1935 το ΚΚΚ ανασυ-
ντάσσεται. Οι κομμουνιστές αναλαμβάνουν την απο-
στολή της αναγέννησης του εργατικού κινήματος και 
τίθενται επικεφαλής των νέων ταξικών αγώνων. Το 
εργατικό κίνημα ήδη από το 1932 αναγκάζει την 
αποικιοκρατία να θεσπίσει τον πρώτο νόμο περί 
συντεχνιών. Παρά τις πολλές αντιδραστικές διατάξεις 
εκείνου του νόμου, αρχίζουν να ιδρύονται και να λει-
τουργούν σταδιακά δεκάδες συντεχνίες. Από λίγες 
εκατοντάδες φτάνουμε το 1939 οι συντεχνίες να 
αριθμούν δυόμισι χιλιάδες μέλη. Στο δεύτερο μισό 
της δεκαετίας του 1930 οι εργατικοί αγώνες γνωρί-
ζουν άνοδο. Οι οργανωμένοι απεργιακοί αγώνες εί-
ναι πια πραγματικότητα στην Κύπρο. Απεργία των 
υποδηματεργατών το 1935, των μεταλλωρύχων το 
1936, τέσσερις απεργίες μέσα στο 1938 με εξέχουσα 
την απεργία των εργατριών του Νηματουργίου Π. 
Ιωάννου στο Βαρώσι. Το 1939 είχαμε την πιο ση-
μαντική απεργιακή κινητοποίηση εκείνης της περιό-
δου. Ήταν η απεργία των κτιστών που οδήγησε 
στην κατάκτηση του οκταώρου και της πρώτης συλ-
λογικής σύμβασης. 
Η άνοδος του εργατικού κινήματος ήταν προφανής. 
Ψυχή του κινήματος αυτού τα μέλη και στελέχη του 
παράνομου ΚΚΚ. Καθημερινά γινόταν όλο και πιο 
επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης μιας πολιτικής δύνα-
μης που να δρα πιο ελεύθερα σε συνθήκες νομιμό-
τητας, ώστε να καθοδηγεί τον αναπτυσσόμενο κοι-
νωνικο-ταξικό αλλά και πολιτικό αγώνα των Κυπρίων 
εργαζομένων. Σ’ αυτή την ανάγκη ήρθε να απαντήσει 
η ίδρυση του ΑΚΕΛ. 
Ο πόλεμος διαφοροποιεί τις συνθήκες 
Εν τω μεταξύ τον Σεπτέμβρη του 1939 ξεσπά ο 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αρχίζει μια επική 
σύγκρουση ζωής και θανάτου με τον χιτλεροφασι-
σμό. Ο πόλεμος διαφοροποιεί τα πάντα στον κόσμο, 
περιλαμβανομένης και της μικρής, ξεχασμένης στην 
Ανατολική Μεσόγειο Κύπρου. Οι Βρετανοί βρισκό-
μενοι σε πόλεμο με τον φασιστικό Άξονα έχουν ανά-
γκη την ομαλότητα στα μετόπισθέν τους. Ακόμα πε-
ρισσότερο έχουν ανάγκη τη συνδρομή ακόμα και 
των λαών που καταπιέζουν στις αποικίες τους. Έτσι 
φορούν μια φιλελεύθερη μάσκα και χαλαρώνουν 
παντού στην αποικιακή τους αυτοκρατορία τα κατα-
πιεστικά μέτρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο. 
Τα νέα δεδομένα που δημιούργησε ο πόλεμος έρ-
χονται να αξιοποιήσουν οι Κύπριοι κομμουνιστές. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι διάφοροι παράγοντες από 
τον ιδεολογικο-πολιτικό χώρο πέραν της Αριστεράς, 
όπως οι δικηγόροι Φειδίας Κυριακίδης και Γιώργος 
Βασιλιάδης, ήδη από το 1938 έκαμναν σκέψεις για 
δημιουργία στην Κύπρο ενός «κόμματος αρχών». 
Αυτές τις σκέψεις σε κάποιο στάδιο τις μοιράστηκαν 

και με τον Πλουτή Σέρβα, Γ.Γ. του ΚΚΚ, που εκκινώ-
ντας από άλλη αφετηρία και έχοντας διαφορετική 
στόχευση συζητούσε με τους συντρόφους του το 
ίδιο ενδεχόμενο. 
Αυτές οι προσωπικότητες διαδραμάτισαν συγκεκρι-
μένο ρόλο στην ίδρυση του ΑΚΕΛ, για τον οποίο 
υπάρχει εκτενής αναφορά στην Ηλεκτρονική Ιστορία 
της Κύπρου του Παναγιώτη Παπαδημήτρη. 
Η απόφαση για την ίδρυση του ΑΚΕΛ 
Η απόφαση για την ίδρυση του ΑΚΕΛ λήφθηκε στο 
4ο Συνέδριο του ΚΚΚ, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
σε συνθήκες παρανομίας την άνοιξη του 1940 στη 
Δερύνεια. Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί τα υλικά 
εκείνου του ιστορικού συνεδρίου. Ο Λάζαρος Χρι-
στοφίδης, στέλεχος του ΚΚΚ που πήρε μέρος στο 
συνέδριο, σε συνέντευξή του στον γράφοντα, την 
οποία έδωσε στις 23 Μαΐου 2002, τονίζει ότι στο 4ο 
Συνέδριο του ΚΚΚ γεννήθηκε το ΑΚΕΛ. 
Σύμφωνα με τον Λ. Χριστοφίδη, ο Πλουτής Σέρβας 
έθεσε στο συνέδριο θέμα «Νομιμοποίησης μέρους 
της δράσης του Κόμματος». Εισηγήθηκε ότι αυτή η 
νομιμοποίηση μπορεί να γίνει με τη δημιουργία μιας 
μαζικοπολιτικής οργάνωσης που θα βρίσκεται υπό 
την καθοδήγηση του ΚΚΚ. Στήριξε την εισήγησή του 
σε δυο βασικά επιχειρήματα. Το πρώτο, ότι μέσα 
στις συνθήκες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι Βρε-
τανοί είναι αναγκασμένοι να χαλαρώσουν τα κατα-
πιεστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στη διάρκεια της 
Παλμεροκρατίας και να ανεχθούν την ύπαρξη πολι-
τικής ζωής στην Κύπρο. Το δεύτερο, ότι ενόψει δη-
μοτικών εκλογών* θα δραστηριοποιηθούν και θα 
ενδιαφερθούν για την πολιτική ζωή διάφοροι παρά-
γοντες, ανάμεσά τους και άνθρωποι με προοδευτικές 
αντιλήψεις, με τους οποίους η Αριστερά θα μπο-
ρούσε να συνεργαστεί. Ο Πλουτής Σέρβας κατέληγε 
ότι το ΚΚΚ πρέπει να εκμεταλλευθεί προς όφελος 
του κινήματος και τα δυο καινούργια δεδομένα. 
Δικαίωση από την Ιστορία 
Ανεξάρτητα από τα όποια προσωπικά κίνητρα του 
Σέρβα, η απόφαση για την ίδρυση του ΑΚΕΛ, και 
στη συνέχεια μετά από 4 χρόνια η απόφαση για 
συγχώνευση του ΚΚΚ στο ΑΚΕΛ, υπήρξε μια πολύ 
σημαντική απόφαση που δικαιώθηκε από την Ιστο-
ρία. Ορισμένα παλιά στελέχη του ΚΚΚ που είδαν με 
καχυποψία τόσο την ίδρυση του ΑΚΕΛ όσο και την 
συγχώνευση ΑΚΕΛ και ΚΚΚ, σταδιακά αντιλήφθηκαν 
ότι είχαν ληφθεί οι αναγκαίες και σωστές αποφάσεις. 
Στη συνέντευξη που προαναφέραμε, ο Λ. Χριστοφί-
δης σε προχωρημένη πλέον ηλικία παραδέχτηκε: 
«Πρέπει να πω ότι δεν είχα δίκαιο τότε. Σήμερα ανα-
γνωρίζω ότι το Κόμμα που ήταν αναγκαίο για την 
Κύπρο, ήταν το ΑΚΕΛ και όχι το ΚΚΚ. Το ΚΚΚ έβαλε 
τις βάσεις για τη δημιουργία του Κινήματος, αλλά εί-
ναι το ΑΚΕΛ που ανέπτυξε το Κίνημα. Διότι το ΑΚΕΛ 
ήταν μέσα στην κυπριακή πραγματικότητα». 
Δικοινοτικό και αντιφασιστικό 
Η ίδρυση του ΑΚΕΛ ανακοινώθηκε με μια λιτή ανα-
κοίνωση. Από την ανακοίνωση εκείνη δύο σημεία 
έχουν διαχρονική σημασία. Το πρώτο είναι μια αυ-
τοκριτική ότι «δεν κατορθώθη να αντιπροσωπευθή 
εις αυτήν (τη σύσκεψη) το Τουρκικόν στοιχείον». 
Αυτό δείχνει πως από την αρχή η πρόθεση ήταν να 
ιδρυθεί όχι ένα ελληνοκυπριακό κόμμα, αλλά ένα 
κυπριακό κόμμα που να αγκαλιάσει και να εκφράσει 
τους εργαζόμενους όλων των κοινοτήτων. Αυτό πα-
ραμένει το ΑΚΕΛ μέχρι και σήμερα. 
Το δεύτερο αφορά τον χαρακτήρα του Κόμματος. 
Υπογραμμίζει η ανακοίνωση ότι το ΑΚΕΛ έχει «κα-
θαρώς Δημοκρατικόν, Αντιφασιστικόν και Αντιχιτλε-
ρικόν χαρακτήρα, που συνάδει πλήρως προς τον 
σημερινόν αγώνα κατά της απολυταρχίας και της 
βίας». Και τέτοιο παραμένει το ΑΚΕΛ και σήμερα. 
Πρωτοπορία στον αντιφασιστικό αγώνα.
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Στο πλαίσιο του επετειακού έτους 2021, η Ελληνική πολιτεία απο-
φάσισε να απονείμει σε έξι διακεκριμένους φιλέλληνες της Μεγάλης 
Βρετανίας την τιμητική διάκριση των Ταγμάτων Αριστείας, ως ανα-
γνώριση και επιβράβευση της συμβολής τους στην ενίσχυση των 
ελληνοβρετανικών σχέσεων και στην προβολή της Ελλάδας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Η 19η Απριλίου, ημέρα Φιλελληνισμού και Διε-
θνούς Αλληλεγγύης, έχει επιλεγεί ως συμβολικό ορόσημο για την 
απονομή των εν λόγω διακρίσεων. 
Οι διακεκριμένοι φιλέλληνες στους οποίους θα απονεμηθεί η τιμη-
τική διάκριση των Ταγμάτων Αριστείας είναι οι εξής: 
 
Prof. Paul Cartledge Ταξιάρχης, Τάγμα της Τιμής 
Mr Robin Lane Fox Χρυσός Σταυρός, Τάγμα 
της Τιμής 
Dr John Kittmer Μεγαλόσταυρος, Τάγμα του Φοίνικος 
Prof. Kevin Featherstone  Ανώτερος Ταξιάρχης, Τάγμα του Φοίνικος 
Mr Alberto Costa MP   Ανώτερος Ταξιάρχης, Τάγμα του Φοίνικος 
Mr Stephen John Fry        Ταξιάρχης, Τάγμα του Φοίνικος 
 
Το 2021, έτος ορόσημο για την Ελλάδα, αποτελεί ευκαιρία για την 
ανανέωση των ιστορικών δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ 

της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου.  
Στο πλαίσιο αυτό, ο εορτασμός των 200 ετών από την Ελληνική 
Επανάσταση συμπεριλαμβάνει την πτυχή του κρίσιμου ρόλου του 
φιλελληνισμού τότε και σήμερα. 
Η απονομή των τιμητικών αυτών διακρίσεων αποτελεί επιβράβευση 
των ανωτέρω επιφανών προσωπικοτήτων για την συμβολή τους 
στην ενίσχυση των ελληνοβρετανικών σχέσεων και στην προβολή 
της Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για την υποστήριξη 
που συνεχίζουν να παρέχουν, μέσα από το έργο τους, στις οικου-
μενικές αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, 
οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους του ελληνικού και ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού.  
Ελληνικά Τάγματα Αριστείας 
Η καθιέρωση του πρώτου ελληνικού Τάγματος Αριστείας έγινε το 
1829, ενώ τα πρόσωπα που τιμήθηκαν με την απονομή σ’ αυτά 
μιας τάξεως ενός τάγματος Αριστείας έχουν το δικαίωμα να διατη-
ρήσουν τα διάσημα εφ’ όρου ζωής και να τα μεταβιβάσουν στους 
κληρονόμους τους, για ανάμνηση.  
Το Τάγμα Αριστείας της Τιμής ιδρύθηκε το 1975 και αντικατέστησε 
το Τάγμα του Γεωργίου Α΄ το οποίο καταργήθηκε. Όπως και τα 
άλλα Τάγματα Αριστείας διακρίνεται σε πέντε τάξεις: τον Μεγαλό-
σταυρο, τον Ανώτερο Ταξιάρχη, τον Ταξιάρχη, τον Χρυσό και τον 
Αργυρό Σταυρό. Τα διάσημα του Τάγματος απονέμονται σε Έλληνες 
πολίτες που διακρίθηκαν στους αγώνες τους για την Πατρίδα, σε 
οποιονδήποτε τομέα της δημόσιας διοίκησης, του εμπορίου, της 
ναυτιλίας, της βιομηχανίας, των γραμμάτων, των τεχνών και της 
επιστήμης. Απονέμεται επίσης σε αλλοδαπούς που διακρίθηκαν 
ως προσωπικότητες και συνέβαλαν στην προβολή της Ελλάδας.  
Το Τάγμα Αριστείας του Φοίνικος συνεστήθη το 1926. Πήρε την 
ονομασία του από το μυθικό πουλί, τον Φοίνικα. Απονέμεται σε 
Έλληνες που διακρίθηκαν στη Δημόσια Διοίκηση, στις επιστήμες, 
στις τέχνες και τα γράμματα, στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη 
ναυτιλία, όπως επίσης σε αλλοδαπούς που συνέβαλαν στην εξύ-
ψωση του ονόματος της Ελλάδας στο εξωτερικό. Όπως και τα 
άλλα Τάγματα Αριστείας έτσι και του Φοίνικος διακρίνεται σε πέντε 
τάξεις: τον Μεγαλόσταυρο, τον Ανώτερο Ταξιάρχη, τον Ταξιάρχη, 
τον Χρυσό και τον Αργυρό Σταυρό. 
https://www.presidency.gr/tagmata-aristeias/ 

Ελληνική Απονομή τιμητικών διακρίσεων σε  
φιλέλληνες της Μεγ. Βρετανίας: Eπετειακό έτος 2021

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
Tρόπος ζωής

Καράβι είναι η ζωή, εμείς την κυβεράμε 
Ευθύνη βρίσκεται σε μας- 

στον τρόπο που την συντηράς 
και πως θα την περνάμε! 

 
Γεύση του στόματος γλυκιά του στόματος πικράδα 
Δούρειος ίππος ύπουλα εισέρχεται αθόρυβα  

χτυπά με εξυπνάδα! 
 

Παμπόνηρες οι πράξεις της  
με τέχνη ζωγραφίζει 

τα σχέδια της εισβολής μέχρι να την αντιληφθείς 
 ή γλύκα μας θερίζει! 

 
Μέσα στη γλύκα κρύβεται εχθρός κορμιού μεγάλος ντυμέ-

νος με παραλλαγή και του μήλου υπομονή, 
 σκοτώνει δίχως σάλος! 

Με αντοχή καραδοκεί στην τσάκρα του θα κάτσει, 
 μέχρι που θα ρθει η στιγμή σαν αστραπή επιτεθεί  

την λιαν του να αρπάξει! 
 

Όπως και τον κροκόδειλο τα ερπετά, αράχνες  
έντεχνα μπλέκουν τον ιστό για να γεμίσουν πάχνες 

Για αυτό λοιπόν προσεκτικά να τρώμε μετρημένα άμυνα 
Κάστρο στη ζωή είναι η σωστή διατροφή  

χρόνια μελετημένα! 
 

Για αυτό λοιπόν προσεκτικά να τρώμε μετρημένα άμυνα, 
Κάστρο στη ζωή είναι η σωστή διατροφή  

χρόνια μελετημένα! 
 

Τα φάρμακα της συνταγής όταν γιατρόν πηγαίνεις από 
φαρμάκια φτιάχτηκαν πικρά κατασκευαστικάν τα  

χάπια που θα παίρνεις! 
 

Οι θεραπείες ιατρικής με βότανα φτιαγμένες έτσι και μαγει-
ρική γνήσια και αυθεντική σε φύση βασισμένες 

 
Όσον τα αποφεύγουμε γλυκά σιοκολατίνες, 

 αυξάνονται τα θετικά, συστήματα ανοσοποιητικά 
 άριστες βιταμίνες!

Tου Ειρήναρχου Στεφάνου

Το Κυπριακό κοινοτικό Κέντρο 
Επαναλειτουργεί 
Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 
θα ήθελε να ενημερώσει τους 
πελάτες / χρήστες του ότι είμα-
στε τώρα ανοιχτοί. 
Με απολυμαντικά χεριών σε 
όλες τις εισόδους και αρκετό 
χώρο για κοινωνικές αποστά-
σεις, το Κέντρο προσφέρει ένα 
ασφαλές περιβάλλον για όλους 
και είναι COVID ασφαλές. 
Καλωσορίζουμε όλους όσοι 
απολαμβάνουν τη χρήση των 

εγκαταστάσεων και των Υπηρε-

σιών μας από, πιλόττα, τάβλι ή 

μέρος αναψυχής  και απόλαυση 

της Κυπριακής Κουζίνας. 

Το καφενείο είναι τώρα ανοιχτό 

και προσφέρει σπιτικό φαγητό 

καθημερινά. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανη-

συχίες ή απορίες, μη διστάσετε 

να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Στο τηλέφωνο 020 8881 2329. 

  Το Κυπριακό κοινοτικό Κέντρο 
Επαναλειτουργεί
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 
Το Παιδί του Δρόμου (1967). 
Δράμα με την 
Άννα Φόνσου, 
Νίκο Τζόγια, 
Γιάννη Αργύρη, 
Τίτο Βανδή, 
Νίκο Ρίζο, 
Γιάννη Γκιω-
νάκη, Στέλλα 
Στρατηγού, Τάκη Μηλιάδη. Η 
Βασούλα, λίγο πριν παντρευ-
τεί τον αγαπημένο της Δημή-
τρη, μαθαίνει ότι οι γονείς που 
την μεγάλωσαν δεν είναι οι 
πραγματικοί γονείς της. Ο 
υποτιθέμενος πατέρας της 
όμως, είναι στην πραγματικό-
τητα θείος της. Όταν η φυσική 
τους κόρη πέθανε μικρή, η γυ-
ναίκα του καπετάν Γιώργη του 
έκρυψε το συμβάν και κράτησε 
ως κόρη την μικρή που είχαν 
μαζέψει στο σπίτι. Μόνο που 
η μικρή ήταν κόρη της αδελ-
φής του Γιώργη, την οποία 
όλοι θεωρούσαν νεκρή. 
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:45 
Το Κορίτσι του Λόχου (1962).  
Αισθηματική με την Κατερίνα 
Βασιλάκου, Γιώργο Καμπα-
νέλλη, Διονύση Παπαγιαννό-
πουλο, Κούλη Στολίγκα. Η Κά-
τια η κόρη του συνταγματάρχη 
Βασίλη Γεωργίου, δεν αντέχει 
άλλο τον αυταρχικό πατέρα 

της και παίρνει τους δρόμους 
με προορισμό την Αθήνα. Θα 
συναντήσει μια ομάδα λοκα-
τζήδων που θα προθυμοποι-
ηθούν να την οδηγήσουν στον 
προορισμό της, αρκεί αυτή να 
τους ακολουθήσει πρώτα στο 
δρομολόγιο που έχουν να 
εκτελέσουν. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
21:30 
Οι Γαμπροί της Ευτυχίας 
(2015). Κωμωδία με τους   
Κώστα Αποστολάκη, Χρύσα 
Ρώπα, Μπέσυ Μάλφα, Κατε-
ρίνα Γερονικολού, Κώστα Ευ-
ρυπιώτη. Ο Βαγγέλης, έμπο-
ρος κρεάτων και 
παραδοσιακός Κρητικός οικο-
γενειάρχης, προσπαθεί να πα-
ντρέψει τη γεροντοκόρη 
αδελφή του Ευτυχία, η οποία 
είναι άσχημη, ψηλομύτα και 
παλαιών αρχών. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
23:05 
Ο Εαυτούλης μου (1964). 
Κωμωδία με τους Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, Μπεάτα Αση-
μακοπούλου, Άννα Μαντζου-
ράνη, Ζωή Φυτούση, Θανάση 
Μυλωνά, Μιράντα Μυράτ. Ο 
Γιάγκος Αγγελής, διευθυντής 
ενός εργοστασίου, είναι ο τύ-
πος του κλασικού φίλαυτου. 
Ενδιαφέρεται μόνο για τον 

εαυτό του, ενώ είναι αρραβω-
νιασμένος, εδώ και πέντε χρό-
νια, με την Ελένη την οποία 
δεν λέει να παντρευτεί. Ταυτό-
χρονα συνδέεται ερωτικά με 
την τσαχπίνα γραμματέα του, 
τη Λιλή. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  
00:45 
Άυριο Θα ‘ναι Αργά (2001).  
Δ ρ α μ α -
τική ταινία 
με τους 
Αλέξη Γε-
ωργούλη, 
Μα ρ ί ν α 
Καλογήρου, Οδυσσέα Παπα-
σπηλιώπουλο και Τόνι Δημη-
τρίου. Ο νεαρός Αντώνης Μάι-
νας βρίσκεται στη φυλακή κι 
όταν πεθαίνει η γιαγιά του 
παίρνει 48ωρη άδεια για να 
πάει στην κηδεία της. Το εν-
διαφέρον του Αντώνη  όμως, 
μονοπωλεί η Όλια, που έχει 
φύγει από το σπίτι της και είναι 
πόρνη. Οι δυο νέοι ερωτεύο-
νται και αποφασίζουν να πα-
ντρευτούν.                                                                                
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 
Συντρίμμια τα Όνειρα μας 
(1967). Δραματική ταινία με 
τους Τόλη Βοσκόπουλο, Δού-
κισσα, Στέφανο Στρατηγό, 
Χρήστο Ζορπά. Ο Τάκης δου-
λεύει σε ένα ανθοπωλείο, 
όμως το μυαλό του είναι μόνο 
στο τραγούδι. Μια μέρα αντί 
να παραδώσει μια ανθοδέσμη 
σε μια πελάτισσα την χαρίζει 
στην γνωστή τραγουδίστρια 
Τζένη Μαντά. Αποτέλεσμα να 
χάσει τη δουλειά του, αλλά και 
να δεχθεί η Τζένη να ακούσει 
τα τραγούδια του. Η νέα του 
δουλειά είναι να νοικιάζει μο-
τοποδήλατα. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:40 

Έρως, Φτώχεια και Κομπίνες 
(1956). Φαρσοκωμωδία με 
τους Νίκο Σταυρίδη, Γιώργο 
Καμπανέλλη, Γκέλυ Μαυρο-
πούλου, Χριστόφορο Νέζερ, 
Μάρθα Καραγιάννη, Τάκη Χρι-
στοφορίδη, Φραγκίσκο Μα-
νέλλη. Δύο φουκαράδες οι 
οποίοι προσπαθούν να απο-
φύγουν τη σπιτονοικοκυρά 
τους, την κυρα-Κατερίνα, 
επειδή της χρωστάνε ένα 
σωρό ενοίκια, πέφτουν συνέ-
χεια σε περιπέτειες.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:45 
Ακαταμάχητος Πιλότος 
(1990). Κωμωδία με τους 
Στάθη Ψάλτη, Μαρία Κώνστα, 
Παύλο Ευαγγελόπουλο, Λίντα 
Γίγα, Γιάννη Ρώτα, Γιώργο Γε-
ωργίου. Ένας πιλότος με τρο-
μερό σουξέ στις γυναίκες το 
παίζει σε πολλαπλό ταμπλό, 
πράγμα που του δημιουργεί 
μπλεξίματα. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:05 
Θέατρο της Δευτέρας: Ο Δει-
λός και ο Τολμηρός (1977). 
Κωμωδία με τους Βασίλη Τσι-
βιλίκα, Ελένη Μαυρομάτη, 
Σμάρω Στεφανίδου, Σπύρο 
Καλογήρου, Θάνο Παπαδό-
πουλο, Βασίλη Πλατάκη. Ο 
Τζούλη Φάνσοου θα είχε κάθε 
λόγο να είναι ευτυχής. Η 
Έλσα, η γυναίκα του, είναι 
όμορφη, κομψή και αξιαγά-
πητη. Η πεθερά του, η Έντιθ, 
πάντα καλοστεκούμενη και νε-
άζουσα, διατηρεί εκρηκτική δυ-
ναμικότητα και ο θείος του, Ερ-
νέστος, έχει αναλάβει όλη την 
φροντίδα της περιουσιακής 
του διαχείρισης.  
ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:00 
Περιφρόνα με Γλυκειά μου 
(1965). Μελόδραμα με τους 
Νίκο Ξανθόπουλο, Μάρθα 

Βούρτση, Κώστα Κακκαβά, 
Κώστα Καζάκο, Ρένα Γαλάνη, 
Θόδωρο Έξαρχο, Γιώργο Βε-
λέντζα, Νότα Παρούση, Βαγ-
γέλη Σάκαινα, Ελένη Ζαφει-
ρίου, Βασίλη Καϊλα. Για να 
συντηρήσει τη μητέρα και την 
αδελφή του, ο Μιχάλης εργά-
ζεται ως αχθοφόρος στο λιμάνι 
του Πειραιά.  
ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:40 
Εφτά Μέρες Ψέματα (1963). 
Κωμωδία με τους Νίκο Σταυ-
ρίδη, Γιάννη Γκιωνάκη, Νίκο 
Ρίζο, Πόπη Λάζου, Άννα Παι-
τζή, Γιώργο Γαβριηλίδη. Ένας 
φωτογράφος, ο Λουκάς, αντι-
μετωπίζει συνεχώς την γκρίνια 
της αρραβωνιαστικιάς του, η 
οποία θέλει να παντρευτούν. 
Μαζί με το βοηθό του, τον Σω-
τήρη έχουν να αντιμετωπίσουν 
και το κυνήγι της σπιτονοικο-
κυράς τους, που ζητάει τα ενοί-
κια, που της χρωστάνε. Π 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  20:50 
Μια Μέρα τη Νύχτα (2001). 
Κοινωνική ταινία 
με τους Μπέττυ 
Λιβανού, Μηνά 
Χα τ ζησάββα , 
Ηλία Λογοθέτη, 
Μάγια Λυμπερο-
πούλου και 
Αντρέα Ντούζο. 
Εννέα πρόσωπα, πλήθος πα-
ράλληλων επεισο-δίων και 
ο τρόπος που αυτά διαπλέ-
κονται στη διάρκεια μιας ζε-
στής καλοκαιρινής νύχτας. 
Ένα αγόρι 6 ετών το σκάει 
από το σπίτι του για να δει τι 
συμβαίνει στον κόσμο στη 
διάρκεια μιας νύχτας. Ανακα-
λύπτει μια πόλη μαγική και συ-
ναντά ανθρώπους τελείως δια-
φορετικούς από αυτούς που 
βλέπει κάνεις την ημέρα.
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t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 15/4 

07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας   
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05  Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Προκλήσεις 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/4 
7.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Είναι θέμα υγείας  
19.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας   
13.35 Χρυσές Συνταγές  
16.00 Ειδήσεις  και στη νοη-
ματική 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 

19.05 Χάλκινα Χρόνια 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/4 
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 
10:00 Κοίτα με στα Μάτια  
11.30 Σπίτι στη Φύση  
13.00 Μαζί/Birlikte  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
16.15 Κυπριώτικο Σκετς  
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Καράβι Καραβάκι  
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/4 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.00 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
09.30 Η Ζωή μας ένα Τρα-
γούδι  
13.30 Travel Diary 
14.00 Σε προσκυνώ 
Γλώσσα  
15.00 Aφανείς Ήρωες 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά  
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/4 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι Θέμα Υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16:20 Κοντά Έπεσες 
20.00 Ειδήσεις 
18.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας 

ΤΡΙΤΗ 20/4 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας 
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις  
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας 
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07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Είναι θέμα υγείας  
09.30 Από Μέρα σε Μέρα 
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Γυναίκα της Κύπρου 
13.35 Χρυσές Συνταγές 
14.30 Happy Hour 
15.50 Κοίτα με στα Μάτια 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κοντά Έπεσες 
17.20 Καμώματα τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
21.05 Χάλκινα Χρόνια 
20.00 Το Μυστικό της 
Πεταλούδας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast. 
10:00 Βασούλλα Χρυστοδούλου 
Lifestyles 13:00 Τραγούδια από 
τον Ελληνικό Κινηματογράφο 
14:00 Απογευματινή απόλαυση 
με τον Γιάννη Κυριακίδη 16:00 
Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαη-
λίδη 19:00 Olympia #Throw-
backThursday 21:00 Tony 
Neophytou #ThirstyThursday 
23:00 In The Mix ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
00:00 ΡΙΚ 07:00 Γιάννης Ιωάννου 
The Big Greek Breakfast. 10:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους 12:00   Με-
σημέρι Λαϊκά με Γιάννη Κυρια-
κίδη 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τη Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Home-Run με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
One-Man-Band με τον Πανα-
γιώτη Μπαλαλάς 21:00 Kostas 
Voudouris #FridayFunday 
23:00 In The Mix Nightshift  
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 The Big Greek 
Breakfast με τη Σούλλα Βιολάρη 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 13:00 
Λίγο πριν το μεσημέρι με την 
Κατερίνα Νεοκλέους και στη αυ-
νέχεια Απογευματινή από-
λαυση 16:00 Στέλιος Σιδερίδης 
#SaturdayShoutOut 19:00 Νεό-
φυτος Παλιά Λαϊκά 21.00 #Sat-
urdayShowdown με τον Τόνυ 
Νεοφύτου,  22:00 Όλα του 
γάμου δύσκολα Knock-Out 
ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast με τη Σούλα 
Βιολάρη 10:00 Church Broad-
cast From St J / 12 A / AA Au-
tumn Gardens 10:45 Θεία 
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επι-
λογές 13:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Ιωάν-
νου 16:00 Μιχάλης Γερμανός 
#WeekendWindDown 19:00 
#SundayFunday με τον Φανή  
Ποταμίτη 22:00 #Soothing Sun-
day με τον Τόνυ Νεοφύτου 23:00 
In The Mix Nightshift  
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 Γιάννης Ιωάν-
νου The Big Greek Breakfast 
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεση-
μέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00 
Απογευματινή απόλαυση με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Home-Run με τον Τόνυ Νεοφύ-
του 19:00 LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20.00 Kostas Voudouris #Mon-
dayMayhem 23:00 In The Mix 
Nightshift ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big 
Greek Breakfast. 
10:00 Σούλα Βιολάρη Λίγο πριν 
το μεσημέρι 13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση με τον Γιάννη Κυρια-
κίδη 16:00 Home-Run με τον Αν-
δρέα Μιχαηλίδη 19:00 
Scandalous 21:00 Tony Neophy-
tou #ThirstyThursday 23:00 In 
The Mix ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από 
τον LGR 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
13:00 Απογευματινή απόλαυση 
με την Βασούλα Χριστοδούλου 
16:00 Home-Run με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη  19:00 Μιχάλης Γερμα-
νός #WednesdayWisdom 21:00 
Στέλιος Σιδερίδης #WiseWed-
nesday

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ 
21:00 ΝΕΟ Πρόγραμμα: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΕΞΙΑ με την Βασούλλα Χριστο-
δούλου 
21:30 Ελληνική Ταινία: Το Παιδί́ Του 
Δρόμου  
22:45 Ελληνική Ταινία: Το Κορίτσι 
του Λόχου  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με 
την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Οι Γαμπροί 
της Ευτυχίας  
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Εαυτού-
λης μου  
00:45 Ελληνική Ταινία: Αύριο Θα 
‘ναι Αργά  
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:05 Με το Φακό του Hellenic TV: Ο  
Κύπριος ποιητής και στιχουργός Πό-
λυς Κυριάκου μιλά στην Βασούλα Χρι-
στοδούλου για την πρώτη του επαφή 
με την ποίηση και στιχουργική, καθώς 
και για τις συνεργασίες του με γνω-
στούς καλλιτέχνες. 
20:35 Ακάλυπτος S2E15 
21:30 Ελληνική Ταινία: Συντρίμμια τα 
Όνειρα μας  
22:40 Κυπριακή Ταινία: Έρως, Φτώ-
χεια και Κομπίνες  
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας 
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των 

Δώδεκα Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
22:00 Πρόσωπα με τον Β.Παναγή 
22:45 Ελληνική Ταινία: Ακαταμάχη-
τος Πιλότος  
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: με τον  
Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:05 Θέατρο της Δευτέρας: Ο Δει-
λός και ο Τολμηρός  
23:15 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα 
20:30 Hellenic Showroom με την Σε-
μίνα Τσοκανά 
21:00 Ελληνική Τανία: Περιφρόνα 
με Γλυκειά μου  
22:40 Ελληνική Τανία: Εφτά Μέρες 
Ψέματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Ν.ΚΥΚΛΟΣ- Χαλκινα Χρόνια 
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την 'Αντα Μουράτη  
20:50 Ελληνική Ταινία: Μια Μέρα τη 
Νύχτα  
22:25 Ελληνική Ταινία: Φτώχεια και 
Αριστοκρατία 
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Champions League: Παρί και Τσέλσι πήραν το  
εισιτήριο για τους «4»  

Παρί Σε Ζερμέν και Τσέλσι αν 
και ηττήθηκαν το βράδυ της Τρί-
της κατάφεραν να πάρουν το ει-
σιτήριο για τα ημιτελικά του 
Champions League καθώς το 
σκορ που είχαν πετύχει στους 
πρώτους αγώνες απέναντι σε 
Μπάγερν και Πόρτο αντίστοιχα, 
ήταν αρκετά για να τους δώ-
σουν την πρόκριση. 
Η πρωταθλήτρια Ευρώπης 
Μπάγερν Μονάχου νίκησε στο 
«Παρκ ντε Πρενς» με 1-0 τους 
«Παριζιάνους», αλλά δεν θα κα-
ταφέρει να υπερασπιστεί τον τί-

τλο που είχε κατακτήσει τον πε-
ρασμένο Αύγουστο στη Λισα-
βόνα. Η Παρί πήρε τη ρεβάνς 
για την ήττα της στον τελικό της 
περασμένης διοργάνωσης από 
τους «Βαυαρούς», αφού το 3-2 
στο Μόναχο την περασμένη 
εβδομάδα αποδείχθηκε αρκετό 
για να την στείλει στην τετράδα. 
Η Τσέλσι στηρίχθηκε πολύ στο 
2-0 του πρώτου αγώνα επί της 
Πόρτο, δεν έπιασε μεγάλη από-
δοση στην ψεσινή στη ρεβάνς 
του «Σάντσεθ Πιθχουάν και 
παρά το γκολ που δέχτηκε στο 

94ο λεπτό πήρε το «εισιτήριο» 
για τους ημιτελικούς. 
 Απόψε, κρίνονται τα άλλα δύο 
εισιτήρια στους αγώνες ανά-
μεσα σε Λίβερπουλ και Ρεάλ και 
ανάμεσα σε Ντόρτμουντ και 
Μάντσεστερ Σίτι. Στους πρώ-
τους αγώνες η Ρεάλ είχε κερδί-
σει με 3-1 τη Λίβερπουλ στην 
Ισπανία και η Σίτι με 2-1 την 
Ντόρτμουντ εντός έδρας. Αν και 
οι δύο ομάδες έχουν πλεονέ-
κτημα, πολλά μπορούν να συμ-
βούν καθώς τόσο η Ντόρτμουντ 
όσο και η Λίβερπουλ έχουν 

αποδείξει στο παρελθόν ότι εί-
ναι ικανές για μεγάλες ανατρο-
πές.  
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 
και οι σκόρερ των ρεβάνς των 
προημιτελικών του Champions 
League: 
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) - 
Mπάγερν Μονάχου (Γερμανία)             
                             0-1 
(40΄ Τσούπο-Μότινγκ) 
Τσέλσι (Αγγλία) - Πόρτο (Πορ-
τογαλία)                              0-1 
(90΄+4 Ταρέμι)

Πρωτάθλημα KOPA 

Αποτελέσματα 
Κυριακή 11 Απριλίου 2021 
Komi Kebir 2 - Ομόνοια 1 
Pantel 1 - Ανόρθωση 3 
Ομόνοια Νεολαίας 3 - 
Παναθηναϊκός 5 
Cinar 1 - Ακάνθου 6 
 
H Komi Kebir ξεκίνησε το δεύ-
τερο μέρος του πρωταθλήματος 
KOPA με μια μεγάλη νίκη 2-1 
επί της Omonia για να επιστρέ-
ψει στην πρώτη θέση. Στο 
πρώτο ημήχρονο η Ομόνοια 
έκανε το 1-0, ανοίγοντας το 
σκόρ, ενώ η Κόμη Κεπίρ αντέ-
δρασε αργά στο δεύτερο ημί-
χρονο όπου δύο γκολ που ήταν 
αρκετά για να κερδίσει το παι-
χνίδι. 

Η Ανόρθωση νίκησε τον Παντέλ 
με 3-1 στο άλλο παιχνίδι. 
Ο Παναθηναϊκός ήταν γρήγορος 
από τη γραμμή εκκίνησης και 
έφτασε στο 3-0. Για την Ομόνοια 
τα λάθη τιμωρήθηκαν, καθώς 
βρέθηκαν στο 3-0 στο ημήχρονο 
και τελικά έχασαν 5-3.  
Συναρπαστικό ντεμπούτο για 
νέες εγγραφές George La-
tayaa, Charlie Georgiou και 
Harrison Georgiou για την 
Ακάνθου έναντι του Cinar,. Το 
τελικό σφύριγμα  1 - 6. Τα γκολ 
της Akanthou ήρθαν από τους 
George Latayya 2, Harrison 
Georgiou 2, Brandon Dujon και 
Ino Rodriguez Martin για να 
δώσουν στην ομάδα τους τη 
νίκη.

Η Ομόνοια νίκησε την Κυριακή, 
στο ΓΣΠ, με 2-0 τον Ολυμπιακό, 
σε αγώνα για την 6η αγωνιστική 
της Β΄ φάσης του Α΄ ομίλου του 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 
και παρέμεινε στην πρώτη θέση 
της βαθμολογίας του Πρωτα-
θλήματος Cyta με 69 βαθμούς. 
Στην 6η θέση του ομίλου με 37 
βαθμούς παρέμεινε ο Ολυμπια-
κός. 
Τα τέρματα για την Ομόνοια πέ-
τυχαν ο Τσέποβιτς με απευθείας 
φάουλ στο 24` και ο Τζιωνής 
στις καθυστερήσεις. 
Εξάλλου, η ΑΕΛ επικράτησε, 
εκτός έδρας, με 1-0 της ΑΕΚ και 
ανέβηκε στους 68 βαθμούς, 
ενώ η ΑΕΚ έμεινε στους 47.  
Το τέρμα πέτυχε στο 84ο λεπτό 
ο Ντανίλο με σουτ έξω από την 
περιοχή.  
Για τον Α΄ Όμιλο, το Σάββατο 
Απόλλων και Ανόρθωση συμβι-
βάστηκαν στην ισοπαλία 1-1.    
Βαθμολογία Α΄ Ομίλου: Ομό-
νοια 69, ΑΕΛ 68, Απόλλων 66, 
Ανόρθωση 54, ΑΕΚ 47, Ολυ-
μπιακός Λευκωσίας 37. 
Β΄ όμιλος 
Για την 6η αγωνιστική της Β’ 

Φάσης του Πρωταθλήματος 
CYTA στο Β΄ όμιλο θα διεξαχθεί 
σήμερα ο αγώνας Πάφος – Ερ-
μής Αραδίππου.   
Για τον Β’ όμιλο, θα διεξαχθεί 
αύριο ο αγώνας Καρμιώτισσα 
Πολεμιδιών - Εθνικός Άχνας. 
Ο αγώνας, με τον οποίο ολο-
κληρώνεται η 6η αγωνιστική, θα 
διεξαχθεί στις 19:00, στο Στάδιο 
Στέλιος Κυριακίδης. 
Για την 6η αγωνιστική του Β΄ 
ομίλου σημειώθηκαν τα εξής 
αποτελέσματα: Δόξα Κατωκο-
πιάς - Νέα Σαλαμίνα 0-0 και 
ΑΠΟΕΛ-ΕΝΠ  1-0. 
Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 
19:00 Ε.Ν. Παραλιμνίου – 
ΔΟΞΑ Κατωκοπιάς          
Σάββατο 17 Απριλίου 2021 
17:00 ΕΡΜΗΣ Αραδίππου – 
ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας    
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 
17:00 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΠΑ-
ΦΟΣ FC 
19:00 Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ Αμ/στου – 
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ Πολεμιδιών

Νίκες Ομόνοιας και ΑΕΛ στην 6η αγωνιστική  
Β φάσης Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου  

Ο Ολυμπιακός Πειραιώς επι-
κράτησε την Κυριακή, στο «Γε-
ώργιος Καραϊσκάκης», με 3-1 
και με ανατροπή, του Παναθη-
ναϊκού, σε αγώνα για την 3η 
αγωνιστική των πλέι οφ της 
Super League, και εξασφάλισε 
το 46ο πρωτάθλημα στην ιστο-
ρία του. 
Ο Ολυμπιακός, επτά αγωνιστι-
κές πριν την ολοκλήρωση της 
διοργάνωσης, απέκτησε προ-
βάδισμα 22 βαθμών από τον 
δεύτερο στη βαθμολογία Άρη, 
ο οποίος ηττήθηκε την Κυριακή 
με 1-3 από την ΑΕΚ. 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
των «ερυθρολεύκων», ο Ολυ-
μπιακός βρέθηκε πίσω στο 
σκορ από το πέναλτι του Μα-
κέντα στο 30’, αλλά κατάφερε 
να ανατρέψει την εις βάρος του 
κατάσταση και συγκεκριμένα, ο 
Χασάν ισοφάρισε σε 1-1 στις 
καθυστερήσεις του πρώτου μέ-

ρους, ενώ στο 72’ έγραψε το 2-
1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε 
στις καθυστερήσεις ο 
Μπρούμα. 
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
των «πρασίνων», στιγμές 
αδράνειας στην άμυνα και μία 
αποβολή στα μισά του δευτέ-
ρου μέρους κόστισαν στον Πα-
ναθηναϊκό και δεν του επέτρε-
ψαν, παρά το γεγονός πως 
προηγήθηκε στο ματς, να φύγει 
με βαθμολογικό όφελος από το 
«Γ. Καραϊσκάκης» κόντρα στον 
«αιώνιο» του αντίπαλο. 
Σε δηλώσεις μετά τον αγώνα, 
ο προπονητής του Ολυμπια-
κού, Πέδρο Μαρτίνς, είπε ότι 
αφιερώνει το πρωτάθλημα 
στον κόσμο του Ολυμπιακού, 
«που φέτος έλειπε από κοντά 
μας και δεν ήταν το ίδιο χωρίς 
αυτούς».

Το 46ο πρωτάθλημα στην 
ιστορία του εξασφάλισε ο 
Ολυμπιακός Πειραιώς  
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Lockdown, not vaccines, main 
reason for drop in Covid rates

Boris Johnson has warned 
that the reduction in 
coronavirus infections, 

hospitalisations and deaths 
"has not been achieved" by 
the rollout of Covid vaccines. 
The prime minister instead 
said it was the national shut-
down that had been "over-
whelmingly important" in 
driving down Covid rates. 

Nearly 40 million vaccine 
doses have now been given   
across the UK, with those aged 
between 45 to 49 now able to 
book their jab appointments. 
They are being invited for vac-
cines after the government's 
target for offering a first dose to 
priority groups one to nine -         
including all over-50s - was 
reached three days early. 

But, speaking in 10 Downing 
Street, Mr Johnson suggested the 
millions of vaccines given over the 
past few months was not key 
to the reduction in Covid levels. 

He said, "The numbers are 
down - of infections and hospita-
lisations and deaths. But it is very, 
very important for everybody to 
understand that the reduction 
in these numbers - in hospitali-
sations and in deaths and infec-

tions - has not been achieved 
by the vaccination programme. 

"People don't, I think, appre-
ciate that it's the lockdown that 
has been overwhelmingly impor-
tant in delivering this improve-
ment in the pandemic and in the 
figures that we're seeing. And so, 
yes of course the vaccination 
programme has helped, but the 
bulk of the work in reducing the 
disease has been done by the 
lockdown. So, as we unlock, the 
result will inevitably be that we 
will see more infection, sadly we 
will see more hospitalisation and 
deaths, and people have just got 
to understand that." 

However, the prime minister 
added that "at the moment" he 
couldn't see "any reason" to change 
his roadmap for easing lockdown 
restrictions. The next stage of the 
roadmap, on 17 May, will allow 
restaurants and pubs to resume 
indoor service and see most rules 
on gathering outdoors lifted. 

Mr Johnson also plans to        
remove all legal limits on social 
contact on 21 June. 

"It is very, very important that 
if we're to get there in the way 
that we all want that people con-
tinue to be cautious and they 

continue to exercise restraint and 
just do the basic things to stop 
the spread of the virus," he 
added. 

"So, you know, washing your 
hands, giving people plenty of 
space, doing things in fresh out 
as much as you can." 

 
Airlines criticise  
travel restart plan 

 
Meanwhile, airlines have 

slammed Britain’s plans for        
restarting international travel, 
saying that expensive testing 
requirements for trips to low-risk 
countries would mean that only 
wealthy people could take      
holidays abroad. 

Under government proposals, 
airlines and passengers will not 
find out until early May whether 
international travel resumes from 
May 17, a plan which fell short 
of industry hopes for clarity. 

Airlines and travel companies 
are desperate for a bumper 
summer after a year of restric-
tions. Without a high level of  
unrestricted travel, some could 
be left struggling to survive or 
needing fresh funds. 

The government has proposed 
a traffic light system, with coun-
tries falling into red, amber or 
green categories based on Covid-
19 risks. Green countries will 
require a PCR test which costs 
about £100 for travellers once 
they arrive back in the UK. 

“This does not represent a 
reopening of travel as promised 
by ministers,” said Airlines UK, 
an industry body which represents 
British Airways, easyJet, Ryanair, 
Virgin Atlantic and others. 

“It is a further setback for an 
industry on its knees.” 

EasyJet, Britain’s biggest      
airline by passenger numbers, 
singled out the PCR testing       

requirement, the cost of which it 
says is higher than some of its 
fares, and called on the govern-
ment to re-assess its plan. 

“This risks reversing the clock 
and making flying only for the 
wealthy,” said easyJet chief       
executive Johan Lundgren. 

Transport Minister Grant 
Shapps said that the govern-
ment wanted to make testing for 
travel cheaper and suggested 
that in time, the PCR test could 
be changed for a more affordable 
lateral flow test. 

“We are committed as a      
government to work to drive those 
costs down, and also in time of 
course review potentially the type 
of test,” he told the BBC. 

The framework for travel will 
be reviewed at the end of June, 
July and again in October, the 
government has said. 

“I’m not telling people that they 
shouldn’t book some holidays 
now,” Shapps said. “It’s the first 
time I’ve been able to say that 
for many months.” 

Case numbers in Britain have 
dropped dramatically since a 
January peak under a strict lock-
down, but a government priority 
is to avoid undermining the    
success of its vaccination pro-
gramme by importing vaccine-
resistant variants from overseas. 

Under the traffic light system, 
restrictions such as hotel quaran-
tine, home quarantine and com-
pulsory Covid tests will apply 
differently depending on which 
category of country a passenger 
arrives from. 

A digital travel certification 
system would also be part of the 
plan but the proposals gave few 
details beyond saying that Britain 
wanted to play a leading role in 
developing standards.

The aim of UN Secre-
tary-General Antonio 
Guterres during the 

upcoming informal meeting 
in Geneva is to determine 
whether there is common 
ground between the two 
sides, the Cyprus News 
Agency (CNA) reported on 
Monday. 

Everything will depend on 
the discussions that will take 
place there, CNA quoted a 
source as saying, adding that 
the procedural issues have not 
yet been finalised due to the 
Covid-19 pandemic. 

The UNSG’s special envoy 
Jane Hall Lute was in Cyprus on 
Sunday for separate meetings 
with President Nicos Anastasia-
des and Turkish Cypriot leader 
Ersin Tatar the previous day. 

The same source said that 
Lute had said she would meet 
the UNSG before the informal 
meeting to determine the final 
arrangements, noting that     
everything would depend on 
the epidemiological outlook 
and the recommendations by 
the UN medical team. 

The Geneva meeting is set 
to take place on April 27-29 and 
will be chaired by Guterres. 

Anastasiades reiterated to 
Lute that he and the Greek 
Cypriot side are ready to con-
structively and creatively take 

part in the meeting, Koushos 
said following Sunday’s meet-
ing, and he expressed the hope 
that the Turkish side will show 
the same so the Geneva meet-
ing will have a result. 

Following his meeting with 
Lute, Tatar said that based on 
a two-state solution the two 
communities can live side by 
side. 

After 50 years of talking 
about a federation, the Turkish 
side will put a different solution 
on the table, he said, adding 
that UN parametres must be 
re-examined. 

A viable, permanent and 
comprehensive solution to the 
Cyprus problem can only come 
about on the basis of sovereign 
equality, he added. 

Regarding the issue of the 
EU’s presence at the confer-
ence, the CNA source said 
this would be handled by the 
EU along with Turkey, as the 
Turkish side does not agree 
with the EU attending. 

On April 14, Greek Foreign 
Minister Nikos Dendias visited 
Ankara to meet his Turkish 
counterpart Mevlut Cavusoglou, 
where they discussed the        
informal meeting among other 
topics. Dendias is expected      
to brief Nicosia on what has 
been said about the Cyprus 
problem.

Guterres looking for 
some common ground

Sovereign equality cannot be accepted, Cyprus FM stresses
Cyprus Foreign Minister, 

Nikos Christodoulides, 
has stressed that sove-

reign equality cannot be accep-
ted because it would result in 
the recognition of a separate 
state in the occupied areas of 
Cyprus, and therefore it is not 
within the framework of a      
bizonal, bicommunal federa-
tion. 

Christodoulides, who was 
speaking during a lunch hosted 
on Tuesday, in Nicosia, by the 
Ambassador of Portugal, Maria 

Manuela Freitas Bairos, whose 
country is currently holding the 
Presidency of the Council of the 
EU, noted that a confederation 
or a two-state solution is not 
even an option for discussion 
for Nicosia, during talks for a 
Cyprus settlement, and that  
discussions must address all 
points of the Guterres Frame-
work. 

We accept political equality 
as described in the UN relevant 
resolutions and reports, however 
sovereign equality cannot be 

accepted because it would      
result in the recognition of a 
separate state in the occupied 
areas, and therefore it is not 
within the framework of a bizonal, 
bicommunal federation, Christo-
doulides said, speaking during 
the lunch that was attended        
by the Ambassadors of EU 
member states in Cyprus and 
the representatives of the EU 
institutions who are accredited 
in Nicosia. 

During the lunch, a discussion 
took place about the need of 

the EU to participate and sub-
stantially engage in efforts for a 
Cyprus settlement, not only      
because the Republic of Cyprus 
is an EU member state and       
will continue to be, not only           
because one of the reasons that 
significant convergences were 
achieved, for the first time,      
during the latest negotiating  
process, was the EU’s presence, 
but also due to the fact that          
at the current juncture Turkey 
wants a positive agenda with 
the EU.



Prince Philip, Queen Eliza-
beth’s husband who died 
on Friday aged 99, will be 

given a ceremonial royal funeral, 
not a state funeral, this Saturday 
17 April. There will be no public 
processions, and it will be limited 
to 30 mourners. 

The funeral will take place at 
St George’s Chapel at Windsor 
Castle at 3pm. 

“The plans for the funeral are 
very much in line with the Duke 
of Edinburgh’s own personal 
wishes,” a Buckingham Palace 

spokesman said. 
The queen has approved the 

plans. 
Philip currently lies at rest in 

the Private Chapel at Windsor 
Castle. There will be no lying in 
state. 

 On the day of the funeral,  
the coffin will leave the State 
Entrance of Windsor Castle in 
a specially modified Land Rover 
which Prince Philip helped to 
design. 

Prince Charles and other 
members of the royal family     

will take part in the procession 
on foot behind Philip’s coffin. 
The queen will not walk in the      
procession. 

Prince Harry will attend the 
funeral; he arrived in the UK     
on Sunday and is currently self-
isolating. His wife Meghan, who 
is pregnant with their second 
child, was advised not to travel 
by her physician. 

The Duke of Edinburgh’s        
“insignia” - essentially the medals 
and decorations conferred on 
Philip, his Field Marshal’s baton 
and Royal Air Force Wings,      
together with insignia from  
Denmark and Greece, will be 
positioned on cushions on the 
altar in St George’s Chapel. 

The service will begin with        
a national minute of silence.        
The congregation will adhere to       
national Covid guidelines mean-
ing attendees will wear masks.  

At the end of the service, 
Philip will be interred in the Royal 
Vault in St George’s Chapel. 

The funeral will be broadcast 
live. There is a period of            
national mourning until the end 
of Saturday 17 April. The royal 
family are observing two weeks 
of royal mourning. 

Prince Charles, the heir to the 

throne, paid a personal tribute 
on Saturday to his “dear papa”, 
saying the royal family missed 
him enormously and that he 
would have been amazed at the 
touching reaction across the 
world to his death. 

“As you can imagine, my 
family and I miss my father 
enormously,” he said. 

“My dear papa was a very 
special person who I think above 
all else would have been 
amazed by the reaction and the 
touching things that have been 
said about him and from that 
point of view we are, my family, 
deeply grateful for all that. It     
will sustain us in this particular 
loss and at this particularly sad 
time.” 

Prince Philip of Greece was 
born on 10 June 1921 on the 
island of Corfu.  

He married Elizabeth in       
1947 and had to break the news 
of her father’s death five years 
later while they were visiting 
Kenya. 

He went on to play a key role 
helping the monarchy adapt        
to a changing world in the      
post-World War Two period.  

He stepped back from public 
duties in 2017.
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Prince Philip, Duke of Edinburgh to 
have ceremonial funeral on 17 April

England reopens with 
pints pulled, shopping 
sprees and hair cuts

People queued up outside 
retailers across England 
on Monday to release 

their pent-up shopping fever 
and some grabbed a midnight 
pint or even an early haircut as 
England’s shops, pubs, gyms 
and hairdressers reopened after 
three months of lockdown. 

After imposing the most  
onerous restrictions in Britain’s 
peacetime history, Prime Minis-
ter Boris Johnson said the re-
opening was a “major step”       
towards freedom but urged peo-
ple to behave responsibly as the 
coronavirus was still a threat. 

As the sun rose, dozens of 
people queued up outside       
Primark in English cities such 
as Birmingham and outside      
JD Sports on Oxford Street in     
London, undeterred by the      
unseasonably cold weather. 

Some folk lined up after      
midnight to raise a pint with       
fellow revellers at the Kentish 
Belle in Bexleyheath, south 
London, and at the Oak Inn in 
Coventry, central England. 

Getting people spending again 
is crucial for Britain’s recovery 
after official data showed that 
2020 was the worst year for its 
economy in more than three 
centuries with a 9.8% decline 
in gross domestic product. 

Hundreds of thousands of 
businesses have been closed 
since early January when Eng-
land entered a third lockdown 
to stem surging infections driven 
by the “Kent” variant of the virus. 

A vaccination campaign that 
has delivered a first shot to well 
over half of adults and lockdown 
measures have cut deaths by 
more than 95% and cases by 
over 90% from the January peak. 

Industry lobby group, the    
British Retail Consortium,    
estimates UK stores have lost 
27 billion pounds in sales over 
three lockdowns, while 67,000 
retail jobs were shed in 2020 
alone. 

Some 17,532 chain store  
outlets vanished from high 
streets, shopping centres and 
retail parks across the UK last 
year, according to data compiled 
by researcher the Local Data 
Company for accountancy firm 
PwC. 

“I’m sure it will be a huge        
relief for those business owners 
who have been closed for so 
long, and for everyone else it’s 
a chance to get back to doing 
some of the things we love and 
have missed,” Johnson said in 
a statement on Sunday. 

“I urge everyone to continue 
to behave responsibly and      
remember ‘hands, face, space 
and fresh air’ to suppress 
COVID as we push on with our 
vaccination programme.” 

Non-essential stores also      
reopened in Wales on Monday, 
although those in Scotland need 
to wait until April 26. 

Pubs and restaurants will 
only be able to serve outdoors. 
Indoor service will not be allowed 
until May 17 at the earliest.

Over-45s now able to book 
vaccine appointments
Over-45s are now able   

to book their COVID 
jabs after the govern-

ment reached its target of offer-
ing a first dose to the nine most 
vulnerable groups - including all 
over-50s. 

The NHS website now states 
that those aged 45 or over are 
able to book their jab appoint-
ments.  

It comes after the govern-
ment's target for offering a first 
vaccine dose to priority groups 
one to nine was reached three 
days early. 

The government had vowed 
to offer a COVID-19 jab to all 

over-50s, the clinically vulner-
able and health and social care 
workers - about 32 million people 
- by Thursday. 

Nearly 40 million vaccine doses 
have now been given across 
the UK. This includes 32,190,576 
first doses and 7,656,205 second 
doses. 

Prime Minister Boris Johnson 
said "another hugely significant 
milestone" had now been passed 
in the UK's vaccination pro-
gramme. 

"That means more than 32 
million people have been given 
the precious protection vaccines 
provide against COVID-19," he 

added. 
"I want to thank everyone     

involved in the vaccine rollout 
which has already saved many 
thousands of lives. We will now 
move forward with completing 
essential second doses and 
making progress towards our 
target of offering all adults a 
vaccine by the end of July." 

The Medicines and Healthcare 

products Regulatory Agency 
(MHRA) last week recommended 
that under-30s be offered an       
alternative to the Oxford-Astra-
Zeneca jab due to concerns 
over blood clotting. 

The Moderna vaccine has   
become the third jab - along 
with the AstraZeneca and 
Pfizer/BioNTech vaccines - to 
begin being used in the UK.
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Campaign for online signatures to a petition 
in support of the reunification of Cyprus

A campaign calling for       
online signatures to a  
Petition in support of the 

reunification of Cyprus was 
launched last week.  

The Petition is addressed to 
the President of the Republic 
with the aim of expressing public 
support for a solution that         
reunifies Cyprus on the basis of 
Security Council resolutions and 
in accordance with the consensus 
reached at the Berlin meeting on 
25 November 2019 with the then 
Turkish Cypriot leader in the 
presence of the UN Secretary 
General.  

The campaign for the Petition 
was presented at a press confe-
rence on 6 April during which the 
thinking, motivation and purpose 
for this independent, non-partisan 
initiative were outlined. It was 
explained that the initiative was 
solely motivated and guided by 
genuine concern for the future of 
Cyprus, in view of the real danger 
of our country being permanently 
partitioned and running the future 
risk of the whole of Cyprus falling 
in the hands of Turkey. The only 
way to avert this danger, it was 
firmly emphasized, is through the 
reunification of Cyprus on the 
basis of the aforementioned 
principles and as outlined in 
greater detail in the Petition.  

The belief was also expressed 
that the prospect of a successful 
conclusion of the process for the 
solution of the Cyprus problem, 
the course towards which, it is 
hoped, will be set at the upcoming 
5+1 informal meeting convened 
by the UN Secretary General on 
27-29 April, would be substantially 
strengthened if the President of 
the Republic, the political forces 
in Cyprus, the UN Secretary Gen-
eral and all interested parties 
were made well aware that the 
solution process is supported by 
the overwhelming majority of the 
Greek Cypriot community.  

Short video interventions, in 
the same spirit and conveying 
support for the reunification of 
Cyprus, by former President of the 
Republic George Vassiliou, by His 
Grace Bishop Vasilios, Metropoli-
tan of Constantia and Famagusta, 
former Minister of Foreign Affairs 
Ioannis Kasoulides, international 
law expert Toumazos Tsielepis 
and by Takis Hadjidemetriou, co-
chair of the Bicommunal Techni-
cal Committee on Cultural Heri-
tage, were shown during the press 
conference. These video messa-
ges will continue to be available 
as part of the public information 
campaign for the Petition initia-
tive, which is being undertaken by 
the Telia & Pavla BBDO agency.  

Comprising the small group 
who conceived and formulated 
this initiative are Phanos Epiph-
aniou, entrepreneur, Andreas 
Matsis, entrepreneur, Eleftherios 
(Eric) Montanios, advocate, 
Christos P. Panayiotides, political 
analysist and certified public  
accountant, and Pavlos Anasta-
siades, former Cyprus Ambassa-
dor.  

The Petition was initially         
co-signed by 150 well-known       
Cypriots, hailing from different 
political and social quarters, and 
is now open for online signature 
via the internet on the website 
1Cyprus.eu to all citizens, over 
the age of 18, who belong to the 
Greek Cypriot community. Even 
though the procedure for online 
signing the Petition is quite easy, 
simple and straightforward, a 
help-line service is available 
Monday to Friday, 8am to 8pm, 
and can be accessed by calling 
700-74-777 (standard local call 
rate).  

The Petition text itself begins 
by noting the reasons for which 
the solution of reunification is 
deemed the only way to avert the 
grave dangers facing Cyprus 
and the Greek Cypriot commu-
nity and, thereafter, sets out the 
basic parameters of the envis-
aged solution agreement which 
include, among other, the follow-
ing: 

“...an agreed solution of the 
Cyprus problem that entails the 
transformation of the Republic 
of Cyprus into a bicommunal     
bizonal Federation, with political 
equality and effective participa-
tion of the two communities, as 
provided by the Resolutions of 
the Security Council. The basis 
for this effort shall be the Joint 
Declaration of 11 February 2014, 

the convergences attained so far 
in the negotiation process and the 
Framework of the Secretary-Gen-
eral of the United Nations of 30 
June 2017 with its six parameters. 

It is understood that:  
• It will be agreed, as also indi-

cated by the Secretary-General, 
that the anachronistic guarantees 
and unilateral intervention rights 
shall be abolished, and that   
Turkey’s occupation forces shall 
be withdrawn within a given time-
frame.  

• Arrangements that will provide 
the required sense of security to 
both communities shall be made, 
and deadlock-resolving mecha-
nisms shall be introduced in 
decision-making at the federal 
level, while a plan for the moni-
toring and supervision of the  
implementation of the solution 
agreement shall be laid out and 
accepted by all concerned.  

• The solution agreement 
reached shall explicitly prohibit 
the partition of Cyprus or the  
secession of any part of the 
country or the union of Cyprus 
in whole or in part with another 
country.”  

The full text of the Petition 
and the list of the names of the 
150 persons who first co-signed 
it, can be found on the website 
1Cyprus.eu which also includes 
a “Frequently Asked Questions” 
section. This material is enclosed 
herewith for easy reference.  

As the 1Cyprus initiative 
group, we call on all citizens to 
join ranks with us in this effort, by 
co-signing the Petition in support 
of the reunification of Cyprus and 
by encouraging others to do the 
same, so that we may, all together, 
make our voice heard and avert 
the consolidation of the partition 
of our country and a full catastro-
phe for Cyprus. So that the     
Cyprus problem is at long-last 
resolved and our homeland freed 
from foreign occupation, offering 
hope for the future and the young 
generation. 

In conversation with Dame Janet Paraskeva

On Sunday 18th April, 
Dame Janet Paraskeva 
will be interviewed by 

Tom Toumazis MBE, under the 
auspices of the National Feder-
ation of Cypriots in the UK. The 

event will be broadcast live and 
will start at 5pm. We’ll be asking 
Dame Janet about her remark-
able life and career. 

To watch, register at dame-
janet.eventbrite.co.uk 

Dame Janet Paraskeva was 
born in Newport, Wales in 1946 
and began her career as a 
science and maths teacher.     
Her career changed course after 
she graduated from the Open 
University in 1983 and she then 
went on to serve in numerous 
public service leadership roles. 
Dame Janet was First Civil 
Service Commissioner in 2006, 
with the responsibility of deve-
loping an effective and impartial 
Civil Service. She was appointed 
by the Prime Minister as one      
of three members of an inquiry      
to determine whether British      
intelligence officers were com-
plicit in torture.  

Dame Janet has also served 
as Chief Executive of the Law 
Society, Chair of the Olympic 

Lottery Distributor, and non-    
executive director of the Serious 
Organised Crime Agency 

Dame Janet was honoured      
in the Queen’s 2010 Birthday 
Honours and appointed Dame 
Commander of the British Empire 
(DBE). Paraskeva has been a 
passionate campaigner for         
diversity and inclusion in society 
and particularly LGBTQ+ rights. 

Interviewer, Tom Toumazis 
MBE, has a 35-year career in 
the entertainment, media and 
the technology industry working 
at companies such as ITV,      
Disney and Yahoo. More recently 
Tom has moved to investing in 
start-ups and has a portfolio      
focused in technology, media, 
and the arts. Tom is also a 
Trustee of the NSPCC. 

The Cypriot Community 
Centre would like to          
inform its patrons/users 

that it is now open.  
With hand sanitisers at all  

entrances, and enough space 
for social distancing, the Centre 
offers a safe environment for all 
and is COVID safe.  

It welcomes all those who 
enjoy using the facilities and 

services, from playing cards, 
backgammon, or a place to      
socialise and enjoy Cypriot      
cuisine.  

The Coffee shop is now open 
and offering home cooked 
meals every day.  

If you have any concerns or 
questions, please do not hesi-
tate to contact the Centre on 
020 8881 2329.

UK Cypriots and Greeks 
included in Forbes’ 35th 
annual world billionaire list

More than ten Greek and 
Cypriot billionaires are 
included in Forbes’ 35th 

annual list of the world’s wealth-
iest. They are: 

Maritsa Lazari and Family 
($2.9 billion-ranked 1,064) 

John Catsimatidis ($2.8 billion-
ranked 1,111) 

Philip Niarchos ($2.8 billion-
ranked 1,111) 

Charles Dean Metropoulos 
($2.6 billion-ranked 1,205) 

Aristotelis Mistakidis ($2.3  
billion-ranked 1,362) 

George Argyros and Family 
($2.1 billion-ranked 1,580) 

Ivan Savvidis ($1.7 billion-
ranked 1,833) 

Vardis J. Vardinoyannis ($1.5 
billion- ranked 2,141) 

Theodore Leonsis ($1.4 billion-
ranked 2,141) 

Stelios Haji-Ioannou ($1.3      
billion-ranked 2,378) 

Polys Haji-Ioannou ($1.1 billion-
ranked 2,524) 

George Yancopoulos ($1.1 
billion-ranked 2,524) 

The number of billionaires 
throughout the world exploded 
to an unprecedented 2,755 - 
660 more than a year ago.  

Altogether they are worth 
$13.1 trillion, up from $8 trillion 

on the 2020 list. Of those, a 
record high 493 were new to 
the list. 

According to Forbes, Jeff 
Bezos is the world’s richest  
person for the fourth year       
running, worth $177 billion, up 
$64 billion from a year ago        
as a result of surging Amazon 
shares. 

Elon Musk - the biggest gainer 
in dollar terms - rocketed into the 
No. 2 spot with a $151 billion 
fortune, a whopping $126.4      
billion more than a year ago. 

French luxury goods tycoon 
Bernard Arnault holds onto his 
spot at No. 3 but his fortune 
nearly doubled to $150 billion. 

Bill Gates ranks No. 4 at $124 
billion, buoyed by the strength 
of shares he owns in Microsoft, 
Canadian National Railway  
and tractor maker Deere & 
Company. 

Rounding out the top five is 
Facebook founder Mark Zucker-
berg at $97 billion. He’s worth 
an eye-popping $42.3 billion 
more than a year ago; Face-
book’s shares have risen 80% 
in the past year as people around 
the world used its social media 
platforms to stay in touch, 
Forbes says.

The Cypriot Community 
Centre welcomes you back
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Lorna Vassiliades reveals preliminary findings on attitudes 
to wellbeing and mental health in our community
Lorna Vassiliades looks back 

at the stormy afternoon that 
led her to launch a survey on 

attitudes to wellbeing and mental 
health in UK Greek Cypriots and 
Greeks – and reveals the prelimi-
nary findings…  

I can tell you the exact time the 
idea for a survey on attitudes to 
mental health in our community 
took shape in my head: Sunday 
9 February 2020, before COVID-
19 hit our headlines. That after-
noon I braved Storm Ciara and 
made it to the Vaults, an arts 
venue divided into a maze of 
performance spaces underneath 
Waterloo Station’s disused railway 
arches. I didn’t want to miss see-
ing young British Greek Cypriot 
actress Sophia Eleni in Ivan Faute’s 
one-woman play On Arriving 
about an unnamed refugee. And 
thankfully for me, neither did my 
friend Nicholas Nicou. 

In a damp theatre space with 
rain dripping through the ceiling 
and down the brick walls, we 
crammed tight on uncomfortable 
bench seats, never imagining that 
some weeks away this human 
closeness would no longer be 
possible or allowed. A small 
contingent of the audience were 
Cypriot, mostly Sophia’s parents 

and their friends. We were all so 
proud of her visceral performance.   

As a child refugee from Varosha, 
Famagusta, I was stirred up. 
Storm Ciara raged on but Nicholas 
said we needed a cocktail and 
off we went to a deserted All Bar 
One. I talked, and he listened. I 
was studying for an MSc in   
Creative Arts and Mental Health 
at Queen Mary University of 
London after a long career in 
journalism (writing as Lorna V). 
This prompted me to think about 
our community’s mental health 
and what that means to us as 
families, individuals, refugees, 
migrants, and as a community. 
That early February evening I 
found myself telling Nicholas that 
I didn’t want to think. I wanted to 
know.  

By the time we were ready to 
reach for our battered umbrellas 
again, Nicholas had convinced me 
to take inspiration from Andreas 
Pavlou’s Cypriot diaspora com-
munity and LGBTQ+  survey, and 
to carry out one on mental health. 
“You’ve got to do this,” he said. 
“We need this.”  

As the global outreach officer 
for NEPOMAK Rest of Europe, 
which brings young Cypriots in 
Europe together, I knew he wasn’t 

just saying this. He was urging me.   
Over this past pandemic year 

I researched, designed, and 
launched the survey through 
Queen Mary University of London, 
aimed at people in the UK with 
a Greek Orthodox heritage.      
Existing research in Cyprus and 
Greece shows that both positive 
and negative attitudes to mental 
health are connected to our 
church. I wanted as much to      
investigate the potential positive 
link between our heritage and 
mental health, as to identify how 
we deal with mental health 
problems.  

I look forward to sharing and 
discussing the results in more 
detail. There is a lot of data from 
56 questions and over 400 com-
ments, with some very interesting 
similarities and differences emer-
ging between Greek Cypriots 
and Greeks.   

The moral of this story is go see 
Sophia Eleni when she is next on 
stage. And don’t turn down a 
cocktail from one Nicholas Nicou, 
no matter what the weather’s like.  

For any information regarding 
the survey please contact         
l.vassiliades@qmul.ac.uk  

 
Attitudes to wellbeing and 

mental health in UK Greek 
Cypriots and Greeks survey, 
Preliminary key findings: 

Details of participants: There 
were 213 participants, 33.6% 
male, 65.9% female, with 28%  
identifying their sexuality as 
LGBTQ+. Half (49.3%) are UK 
born, with 21% born in Cyprus, 
and 25% born in Greece. Stan-
dard modern Greek is spoken 
by 67% of participants.  

Almost 65% of participants’ 
parents were born in Cyprus, 32% 
in Greece, and 17% in the UK.  

The majority of the participants 
(85.4%) are aged 20-59, almost 
evenly split between the four 
decades.  

A combined 67% are qualified 
with a bachelor’s degree, masters, 
doctorate or professional qualifi-
cation (for participant’s parents 
the figure is 39%).  

Whilst 87.3% completed the 
section on their family’s mental 
health, only 41% completed the 
section on their own mental health.  

 
Cultural heritage plays a   
significant role in wellbeing 
and mental health:  

• Around three quarters (76%) 
feel proud of their roots.  

• For 91% cultural and         

community activities are yes            
definitely/yes I think so a boost 
to their mental health.  

• Greek music (66.8%), Greek 
Cypriot/Greek family (74.6%), 
Greek Cypriot/Greek friends 
(67%) are rated as important for 
wellbeing and mental health.  

• Almost 85% say yes, Greek 
Cypriots and Greeks can inspire 
people to improve their own 
wellbeing and mental health 
through one or more aspects of 
our culture and community.   

• Just over 60% believe that 
yes, we ‘inherit’ the pain of      
previous generations and 26% 
are open to thinking about this.  

 
Mental health difficulties in 
the UK Greek Orthodox  
communities that need to be 
addressed: 

• Almost 24% report that 
somebody Greek Cypriot/Greek 
has confided in them that they 
have suicidal thoughts.   

• The most highly reported 
mental health problems by those 
completing the section on their 
own mental health are depression, 
anxiety, and suicidal feelings.   

• Areas of significant concern 
indicated by the survey are  
controlling parents, domestic, 

mental, and physical abuse.  
 

Stigma:  
• Just over half (51.6%) believe 

there is stigma surrounding 
mental health problems in UK-
based Greek Cypriots, while for 
UK-based Greeks the figure is 
42.3%.  

• The LGBTQ+ participants 
are most vocal in the open  
comments about stigma towards 
them, the effects of this stigma 
on their mental health, and the 
benefits of creating supportive 
LGBTQ+ community networks. 

 
Let’s talk:  

•  Almost all (94%) respon-
dents are interested mental 
health problems relating to 
Greek Cypriots and Greeks 
being discussed through radio 
and TV, social media, or live     
discussion events. 

Book review: Sea State,  
by Tabitha Lasley  

 
“In London, it was just about possible that an 

unclaimed man of thirty-four was normal.  
In the provinces, it hinted at an intractable  

defect of character.”  
– Page 74 

Blue collar 
That great sentence above – Jane Austen-like, 

in its authority and humour – is typical of this lively, 
original author. Tabitha Lasley gave up her job as 
a journalist and left London to write her first book. 
She immersed herself in the inner workings of 
Aberdeen, the centre of the UK’s oil industry. She 
interviewed 103 men, and the result is a gem of 
a read. It’s a vivid picture of the author’s life, and 
of life on and off the offshore oil rigs, in that mono-
chrome town. 

I know this world. For 23 years I travelled to 
Aberdeen fairly often, for client work – a white-
collar outsider in a blue-collar world. The oil industry 
has been the foundation of the city for sixty years. 
It will still be producing oil in 2050, but its peak will 
have passed. It’s a grim town. Village-like. Everyone 
knows everybody else. Lasley says it’s “a town 
made of Louisiana avarice and Protestant thrift.” 
 
The joy of books 

Sea State is like cold water splashed in your 
face. Lasley doesn’t go ‘undercover’ as such, but 
she does go ‘native’ in ways she never imagined. 
The book skilfully navigates the choppy waters 
of objective documentary, alongside the author’s 

adventures in adulthood.  
The book reminded me, as great art does, of 

many other things – JD Salinger, Daniel Defoe’s 
Robinson Crusoe, Nick Hornby’s Fever Pitch and 
High Fidelity. Clear-eyed, self-deprecating and 
honest.  

Most of all, the book stands shoulder to shoulder 
with Richard Hoggart’s classic examination of 
Northern England’s working-class life, ‘The Uses 
of Literacy’ (1957). And with George Orwell’s brilliant 
reportage – ‘The Road to Wigan Pier’, and ‘Down 
and Out in Paris and London’. Lasley has a great 
eye and ear for Northern folk – their language, 
angles, shapes, the way they walk, think and talk. 
Aberdeen princesses and Tyneside tradesmen.  

Her subjects say things like: - 
– “No man ever wants to get married. It’s         

always for they girlfriends.” 
– “Whatever they did. They did it for they kids.” 
– “Are you sure?”  
– “Yes. I’m shower.”  
She’s never condescending, never patronising.   
The book starts and ends with real car crashes. 

And sandwiched between them is the car crash 
of her emotional life – we see what’s coming, but 
it doesn’t diminish the impact. The icy North Sea 

acts as a metaphor for her relationship with one 
of her subjects. “It was finished. Commerce moves 
forward with the faithless trajectory of a shark, 
discarding what is old, outmoded, obsolete.” 

 
Petrodollars 

There’s a YouTube interview from the 1970s, 
with the great actor Richard Burton on The Dick 
Cavett Show. He talked about his youth in the 
Welsh mining town of Port Talbot. Everyone wanted 
to be a miner, with their arrogant strut around the 
town – they were lords of the manor.  

Thus, the oilmen of Aberdeen. Well paid, long 
stretches alone at sea, libertarian in their romantic 
entanglements. Aberdeen has the highest per 
capita concentration of millionaires in the UK. But 
there is nothing to do in Aberdeen other than 
drink and shop.  

All this may come across, quite wrongly, as 
slightly misanthropic. These men seem to echo 
her division of Aberdeen bars “into three categories: 
tacky, rough and boring.” But it reminds us that, 
when we see the troubles of others, we’d gladly 
keep our own. It is a life affirming book. 

 
James Neophytou

An author’s adventures in adulthood: North Sea oil and the city of granite

All residents across Haringey are now able to      
access free, rapid coronavirus (COVID-19) testing 
twice a week. Rapid testing, using a Lateral Flow 

Device (LFD), has so far been available to those most 
at risk and people who need to leave home for work, 
including frontline NHS workers, care home staff and 
residents, and households with nursery or school-aged 
children. Now rapid testing will be offered to everyone, 
aged 11 years and over, with people encouraged to take 
regular tests to help prevent outbreaks. 

Getting a rapid test is quick and convenient. The    
expanded regular testing offer for people without       
symptoms will be delivered through: 

* testing on-site at secondary schools and colleges 
as established since the return to face-to-face learning 
in March 

* workplace testing programmes, on-site or at home 
if provided by employers 

* visiting one of Haringey’s three rapid testing centres 
where you can get tested or pick up a free LFD home 
test kit – no booking needed. 

1. 48 Station Road, Wood Green, N22 7TY 
2. Tottenham Community Sports Centre, 701-703 

High Road, N17 8AD 
3. The Transmitter Tower, Alexandra Palace, N22 7AY 
* collection of free LFD test kits from one of Haringey’s 

local PCR test site from 2.30pm to closing time each day: 
1. Alexandra Palace, Paddock Car Park, Hornsey 

Gate, Alexandra Palace Way, N8 7HP 
2. Haringey Irish Centre Car Park, Pretoria Road, 

N17 8DX 
3. Stamford Hill Primary School, Berkeley Road, N15 

6HD 
4.The Chocolate Factory Car Park, Western Road, 

N22 6XJ 
* By ordering a home test kit online at 

www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests  
 For further information on testing in Haringey, please 

visit www.haringey.gov.uk/COVID-testing

Now easier than ever to access rapid Covid-19 testing in Haringey



Kim Kardashian West is officially   
a billionaire 

US reality TV star Kim Kardashian West has joined the elite 
club of the super-rich by achieving billionaire status. 

Her net worth reached $1bn (£720m) thanks to her cosmetics 
and clothing interests as well as income from TV, endorsement 
deals and investments, Forbes business magazine says. 

She is now one of the 2,755 figures on Forbes’ World’s            
Billionaires List. 

The magazine calculated that the 40-year-old’s worth had 
risen to $1bn from $780m in October thanks especially to her 
stakes in the KKW Beauty cosmetics business and the Skims 
shapewear company. 

KKW Beauty was launched in 2017 and Skims just two years 
ago after the initial brand name Kimono was dropped following 
accusations of cultural appropriation. 

Kim sold 20% of KKW Beauty to cosmetics giant Coty last 
year for $200m, in a deal valuing the business at $1bn. 

Her most recent project Skims offers underwear and lounge-
wear in the founder’s signature minimalist style, and has proven 
successful during the work-from-home era. 

Kim’s estranged husband Kanye West is already on the list 
($1.8bn) but her half-sister, Kylie Jenner, was removed last May 
by Forbes. The magazine alleged her family had inflated the 
value of her cosmetics business. 
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Andrea Georgiou 

My Big Fat  
Greek Wedding 3  
confirmed by  
Nia Vardalos 

 
Greek-Canadian actress,  

writer and producer Nia Vardalos, 
has officially confirmed on        
Instagram that My Big Fat Greek 
Wedding 3 is in the works and 
will be filmed in Greece. 

“Yes it is true that for over a 
year we have been trying to   
film a script that I wrote called,       
My Big Fat Greek Wedding 3. 
But what is also true is that 
we’re not filming… We are an 
independent film and apparently 
independent films cannot get 
insurance,” Vardalos says in the 
video. 

“When we get film insurance, 

we are going to Greece to film.” 
Vardalos then went on to say 

that everyone is welcome to be 
a part of the film. 

“I just wanted to explain this 
to you so that perhaps some     
of you, although I love your      
enthusiasm, can stop calling 
my mum’s house and asking if 
you can be in it. Yes, everyone 
can be in it if we can just get the 
insurance!” she exclaimed. 

Produced by Greek-American 
Rita Wilson and her husband 
Tom Hanks, My Big Fat Greek 
Wedding earned Vardalos a 
Golden Globe nomination for 
acting and an Academy Award 
nomination for her screenplay.  

The film’s sequel, My Big Fat 
Greek Wedding 2, was released 
on 25 March 2016, with cameos 
by Rita Wilson and John Stamos. 

Looking forward to an opa! of 
a trilogy!

Famous English actor Daniel 
Craig, who has endeared       
himself to audiences around the 
world as the new James Bond, 
is expected to travel to Greece 
in June to film the sequel to 
Knives Out. 

The main setting for the movie 
will be Porto Heli, a famous       
resort town in southern Greece. 

Craig will also visit the iconic 
island of Spetses. 

Production of the film is         
expected to last until July/         
August. 

Knives Out, released in 2019, 
is written and directed by       
Rian Johnson, and produced 
by Johnson and Ram Bergman. 

It follows a master detective 
who investigates the death of 
the patriarch of a wealthy and 
rather spectacularly dysfunc-
tional family.

New Daniel Craig movie to be 
filmed in Greece in June

Singer Jennifer Lopez will star in a global 
streaming and broadcast special on May 
8 to raise money for Covid-19 vaccines, 

following last year's "One World - Together         
at Home" fundraiser in which locked-down  
stars including Lady Gaga performed from their 
homes. 

"VAX LIVE: The Concert to Reunite the 
World" will be hosted by singer Selena Gomez 
and also feature the Foo Fighters, Eddie         
Vedder, J Balvin and H.E.R., according to          
organiser Global Citizen, an international         
advocacy group. 

The acts will be recorded at SoFi Stadium in 
Los Angeles. 

"This is really an opportunity to call on world 
leaders to make sure that the 27 million heroic 
healthcare workers around the world that don't 
yet have access to a vaccine can get access 
over the coming months," said Global Citizen 
Chief Executive Hugh Evans. 

The event will also campaign for fair and 
equal access to vaccines for all. 

"The reality is that right now many of the 
wealthiest nations are starting to stockpile        
vaccines," said Evans, adding the broadcast 
would urge nations to donate excess doses 
and give financial support to the COVAX facility, 
backed by the World Health Organization 
(WHO) and the Global Alliance for Vaccines 
and Immunization (GAVI). 

COVAX aims to secure 2 billion vaccine 
doses for lower-income countries by the end of 
2021.  

"The great news is there have already been 
many nations around the world that are starting 
to donate doses," Evans said.  

"Australia, for example, donated a million 
doses to Papua New Guinea. We know the 
Norwegian government decided to make a        
donation of doses. "There's really great           
momentum that is building," he added.

Jennifer Lopez to headline streamed 
concert to fund Covid-19 vaccines
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War film is a film genre 
concerned with warfare, 
typically about naval, air, 

or land battles, with combat scenes 
central to the drama. Some of the 
greatest war films use war as a 
backdrop to look at larger issues 
such combat, survival, escape, 
camaraderie, sacrifice, the futility 
and inhumanity of battle, the effects 
of war on society, and the moral 
and human issues raised by war. 

The best directors have used 
the war film genre to explore men 
at both their best and worst, and 
make no mistake; the war movie 
is almost always about men. 

Finally, some war films are 
simply adventure films with war 
providing a compelling setting 
and situation.   

No matter what type of film, 
there's no denying that the follow-
ing list are some of the best war 
movies ever. 

 
The Bridge on the River Kwai 
(1957) 

David Lean's much-lauded epic 
shuffles elegantly among three 
perspectives: that of Japanese 
commandant Saito (Sessue Haya-
kawa), the merciless overseer of a 
POW camp; British Col. Nicholson 
(Alec Guinness), Saito's prisoner 
and stalwart rival; and U.S. Navy 
man Shears (William Holden), a 
cynical soldier who miraculously 
escapes from Saito's camp, only 
to be conscripted to return and 
destroy the bridge the inmates 
are building. 

It won seven Oscars including 
Best Picture and Best Director.  

 
Paths of Glory (1957) 

Paths of Glory deservedly 
launched Stanley Kubrick to the 
highest level of prestige.  

A hill raid goes horribly awry, 
and a fearsome French general 
(George Macready) wants 
answers. Unable to accept low 
morale as the cause, he arbitrarily 
demands that three innocent     
soldiers stand trial for cowardice, 
with their outraged colonel (Kirk 
Douglas) serving as their defence 
attorney. 

 
Lawrence of Arabia (1962) 

A bored general staffer, T. E. 
Lawrence (Peter O'Toole, in the 
role that made him a star) talks 
his way into a transfer to Arabia. 
Once in the desert, he befriends 
Sherif Ali Ben El Kharish (Omar 
Sharif) and draws up plans to aid 
the Arabs in their rebellion against 
the Turks and the Ottoman Empire. 
No one is ever able to discern 
Lawrence's motives in this matter: 
Prince Feisal (Alec Guinness) 
dismisses him as yet another 
"desert-loving Englishman," and 
his British superiors assume that 
he's either arrogant or mad. Using 
a combination of diplomacy and 
bribery, Lawrence unites the rival 

Arab factions of Feisal and       
Auda Abu Tayi (Anthony Quinn). 
After successfully completing his 
mission, Lawrence becomes an 
unwitting pawn of the Allies, as 
represented by Gen. Allenby (Jack 
Hawkins) and the diplomat Dryden 
(Claude Rains), who decide to keep 
using Lawrence to secure Arab 
cooperation against the Imperial 
Powers.  

The film won seven Academy 
Awards, including Best Picture 
and Best Director. 

 
The Great Escape (1963) 

The Great Escape is the true 
story of Allied prisoners plotting to 
break out of Nazi detention camp. 
Bartlett (Richard Attenborough) is 
the British officer who masterminds 
the escape. Out of 250 prisoners, 
only 76 manage to escape, and 
the number soon dwindles to two 
dozen. Hilts (Steve McQueen) and 
company must get through Nazi 
occupied territory. McQueen rides 
a motorcycle through heavy gunfire 
in a spectacular action sequence 
to avoid certain death at the hands 
of the enemy.  

 
Dr. Strangelove or: How I 
Learned to Stop Worrying and 
Love the Bomb (1964) 

Stanley Kubrick’s painfully funny 
take on Cold War anxiety is one of 
the fiercest satires of human folly 
ever to come out of Hollywood.  

Royal Air Force Captain Lionel 
Mandrake (Peter Sellers), timidly 
trying to stop a nuclear attack on 
the USSR ordered by an unbal-
anced general (Sterling Hayden); 
the ineffectual and perpetually 
dumbfounded U.S. President 
Merkin Muffley (Sellers), who must 
deliver the very bad news to the 
Soviet premier; and the titular 
Strangelove (Sellers) himself, a 
wheelchair-bound presidential 
adviser with a Nazi past.  

 
A Bridge Too Far (1977) 

It's late 1944, and the Allied 
armies are confident they'll win the 
World War II and be home in time 
for Christmas. What's needed, 
says Field Marshal Montgomery, 
is a knockout punch, a bold strike 
through Holland, where German 
troops are spread thin, that will put 
the Allies into Germany. Paratroops 
led by British Major General        
Robert Urquhart (Sean Connery) 
and American brigadier General 
James Gavin (Ryan O'Neal) will 
seize a thin road and five bridges 
through Holland into Germany, 
with paratroops led by Lieutenant 
Col. John Frost (Sir Anthony 
Hopkins) holding the most critical 
bridge at a small town called      
Arnhem. Over this road shall pass 
combined forces led by British 
Lieutenant Gen. Brian Horrocks 
(Edward Fox) and British Lieuten-
ant Col. Joe Vandeleur (Michael 
Caine). The plan requires precise 

timing. It also has one critical flaw: 
Instead of a smattering of German 
soldiers, the area around Arnhem 
is swarming with crack SS troops. 
Disaster ensues.  

 
The Deer Hunter (1978) 

The Deer Hunter was co-written 
and directed by Michael Cimino 
about a trio of steelworkers whose 
lives were changed forever after 
fighting in the Vietnam War. The 
three soldiers are played by Rob-
ert De Niro, Christopher Walken,  
and John Savage, with John      
Cazale and Meryl Streep, playing 
supporting roles.  

The story takes place in Clairton, 
Pennsylvania, a working-class 
town south of Pittsburgh, and in 
Vietnam. 

The film won five Academy 
Awards.  

 
Apocalypse Now (1979) 

Fans of director Francis Ford 
Coppola know this to be his last 
fully realized work. 

In Vietnam in 1970, Captain 
Willard (Martin Sheen) takes a 
perilous and increasingly halluci-
natory journey upriver to find and 
terminate Colonel Kurtz (Marlon 
Brando), a once-promising officer 
who has reportedly gone rogue. 
In the company of a Navy patrol 
boat filled with street-smart kids, 
a surfing-obsessed Air Cavalry 
officer (Robert Duvall), and a 
crazed freelance photographer 
(Dennis Hopper), Willard travels 
further and further into the heart 
of darkness. 

 
Platoon (1986) 

Chris Taylor (Charlie Sheen) 
leaves his university studies to 
enlist in combat duty in Vietnam in 
1967. Once he's on the ground in 
the middle of battle, his idealism 
fades. Infighting in his unit between 
Staff Sergeant Barnes (Tom Beren-
ger), who believes nearby villagers 
are harbouring Viet Cong soldiers, 
and Sergeant Elias (Willem Dafoe), 
who has a more sympathetic view 
of the locals, ends up pitting the 
soldiers against each other as 
well as against the enemy. 

The movie was written and        
directed by Oliver Stone, who 
fought in Vietnam. 

 
Full Metal Jacket (1987) 

Stanley Kubrick's film concen-
trates on a group of raw Marine 
volunteers. The first half details the 
volunteers' harrowing boot-camp 
training under the profane, power-
saw guidance of drill instructor 
Sgt. Hartman (R. Lee Ermey).  

Part two takes place in Nam, as 
seen through the eyes of the now 
thoroughly indoctrinated marines.  

 
Schindler's List (1993) 

Steven Spielberg's film stars 
Liam Neeson as Oskar Schindler, 
a German businessman in Poland 

who sees an opportunity to make 
money from the Nazis' rise to power.  

A remarkable work by any stan-
dard, this searing historical and 
biographical drama is about a Nazi 
industrialist who saved some 1,100 
Jews from certain death in the 
concentration camps. Marked by 
a brilliant screenplay, and three 
staggeringly good lead perform-
ances (Neeson, Ben Kingsley and 
Ralph Fiennes) and an attitude 
toward the traumatic subject matter 
that is both passionately felt and 
impressively restrained, this is the 
film that won over audiences and 
critics alike and went on to win 
seven Oscars including Best Film 
and Best Director. 

Principal photography took place 
in Kraków, Poland, over the course 
of 72 days in 1993.  

 
Saving Private Ryan (1998) 

Steven Spielberg's WWII drama 
weds an intimate story to the 
sweep of history. 

Captain John Miller (Tom Hanks) 
takes his men behind enemy lines 
to find Private James Ryan, whose 
three brothers have been killed in 
combat. Surrounded by the brutal 
realties of war, while searching for 
Ryan, each man embarks upon a 
personal journey and discovers 
their own strength to triumph over 
an uncertain future with honour, 
decency and courage. 

 
The Thin Red Line (1998) 

Directed by Terrence Malick, the 
film is an adaptation of James Jones' 
1962 novel about the battle for 

Guadalcanal and how war reveals 
the compassion and violence within 
nature itself. Breath - taking shots 
of grass, trees and birds compete 
with equally stunning vistas of 
men lunging into the slaughter of 
combat. Wall-to-wall voiceovers 
ruminate about evil and love while 
the on-screen actors play out 
variations on the same.  

 
Downfall (2004) 

Charting the last 10 days of 
Hitler's life, from his 56th birthday 
on April 20th, 1945 to his suicide on 
April 30th, the film uses multiple 
characters to show the chaos of a 
country coming apart at the seams, 
from Hitler's henchman under the 
streets of Berlin, to the soldiers 
and civilians fighting and dying as 
the Soviet Army ravaged the city 
above. 

Downfall takes place almost 
entirely inside the bunker beneath 
Berlin where Hitler and his inner 
circle spent their final days, and 
died. It ventures outside only to 
show the collapse of the Nazi     
defense of Berlin, the misery of the 
civilian population and the burning 
of the bodies of Hitler, Eva Braun, 
and Joseph and Magda Goebbels.  

The film was based in part from 
Traudi Junge’s true story, from 
her memoirs, Until the Final Hour. 

 
Valkyrie (2008) 

A proud military man, Col. Claus 
von Stauffenberg (Tom Cruise) is 
a loyal officer who serves his 
country all the while hoping that 
someone will find a way to stop 

Hitler before Europe and Germany 
are destroyed. Realizing that time 
is running out, he decides that he 
must take action himself and joins 
the German resistance. Armed with 
a cunning strategy to use Hitler's 
own emergency plan - known as 
Operation Valkyrie - these men plot 
to assassinate the dictator and 
over-throw his Nazi government 
from the inside. With everything in 
place, with the future of the world, 
the fate of millions and the lives of 
his wife and children hanging in 
the balance, Stauffenberg is thrust 
from being one of many who     
oppose Hitler to the one who must 
kill Hitler himself. 

 
The Captain (2017) 

Based on a true story - a        
German army deserter finds a 
Nazi captain's abandoned uniform 
during the final weeks of World 
War II. Emboldened by the auth-
ority it suddenly grants him, he 
amasses a band of stragglers 
that cedes to his every command. 
Citing direct orders from Hitler 
himself, he soon takes command 
of a camp that holds German sol-
diers accused of desertion - and 
begins to dispense harsh justice. 

The Captain makes chillingly 
persuasive points about the dark 
side of human nature - and under-
scores how little certain tendencies 
ever really change. 

 
Source: timeout.com,                
rottentomatoes.com,              
pastemagazine.com, 

ranker.com and variety.com 

War films
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Promising 
Young Woman 

 
Carrey Mulligan delivers the 

performance of her career in 
this fantastic film and deserves 
her Oscar nomination as the 
eponymous heroine. But the real 
revelation is Emerald Fennell 
whose highly original screenplay 
and inventive direction are also 
nominated for Academy Awards. 
It is an amazing achievement 
for a British character actress to 
make such a remarkable direc-
torial debut. She tells the story 
of Cassie, a promising young 
woman with a bright future until 
certain events in her life force 
her to change direction….  

The joy of watching this        
unpredictable film is best not to 
know too many details about 
the plot. Cassie works as a  
barista at a coffee shop and still 
living with her parents. She is 
out every night frequenting bars 
and clubs but with a purpose…  

Mulligan is utterly mesmerising 
as the smart protagonist deter-
mined to exorcise her demons 
from her past at any cost. The 
hand-picked cast also includes 
Bo Durnham as Ryan, the       
sensitive man she meets where 
she works. He is the only man 
that Cassie begins to date in 
years, and she even brings him 
home to meet her parents.  

An incredible joy from begin-
ning till end and unmissable! 

 

True Mothers 

Acclaimed Japanese film-
maker Naomi Kawase brings to

 

the screen a beautifully sensitive 
film about motherhood and 
adoption in modern day Japan.  

Satoko and her husband try 
hard to have a baby but in vain 
and eventually decide to adopt 
a baby from Baby Baton, an      
organisation based on a small 
island near Hiroshima. Their 
loving boy begins kindergarten 
when a young woman claiming 
to be the child’s biological 
mother enters the scene…  

The intelligent screenplay 
plays with time while the action 
is seen from different perspec-
tives and the result is an utterly 
compelling drama superbly       
directed and acted. 

 

The Reckoning 

Neil Marshall sets the action 
of his latest chiller during the 
Great Plague in 1665 in a script 
co-written by him and his leading 
lady Charlotte Kirk amongst 
others.  

Kirk plays Grace Haverstock, 
a young widow who struggles to 
make ends meet following her 
husband Joseph’s (Joe Anderson) 
suicide. He is the latest victim of 
the plague and soon after Grace 
is imprisoned falsely accused of 
being a witch…  

The intriguing story which      
recalls Vincent Price’s WITCH-
FINDER GENERAL boasts 
strong production values even 
though Grace’s wardrobe and 
make up, especially during the 
prison scenes, bear no reality 
to the situation. 

 

I’m Not In Love  
I remember enjoying Col 

Proctor’s debut feature  SOME-

ONE ELSE at the Edinburgh 
Film Festival back in 2006. 
Another likeable rom com which 
tells the story of Rob (Al Weaver) 
a man in his late thirties who 
begins to reconsider his relation-
ship with Marta (Cristina Cata-
lina) when she expresses her 
deep desire to have a baby…  

Weaver is persuasive as the 
man on the verge of a mid-life 
crisis and his scenes with his 
mother (Tessa Peake Jones)       
in restaurants are particularly     
entertaining.  

 

Last Call 

The action of Paolo Pilladi’s 
uneven debut feature takes place 
in Philadelphia and follows the 
story of Mick (Jeremy Piven), a 
real estate developer who returns 
to his old neighbourhood for a 
business proposal but is in a  
dilemma whether to demolish or 
resurrect his family’s beloved 
bar… 

It may be a bit rough around 
the edges but quite watchable 
thanks to Cathy Moriarty’s striking 
presence as a Melina Mercouri 
kind of Greek matriarch.  

 
Effie Gray  

A welcome re-issue of Emma 
Thomson’s penned period drama 
which was made in 2014 and 
directed by acclaimed television 
director Richard Laxton.  

The true story of Effie Gray, 

the 19-year-old girl from the 
North of England, who begins a 
life with the elite London Victori-
an society after she marries art 
critic John Ruskin (Greg Wise). 
But their marriage is loveless, 
and the unfortunate Mrs Ruskin 
finds some kind of escape when 
she befriends Pre-Raphaelite 
painter John Everett Millais (Tom 
Sturridge) … 

The film boasts careful pro-
duc-tion values and a stellar 
cast relishing Thomson’s smart 
dialogue. Fanning’s sensitive 
portrayal of the young protago-
nist is also quite notable. Worth 
re-discovering! 

 
I BLAME SOCIETY: A         

personal project for writer/          
director Gillian Wallace Horvat 
who also plays an aspiring film-
maker determined to shock with 
her new documentary where she 
wants to kill on camera her best 
friend’s hideous girlfriend… 

It is a fun idea for a dark 
comedy but unfortunately it is 
devoid of laughs and Horvat’s 
character is even more annoying 
than the people she wants to    
exterminate for her precious film 
project.  

The first half is quite dull but 
thankfully the pace picks up 
once the body count escalates!  

 
HENRY GLASSIE -         

FIELDWORK: Pat Collins’s 
fascinating documentary cele-
brates the work of Henry Glassie, 
the American folklorist and       
ethnologist, whose passion for 
his work takes him across the 
globe. Now Collins tries to        
retrace some of Glassie’s steps 
and lets his camera witness the 
work of potters, sculptors, and 
painters amongst others in  
Brazil, Turkey, and Southern 
States of America.  

A hypnotic experience! 
 
GROUNDSWELL: Johnny 

Cogan’s urgent documentary 
follows a group of activists as 
they fight against fracking        
(hydraulic fracturing) in Ireland.  

It was filmed over ten years 
and the activists’ struggle con-
tinues for many years before 
they begin to get support from 
global anti-fracking protestors 
like Mark Ruffalo, who speaks 
passionately and eloquently about 
the movement, while the big 
corporations try to justify their 
actions. Essential! 

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

George Savvides 

When you are constant-
ly in the spotlight  
with an increasingly      

prurient public switched on 24/7, 
living a life of privacy and quietly 
going about your business is 
difficult. Egged on by online 
avarice and social media plat-
forms that encourage splurges 
of misinformation being a 
newsworthy person must be 
hell. It brings to mind the wit of 
Kenneth Williams who memo-
rably quipped when playing 
Julius Caesar in Carry On Cleo, 
“Infamy, infamy, they’ve all got 
it in for me!” Some people love 
the spotlight and others run a 
mile. 

By all accounts, and there 
have been countless during the 
past week, Prince Philip, Duke 
of Edinburgh, was a man who 
preferred being in the back-
ground getting stuff done while 
remaining the “strength and 
stay” of his wife, Queen Eliza-
beth II.  

Born into the Greek and       
Danish royal families on the  
island of Corfu, he was soon 
claimed by many of our parents’ 
generation as “one of us.” That 
somewhat tenuous link was 
part of childhood conversations 
in our household though my 
mother affectionately referred 
to him, and I use a watered 
down printable version, as “the 
Greek with a wandering eye.” 
It should be said that any such 
womanising implications were 
never substantiated. A photo-
graph of Elizabeth and Philip 
on their wedding day adorned 
our fragile hardboard wall along-
side an illuminated picture of 
Jesus.  

Be you royalist or republican, 
one must say his life was      
certainly full and lived. His family 
background was difficult but 
his stoicism and fortitude drilled 
into him from a young age meant 
that he just “got on with things.” 
He carried out more than 22,000 
solo engagements, had a great 
interest in science and techno-
logy, the environment and wild-
life and his various charitable 
ventures highlighted by the Duke 
of Edinburgh awards.  

President Joe Biden described 
him as “a heck of a guy” who was 
also infamous for his apparently 
gaffe ridden use of inappropriate 
language. Described by some 
as bons mots they were much 
more about having a position 
of privilege and being able to 
get away with it. During the 
weekend TV coverage, various 
interviewees who knew him well 
laughed them off as “delibera-
tely provocative” to get a reac-
tion. If that were the case we 
should excuse Trump et al.  

The Duke of Edinburgh      
carried out his last formal duty 
in 2018 at the tender age of 96 
after which he joked: “I’ve 
done my bit, I want to enjoy 
myself now.” His funeral will 
be a private family affair. 

Another man who apparently 
prefers privacy to publicity, 
especially right now, is David 
Cameron, one time Prime Min-
ister and more recently lobbyist 
for Greensill Capital before its 
recent collapse.  

Lex Greensill is founder of 
the company and was also a 
senior advisor to Mr Cameron 
when we was the Number Ten 
incumbent. Mr Greensill even 
had his own office there. In 
among the many revelations 
that have come to light about 
their relationship it has now 
emerged that Mr Cameron  
actively lobbied current govern-
ment ministers on behalf of 
Greensill Capital. The long term 
success of the company was 
of great interest to Mr Cameron 
as he was in line to profit to 
the tune of £22m from an      
employee benefit trust regis-
tered in Jersey.  

The cynics among you may 
think what’s new, cronyism 
has existed in all governments 
throughout history and this is no 
better or worse than previous 
misdemeanours. Maybe so but 
in this case Greensill were also 
trying to win contracts during 
the worst crisis in Britain since 
World War II at a time when 
the government were handing 
out billions of pounds for a 
whole range of contracted in 
services.  

Apart from contacting the 
Chancellor Rishi Sunak, Mr 
Cameron also met Health 
Secretary Matt Hancock for a 
“private drink.” Greensill was 
also there. After which NHS 
Shared Business Services   
announced a pilot scheme with 
Earnd, a company owned by 
Greensill. That “private” drink 
may well have paid dividends. 
Mr Cameron has  now broken 
his silence. The next few weeks 
could be interesting.  

Bringing cheer in dismal 
times are two other government 
ministers. To spare their blushes 
I will leave them anonymised. 
During a question and answer 
radio programme this particular 
one, in response to another 
panellist, told her to stop using 
so much hyperbole, pronounced 
“hyper bowl.” The other, on a 
morning radio show, agreed 
with the questioning journalist 
by confirming he had “put his 
finger on the nail.” Both may 
now require a period of private 
reflection. 

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

Matters  
of privacy 
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It’s recently been brought to 
the forefront how some 
people seem to have a lack 

of respect in others peoples’ 
space and what is acceptable 
for them. It may sound insigni-
ficant to some, but showing 
someone a lack of respect can 
affect their wellbeing.  

Before the current pandemic 
crisis, if a person who didn't 
know another stood too close  
to them, we would say that the 
person was too close in our 
space.  

Everyone has their own 
boundaries that works for them 
as an individual, other people 
need to accept their particular 
boundaries and act accordingly. 
Is it ok just because a man      
and woman are friends, work 
together or introduced through 
associates, to slap the other 
person’s derriere or grope them 
in any way, shape or form?  
One would probably say it is  
not acceptable if it is not with 

pre-consent and with a go ahead 
signal, in fact, in reality we know 
nowadays it can be considered 
as intimidating harassment.      
So pretty much anything that      
is done without pre-consent       
between people would be      
considered as harassment at 
its minimum with lawsuits.  

Similarly, as we all gradually 
come out in the different phases 
of lockdown, some people may 
not pre-consent or feel comfort-
able to get close, hug or kiss. It 
is their right if they don't want 
to, and of course it is right       
and with respect that another 
accepts and acts in an appro-
priate manner to the other       
person’s wishes.  

Just because a person does 
not agree or have the same 
view on any subject area, be it 
morals, standards, faith and      
religious beliefs where ideas 
may vary, it is important to        
respect another person's faith, 
beliefs and boundaries.  

If one chooses to drink wine 
or any alcohol, whether another 
may approve or not, so long as 
it doesn't interfere with another 
person by causing them harm 
with verbal mental and physical 
abuse. If someone were to 
swear continuously, run down 
your faith, you have the right to 
say how you feel; if they do not 
respect your wishes then you 
have the right to remove your-
self from their presence or  
company in the future.  

It is your right and action 
command, as you demand to 
be respected for your choices. 
So stand up for what your      
margin perimeter of tolerable 
acceptance is to be, make sure 
it is known and do not allow it to 
proceed any further. Stopping 
the other person’s actions is not 
easy when they don't have the 
same thoughts and values, so 
you have to make it clear that 
you are not amused by their  
behaviour and will not tolerate 

it. If you don't, you are giving 
others the reign to do what they 
want, and also see how much 
they can get away with, almost 
like it is a fun and/or a game of 
power.  

With the new social distan-
cing and acceptable elbow 
hugs, the old handshakes, hugs 
and kisses of interaction may 
have now gone out the window 
and are now limited.  

The history of the handshake 
goes as far back to the 5th    
century BC in Greece. It was a 
symbol of peace, that showed 
neither person was carrying a 

weapon, so it was part of what 
Greeks naturally did and still do 
today. To suddenly ban all is  
difficult, but remember, when 
we do all venture out again, 
check what may be comfortable 
for the other person. You don't 
need to ask for a pre-signed 
contract, but a pre-agreeing 
verbal consent is the new          
respectful normal. 

Whatever upsets you, if you 
believe it is disrespectful, it 
means it has affected your  
well-being as it continues to 
manifest those past actions and 
thoughts with overprocessing in 

the mind, causing stress.  
Respect is earned, not only 

by others but by respecting 
oneself. If you respect yourself, 
you should take control and 
request for others to respect 
you too. 

Don't allow another to disrupt 
your harmony or dull your      
sparkle. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Respect your wellbeing

Cooking with Loulla Astin 
Δίχρωμος Χαλβάς / Two-Tone Halva

This simple dessert, which 
goes back to the travels 
of Alexandra the Great,  

is also known as Χαλβάς Της  
Νοικοκυράς (housewife’s Halva) 
because it is made with semo-
lina, not tahini. The pudding is 
made with common ingredients 
which existed, and still do, in 
every household in a Greek 
and Cypriot home.  

During Lent, especially            
before Easter and Christmas, 
Halva (plural Halvathes) is often  
prepared using olive oil or       
vegetable oil. The formula for 
making Halva is counting 1, 2, 
3, 4…. 1 cup of oil, 2 cups of 
semolina, 3 cups of sugar and 
4 cups of liquid (water, grape 
juice or milk). 

 
Ingredients: 

One large mould  
1 cup olive oil (or a little bit 

less), or light vegetable oil  
2 cups course semolina or 

mix fine and course together 
3 cups sugar (or a bit less if 

you prefer) 
4 cups water  
50g (2oz) blanched almonds 

or pine kernels (optional)  
1/2 tsp ground cinnamon  
1 cinnamon stick 
4 whole cloves  
Thick peel from 1 orange or 

lemon 
2 tbsp rosewater 
2 tbsp Cocoa powder  

For topping or decoration: 
Ground cinnamon 
 

Method: 
Place the sugar in a saucepan 

with the water, cinnamon stick, 
gloves and lemon or orange rind 
and bring to the boil. Simmer 
for 5 minutes. Remove the spices 
and lemon rind from the syrup, 
add the rosewater and allow to 
cool a little. 

Meanwhile, put the oil in a 
deep, heavy bottom saucepan 
over a medium heat. When the 
oil is hot, turn the heat to low and 
add the nuts if you are using 
them, mix well, then gradually 
add the semolina, stirring conti-
nuously until the semolina and 
almonds turns light golden, and 
mix in the ground cinnamon. 

Gradually start adding the 
syrup into the semolina - take 

care, the semolina will bubble 
and splash. Stir constantly with 
a large-handle wooden spoon 
over low heat, until the liquid        
is absorbed and comes away 
from the sides of the saucepan, 
then remove from the heat. 

Divide the mixture into bowls 
and stir the cocoa powder into 
one of them. Spoon the cocoa 
semolina into a 1.5 litre (2 ½ 
pints) fluted mould ring, then 
the plain semolina Halva on top. 
Flatten the top with the back of 
a spoon. 

Allow to cool for approximately 
1 hour, then place in the refrige-
rator and allow to set before 
turning out from the mould. 

Dust with cinnamon all over. 
You can also decorate with 
toasted almonds or pine nuts 
before serving. 

Enjoy! 
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KOPA League

Komi Kebir started the part 2 of 
the KOPA League on the right 
track with a great 2-1 win over 
Omonia to return to the top spot 
and they did it in style they were 
losing 1-0 and fought back late 
in the second half to score two 
goals that was enough to win 
the game. 
Omonia started well when a 
scramble in the Komi Kebir 
goalmouth resulted in the ball 
falling into the path of Harry Ky-
prianou photo bottom who shot 
from the edge of the box the 
Komi Kebir goalie saved it 
palming the ball onto the post 
but it rebounded back towards 
the net and the linesman ad-
judged it to have gone over the 
line. 
Komi fought back late in the 
game with their goals coming 
from Julian after some great tick 
tock football from Komi. The 
second came when Andrew 
Procopiou crossed it for Ra-
maya to head home and their 
eyes must be firmly on the 
championship at this rate. 
Anorthosis beat Pantel 3-1 with 
their goals coming from Andrew 
Alkiviades, Danny Coolridge 
and Andre McCollins and Patel 
reduced the score to 3-1 with a 
penalty from Harney. 

Panathinaikos were fast of the 
starting line 3-0 up and coasting 
it at 3-0 up.For Omonia it was a 
slow start and mistakes were 
duly punished as they found 
themselves 3-0 down before 
getting themselves back into the 
match before eventually losing 
out 5-3.Panathinaikos goals 
were scored by Zack Urbarri 2, 
Anthony Constantinou, Andrew 
Yiasoumi and Manthi. Omonia 
goals were scored by debutant 
Andreas Kyprianou, Nick Gre-
goriou and Demitris Christodou-
lou. 
Scintillating debuts for new 
signings George Latayaa, Char-
lie Georgiou and Harrison Geor-
giou for Akanthou versus 
Cinar.Akanthou took some time 
finding their feet as an experi-
enced Cinar side made the 
most of their advantage starting 
a week earlier. Early chances 
for Cinar who couldn’t convert 
set the tempo for the match as 
this snapped Akanthou well and 
truly awake. It wasn’t long be-
fore Akanthou took the lead and 
began to dictate the game, at-
tacking at will and Cinar near 
powerless to stop the Akanthou 
bombardment. HT 0 – 4.Second 
half saw much of the same as 

Akanthou enjoyed most of the 
possession and the lions share 
of the chances. The physicality 
of the match still very much at 
the forefront saw a few yellow 
cards being brandished for both 
sides, however, the game 
played in excellent spirit until 
the final whistle. FT 1 – 6. Akan-
thou eyes firmly fixed on the 
task at hand and Cinar will be 
scratching their heads after that 
one! The Akanthou goals came 
from George Latayya 2, Harri-
son Georgiou 2, Brandon Dujon 
and Ino Rodriguez Martin to 
give their team a 6-1 win. 
HARRY

Komi Kebir league leaders

Olympiakos Greece  
Super League Champions 
Olympiakos has mathematically 
clinched its second consecutive 
title in the Super League, and 
46th overall in the Greek top 
flight, after beating Panathinai-
kos on Sunday while Aris suf-
fered a home reverse to AEK. 
In an action-packed Derby of 
the Eternal Rivals in Piraeus, 
Olympiakos came from behind 
to beat Panathinaikos 3-1 on 
Sunday and create an unassail-
able lead of 22 points at the top 
of the table, with seven games 
left to play. 
Panathinaikos took the lead 
with a Federico Macheda pen-
alty just after the half-hour point, 
but substitute Ahmed Hassan 
equalized in the first-half injury 
time. It was only after Panathi-
naikos was left with 10 men, 
through the second yellow card 
shown to Achilleas Pougouras, 
that Olympiakos managed to 
edge ahead with Hassan again, 
before Bruma put the icing on 
the cake with the last kick of the 
game. 
Olympiakos has reached 76 
points, with Aris on 54 after it 
went down 3-1 at home to AEK. 
The Yellows of Athens led 3-0 
from the 37th minute, with pen-
alty kicks by Muamer Tankovic 

and Karim Ansarifard and a goal 
by Stavros Vassilantonopoulos, 
before Aris scored a consolation 
goal via Daniel Mancini in the 
second half. 
AEK has joined PAOK on 51 
points, as PAOK drew 1-1 at As-
teras Tripolis. The Thessaloniki 
club led with Karol Swiderski, 
but Asteras drew level courtesy 
of Juan Munafo to reach 44 
points, five less than fifth-placed 
Panathinaikos. 

In the playouts on Saturday, 
Larissa scored a stunning 1-0 
triumph at Atromitos to come off 
the bottom of the table, where 
Panetolikos has now dropped 
due to its 3-1 loss at Volos. 
OFI snatched a precious 0-0 
draw at Apollon and is three 
points above Panetolikos, with 
one team going straight down 
and another facing a relegation 
playoff with the Super League 
2 runner-ups.

Community Youth Football

New Salamis kick off after lockdown

A return to football for AEK U12’s

Omonia Youth U11 girls return to action too

Omonia Youth U10 Whites happy to return to playing football

Omonia Youth U13 Green back to playing football
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Fixtures  
Friday 16th April 2021 
Premier League 
Everton v Tottenham Hotspur 20:00 Sky Sports  
Saturday 17th April 2021 
Vanarama National League 
Barnet v Aldershot 12.30pm 
Premier League 
Newcastle United v West Ham United 12:30 Sky Sports  
Wolves v Sheffield United 20:15 Sky Sports  
FA Cup Semi Final 
Chelsea v Man City 17:30 BBC One 

Sunday 18th April 2021 
KOPA League 
Olympia v Anorthosis 10.15am 
Omonia v Pantel 1.30pm 
Omonia Youth v Nissi 12.00pm 
Premier League 
Arsenal v Fulham 13:30 Sky Sports  
Man Utd v Burnley 16:00 Sky Sports  
FA Cup Semi Final 
Leicester City v Southampton 18:30 BT Sport 
Monday 19th April 2021 

Premier League 
Leeds United v Liverpool 20:00 Sky Sports  
Tuesday 20th April 2021 
Vanarama National League 
Boreham Wood v Barnet 19.45pm 
Premier League 
Chelsea v Brighton 20:00 Sky Sports  
Wednesday  21st April 2021 
Premier League 
Tottenham Hotspur v Southampton 18:00 Sky Sports  
Aston Villa v Man City 20:15 Sky Sports 

Ten man Leeds United shock Manchester 
City in their tracks for the Premier League 
title with a devastating display

Omonia still on top in 
Cyprus

Adama Traore struck a stop-
page-time winner for Wolves as 
Fulham’s hopes of remaining in 
the Premier League suffered 
another significant blow. 
Stuart Dallas scored an injury-
time winner as 10-man Leeds 
United beat runaway leaders 
Manchester City at Etihad Sta-
dium. Dallas gave the visitors a 
surprise lead three minutes be-
fore the break with a low shot 
that went in off the inside of a 
post. However, the dismissal of 
skipper Liam Cooper for a 
tackle on Gabriel Jesus before 
the opening period was over ap-
peared to have given the vis-
itors an impossible task. 
City predictably dominated the 
second period but were made 
to wait until the 76th minute for 
their equaliser, when Ferran 
Torres drove home his first Pre-
mier League goal since De-
cember. Instead of City com-
pleting a triumphant comeback, 
however, it was Leeds who 
came up with the winner as Dal-
las ran on to Ezgjan Alioski’s 
through ball before sending a 
shot past Ederson from the 
edge of the area. 
Chelsea roared back into fourth 
spot in the Premier League as 
Christian Pulisic scored twice in 
an impressive 4-1 victory at 
London rivals Crystal Palace on 
Saturday. After boss Thomas 
Tuchel’s long unbeaten run 
since taking charge ended 
abruptly against West Brom-
wich Albion last week, Chelsea 
responded in emphatic fashion. 

Kai Havertz punished some 
sloppy defending to give Chel-
sea an eighth-minute lead and 
Pulisic doubled their advantage 
two minutes later with a power-
ful finish. Chelsea totally dom-
inated the first half and went 3-
0 up on the half hour with a Kurt 
Zouma header. Palace did im-
prove after the break and Chris-
tian Benteke’s header gave 
them a lifeline but Pulisic made 
the points safe with a close-
range finish after 78 minutes. 
Ollie Watkins gave Villa the 
lead, before Mohamed Salah 
equalised with Liverpool’s first 
goal in open play at Anfield in 
2021 – and Alexander-Arnold 
curled home from 20 yards in 
the final minute. Alexander-Ar-
nold, 22, was at fault for one of 
Real Madrid’s goals in their 3-1 
win in the Champions League 
quarter-final first leg on Tues-
day. His goal against Villa was 
only his second of the season 
– coupled with six assists. Last 
season he scored four and set 
up 15. 
Manchester United underlined 
their ‘comeback kings’ tag by 
recovering from a first-half def-
icit to beat Tottenham Hotspur 
3-1 on Sunday and cement their 
place in the Premier League’s 
top four. But they responded to 
going behind to Son Heung-
min’s opener to win 3-1 with 
goals by Fred, Edinson Cavani 
and Mason Greenwood. Victory 
‘narrowed’ Manchester City’s 
lead to 11 points but more im-
portantly for United they are 

nine points above fifth-placed 
Chelsea with seven games re-
maining. 
West Ham maintained their au-
dacious assault on a Cham-
pions League berth with a 3-2 
home win over third-placed 
Leicester City, having taken a 
3-0 lead for the third successive 
game.Jesse Lingard’s double, 
taking his total since arriving on 
loan from Manchester United to 
eight, and Jarrod Bowen’s goal 
just after halftime made it 3-0. 
But just as against Arsenal, who 
hit back to draw 3-3 last month, 
and Wolverhampton Wanderers 
in midweek when West Ham 
hung on for a 3-2 win, they gave 
manager David Moyes a fright. 
Kelechi Iheanacho scored twice 
for Leicester but West Ham 
hung on to move back into 
fourth place with 55 points from 
31 games, two ahead of Chel-
sea and three ahead of Liver-
pool. 
Sheffield United’s 3-0 home de-
feat by Arsenal left them on the 
cusp of relegation. They are 18 
points behind the safety zone 
with seven games remaining. 
But Newcastle United took a 
massive step towards ensuring 
their survival as they came from 
a goal down to beat Burnley 2-
1 on Sunday — a result that put 
them six points above third-
from-bottom Fulham, having 
also played a game less. 
Burnley had led through an 
18th-minute goal from Czech 

striker Matej Vydra but French-
man Allan Saint-Maximin came 
off the bench to turn the game 
around for Newcastle. Two mi-
nutes after coming on Saint-
Maximin set up Jacob Murphy 
for an equaliser, then claimed 
victory for Newcastle with a bril-
liant solo goal. 
West Bromwich Albion beat 
Southampton 3-0 in convincing 
fashion in the Premier League 
on Monday as Sam Allardyce’s 
side look to salvage their top 
flight survival hopes in the home 
stretch of the season. But West 
Brom were not to be denied in 
the first half and when Saints 
goalkeeper Fraser Forster 
brought down Matheus Pereira 
in the box, the Brazilian mid-
fielder made no mistake in dis-
patching the penalty. 
West Brom doubled the lead 
three minutes later when Danny 
Ings’ sloppy back pass under 
pressure was intercepted by 
Diagne and the Senegalese 
striker crossed the ball to the 
back post where Phillips came 
sliding in find the back of the 
net. 
Brighton and Everton battle out 
dull 0-0 draw 
Brighton & Hove Albion and Ev-
erton fought out a 0-0 draw in a 
dour Premier League clash on 
Monday after neither side man-
aged to create any clear-cut 
chances with defences dom-
inating at the Amex stadium.

Cavani Man Utd hero

Omonia are still riding high in 
Cyprus top of the table pleasing 
their Norwegian manager Hen-
ning Berg after a 2-0 win over 
Olympiakos their goals coming 
in the 24th minute from Marko 
Scepovic in the 24th minute and 
Marinod Tzionis in added time. 
It leaves Omonia on top of the 
play off tables on 69 points fol-
lowed by AEL on 68 point and 
Apollon are on 66 points. 
Second placed AEL beat AEK 
in Larnaca with a late goal in 
the 84th minute from Danilo 
Sousa Campos to give them a 
1-0 win a nd keep them in sec-
ond place and in the running for 
the Championship. 
Anorthosis under the helm of 
Ketsbaia gave Apollon a fright 
by leading 1-0 from the 54th mi-

nute with a goal from Torniike 
Okriashvili in the 59th minute 
and it was looking like a win for 
Anorthosis until Apollon equal-
ised in the dying minutes with 
an added time goal from Wilde 
Donald Guerrier. 
In the relegation play offs Apoel 
beat Paralimni with the onbly 
goal of the game 1-0 with their 
goal coming from Stavros Gav-
riel. 
Pafos beat Ermis Aradippou 3-
1 their goals coming from Kevin 
Berigaud 19th and 40th minute 
and Rushian Hepburn Murphy 
88th minute and Ermis scored 
in added time through Stylianos 
Panteli. 
Doxa drew with Nea Salamina 
0=0  and Karmiotissa lost to 
Ethnikos Achna 4-2,

Omonia still on top in Cyprus

Second placed AEL
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Μαρία Ολύμπιου 
(Από τον Άγιο Ηλία, Αμμόχωστος)  

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της  
αγαπημένης μας μητέρας Μαρίας (Μαρούλλα)  
Ολύμπιου που απεβίωσε στις 4 Απριλίου. 

Αφήνει πίσω του τον γιο της Βασίλη, κόρη Ντόρα, 10  
εγγόνια και 2 δισεγγόνια. Η Μαρία μετακόμισε στο  
Λονδίνο το 1948 όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον  
αείμνηστο σύζυγό της Απόστολο. Ήταν μια κυρία που 

αγαπούσε, αλλά και η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι 
της την αγαπούσε και σεβόταν. Η κηδεία θα γίνει στις  

20 Απριλίου.  Λόγω του περιορισμού Covid-19, δυστυχώς 
μόνο προσκεκλημένοι από την οικογένεια θα μπορούν να 
παρευρεθούν. Λουλούδια μπορούν να  σταλούν στα  
γραφεία κηδειών "Demetriou & English" 131-133  

Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG.  
Το αργότερο μέχρι τις 17:00 στις 19 Απριλίου 2021.  
Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε εισφορές στη  
φιλανθρωπική οργάνωση Fundraiser που έχει  
συσταθεί στη μνήμη της Μαρίας Ολυμπίου. 

https://www.gofundme.com/f/in-memory-of-maria-
olympios?fbclid=IwAR34W8lW_3D_yIdSEbqjNXx6fQ9

itrv59cOCFKVjPQoCctK5JCFVXacqE6M

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

04.04.1928 - 04.04.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Χριστάκης Θεοδώρου 
(από το Ακρωτήρι, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christakis Theodorou 
(from Akrotiri, Cyprus)

Ο πολύ αγαπημένος πατέρας, που θα μας λείψει πολύ, Χριστάκης  
Θεοδώρου θύμα του Covid-19 απεβίωσε δυστυχώς στις 2 Απριλίου 2021 σε 
ηλικία 66 ετών στο UCLH. Αφήνει  πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Πάτρα,  

3 αγόρια, τον  Αντώνη, Νίκο και Παύλο,  αδελφό, Λευτέρη και  ένα εγγόνι  
τον  Αλέξανδρο. Ο Χριστάκης γεννήθηκε στο Ακρωτήρι, Κύπρο το 1954. 

Ο πατέρας μας ήταν πολύ γνωστός σαν μέλος της  εκκλησιαστική επιτροπή 
για περισσότερα από 20 χρόνια, η πίστη του στον Θεό ήταν τόσο ισχυρή  

και διερωτόμαστε  γιατί τον πήρε τόσο νωρίς. 
Ο πατέρας μας ήταν  αιχμάλωτος πολέμου το 1974 σαν αποτέλεσμα της  
Τουρκική εισβολή και μεταφέρθηκε στην Τουρκία για κάποιο χρονικό  

διάστημα. Στην ανταλλαγή αιχμαλώτων  ελευθερώθηκε  και επέστρεψε στην 
Κύπρο, στην συνέχεια το 1975 ήλθε στο Λονδίνο όπου γνώρισε την  

υπέροχη μητέρα μας Πάτρα (Παντρεμένοι για 42 χρόνια). 
 Ο Χριστάκης είχε  μια επιτυχημένη καριέρα στο BT για 31 χρόνια. 

Ο πατέρας μας βοήθησε τον καθένα και έβαζε πάντα την οικογένειά του 
πρώτα μπροστά. Πολλές καρδιές πληγωθήκαν, θα μας λείψει πολύ μέχρι να 

ξανασυναντηθούμε. Αναπαύσου εν ειρήνη μπαμπά. 

Our very much loved and missed dad Christakis Theodorou Victim of 
Covid-19 sadly passed away on 2nd April 2021 age 66 at UCLH. It’s 

heartbreaking to say he Leaves his beloved wife behind Patra, 3 boys 
Anthony, Nick and Paul, 1 brother Lefteris, 1 Grandchild Alexander. 

Christakis was born in Cyprus Akotiri 1954.  
Our Dad was very much known in the church committee for more 

than 20 years his faith in God was so strong we struggle to think why 
he was taken like this so soon. 

Our Dad became a prisoner of war back in 1974. The Turkish  
Invasion and was taken to Turkey for some time which they then  

finally exchanged prisoners and our dad was returned back to Cyprus 
and made his way to London in 1975 where he met our lovely mum 

Patra (married for 42 years) and successfully had a career with BT for 
31 years. Our Dad helped everyone always put his Family first before 

himself. Many Hearts have been broken he will be forever missed 
until we meet again. May Life be internal Rest in Peace Dad.30.07.1954 - 02.04.2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ελένη Ιωάννου 
(από το Μαραθόβουνο)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Eleni Ioannou   
(from Marathovounou)

Ανακοινώνουμε δυστυχώς το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας,  
γιαγιάς και αδερφής μας, στις 4 Απριλίου 2021 σε ηλικία 78 ετών. Η Ελένη 
αφήνει πίσω 4 παιδιά, Χρυστάλλα, Γιάννη, Σούλα και Έφη, γαμπρό Πέτρο 
και συντρόφους Mem και Λούση, 16 εγγόνια, Ελένη, Ανδρέας, Νιο, Ανίτα, 
Τζένα, Νιο, Έλεν, Μάγια, Τία, Στεφάνι, Ιωάννα, Γιώτα, Ελένη, Χρίστο,  
Ελεάνα και Χλόη και 11 δισεγγόνια, αδελφό Χαμπή, αδελφές Νίκη και 

Φωτού και πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 στις 10πμ στην  

Εκκλησία Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, London N9 0LP. Δυστυχώς, 
λόγω των περιορισμών του Covid-19, μόνο η στενή οικογένεια και οι  

προσκεκλημένοι θα μπορούν να παρευρεθούν στην εκκλησία.  
Όσοι επιθυμούν να αποτίνουν φόρο τιμής είναι ευπρόσδεκτοι να  

παρευρεθούν στην ταφή (τηρώντας τους κανόνες κοινωνικής αποστάσης) 
που θα γίνει στις 11:30 π.μ. στο Chingford Mount Cemetery,  

121 Old Church Road, London E4 6ST. 
Θα υπάρχει κουτί για όσους θα ήθελαν να κάνουν εισφορά στο 

Alzheimer's Society εις μνήμη της Ελένης. 
Η μητέρα μας θα μας λείψει πολύ αλλά θα είναι για πάντα στις καρδιές,  

τις σκέψεις και τις προσευχές μας. 

We sadly announce the passing of our beloved Mum, Yiayia and sister 
on the 4th April 2021 aged 78. Eleni leaves behind 4 children Christalla, 

John, Soulla and Ephi, son in law Petro and partners Mem and Lucy, 
she also leaves behind 16 Grandchildren Eleni, Andreas, Neo, Anita, 

Jenna, Neo, Ellen, Miyah, Tia, Stephanie, Joanna, Yiota, Eleni, Christo, 
Eleana and Chloe and 11 Great Grandchildren, her brother Hambi, 

sisters Nikki and Photou and many loved relatives and friends.  
The funeral will take place on Friday 23rd April 2021 at 10am at  

St Demetrios Greek Orthodox Church, 2 Logan Road, London N9 0LP. 
Unfortunately, due to Covid-19 restrictions, only immediate family and 

those invited will be able to attend the church service. 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 11:30am at 

Chingford Mount Cemetery, 121 Old Church Road, London E4 6ST.     
There will be a donation box at the church and cemetery for those who 

would like to make a donation to the Alzheimer's Society in Eleni's memory.  
Mum will be missed dearly and is forever in our hearts,  

thoughts and prayers.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18.04.2021, στην 
Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown 
Road/Logan Road, London N9 0LP, το 16ον ετήσιο 
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής 
μας μητέρας και γιαγιάς Κατίνας (Κατερίνας) 
Θεοχάρους και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 
μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Όλοι μαζί την Κυριακή θα σου το ξαναπούμε 
πως πάντα σε σκεφτόμαστε, πάντα σε αγαπούμε. 

Θυγατέρες: Χρυσούλλα, Ελένη και Χαρούλλα, 
γαμπροί, εγγόνια, δισέγγονα 

 και λοιποί συγγενείς.

Κατίνα (Κατερίνα) Θεοχάρους
(Πέτρα Σολέας)

30.12.1942 - 04.04.2021

Τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητή-
ριά τους για το θάνατο του Δούκα του 
Εδιμβούργου εκφράζουν προς τη βασί-
λισσα Ελισάβετ με επιστολή του τα 
μέλη του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων. 
Όπως σημειώνουν στην επιστολή, «ως 
πρώην Πρίγκιπας της Ελλάδας και της 
Δανίας, γεννημένος στην Ελλάδα, ο 
Πρίγκιπας ήταν πάντα κοντά στις καρ-
διές μας». 
Επισημαίνουν δε τη συγκίνησή τους 
από την πρόσφατη ομιλία του διαδόχου 
Πρίγκιπα της Ουαλίας στην Αθήνα με 
αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από 
την Ελληνική Επανάσταση, κατά την 
οποία εξέφρασε την υπερηφάνεια του 
για την ελληνική κληρονομιά του. 

Προσθέτουν ότι ως αξιωματικός του 
Μεσογειακού στόλου της Βρετανίας, ο 
δούκας υπηρέτησε γύρω από την 
Κύπρο, τη Μάλτα και την Αίγυπτο, ενώ 
επισκέφθηκε τα βρετανικά στρατεύματα 
στην Κύπρο σε διάφορες περιπτώσεις. 
Στη συνέχεια τονίζουν την έμπνευση 
που αποτέλεσαν για πολλούς από αυ-
τούς ως μαθητές της Αγγλικής Σχολής 
στη Λευκωσία οι αξίες του προγράμμα-
τος Βραβείων του Δούκα του Εδιμ-
βούργου και οι προσκοπικοί σύλλογοι, 
που πρόσφεραν δεξιότητες ζωής και 
εμπλούτισαν τη γνώση τους με περιπε-
τειώδεις εμπειρίες. 
Επισημαίνουν παράλληλα το χιούμορ 
του και εκφράζουν ευγνωμοσύνη για τη 

μοναδική κοινωνική προσφορά του επί 
δεκαετίες υποστήριξης της βασίλισσας, 
κατά τη διάρκεια σχεδόν 74 ετών 
γάμου, με το καθήκον για τη χώρα 
υπέρ πάντων. 
«Υπηρέτησε τη χώρα του με πίστη και 
αφοσίωση, πάντα με ηγετικό τρόπο 
στην προστασία του περιβάλλοντος, τη 
φιλανθρωπία και τον αθλητισμό. Ένα 
πολυαγαπημένο μέλος της βασιλικής 
οικογένειας», καταλήγει η επιστολή την 
οποία υπογράφουν εκ μέρους της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβου-
λίου Βρετανοκυπρίων οι Μαρί Νίκολ-
σμπι και Δώρος Παρτασίδης.

Συλλυπητήρια επιστολή Κυπρίων της Βρετανίας στη βασίλισσα Ελισάβετ για το θάνατο του Φιλίππου



 29      | Πέμπτη 1 Aπριλίου 2021

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Δήμος Κουτσόφτας 
(από τις Μάντρες, Καρπασία)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Πετινού  
(από τον Άγιο Ανδρόνικο)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Petinou 
(from Ayios Andronikos)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Demos Koutsoftas 
(from Mandres, Karpasha)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού, Μιχάλη Πετινού που απεβίωσε το Σάββατο 6 Μαρτίου 

2021 σε ηλικία 75 ετών. Ο Μιχάλης αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μαρούλλα, τα 
4 παιδιά του Κούλλα, Νίκη, Μιχάλης και Μαρία, 5 εγγόνια και πολλούς  

αγαπητούς συγγενείς και φίλους.   
Ο Μιχάλης ήταν ένας ευγενικός και συμπονετικός άνθρωπος που θα λείψει 

από όλους όσους τον γνώριζαν. 
Η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 στις 12:30μ.μ. στην εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, Whightman Road, Hornsey N8 0LY. Λόγω 
των περιορισμών του Covid-19 δυστυχώς μόνο η στενή οικογένεια και άτομα 

κατόπιν πρόσκλησης θα μπορούν να παρευρεθούν στην εκκλησία. 
Οικογένεια και φίλοι που επιθυμούν να αποτίνουν τον σεβασμό τους, είναι  
ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν στην ταφή (με την τήρηση κοινωνικών   

 αποστάσεων) που θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του New Southgate, 
Brunswick Park Road, N11 1JJ περίπου στις 2:00 μ.μ.    

Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία και στο κοιμητήριο για όσους θα ήθελαν να 
κάνουν μια δωρεά προς υποστήριξη τις οικογένειας στη μνήμη του  

αγαπημένου μας Μιχάλη.   

It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved 
husband, father and grandfather on 6th March 2021 at the age of 75.  
Michael leaves behind his wife Maroulla, his 4 children Koulla, Niki, 

Michael and Maria, 5 grandchildren and many more much loved  
relatives and friends.  

Michael was a kind and caring man who will be sorely missed by  
everyone who knew him.   

The funeral will take place on Tuesday 20th April 2021 at 12:30pm at 
St John the Baptist Church in Wightman Road, Hornsey, N8 0LY.  

Due to Covid-19 restrictions, unfortunately only immediate family and 
those invited will be able to attend the church service. 

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 New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ at 
approximately 2:00pm.  

There will be a donation box at the church and the cemetery for those 
who would like to make a donation in support of the family in memory 

of our beloved Michael. 02.08.1945 – 06.03.2021

It is with a great sadness that we announce that 
Demos Koutsoftas from Mandres Karpasha sadly 
passed away on the 2nd April 2021 after a long 

illness at the age of 84.  
He leaves behind his wife Paraskevou,  

son Nicholas, daughter Helen 
 and granddaughter Samantha. 

 The funeral will take place on Tuesday, 27th April 
2021, at 12pm St. John The Baptist  

Wightman Road and the burial at Forest Park 
Cemetery Hainault at 2pm.

One night I dreamed a dream. 
As I was walking along the beach with 
my Lord. Across the dark sky flashed 

scenes from my life. 
For each scene, I noticed two sets of 

footprints in the sand, One belonging to 
me and one to my Lord. 

After the last scene of my life flashed  
before me, I looked back at the footprints 

in the sand. 
I noticed that at many times along the 
path of my life, especially at the very  

lowest and saddest times, there was only 
one set of footprints. 

This really troubled me, so I asked the 
Lord about it. "Lord, you said once I  

decided to follow you, 
You'd walk with me all the way. 

But I noticed that during the saddest and 
most troublesome times of my life, 

there was only one set of footprints. 
I don't understand why, when I needed 

You the most, You would leave me." 
He whispered, "My precious child, I love 

you and will never leave you 
Never, ever, during your trials and  

testings. When you saw only one set of 
footprints, 

It was then that I carried you.” 29.10.1936 - 02.04.2021 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος 
Κουτσόφτας από τις Μάντρες,  

Καρπασία, απεβίωσε στις 2 Απριλίου 2021 μετά 
από μια μακρά ασθένεια,  
σε ηλικία των 84 ετών. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Παρασκευού, γιο  
Νικόλαο, κόρη Ελένη και εγγονή Σαμάνθα. 
Η κηδεία του Δήμου θα γίνει την Τρίτη 27  

Απριλίου στις 12 μ.μ. στην Εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννου του Βαπτιστή, Wightman και η ταφή στο 
κοιμητήριο του Forest Park, Hainault στις 2μμ.
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Τε λο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  
18.04.2021, στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 
0LY, το 14ον ετήσιο μνημόσυνο του  
πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας  
πατέρα και παππού  

Μιχάλη Νικόλα  
Χριστοφίδη (Μουζουρκού) 

Οι θυγατέρες: Αναστασία και Ελένη,  
εγγονές: Άντρια, Μικαέλα και Αλέξια.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Mιχάλη Νικόλα Χριστοφίδη (Μουζουρκού) 

(από Μόρφου)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μενέλαος Ξενοφώντος 
(από τους Αγίους Βαβατσινιάς)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Menelaos Xenophontos 
(from Agioi Vavatsinias, Cyprus )

It is with great sadness that we announce the 
passing of our beloved father, husband,  

grandfather and great-grandfather, Menelaos  
Xenophontos, who lost his seven-year battle to 

cancer on 6 April 2021. 
 Menelaos, known to many as Miliko or  

Mr Michael, was born in Agioi Vavatsinias, Cyprus 
in 1941. He married his beloved wife, Anthoulla, 
 in 1959 in Cyprus, and they embarked on their 

journey to London shortly after. 
 London quickly became home with Menelaos 

raising three children - Costas, Chris and Xenia - 
whilst founding his own company, Classic Shoe 
Repairs, located on Brecknock Road, Camden 
Town where it remains ever-present to this day. 
 Menelaos was truly one of a kind: he was a lov-
ing, cheerful and generous man with a heart of 

gold, who always charmed those around him. His 
strong presence and aura of positivity and happi-

ness has left a lasting impression on so many. 
We are blessed to have had Miliko in our lives, 

with so many precious memories that will continue 
to live warm in our hearts. 

 We love you and you will always be missed. 
Due to current Covid restrictions, a private funeral 

will be held for immediate family only.  
The funeral will be held on Wednesday 21st April 
2021 at 1pm at the Greek Orthodox Cathedral of 

the Holy Cross & St Michael, Golders Green  
followed by a burial at Hendon Cemetery.  

Immediate family flowers only please. Donations 
are most welcome  and should be made payable 
to the two chosen charities Cancer Research UK 

(www.justgiving.com/fundraising/georgia- 
yiannakas1) and Dementia UK  

(www.justgiving.com/fundraising/georgia- 
yiannakas). 18.06.1941- 06.04.2021

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας πατέρα, συζύγου, παππού και  

προπάππου, Μενέλαου Ξενοφώντος, ο οποίος έχασε την 
επταετή μάχη του για τον καρκίνο στις 6 Απριλίου 2021. 

 Ο Μενέλαος, γνωστός σε πολλούς ως Μήλικο ή  
Mr Michael, γεννήθηκε στους Αγία  Βαβατσινιά  της  
Κύπρου το 1941. Παντρεύτηκε την αγαπημένη του  

σύζυγο, Ανθούλα, το 1959 στην Κύπρο, και ξεκίνησαν 
το ταξίδι τους για το Λονδίνο λίγο μετά. 

 Το Λονδίνο γρήγορα έγινε σπίτι με τον Μενέλαο να  
μεγαλώνει τα τρία  παιδιά - τον Κώστα, Κρις και την 

Ξένια - ενώ  ταυτόχρονα ίδρυσε τη δική του εταιρεία, το 
Classic Shoe Repairs, που βρίσκεται στην οδό  

Brecknock, στο Κάμντεν Τάουν, όπου παραμένει εκεί 
μέχρι σήμερα. 

 Ο Μενέλαος ήταν πραγματικά ο μοναδικός στο είδος 
του: ήταν ένας στοργικός, χαρούμενος και  

γενναιόδωρος άνθρωπος με καρδιά χρυσάφι, που 
πάντα γοήτευε τριγύρω του. Η ισχυρή παρουσία του, η 

αύρα της θετικότητας και της ευτυχίας του άφηνε μια 
διαρκή εντύπωση σε πολλούς.  

Είμαστε ευλογημένοι που είχαμε το Μήλικο στη ζωή 
μας, με τόσες πολλές ευχάριστες αναμνήσεις που θα 

συνεχίσουν να ζουν ζεστά στην καρδιά μας. 
 Σε αγαπάμε και θα σας λείπει πάντα. 

Λόγω των τρεχόντων περιορισμών Covid, η κηδεία, θα 
είναι ιδιωτική ,μόνο για την στενή οικογένεια, θα  

τελεσθεί την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 στις 1 μ.μ. στον 
Έλλη-Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Τιμίου  

Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green και η 
ταφή στο κοιμητήριο του Hendon. Λουλούδια μόνο  για 

την οικογένεια παρακαλούμε. Εισφορές είναι  
ευπρόσδεκτες και μπορούν να γίνουν στα δύο  

επιλεγμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα Cancer Research 
UK (www.justgiving.com/fundraising/georgia- 

yiannakas1) και Dementia UK (www.justgiving.com/ 
fundraising/georgia-yiannakas).

Η οικογένεια του Χριστόδουλου 
και Νίνας Στυλιανού κάνει 

 εισφορά το ποσό των £70 εις 
μνήμη του Νεόφυτου Νικολάου, 

που απεβίωσε στις  
21 Φεβρουαρίου 2021 

Αιωνία του η μνήμη

ΕΙΣΦΟΡΑ
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