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Αλλαγές θα ισχύουν στην κατη-
γοριοποίηση των χωρών βάσει 
της επιδημιολογικής τους κατά-
στασης, από σήμερα Πέμπτη 22 
Απριλίου, όπως ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Υγείας...         Σελ 6

Κύπρος: Ταξιδιωτική Οδηγία
Μαχητικά της Ρωσίας εξαπέλυ-
σαν επίθεση σε βάση ανταρτών 
στη Συρία, όπου «σχεδιάζονταν 
τρομοκρατικές επιθέσεις» και 
από τα πλήγματα σκοτώθηκαν 
έως και 200 μαχητές...     Σελ 8

Συρία: Επίθεση  Ρωσίας Δένδιας - Τσαβούσογλου
Οι επικεφαλής των διπλωματιών 

Ελλάδας και Τουρκίας αντάλλα-

ξαν βολές για ζητήματα από την 

Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, 

έως το μεταναστευτικό...   Σελ 7

σελ  

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

Aντίστροφη μέτρηση ενόψει άτυπης  

πενταμερούς, χωρίς μεγάλες προσδοκίες

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  

ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  

Aντίστροφη μέτρηση ενόψει άτυπης  

πενταμερούς, χωρίς μεγάλες προσδοκίες

Δημιουργείται ομάδα ειδικών για την αντιμετώπιση πανδημιών και ανάπτυξης νέων φαρμάκων κατά του COVID-19  (Σελ 3)

Πρόγραμμα στήριξης της εργασίας  (Σελ 4)

Το αδιαχώρητο και πάλι στις παμπ (Σελ 4)

Tablets to treat Covid could be rolled out this autumn (Page 17)
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Προσπάθειες ανάκαμψης, 
έρευνα για νέα φάρμακα,  
λύσεις και προλήψεις..!

Προσπάθειες ανάκαμψης, 
έρευνα για νέα φάρμακα,  
λύσεις και προλήψεις..!

 (Σελ 5) (Σελ 5)Κύπρος-ΠολιτικήΚύπρος-Πολιτική
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Ο Γιώργος διανύει την απόσταση στην  
προσπάθεια να συγκεντρώσει δωρεές  
για το Alzheimer’s Society

  
ΠΑΣΧΑ 2021: Ανακοίνωση της  
κοινότητας των Αγίων Ραφαήλ  
Νικολάου και Ειρήνης

Ο πρόεδρος και η Εκκλησιαστική Επι-
τροπή της Ελληνορθοδόξου Κοινότητας 
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρή-
νης είναι στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουν ότι θα τελεστεί Μέγας 
Εσπερινός και Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-
γία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ.κ. Νικήτα την 3ην και 4ην  
Μαϊου αντίστοιχα, επ’ ευκαιρία της Εορ-
τής των Προστατών Αγίων της Κοινότη-
τάς μας και που για πρώτη φορά θα Εορ-

ταστούν στον ιδιόκτητο Ναό τους που 
βρίσκεται στο:  
Hertford Road, Hertford Road Cemetery, 
Enfield, EN3 5JF. 
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι θα τελε-
στούν όλες οι ακολουθίες από το Σάβ-
βατο του Λαζάρου και καθ’όλην την διάρ-
κεια της Αγίας Εβδομάδος όπως τα Άγια 
Πάθη και την περιφορά του Επιταφίου, 
το Καλόν Λόγο και την Ανάσταση Του 
Κυρίου με αποκορύφωμα την Λαμπρο-
τρίτη, Εορτή των Αγίων Ραφαήλ, Νικο-
λάου και Ειρήνης. Στην ανακοίνωση αυτή 
για την διευκόλυνσή σας, συμπεριλαμ-
βάνουμε τα δρομολόγια μέσων μαζικής 
μεταφοράς.  
Λεωφορία που θα σας φέρουν στην Εκ-
κλησία είναι:  121, 307, 279.  
Στάση: Green Street, ακριβώς απέναντι 
από την είσοδο που βρίσκεται ο Ναός. 
Ευχόμεθα όπως τον  Άγιον Πάσχα εύρει 
άπαντες εν πλήρει υγεία και χαρά. 
 
Εκ της εκκλησιστικής επιτροπής 
Ο πρόεδρος 
Κυριάκος Πιτσιελης 
 
Σημ: Για περισσότερες πληροφορίες πα-
ρακαλώ επικοινωνείστε με τον κο  
Κυριάκο Πιτσιελή στο τηλ. 07 802 277 272. 

Η Παροικιακή υποστηρίζει το Γιώργο 
Μακρίδη του Southgate, ο οποίος 
ανέλαβε την πρόκληση να ολοκληρώ-
σει το μαραθώνιο του Λονδίνου του 
2021 για να συγκεντρώσει χρήματα 
για τo Alzheimer’s Society. 
Ο Γιώργος έχει ήδη ξεκινήσει αυστηρό 
πρόγραμμα προπόνησης για το μα-
ραθώνιο που θα λάβει χώρα την Κυ-
ριακή 3 Οκτωβρίου 2021 και στοχεύει 
να συγκεντρώσει πάνω από 2.000 λί-
ρες μέχρι τα τέλη Ιουλίου. 

Ο Γιώργος είπε: «Έχω αποφασίσει 
να συμμετάσχω σε αυτήν την πρό-
κληση για το Alzheimer’s Society, κα-
θώς η οικογένειά μου έχει επηρεαστεί 
προσωπικά από τις καταστροφικές 
συνέπειες της άνοιας. Το Alzheimer’s 
Society κάνει φανταστική δουλειά για 
να υποστηρίξει όσους έχουν πληγεί 
από την ασθένεια. Νιώθω υπέροχα 
στη σκέψη ότι με την προσπάθεια μου 
θα συγκεντρώσω χρήματα για να 
βοηθήσω τους ανθρώπους που αυτή 

τη στιγμή ζουν με άνοια και θα χρη-
ματοδοτήσω την έρευνα που κάποια 
μέρα θα οδηγήσει στην εύρεση της 
θεραπείας.» 
Η σύζυγος του Γιώργου, Έλενα Μα-
κρίδης, διευθύντρια δύο τοπικών οί-
κων ευγηρίας που φροντίζουν ηλικιω-
μένα άτομα με άνοια, το Autumn 
Gardens και το Anastasia Lodge, 
είπε: «Είμαι ιδιαίτερα περήφανη που 
ο Γιώργος αποφάσισε να πάρει μέρος 
σε αυτή την προσπάθεια. Η φροντίδα 
ενός αγαπημένου προσώπου με 
άνοια είναι δύσκολη και τα πρόσφατα 
lockdowns έχουν ασκήσει μεγάλη 
πίεση στις οικογένειες. Η ευαισθητο-
ποίηση για την ασθένεια βοηθά πρα-
γματικά τους ανθρώπους να κατανοή-
σουν και να αποδεχτούν τη διάγνωση." 
Για να υποστηρίξετε το Γιώργο επι-
σκεφθείτε τη σελίδα του στο JustGiv-
ing στη διεύθυνση https://www.just-
giving.com/fundraising/george-ma
krides ή μεταβείτε στη διεύθυνση 
www.justgiving.com και αναζητήστε 
George Makrides. 
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά 
με τους οίκους ευγηρίας Autumn Gar-
dens και Anastasia Lodge, με έδρα 
το Southgate και το Winchmore  
Hill, επισκεφθείτε το  
autumn-gardens.com.
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με τον Βύρωνα Καρύδη

Κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Σούπερ Λίγκας μετά την αποχώρηση έξι Αγγλικών ομάδων
Πολλά πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (21/04/2021) 
επικεντρώθηκαν στην κατάρρευση της Ευρωπαϊ-
κής Σούπερ Λίγκας - πριν προκύψει ότι και οι έξι 
αγγλικές ομάδες είχαν αποφασίσει να εγκαταλεί-
ψουν το “σχέδιο αποδέσμευσης” από την UEFA.  
Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν η πρώτη που ανακοίνωσε 
την αποχώρησή της, εν μέσω πληροφοριών ότι 
ακολουθεί και η Τσέλσι. Αργά το βράδυ της 20ης 
Απριλίου, η Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 
η Λίβερπουλ και η Τότεναμ ανακοίνωσαν ότι απο-
χωρούν. 
Η αντίδραση των οπαδών ανά την Ευρώπη έπαιξε 
σημαντικό ρόλο στην «εξαφάνιση» μέσα σε δύο 
ημέρες του European Super League. 
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε πως αναβάλ-
λονται τα σχέδιά της και σήμερα σύσσωμος ο βρε-
τανικός Τύπος πανηγυρίζει για τη συγκεκριμένη 
εξέλιξη, στην οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο το κί-
νημα κατά των ισχυρών του ευρωπαϊκού/παγκό-
σμιου ποδοσφαίρου. 
Ο Guardian γράφει: “Οι οπαδοί γιορτάζουν καθώς 
τα σχέδια της Σούπερ Λίγκα βρίσκονται στα πρό-
θυρα της κατάρρευσης” με το σχετικό ρεπορτάζ 
να τονίζει ότι η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Σίτι εγκα-
ταλείπουν τα σχέδια για συμμετοχή στους 12 με-
γάλους της διοργάνωσης και ότι  πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον απειλεί  με νομοθετική βόμβα 
με στόχο να σταματήσει τα σχέδια της Σούπερ Λί-
γκας. Όπως γράφει η εφημερίδα, η Μπαρτσελόνα 
και η Ατλέτικο Μαδρίτης έχουν ήδη ανακοινώσει 
ότι ετοιμάζονται να μην συμμετάσχουν στη διορ-
γάνωση η οποία έχει προκαλέσει τον μεγαλύτερο 
σεισμό στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 
Η Daily Mail σημειώνει ότι  αυτή η εξέλιξη είναι 
μια  "ήττα της απληστίας", καθώς οι ποδοσφαιρικοί 

σύλλογοι που σκόπευαν να αποσχισθούν συνει-
δητοποίησαν ότι είχαν αποξενώσει τους οπαδούς 
και είχαν εξοργίσει τους πολιτικούς με την από-
φασή τους που η εφημερίδα την χαρακτηρίζει  "κυ-
νική".  
Η i θεωρεί ότι  οι έξι αγγλικές ομάδες “πέτυχαν 
αυτογκόλ” και αναφέρει ότι η κυβέρνηση ενδέχεται 
να εισάγει μεταρρυθμίσεις αναφορικά με την εκ-
προσώπηση των οπαδών στα διοικητικά συμβού-
λια των ομάδων ώστε να αποφεύγονται παρό-
μοιες κινήσεις στο μέλλον. 
Η Daily Star αποκαλεί τους ξένους ιδιοκτήτες των 
αγγλικών συλλόγων "μια κλίκα δειλών ρακοσυλ-
λεκτών που υποτίμησαν μαζικά την ποδοσφαιρική 
κοινότητα". 
Η Daily Express συμφωνεί - προτείνοντας οι 
"εταιρικές προσωπικότητες που ονειρεύτηκαν" 
ένα τέτοιο "κακόγουστο φιάσκο" να εμφανιστούν 
ως “κακοποιοί σε παντομίμα αυτά τα Χριστού-
γεννα”. 
Κράξιμο των Άγγλων οπαδών για την Ευρω-
παϊκή Σούπερ Λίγκα   
Την Τρίτη (20/04/2021) όλα τα πρωτοσέ-
λιδα  συμφωνού-
σαν με αυτό που 
η Daily Express 
α π ο κ ά λ ε σ ε 
" ε π α ί σ χ υ ν τ η 
κλοπή του εθνι-
κού μας αθλήμα-
τος". Οι επικρί-
σεις από την 
πλευρά των βρε-
τανικών ΜΜΕ για 
την απόφαση της 

Τσέλσι, της Άρσεναλ, της Τότεναμ της Λίβερπουλ, 
της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μάντσεστερ 
Σίτι μαζί με άλλα μεγαθήρια του ευρωπαϊκού πο-
δοσφαίρου να  αποσχιστούν από την UEFA και 
να προχωρήσουν στη δημιουργία της Ευρωπαϊ-
κής Σούπερ Λίγκας είναι εντονότατες.  
Οι οπαδοί των αγγλικών ομάδων μιλούν για προ-
δοσία των αρχών του ποδοσφαίρου και αδιαφορία 
για τη γνώμη του κόσμου προαναγγέλλοντας 
ακόμη και μαζικές αντιδράσεις.  
“Μια κλειστή λίγκα επίλεκτων και πλούσιων κλαμπ 
είναι κόντρα σε όσα το ποδόσφαιρο και η Μά-
ντσεστερ Γιουνάιτεντ πρεσβεύουν. Η προώθηση 
αυτών των προτάσεων χωρίς να ζητηθεί η άποψη 
των φιλάθλων και εν μέσω πανδημίας, όταν ο κό-
σμος θα έπρεπε να είναι ενωμένος και όχι να φέ-
ρεται εγωιστικά, επιβαρύνει κι άλλο τη θέση. Η 
απόσχιση από την UEFA θα αποτελεί προδοσία 
απέναντι σε όσα αντιπροσωπεύει ο σύλλογός 
μας. Καλούμε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή 
την κίνηση να την αποσύρουν”, υπογραμμίζουν 

σε ανακοίνωσή τους οι ορ-

γανωμένοι φίλαθλοι της Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ.     
Η Daily Mirror θεωρεί ότι η σθε-
ναρή  αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα 
είναι: “Ο αγώνας για να διασώσουμε το παιχνίδι 
μας”. Η εφημερίδα i, στο ίδιο μοτίβο,  κάνει  λογο-
παίγνιο  με τον ύμνο της  Λίβερπουλ όταν προ-
ειδοποιεί εκείνους πίσω από το σχέδιο της από-
σχισης : "Δεν θα το κάνετε ποτέ μόνοι σας". 
"Μπορούμε να έχουμε το ποδόσφαιρο μας πίσω 
παρακαλώ;" ρωτά η Daily Star – που στην πρώτη 
σελίδα παρουσιάζει μια μπάλα να  ξεχειλίζει από 
χαρτονομίσματα. 
Οι Times και η Daily Telegraph επικεντρώνονται 
στην παρέμβαση του Δούκα του Κέιμπριτζ, και 
όπως η Daily Mail υπογραμμίζουν ότι o πρίγκιπας 
Ουίλιαμ “έχει φωνάξει φάουλ στο πρωτάθλημα 
της απληστίας". 
Μια πηγή ανέφερε στους Financial Times ότι οι 
ομάδες που θα εγκαταλείψουν την Σούπερ Λίγκα 
θα υποχρεωθούν με βάση τα συμβόλαια που 
έχουν υπογράψει να καταβάλλουν η κάθε μια χω-
ριστά στην UEFA το ποσό των 300 εκατομμυρίων 
ευρώ.      
Η βρετανική κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη 
να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου 
να σταματήσει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Σούπερ Λίγκας, μετά το αντάρτικο 12 συλλόγων. 
Αυτό είπε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπόρις 
Τζόνσον μετά την ανακοίνωση από την πλευρά 
της λίγκας. 
Οι έξι από τις 12 ιδρυτικές ομάδες αγωνίζονται 
στην Πρέμιερ Λιγκ και φαίνεται πως κομβικό ρόλο 
έπαιξαν οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες Άρσεναλ, Λίβερ-
πουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Ομάδα αντιμετώπισης  πανδημιών/ Ανάπτυξη νέων φαρμάκων

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα δημι-
ουργήσει μία νέα ομάδα ειδικών σε διεθνές επί-
πεδο, προκειμένου να ενισχυθεί η προετοιμασία 
της χώρας για την επόμενη πανδημία, αλλά και 
να επισπευστεί η ανάπτυξη εμβολίων κατά μελ-
λοντικών ασθενειών, όταν αυτές εμφανίζονται. 
Η Σύμπραξη Ετοιμότητας για την Πανδημία (PPP) 
δημιουργήθηκε από τη βρετανική προεδρία στην 
Ομάδα των Επτά (G7), ενώ θα αναφέρει στους 
ηγέτες των ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών που 
συμμετέχουν σε αυτή κατά τη διάσκεψη του Ιου-
νίου, προσφέροντας συμβουλές για την επίτευξη 
του στόχου του Βρετανού πρωθυπουργού Μπό-
ρις Τζόνσον σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων 

κατά μελλοντικών ασθενειών μέσα σε 100 ημέ-
ρες. 
"Ασκώντας την προεδρία της G7, η Βρετανία είναι 
αποφασισμένη να συνεργαστεί με τους εταίρους 
μας για να είναι καλύτερα προετοιμασμένη στο 
μέλλον, απ' ό,τι ήταν για τον κορονοϊό και να ενι-
σχύσει την παγκόσμια προετοιμασία για μελλο-
ντικές πανδημίες", δήλωσε ο Βρετανός υπουργός 
Υγείας Ματ Χάνκοκ πριν από τη διεξαγωγή μιας 
διήμερης ψηφιακής διάσκεψης της G7. 
Η Βρετανία ανακοίνωσε επίσης ότι θα διατεθούν 
επιπρόσθετα κονδύλια 16 εκατομμυρίων λιρών 
(22,37 εκατομμυρίων δολαρίων) για το Συνασπι-
σμό Καινοτομιών για Επιδημική Ετοιμότητα 
(CEPI) ώστε να υποστηριχτεί η ανάπτυξη και η 
διάθεση εμβολίων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Φάρμακα για θεραπεία 
Ακόμη, η Βρετανία ξεκινά έρευνες για την ανά-
πτυξη αντιικών φαρμάκων για τη θεραπεία ενά-
ντια στον κορωνοϊό, με στόχο να έχει στη διάθεσή 
τους τουλάχιστον δύο αποτελεσματικά σκευά-
σματα, που θα μπορούν να χορηγούνται στο 
σπίτι, μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι η 
διάθεση των εμβολίων και οι τακτικές εξετάσεις 
είναι τα κλειδιά για να επανέλθει η κανονικότητα 
μέχρι το καλοκαίρι, όμως η κυβέρνησή του στηρίζει 

επίσης την έρευνα για την ανάπτυξη φαρμάκων 
που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της παν-
δημίας. 
"Η νέα Αντιιική Ειδική Ομάδα (Antivirals Task-
force) θα επιδιώξει να αναπτύξει καινοτόμες θε-
ραπείες που θα μπορείτε να παίρνετε στο σπίτι 
για να σταματήσουμε την Covid-19", τόνισε ο 
Τζόνσον. Τα φάρμακα αυτά θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν "άλλη μια άμυνα ζωτικής σημασίας 
απέναντι σε τυχόν μελλοντική αύξηση των μο-
λύνσεων και να σώσουν περισσότερες ζωές", 
πρόσθεσε. 
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι νέες θεραπείες θα 
μπορούν να λαμβάνονται στο σπίτι, αφού κά-
ποιος βρεθεί θετικός στο τεστ ή εκτεθεί στον κο-
ρωνοϊό, ώστε να μειωθεί η μεταδοτικότητα και να 
επιταχυνθεί η ανάρρωση. Βρετανοί επιστήμονες 
εκτιμούν ότι το στεροειδές φάρμακο δεξαμεθαζόνη 
και η τοσιλιζουμάμπη, που χρησιμοποιείται κυ-
ρίως για την αρθρίτιδα, μειώνουν τον κίνδυνο θα-
νάτου σε ασθενείς με σοβαρή Covid-19. 
Ο Πάτρικ Βάλανς, ο επιστημονικός σύμβουλος 
της κυβέρνησης, είπε ότι τα αντιιικά σε μορφή 
χαπιού θα μπορούσαν να προστατεύσουν αν-
θρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν το 
εμβόλιο και θα αποτελούσαν μια γραμμή άμυνας 
απέναντι στις παραλλαγές του νέου κορωνοϊού.

Δημιουργείται ομάδα ειδικών για την αντιμετώπιση πανδημιών 

Το Ισραήλ και η Βρετανία διερευνούν το ενδεχό-
μενο να ανοίξουν έναν "πράσινο ταξιδιωτικό διά-
δρομο" ανάμεσά τους, ανακοίνωσε την Τρίτη, το 
ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, επικαλούμενο 
την επιτυχία των δύο χωρών στις εμβολιαστικές 
εκστρατείες τους. 
Το Ισραήλ και η Βρετανία έκαναν "μεγάλη πρό-
οδο" στις εμβολιαστικές εκστρατείες τους, διανοί-
γοντας την "πιθανότητα να δημιουργηθεί ένας 
πράσινος ταξιδιωτικός διάδρομος", ανέφερε το 
υπουργείο. 
Το Ισραήλ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα 
ότι θα αρχίσει να επιτρέπει την περιορισμένη εί-
σοδο σε ομάδες εμβολιασμένων τουριστών από 
τις 23 Μαΐου.

“ταξιδιωτικός διαδρόμος"
Ισραήλ-Βρετανία
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Το Λονδίνο ερευνά μια παραλ-
λαγή του ιού που ταυτοποι-
ήθηκε στην Ινδία. 
Βρετανοί αξιωματούχοι υγείας 
ερευνούν ένα παραλλαγμένο 
στέλεχος του κορωνοϊού που 
ταυτοποιήθηκε στην Ινδία, 
αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν 
αρκετά στοιχεία ώστε να το κα-
τατάξουν ως μια ανησυχητική 
παραλλαγή, δήλωσε την Τρίτη 
η Σούζαν Χόπκινς της Δημό-
σιας Υγείας της Αγγλίας (μια 
υπηρεσία του βρετανικού 
υπουργείου Υγείας). 
Μιλώντας στην εκπομπή του 
BBC, Τhe Andrew Marr Show, 
η Χόπκινς είπε: «Δεν διαθέ-
τουμε ακόμη αρκετά στοιχεία 
γι αυτή την παραλλαγή ώστε 
να μπορέσουμε να διευκρινί-
σουμε αν πρόκειται για μια 
ανησυχητική παραλλαγή. Την 
έχουμε κατατάξει ως παραλ-
λαγή προς διερεύνηση». 
«Για να την ανεβάσουμε σε κα-
τηγορία θα πρέπει να γνωρί-
ζουμε ότι είναι αυξημένης με-
ταδοτικότητας, αυξημένης 
βαρύτητας, ότι δεν την πιάνουν 
τα εμβόλια και απλά δεν τα ξέ-
ρουμε ακόμη αυτά, αλλά εξε-
τάζουμε όλα τα δεδομένα σε 
καθημερινή βάση», σημείωσε. 
Η Δημόσια Υγεία της Αγγλίας 
λέει ότι έχει εντοπίσει 77 κρού-
σματα της παραλλαγής αυτής 
στη Βρετανία.  

Αγωνία για την κοσμοσυρροή 
που καταγράφεται σε καθημε-
ρινή βάση, σε κέντρα εστίασης 
σε πολλά σημεία της Αγγλίας - 
Χαμός στο Σόχο του Λονδίνου - 
Εκατοντάδες Βρετανοί συνωστί-
ζονται ο ένας πάνω στον άλλο 
χωρίς μάσκες και αποστάσεις 
Σε τροχιά χαλάρωσης μέτρων 
έχει εισέλθει η Βρετανία, με τις 
ανάσες ελευθερίας να έρχονται 
ύστερα από τέσσερις μήνες 
lockdown και τις εικόνες συνω-
στισμού στους δρόμους να δια-
μορφώνουν μια καθημερινότητα 
που θυμίζει σκηνές από την 
προ-πανδημίας εποχή.  
Αγωνία επικρατεί για την κοσμο-
συρροή που καταγράφεται σε 
καθημερινή βάση, σε πολλά ση-
μεία της Αγγλίας, ύστερα από 
την απόφαση της κυβέρνησης 
του Μπόρις Τζόνσον να ανοίξει 
και πάλι τις παμπ, τα καταστή-
ματα, τα κομμωτήρια και τα γυ-
μναστήρια. 

Πλήθος κόσμου συρρέει τα τε-
λευταία 24ωρα στις παμπ για 
να γιορτάσει την έξοδο από τη 
σκληρή καραντίνα. Παρόλο που 
στη Βρετανία έχουν εμβολιαστεί 
πάνω από τους μισούς, οι εικό-
νες εκατοντάδες ανθρώπων, κυ-
ρίως νεαρών, να είναι ο ένας 
πάνω στον άλλον, χωρίς να 
κρατούν αποστάσεις, προβλη-
ματίζουν τους ειδικούς.  
Μάχη δίνουν, οι αστυνομικοί 
ώστε να τηρηθούν οι αναγκαίες 
αποστάσεις. Το αδιαχώρητο επι-
κράτησε το Σαββατοκύριακο 
στις παμπ, για τις οποίες έχει 
δοθεί εντολή να λειτουργούν 
μόνο σε εξωτερικό χώρο. 
Το μεγαλύτερο κύμα κόσμου 
παρατηρήθηκε σε εστιατόρια 
και παμπ σε Λονδίνο, Λιντς και 
Νιουκάσλ, με τις εκτιμήσεις να 
κάνουν λόγο για 50.000 κέντρα 
εστίασης που εξυπηρέστησαν 
περί τους έξι εκατομμύρια Βρε-
τανούς, το πρώτο Σάββατο της 
«ελευθερίας».  
Χαοτικές εικόνες καταγράφηκαν 
και στο Σόχο του Λονδίνου που 
πλημμύρισε από κόσμο, με 
πολλούς να μην φορούν μάσκα. 
Το πανηγυρικό κλίμα που επι-
κρατεί στη Γηραιά Αλβιόνα είναι 
εμφανές ύστερα από το επιτυ-
χημένο πρόγραμμα εμβολια-
σμού, χάρη στο οποίο έχουν λά-
βει πλήρη θωράκιση, δηλαδή 
και τις δόσεις, 10 εκατομμύρια 
κόσμου, που σημαίνει ένας 
στους πέντε ενήλικες, ενώ την 
πρώτη έχουν λάβει πάνω από 
το 50% που αντιστοιχεί σε πε-
ρίπου 33 εκατομμύρια πολίτες.

Το αδιαχώρητο και πάλι στις παμπ
Ανεργία Χαοτικό άνοιγμα

Το ποσοστό ανεργίας της Βρε-
τανίας μειώθηκε απροσδόκητα 
για δεύτερο μήνα συνεχόμενα 
στο 4,9% την περίοδο Δεκεμ-
βρίου-Φεβρουαρίου, ένα χρο-
νικό διάστημα κατά το οποίο η 
χώρα βρισκόταν σε καθεστώς 
αυστηρού lockdown. 
Οι περισσότεροι οικονομολόγοι 
που ρωτήθηκαν από το Reuters 
είχαν προβλέψει ότι το ποσοστό 
ανεργίας - το οποίο συγκρατή-
θηκε από το τεράστιο σχέδιο 
επιδοτήσεων θέσεων εργασίας 
της κυβέρνησης - θα ανέλθει 
στο 5,1% από 5,0% τους τρεις 
μήνες έως τον Ιανουάριο. 
Το ONS (Office for National Sta-
tistics) ανέφερε ότι η πτώση του 
ποσοστού ανεργίας συνδέεται 
με την αύξηση των ατόμων που 
βγήκαν εντελώς από την αγορά 
εργασίας. Το λεγόμενο ποσοστό 
αδράνειας αυξήθηκε κατά 0,2 
εκατοστιαίες μονάδες τους τρεις 
μήνες έως τον Φεβρουάριο. 

Υπήρξε μια άλλη υπενθύμιση 
της επισφαλούς κατάστασης 
της αγοράς εργασίας σε αριθ-
μούς. Ο αριθμός των εργαζομέ-
νων στις μισθοδοσίες των εται-
ρειών μειώθηκε κατά 56.000 
μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρ-
τίου, η πρώτη μείωση σε τέσ-
σερις μήνες. Αυτό αύξησε τον 
συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας που χάθηκαν από την 
έναρξη της πανδημίας σε 
813.000, δήλωσε το ONS. 
«Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν 
ότι η αγορά εργασίας ήταν σε 
γενικές γραμμές σταθερή τους 
τελευταίους μήνες μετά το με-
γάλο σοκ της περασμένης άνοι-
ξης», δήλωσε ο στατιστικολόγος 
του ONS Ντάρεν Μόργκαν. 
«Με την προοπτική να ανοίξουν 
ξανά οι επιχειρήσεις, σημει-
ώθηκε σημαντική άνοδος των 
κενών θέσεων εργασίας τον 
Μάρτιο, ειδικά σε τομείς όπως 
η φιλοξενία.» 

Η οικονομία της Βρετανίας συρ-
ρικνώθηκε κατά περίπου 10% 
το 2020 αφού εισήχθη σε lock-
down αργότερα και για μεγαλύ-
τερο χρονικό διάστημα από ό,τι 
οι περισσότεροι από τους συ-
ναδέλφους της. Όμως, η Βρε-
τανία αίρει σταδιακά τα μέτρα, 
ενώ άλλες χώρες στην Ευρώπη 
έχουν πρόσφατα αυστηροποι-
ήσει τους περιορισμούς τους. 
Ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι 
Σουνάκ τον Μάρτιο επέκτεινε 
την στήριξη - η οποία πληρώνει 
τους μισθούς περίπου ενός 
στους πέντε υπαλλήλους - μέ-
χρι το τέλος Σεπτεμβρίου. 
Χωρίς το σχέδιο, το ποσοστό 
ανεργίας της Βρετανίας θα ήταν 
πολύ υψηλότερο και είναι πι-
θανό να αυξηθεί όταν το πρό-
γραμμα τελειώσει, κάτι που η 
Τράπεζα της Αγγλίας παρακο-
λουθεί προσεκτικά καθώς σκέ-
φτεται πότε να αρχίσει να σκέ-
φτεται να μειώσει το τεράστιο 
σχέδιο οικονομικής τόνωσης. 
Τον Απρίλιο του περασμένου 
έτους, το Γραφείο Ευθύνης για 
τον Προϋπολογισμό δήλωσε ότι 
η ανεργία μπορεί να φτάσει το 
10%. 
Ο κ. Σουνάκ ελπίζει ότι μέχρι τη 
λήξη του προγράμματος, η οι-
κονομία θα είναι σε μεγάλο 
βαθμό απαλλαγμένη από πε-
ριορισμούς για την COVID-19 
μετά την ταχύτατη εκστρατεία 
του εμβολιασμού. Εντούτοις, τα 
Επιμελητήρια ζητούν περαι-
τέρω μέτρα για στήριξη της αγο-
ράς εργασίας ακόμη και μετά τη 
λήξη του προγράμματος.

Πρόγραμμα στήριξης της εργασίας 
Παραλλαγή  
του ιού 
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Συγκλίνουν στο διχοτομικό στάτους κβο!
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΝΟΨΕΙ ΑΤΥΠΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Άντρος Κυπριανού-ΑΚΕΛ

Στην εκτίμηση ότι εάν ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας συνεχίσει να διαχειρίζεται το Κυπριακό με 
τον τρόπο που το διαχειρίζεται η διχοτόμηση είναι 
θέμα χρόνου να γίνει πράξη, προέβη ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού. Σε δηλώσεις του στους 
δημοσιογράφους στην Πάφο στο πλαίσιο περιο-
δείας του ανέφερε πως έχει παρακολουθήσει με 
δυσφορία τις δηλώσεις του Προέδρου Αναστα-
σιάδη για το Κυπριακό και τις καταγγελίες που 
έχει εκτοξεύσει για ακόμη μια φορά ενάντια στο 
ΑΚΕΛ.  
Σύμφωνα με τον κ. Κυπριανού ο κ. Αναστασιά-
δης, «είπε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται να 
δώσει το δικαίωμα στην Τουρκία να διαχειριστεί 
και την υπόλοιπη Κύπρο. Με όλο το σεβασμό να 
πω ότι αν συνεχίσει να διαχειρίζεται το Κυπριακό 
με τον τρόπο που το διαχειρίζεται, η διχοτόμηση 
είναι θέμα χρόνου να γίνει πράξη και θα πρέπει 
να περιμένουμε στην συνέχεια, ότι η Τουρκία θα 

αρχίσει από την επόμενη ημέρα να σκέφτεται 
πως θα καταφέρει να ελέγξει και την υπόλοιπη 
Κύπρο». Είπε μάλιστα πως δεν πρέπει να υπάρ-
χει καμία αμφιβολία για τούτο.  
Εμείς, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, είπαμε θέσεις ξεκά-
θαρες οι οποίες δεν μπορούν να διαστρεβλώνο-
νται από κανέναν. Είπαμε, όπως ανέφερε, στον 
κ. Αναστασιάδη ότι «σωστά λέει αυτά τα οποία 
λέει αλλά δεν είναι αρκετά, πρώτα και κύρια γιατί 
δεν γίνεται πιστευτός έχει απωλέσει την αξιοπι-
στία του διεθνώς και κατά δεύτερο γιατί, δεν συ-
νειδητοποιεί ότι έχουν παρέλθει τριάμισι χρόνια 
που έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε 
ότι αφορά την λύση στο Κυπριακό”.  
Πρόσθεσε ακόμη πως πρότειναν στον ΠτΔ  δίχως 
να υποχωρήσει στα ζητήματα αρχών, δίχως να 
δώσει οτιδήποτε από την αρχή,  να πει ότι βλέ-
ποντας τα όλα ως ένα συνολικό πακέτο ότι θα 
μπορούσε να συζητήσει κάποια ζητήματα και σε 

ότι αφορά  την διαδικασία των διαπραγματεύσεων 
αλλά και σε ότι αφορά το φυσικό αέριο, με την 
προϋπόθεση βέβαια ότι και η Τουρκία θα είναι 
έτοιμη να συζητήσει στα υπόλοιπα ζητήματα». 
«Εμείς εκείνο το οποίο λέμε στον κ. Αναστασιάδη 
είναι ότι πρέπει  να καθορίσει προτεραιότητες», 
συμπλήρωσε. 
Εκτίμησε επίσης πως  δεν πρέπει να έχουμε αμ-
φιβολία ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει να προβεί 
σε γεωτρήσεις στην ΑΟΖ μας, θα επιχειρήσει να 
προχωρήσει σε τετελεσμένα στο Βαρώσι.  
Αυτοί, συνέχισε, θα πρέπει να είναι οι στόχοι που 
θα πρέπει να καθορίσει ο κ. Αναστασιάδης και 
να βρει τον τρόπο να τους πετύχει.  
Εμείς ανέφερε, όπως είπαμε  κατά επανάληψη 
θα τον κρίνουμε από το αποτέλεσμα.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ  
Σύγκλιση στη συνέχιση του διχοτομικό στάτους 
κβο μεταξύ των κυρίαρχων κύκλων τόσο στην 
Ελληνοκυπριακή όσο και στην Τουρκοκυπριακή 
Κοινότητα, καταγράφουν πολιτικοί παράγοντες, 
αναλύοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις αλλά και 
τις ενέργειες των ηγεσιών της εθνικιστικής Δεξιάς 
στις δυο κοινότητες του νησιού. Η επαναλαμβα-
νόμενη θέση ενόψει της άτυπης Πενταμερούς 
Διάσκεψης της Γενεύης ότι θα είναι η τελευταία 
ευκαιρία για συζήτηση λύσης ομοσπονδίας, προ-
φανώς συναντά τη θέση του Τουρκοκύπριου εθνι-
κιστή ηγέτη Ερσίν Τατάρ ο οποίος με τις ευλογίες 
του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ξέγραψε 
την ομοσπονδιακή λύση και επιμένει στη λύση 
δυο κρατών.  
Με δεδομένη τη θέση Αναστασιάδη η οποία υπο-
στηρίζεται με σθένος και από τον Αβέρωφ Νεο-
φύτου για αποκεντρωμένη, άλλως χαλαρή ομο-
σπονδία, που οδηγεί επίσης σε διχοτομικής 
φιλοσοφίας λύση, οι θέσεις των δυο πλευρών δί-
νουν την πρόφαση στις Δυτικές Δυνάμεις να εμ-
φανίζονται ως αυτόκλητοι «από μηχανής θεοί» 
υποβάλλοντας τη θέση για μέση λύση, μεταξύ 
των δυο κρατών και της ομοσπονδίας!  
Το Κόμμα των Κυπρίων Εργαζομένων, το ΑΚΕΛ 
παραμένει η κύρια πολιτική δύναμη στο νησί η 
οποία δείχνει το δρόμο της πάλης για λύση Διζω-
νικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισό-
τητα των δυο Κοινοτήτων, όπως αυτή περιγρά-
φεται από της Αποφάσεις και τα Ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών.  
Η άτυπη Πενταμερής θα πραγματοποιηθεί στη 
Γενεύη, και όπως έγινε γνωστό, εκτός από τη συ-
νάντηση Αναστασιάδη με τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντό-
νιο Γκουτέρες, το απόγευμα της Τρίτης, 27 Απρι-
λίου, πρώτη μέρα της διάσκεψης για το Κυπριακό, 
και τη δεξίωση του ΓΓ του ΟΗΕ προς τις αντι-
προσωπείες (10+1) το βράδυ της ίδιας ημέρας, 
δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα το πρόγραμμα των 
επόμενων ημερών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 28 Απριλίου ο 

ΓΓ θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους Τατάρ 
και Αναστασιάδη και στη συνέχεια με τους Υπ. 
Εξωτερικών των τριών εγγυητριών δυνάμεων. 
Λόγω της πανδημίας και του γεγονότος ότι η Ελ-
βετία βρίσκεται στην κατηγορία κόκκινου χρώμα-
τος, στο Μέγαρο των Εθνών η μέχρι στιγμής ενη-
μέρωση είναι ότι στις συναντήσεις θα παρίστανται 

6+1 άτομα. Ο μαραθώνιος διαβουλεύσεων θα 
οδηγήσει το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στο 
δείπνο, στο πλαίσιο του οποίου ο ΓΓ θα παραθέ-
σει τα συμπεράσματά του. Στόχος, όπως εκτιμά-
ται, είναι η έκδοση ενός ανακοινωθέντος που θα 
διατηρεί τη διαδικασία ζωντανή. 
Η ομάδα που θα συνοδεύει τον Πρόεδρο περι-
λαμβάνει 25 περίπου άτομα, περιλαμβανομένων 
και των αρχηγών κομμάτων και των συμβούλων 
διαπραγμάτευσης. Στην ομάδα διαπραγμάτευσης 
θα συμμετέχουν οι Γιαννάκης Κασουλίδης, Πα-
ναγιώτης Δημητρίου, Τουμάζος Τσελεπής και Τά-
σος Τζιωνής, μαζί με τον Γεν. Εισαγγελέα και νο-
μικούς τεχνοκράτες. Επίσης, δεν έχει ακόμα 
διευκρινιστεί η παρουσία της Ε.Ε. στη διάσκεψη. 
Σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους που θα συ-

νοδεύουν την αντιπροσωπεία, θα παραμείνουν 
και τις τέσσερις μέρες στο ξενοδοχείο χωρίς δι-
καίωμα διακίνησης. 
ΣΑΦΕΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ,  
ΔΗΛΩΣΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
Μήνυμα ότι το πλαίσιο επίλυσης του Κυπριακού 

καθορίζεται από τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έστειλαν ο 
Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ο Έλ-
ληνας Πρωθυπουργός στις δηλώσεις σε συνά-
ντηση τους στην Αθήνα ενόψει της Πενταμερούς 
για το Κυπριακό. 
 Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε ιδιαί-
τερα σημαντική την προσπάθεια που γίνεται «έτσι 
ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ο ΓΓ του 
ΟΗΕ να διερευνήσει αν υπάρχει έδαφος για διά-
λογο για τη λύση ενός προβλήματος που οφείλε-
ται στην τουρκική εισβολή και στην κατοχή του 
κυπριακού εδάφους». 
«Το πλαίσιο διαπραγμάτευσης καθορίζεται από 
τα ψηφίσματα των ΗΕ, τις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας, τις αρχές και αξίες της ΕΕ. 

Καθορίστηκαν στις 25 Νοεμβρίου του 2019 στο 
Βερολίνο, παρουσία του ΓΓ του ΟΗΕ και του κ. 
Ακιντζί», είπε ο κ. Αναστασιάδης. 
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας υπογράμμισε ότι προσπάθεια δεν είναι ο 
σφετερισμός των δικαιωμάτων οποιουδήποτε. 
«Προσπαθούμε να βρεθεί ένας τρόπος έτσι ώστε 
και οι δύο κοινότητες να αισθάνονται ασφαλείς 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι διασφαλι-
σμένα για ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Η μετεξέ-
λιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας να δημιουργεί 
ένα βιώσιμο και λειτουργικό κράτος. Μακριά από 
εγγυήσεις και ξένα στρατεύματα κι ιδιαίτερα μα-
κριά από εξαρτήσεις των όποιων τρίτων», τόνισε 
ο κ. Αναστασιάδης προσθέτοντας ότι οι θέσεις 
των δύο χωρών συμπίπτουν. 
«Ο ρόλος στις διαπραγματεύσεις είναι διαφορε-
τικός. Στο θέμα όμως ασφάλεια και εγγυήσεις θα 
έχετε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο», κατέ-
ληξε. 
Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
σημείωσε ότι Αθήνα και Λευκωσία συντονίζουν 
τις ενέργειές τους ενόψει της Πενταμερούς στη 
Γενεύη, η οποία λαμβάνει χώρα υπό την ηγεσία 
του ΓΓ του ΟΗΕ κάτι που, όπως είπε, προσδιο-
ρίζει και το πλαίσιο των συζητήσεων μέσα στο 
οποίο θα διεξαχθούν. 
«Το πλαίσιο είναι απολύτως σαφές. Στηρίζεται σε 
όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του ΟΗΕ και 
η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο στο πλαίσιο της 
Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με μία κυ-
ριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή εκπροσώπηση. 
Και βέβαια με την αποχώρηση των στρατών κα-
τοχής αλλά και την κατάργηση του αναχρονιστι-
κού θεσμού των εγγυήσεων», ανέφερε, προσθέ-
τοντας ότι «είναι απολύτως σαφές το σημείο 
αφετηρίας». 
«Γι αυτό και σήμερα θα μας δοθεί η ευκαιρία να 
συντονίσουμε τις ενέργειές μας. Προσερχόμαστε 
στις συζητήσεις με καλή διάθεση έτσι ώστε να 
βρεθεί μια λύση δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη 
προς όφελος όλων των Κυπρίων. Ελληνοκυ-
πρίων και Τουρκοκυπρίων», σημείωσε ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός.

Στην πράξη διχοτόμηση, εάν ο ΠΤΔ συνεχίσει να διαχειρίζεται το Κυπριακό με τον ίδιο τρόπο
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  Ταξιδιωτική Οδηγία

Παιδεία
Οι Εγγραφές στα Κρατικά Ιν-
στιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) 
συνεχίζονται μέχρι την Παρα-
σκευή 28/5/21, ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεο-
λαίας. 
Το Υπουργείο Παιδείας, σε συ-
νέχεια προηγούμενης ενημέ-
ρωσης για την έναρξη των εγ-
γραφών στα Κρατικά Ινστιτούτα 
Επιμόρφωσης,  ημερομηνίας 
22/3/21, υπενθυμίζει, σε ανα-
κοίνωση του, ότι οι Εγγραφές 
στα Κρατικά Ινστιτούτα Επι-
μόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) συνεχίζο-
νται μέχρι την Παρασκευή 
28/5/21. 
Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα κατά τόπους 
Κ.Ι.Ε., που λειτουργούν παγκύ-
πρια, και για τα μαθήματα που 
προσφέρονται, οι ενδιαφερό-
μενοι/-ες μπορούν να ανατρέ-
ξουν στην  εγκύκλιο ypp12005a 
(moec.gov.cy), καθώς και στο 
ενημερωτικό φυλλάδιο  
ypp12005b (moec.gov.cy)  
και στο ενημερωτικό τρίπτυχο 
ypp12005c (moec.gov.cy) που 
επισυνάπτονται σε αυτήν.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

Αλλαγές θα ισχύουν στην κατηγοριοποί-
ηση των χωρών βάσει της επιδημιολογι-
κής τους κατάστασης, από σήμερα Πέ-
μπτη 22 Απριλίου, όπως ανακοίνωσε το 
Υπουργείο Υγείας. 
Συγκεκριμένα η Δανία από την Πορτο-
καλί Κατηγορία ταξινομείται στην Κόκκινη 
Κατηγορία, η Ισλανδία από την Πορτο-
καλί Κατηγορία ταξινομείται στην Πρά-
σινη Κατηγορία, η Ιρλανδία από την Κόκ-
κινη Κατηγορία ταξινομείται στην 
Πορτοκαλί Κατηγορία, η Φιλανδία από 
την Κόκκινη Κατηγορία ταξινομείται στην 
Πορτοκαλί Κατηγορία και η Ταϊλάνδη από 
την Πράσινη Κατηγορία ταξινομείται στην 
Πορτοκαλί Κατηγορία. 
Χώρες  Πράσινης Κατηγορίας  (Green) 
– Χώρες χαμηλού κινδύνου  
Μέλη της Ζώνης Σένγκεν: 1) Ισλανδία 
Τρίτες Χώρες: 1) Αυστραλία, 2) Νέα Ζη-
λανδία, 3) Σιγκαπούρη, 4) Σαουδική Αρα-

βία, 5)  Νότια Κορέα 
Σημειώνεται ότι για επιβάτες προερχό-
μενους από χώρες της Πράσινης Κατη-
γορίας δεν απαιτείται η προσκόμιση πι-
στοποιητικού εργαστηριακού ελέγχου 
COVID-19, αλλά ούτε και αυτοπεριορι-
σμός. 
Χώρες Πορτοκαλί Κατηγορίας (Or-
ange) – Χώρες με πιθανόν χαμηλό κίν-
δυνο αλλά με μεγαλύτερη αμφιβολία σε 
σύγκριση με την Πράσινη Κατηγορία 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1) Πορτογαλία, 2) Ιρλανδία, 3) Φινλανδία 
Τρίτες Χώρες: 1) Κίνα (περιλαμβανομέ-
νου και του Χονγκ Κονγκ και του Μα-
κάου), 2) Ισραήλ, 3) Ταϊλάνδη        
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προ-
έρχονται από τις χώρες της πορτοκαλί 
κατηγορίας, απαιτείται να έχουν προβεί 
σε εργαστηριακό έλεγχο PCR εντός 72 
ωρών προ της αναχώρησής τους. 

Διευκρινίζεται, παράλληλα, ότι οι επιβάτες 
από χώρες της Πορτοκαλί Κατηγορίας 
που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες 
δύναται να πραγματοποιήσουν τη μοριακή 
εξέταση κατά την άφιξή τους στην Δημο-
κρατία: 
Οι Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογέ-
νειας τους  
Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία 
πρόσωπα, 
Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλ-
θουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Βιέννης, και 
Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 
όπου τεκμηριωμένα και κατόπιν ανακοί-
νωσης από το Υπουργείο Υγείας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, οι Αρχές της χώ-
ρας (Κατηγορία Πορτοκαλί) που 
διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσία ερ-
γαστηριακών αναλύσεων. 
Σημειώνεται ότι το κόστος της εξέτασης 
καλύπτεται από τους ίδιους και επιπλέον 
τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμεί-
νουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την 
έκδοση του αποτελέσματος. 
Χώρες Κόκκινης Κατηγορίας (Red) – 
Χώρες αυξημένου κινδύνου συγκριτικά 
με τις χώρες της Πράσινης και της Πορ-
τοκαλί Κατηγορίας: 
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
1) Αυστρία, 2) Βέλγιο, 3) Βουλγαρία, 4) 
Γαλλία, 5) Κροατία, 6) Λουξεμβούργο, 7) 
Ρουμανία, 8) Ισπανία, 9) Ιταλία, 10) Ελ-
λάδα, 11) Μάλτα, 12) Ολλανδία, 13) Ουγ-
γαρία, 14) Πολωνία, 15) Δανία, 16) Σλο-
βακία, 17) Σλοβενία, 18) Τσεχία, 19) 
Εσθονία, 20) Λετονία, 21) Λιθουανία, 22) 

Σουηδία, 23) Γερμανία  
Τρίτες Χώρες: 1) Ηνωμένο Βασίλειο, 
2) Ρουάντα 3) Ρωσία, 4) Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, 5) Ουκρανία, 6) Ιορδανία, 
7) Λίβανος, 8) Αίγυπτος, 9) 
Λευκορωσία,10) Κατάρ, 11) Σερβία, 12) 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 13) Αρμε-
νία, 14) Γεωργία, 15) Μπαχρέιν 
Σημειώνεται ότι οι επιβάτες που προ-
έρχονται από τις χώρες της Κόκκινης Κα-
τηγορίας, απαιτείται: α) να έχουν προβεί 
σε εργαστηριακό έλεγχο εντός 72 ωρών 
προ της αναχώρησής τους και να έχουν 
πιστοποιητικό, που να αποδεικνύει αρ-
νητική εξέταση PCR για τον ιό και β) να 
προβαίνουν σε εργαστηριακό έλεγχο 
κατά την άφιξή τους στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία. 
Σημειώνεται ότι το κόστος των εξετάσεων 
καλύπτεται από τους ίδιους και επιπλέον 
τα άτομα αυτά θα πρέπει να παραμεί-
νουν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι την 
έκδοση του αποτελέσματος. 
Οι ακόλουθες κατηγορίες δύναται να ει-
σέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία 
από χώρες της Κόκκινης Κατηγορίας 
έχοντας πραγματοποιήσει, με ιδία έξοδα, 
εργαστηριακό έλεγχο μόνο κατά την 
άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία: 
Οι Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογέ-
νειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους 
και τα ανήλικα τέκνα αυτών), 
Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία 
πρόσωπα, και 
Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλ-
θουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη 
Σύμβαση της Βιέννης.

«Το εθνικό πλάνο ανάκαμψη μας αφορά όλους» Αν χρειαστούν μέτρα η Κυβέρνηση θα τα πάρει

Αλλαγές στην κατηγοριοποίηση χωρών από σήμερα Πέμπτη 22 Απριλίου  

Σκάφος, στο οποίο υπήρχαν 
εννέα παράτυποι μετανάστες 
και έπλεε ακυβέρνητο λόγω 
μηχανικής βλάβης ανοικτά του 
Κάβο Γκρέκο, διασώθηκε από 
τη Λιμενική και Ναυτική Αστυ-
νομία. 
Σε γραπτή ανακοίνωση του Κέ-
ντρου Συντονισμού Ερευνας 
και Διάσωσης Λάρνακας 
(ΚΣΕΔ), αναφέρεται ότι «σή-
μερα γύρω στις 12:15 το μεση-
μέρι, το Κέντρο έλαβε πληρο-
φορία για κινδυνεύον σκάφος, 
με 9 άτομα επιβαίνοντες, στη 
θαλάσσια περιοχή 11 ναυτικά 
μίλια ανατολικά του Κάβο 
Γκρέκο. Το σκάφος έπλεε ακυ-
βέρνητο λόγω μηχανικής βλά-
βης, ενώ παρατηρείτο διαρροή 
υδάτων λόγω των καιρικών 
συνθηκών, που επικρατούσαν 
στην περιοχή». 
Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε «το 
Εθνικό Σχέδιο Ερευνας και Διά-
σωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», κινητο-
ποιώντας το Τ/Χ «ΑΠ. ΑΝ-
ΔΡΕΑΣ» της Λιμενικής και 
Ναυτικής Αστυνομίας, το οποίο 
ρυμούλκησε το σκάφος στο 
Αλιευτικό Καταφύγιο «Golden 
Coast στο Παραλίμνι».

Μετανάστευση

Την ανάγκη στήριξης του Εθνικού Πλά-
νου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από 
όλες τις πολιτικές δυνάμεις, υπογράμ-
μισε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνστα-
ντίνος Πετρίδης, τονίζοντας πως η εκτα-
μίευση του πακέτου των €1,09 δισ. από 
το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
της ΕΕ θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση 
των μεταρρυθμίσεων. 
Σε ομιλία του στο διαδικτυακό 11th Νι-
cosia Economic Congress με τίτλο «Ένα 
νέο όραμα για την κυπριακή οικονομία 
το 2021 – 2030», τόνισε πως το γεγονός 
ότι η Κυβέρνηση κατέχει την πλήρη ιδιο-

κτησία του πλάνου είναι σημαντικό για 
την υλοποίησή του αλλά δεν είναι αρκετό 
από μόνο του. 
«Ωστόσο, δεν είναι αρκετό, καθώς η 
αποδέσμευση των κονδυλίων θα εξαρ-
τηθεί από την υλοποίηση των μεταρρυθ-
μίσεων, οι οποίες χρειάζονται τη στήριξη 
των πολιτικών κομμάτων» τόνισε ο κ. 
Πετρίδης, συμπληρώνοντας πως σε 
αυτό το πλαίσιο πρέπει να γίνει κατα-
νοητό ότι το Εθνικό Πλάνο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας δεν αφορά μόνο την 
κυβέρνηση, αλλά ολόκληρη τη χώρα». 
Όπως τόνισε ο ΥΠΟΙΚ, το πλάνο «ου-
σιαστικά συνιστά το σχέδιο για τις πολι-
τικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια 
και περιλαμβάνει ένα συνδυασμό επεν-
δύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα 
αναληφθούν για περίοδο 6 ετών». 
Επεσήμανε ακόμη ότι το εθνικό πλάνο 
για την απορρόφηση των κονδυλίων του 
ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και η μακροχρόνια στρατηγική που κα-
ταρτίζει το Συμβούλιο Οικονομίας και 
Ανταγωνιστικότητας «συνιστούν συγκοι-
νωνούντα δοχεία και κινούνται στην ίδια 
κατεύθυνση».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος 
Κούσιος διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση 
σε σχέση με την πανδημία αξιολογείται 
συνεχώς και αν παραστεί ανάγκη σί-
γουρα η Κυβέρνηση θα πάρει τα ανα-
γκαία μέτρα. 
Ο κ. Κούσιος απαντούσε σε ερώτηση 
στο Προεδρικό ως προς το πότε θα συ-
σκεφθεί η Κυβέρνηση για να λάβει απο-
φάσεις για τα μέτρα κατά της πανδη-
μίας. 
«Να σας πω ότι ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας είχε σήμερα συνάντηση με τον 
Υπουργό Υγείας για να συζητήσουν το 
συγκεκριμένο θέμα», ανέφερε. Όπως 
γνωρίζετε, είπε, «κάθε Τρίτη συνέρχεται 

και η συμβουλευτική επιδημιολογική 
ομάδα και ο Υπουργός Υγείας θα ενη-
μερωθεί και για τις απόψεις των επιδη-
μιολόγων συμβούλων μας».  
«Το θέμα δε, θα απασχολήσει το Υπουρ-
γικό Συμβούλιο την Πέμπτη στην καθο-
ρισμένη συνεδρία του», πρόσθεσε. 
Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στι-
γμή και όπως έχουμε ανακοινώσει, είπε, 
«δεν θα υπάρξουν χαλαρώσεις αλλά και 
δεν θα υπάρξουν νέα πρόσθετα μέτρα». 
Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρό-
σωπο, «η κατάσταση και η επιδημιολο-
γική εικόνα αξιολογούνται συνεχώς και 
αν παραστεί ανάγκη να ληφθούν μέτρα, 
σίγουρα η Κυβέρνηση θα πάρει τα ανα-
γκαία μέτρα». 
Είναι όμως, σημείωσε, «καθήκον όλων 
μας να αντιληφθούμε την κρισιμότητα 
και τη σοβαρότητα της κατάστασης». 
Κάλεσε για ακόμα μια φορά τους πολίτες 
«να εμβολιαστούν, να τηρούν τα προ-
στατευτικά μέτρα και τα ατομικά μέτρα 
υγιεινής γιατί ο μόνος τρόπος να περιο-
ρίσουμε την εξάπλωση του ιού είναι τα 
μέτρα, ατομική υγιεινή και εμβολια-
σμός».
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Πυρκαγιά Μάτι

Διευρύνεται ο κύκλος των κατηγορουμένων 
για τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι

Σκληρή αντιπαράθεση Δένδια - Τσαβούσογλου on camera και εφ΄ όλης της ύλης 

«Η κοινωνία δικαίως έχει χάσει και την 
εμπιστοσύνη και την υπομονή της» το-
νίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος. 
«H κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει στην 
πρόταση που έκανε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο 
και μια σειρά από επιστήμονες, για άνοι-
γμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώ-
ρους με αυστηρά πρωτόκολλα», σημει-
ώνει σε on camera δήλωσή του, ο 
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προ-
οδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος. 
«Μία πρόταση που συμβάλλει στην απο-
τροπή του συνωστισμού σε υπαίθριους 
χώρους», προσθέτει. 
«Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να στοχο-
ποιεί τους πολίτες για τη δική του απο-
τυχία. Η κοινωνία δικαίως έχει χάσει και 
την εμπιστοσύνη και την υπομονή της», 
τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος και κατα-
λήγει ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει 
τον έλεγχο και προσπαθεί να το κρύψει 
μέσα από την αδιαφάνεια στη λήψη απο-
φάσεων». 

Ακολουθεί η πλήρης δήλωση 
«Από χθες η κυβέρνηση δεν έχει απα-
ντήσει στην πρόταση που έκανε τόσο ο 
ΣΥΡΙΖΑ όσο και μια σειρά από επιστή-
μονες, για άνοιγμα της εστίασης σε εξω-
τερικούς χώρους με αυστηρά πρωτό-
κολλα. Μία πρόταση που συμβάλλει 
στην αποτροπή του συνωστισμού σε 
υπαίθριους χώρους. 
Ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να στοχοποιεί 
τους πολίτες για τη δική του αποτυχία. 
Η κοινωνία δικαίως έχει χάσει και την 
εμπιστοσύνη και την υπομονή της. Οι 
θυσίες όλων μας εδώ και έξι μήνες έχουν 
πάει χαμένες, από μία κυβέρνηση που 
δεν ενίσχυσε το δημόσιο σύστημα υγείας 
και δεν έκανε τίποτα για τις εστίες υπερ-
μετάδοσης. Ο κ. Μητσοτάκης έχει χάσει 
τον έλεγχο και προσπαθεί να το κρύψει 
μέσα από την αδιαφάνεια στη λήψη απο-
φάσεων».

Η «σκυτάλη» των ραντεβού εμ-
βολιασμού παραδώθηκει την Τε-
τάρτη στην ηλικιακή ομάδα των 
50 έως 59 ετών, ενώ την ίδια 
στιγμή η χώρα αναμένει, εντός 
του προσεχούς διμήνου, σημα-
ντικό όγκο παραλαβών σε εμ-
βόλια κατά του κορωνοϊού - 
περιλαμβανομένων 4,5 εκατομ-
μυρίων δόσεων της Pfizer. 
Όπως δήλωσε ο ο γενικός γραμ-
ματέας Πρωτοβάθμιας Φροντί-
δας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέ-
ους κατά την ενημέρωση επί του 
εθνικού σχεδίου εμβολιαστικής 
κάλυψης τη Δευτέρα, «από την 
πρώτη ημέρα έναρξης των εμ-
βολιασμών, την 27η Δεκεμ-
βρίου, έως σήμερα έχουν  
πραγματοποιηθεί 2.530.000 
εμβολιασμοί». 
Τουλάχιστον τη μία δόση έχουν 
λάβει 1.760.000 πολίτες, ποσο-
στό που αντιστοιχεί σε εμβολια-
στική κάλυψη 16,75% και 
770.000 πολίτες έχουν εμβολια-
στεί και με τις δυο δόσεις, πο-
σοστό της τάξεως του 7,35%. 
Ακολούθως, το Σάββατο 24 
Απριλίου θα ανοίξει η πλατ-
φόρμα έτσι ώστε να μπορούν να 
κλείνουν ραντεβού όσοι ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα 50-54.

Aποζημιώσεις από 
τη Μήδεια

Σε 5,5 εκατ. ευρώ εκτιμώνται 
οι απαιτήσεις αποζημιώσεων 
στις ασφαλιστικές εταιρείες για 
τις ζημιές από τη «Μήδεια», 
σύμφωνα με την έρευνα που 
πραγματοποίησε η Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλά-
δος στο πλαίσιο καταγραφής 
των ασφαλισμένων ζημιών 
που προκαλούνται από ακραία 
φυσικά φαινόμενα και των απο-
ζημιώσεων που καταβάλλονται 
από τις ασφαλιστικές επιχειρή-
σεις.  
Η πρώτη εκτίμηση των ζημιών 
από τις χιονοπτώσεις που 
έφερε η κακοκαιρία «Μήδεια» 
από 15 έως 17 Φεβρουαρίου 
2021 σε διάφορες περιοχές της 
χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην Αττική έχει ως εξής: 
Δηλώθηκαν 2.027 ζημιές με 
συνολικό ποσό απαίτησης 5,5 
εκατ. ευρώ. Από αυτές, 1.014 
ζημιές αφορούσαν τις ασφαλί-
σεις περιουσίας (εκτίμηση απο-
ζημιώσεων 3,9 εκατ. ευρώ) και 
1.013 ζημιές τις ασφαλίσεις αυ-
τοκινήτων (εκτίμηση 1,6 εκατ. 
ευρώ).

Εμβολιασμοί

Αυξάνεται ο αριθμός των κατηγορουμέ-
νων στην υπόθεση της φονικής πυρκα-
γιάς στο Μάτι τον Ιούλιο του 2018,  με 
θύματα 102 συνανθρώπους μας. Στη μα-
κρά λίστα των κατηγορουμένων προστί-
θεται με διάταξη της Εισαγγελίας Εφετών 
και το όνομα του πρώην υψηλόβαθμου 
αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, Χαράλαμπου 
Συρογιάννη προκειμένου «η έκταση της 
ποινικής ευθύνης του να διερευνηθεί στα 
πλαίσια της ήδη διενεργούμενης κύριας 
ανακρίσεως σε συνδυασμό με το σύνολο 
του εκεί συλλεγέντος και πληρέστερου 
αποδεικτικού υλικού».    
Ειδικότερα η αντεισαγγελέας Εφετών 
Ζωή Νικολάου με διάταξή της έκανε δε-
κτή την προσφυγή που είχαν καταθέσει 
δυο συγγενείς θυμάτων της φονικής 
πυρκαγιάς, δια του δικηγόρου τους Β. 
Καπερνάρου. 
Οι συγγενείς των θυμάτων προσέφυγαν 
στην Εισαγγελία Εφετών κατά διάταξης 
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, με την 
οποία είχε απορριφθεί έγκληση που εί-

χαν καταθέσει κατά των Αριστείδη Αν-
δρικόπουλου αντιστράτηγου ε.α. πρώην 
υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. και Χαράλαμπου 
Συρογιάννη, υψηλόβαθμου στελέχους 
της ΕΛ.ΑΣ. 
Όπως ανέφεραν στην έγκλησή τους οι 
συγγενείς των θυμάτων, οι εγκαλούμενοι, 
δια της συμπεριφορά τους «συνέβαλαν 
αιτιωδώς στο να χάσουν τη ζωή τους 
στις 23/7/2018 κατά την εκδήλωση της 
πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στη περιοχή 
Μάτι Αττικής οι μητέρες τους». Με 
αφορμή δε τη μήνυσή τους, διενεργή-
θηκε προανακριτική έρευνα αλλά με ει-
σαγγελική διάταξη που εκδόθηκε κρίθηκε 
πως δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις 
«ώστε να δικαιολογείται η άσκηση ποινι-
κής δίωξης σε βάρος των εγκαλουμένων». 
Στη συνέχεια, οι συγγενείς των θυμάτων 
της φονικής πυρκαγιάς προσέφυγαν 
κατά της παραπάνω εισαγγελικής διάτα-
ξης στην Εισαγγελία Εφετών, η οποία 
και έκανε δεκτή εν μέρει την προσφυγή 
τους.

Άνοιγμα εστίασης

Οι επικεφαλής των διπλωματιών Ελλά-
δας και Τουρκίας αντάλλαξαν βολές για 
ζητήματα από την Ανατολική Μεσόγειο 
και το Αιγαίο, έως το μεταναστευτικό και 
τον χαρακτήρα της μειονότητας στη 
Θράκη, μολονότι νωρίτερα είχαν κάνει 
και οι δύο αναφορά στη μακρά φιλία που 
τους συνδέει από το 2003, όταν και είχαν 
γνωριστεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. 
Όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, λαμβάνο-
ντας τον λόγο για να απαντήσει στη δεύ-
τερη τοποθέτηση του Τούρκου ομολόγου 
του, που είχε ασκήσει κριτική στην αρ-
χική τοποθέτηση του Έλληνα υπουργού, 

"η Τουρκία έχει παραβιάσει το διεθνές 
δίκαιο τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο, 
όσο και στο Αιγαίο, με 400 υπερπτήσεις 
μάλιστα πάνω από ελληνικό έδαφος, 
ούτε καν μόνο πάνω από ελληνικά χω-
ρικά ύδατα". 
Για δε το μεταναστευτικό, ο κ. Δένδιας 
σημείωσε ότι "μετά τα γεγονότα του Φε-
βρουαρίου και του Μαρτίου του 2020, 
δεν θα έπρεπε η Τουρκία να κάνει μά-
θημα στην Ελλάδα". 
Για το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης 
νησιών του Αιγαίου, που έθεσε ο κ. Τσα-
βούσογλου ως ζήτημα "παραβίασης της 
Συνθήκης της Λωζάνης", ο υπουργός 

Εξωτερικών απάντησε ότι "στρατός στα 
νησιά υπάρχει επειδή απειλούνται από 
κάπου, καθώς απέναντί τους υπάρχει 
ολόκληρη αποβατική δύναμη. Εάν δεν 
υπάρχει απειλή ή κίνδυνος, κάποιοι οφεί-
λουν να μας το πουν". 
Για τα 10 μίλια εναερίου χώρου έναντι 
των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων της 
Ελλάδας, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι 
υφίστανται ως καθεστώς από το 1931, 
ενώ η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε για 
πρώτη φορά γι’ αυτό το 1975. 
Για δε την αποστροφή του λόγου του 
Τούρκου υπ. Εξωτερικών περί παραβία-
σης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 
μειονότητας στη Θράκη λόγω της μη 
αναγνώρισης από την Ελλάδα "τουρκι-
κής εθνικής ταυτότητας" σε αυτήν, ο 
υπουργός Εξωτερικών απάντησε, όπως 
είχε αναφέρει και στην αρχική τοποθέ-
τησή του, ότι ο χαρακτηρισμός της μει-
ονότητας ως μουσουλμανικής ορίζεται 
από τη Συνθήκη της Λωζάνης την οποία 
"αν θυμάμαι καλά", όπως είπε, "έχει υπο-
γράψει και η Τουρκία". 
Νωρίτερα ο κ. Δένδιας  είχε κάνει λόγο 
για τη μεγάλη έμφαση που δίνει η Ελ-
λάδα στη θρησκευτική ελευθερία, με χα-

ρακτηριστική τη λειτουργία ισλαμικού τε-
μένους στην Αθήνα, που θα εγκαινιαστεί 
και επίσημα μετά την αποκλιμάκωση της 
πανδημίας. 
Μίλησε για ανοικτές και ειλικρινείς συνο-
μιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, ακόμη 
και για τα θέματα στα οποία οι δύο χώρες 
διαφωνούν. 
"Άξονας μας είναι η ειρηνική συνύπαρξη, 
στη βάση των αρχών που διέπουν τον 
ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, στην οποία 
η Τουρκία έχει δηλώσει την πρόθεση να 
ενταχθεί", ανέφερε ο κ. Δένδιας. 
Ο Μ. Τσαβούσογλου ανέφερε: 
-Θέλουμε να αρχίσει εκ νέου και η λει-
τουργία των χερσαίων συνοριακών δια-
βάσεων μεταξύ των δύο χωρών. 
-Μιλήσαμε για την αποτελεσματική συ-
νεργασία μας για τον αντιτρομοκρατικό 
μας αγώνα ενάντια σε οργανώσεις όπως 
οι FETO (σ.σ. όπως αποκαλεί η Τουρκία 
το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν), PKK, 
YPG (σ.σ. κουρδικές πολιτοφυλακές της 
βόρειας Συρίας) κλπ.

ΣΥΡΙΖΑ: Να σταματήσει να κρύβεται η κυβέρνηση στο 
αίτημα για άνοιγμα της εστίασης

Ελλάδα - Τουρκία - Δένδιας - Τσαβούσογλου
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Συρία 
Η Ρωσία ανακοινώνει ότι έπληξε βάση «τρομοκρατών» - Τουλάχιστον 200 οι νεκροί

ΗΠΑ 
Δίκη Φλόιντ: Δάκρυα χαράς μετά την καταδίκη Σόβιν

Μαχητικά της Ρωσίας εξαπέλυσαν επίθεση σε βάση 
ανταρτών στη Συρία, όπου «σχεδιάζονταν τρομοκρατικές 
επιθέσεις» και από τα πλήγματα σκοτώθηκαν έως και 200 
μαχητές, μεταδίδουν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτο-
ρεία επικαλούμενα ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας 
της χώρας. 
Σύμφωνα με το πρακτορείο Sputnik, καταστράφηκαν δύο 
καταφύγια, 24 φορτηγάκια εξοπλισμένα με πολυβόλα, πε-
ρίπου 500 κιλά πυρομαχικών και συστατικά για την κατα-
σκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. 
Η Μόσχα υποστηρίζει ότι «τρομοκράτες στη Συρία σχε-
διάζουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον κρατικών θε-
σμών σε μεγάλες πόλεις» εν όψει των προεδρικών εκλο-
γών της 26ης Μαΐου στη χώρα. 
Οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι «τρομο-
κράτες εκπαιδεύονται σε στρατόπεδα τα οποία βρίσκονταν 
σε περιοχές που δεν ελέγχονται από τη Δαμασκό, όπως 
στη ζώνη Ατ-Τανφ, η οποία είναι υπό τον έλεγχο των 
ΗΠΑ». 
Οι εκλογές θα είναι οι δεύτερες από τότε που ξεκίνησε ο 
πόλεμος τον Μάρτιο του 2011 χωρίς να διαφαίνεται στον 
ορίζοντα μια πολιτική λύση που θα τερματίσει τον πόλεμο 

από τον οποίο έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 388.000 άν-
θρωποι και έχει εκτοπιστεί ο μισός πληθυσμός της χώ-
ρας. 
Η διενέργεια εκλογών, που ανακοίνωσε την Κυριακή ο 
πρόεδρος της βουλής Χαμούντα Σαμπάγκ, βρίσκει την 
χώρα βυθισμένη σε βαθιά οικονομική κρίση. 
Ο Άσαντ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία έπειτα από τον 
θάνατο του πατέρα του Χαφέζ, το 2000, δεν έχει ακόμη 
ανακοινώσει αν θα θέσει υποψηφιότητα για την επανε-
κλογή του. 
Ο 55χρονος είχε κερδίσει τις προηγούμενες εκλογές τον 
τρίτο χρόνο του πολέμου, το 2014, εξασφαλίζοντας το 
88% των ψήφων. 
Από τότε, οι κυβερνητικές δυνάμεις επανέκτησαν τμήματα 
των εδαφών, τον έλεγχο των οποίων είχαν αντάρτες και 
τζιχαντιστές, με την στρατιωτική βοήθεια της Ρωσίας, του 
Ιράν και της πολιτοφυλακής του Λιβάνου, της Χεζμπολάχ. 
Αλλά μεγάλα τμήματα της Συρίας ακόμη παραμένουν 
εκτός κυβερνητικού ελέγχου και οι εκλογές δεν θα διεξα-
χθούν σε αυτές τις περιοχές. 
Σε αυτά περιλαμβάνεται η βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ, 
την οποία ελέγχει η οργάνωση Χαγιάτ-Ταχρίρ αλ-Σαμ. 
Η περιοχή της Ιντλίμπ, περιλαμβανομένων των γειτονικών 
περιοχών, όπου άλλες οργανώσεις ανταρτών έχουν πα-
ρουσία, έχει πληθυσμό 2,9 εκατομμύρια ανθρώπους, εκ 
των οποίων τα δύο τρίτα είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους 
σε άλλες περιοχές εξαιτίας της βίας. 
Επίσης δεν θα μπορέσουν να ψηφίσουν Σύροι που ζουν 
σε περιοχές των συνόρων που ελέγχονται από τουρκικά 
στρατεύματα και από πληρεξούσιες πολιτοφυλακές καθώς 
και άλλοι που κατοικούν στις περιοχές του βορρά όπου οι 
περισσότεροι κάτοικοι είναι Κούρδοι και όπου δεν υπάρχει 
παρουσία των κυβερνητικών δυνάμεων. 
Η ψηφοφορία θα επιτρέπεται στους Σύρους που ζουν σε 
ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιοχές ή σε εκείνους 
που ζουν στο εξωτερικό αλλά είναι εγγεγραμμένοι στις 
πρεσβείες της χώρας τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
βουλής.

Ας μια βαθιά ανάσα.. δικαιοσύνης δέ-
χθηκε η μαύρη κοινότητα των ΗΠΑ, και 
όχι μόνο, την ετυμηγορία του δικαστη-
ρίου για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, 
ο οποίος τον περασμένο Μάιο βρήκε 
φρικτό θάνατο, εγκλωβισμένος για πε-
ρισσότερα από 9 λεπτά κάτω από το γό-
νατο του λευκού αστυνομικού Ντέρεκ Σό-
βιν. 
Ο 45χρονος, λευκός, πρώην αστυνομι-
κός Ντέρεκ Σόβιν είχε καταγραφεί από 
τις κάμερες διάφορων τηλεφώνων πε-
ραστικών να πιέζει τον λαιμό του μαύρου 
συνομηλίκου του, ο οποίος επανειλημ-
μένα εκλιπαρούσε για τη ζωή του, λέγο-
ντας ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. 
Ο αδόκητος θάνατός του -έχοντας δια-
πράξει μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα το 
«έγκλημα» να δώσει ένα μάλλον πλαστό 
εικοσαδόλαρο στον ταμία ενός ψιλικατζί-
δικου στη Μινεάπολη- ήταν η σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι για τους μαύ-
ρους Αμερικανούς, πυροδοτώντας πο-
λυήμερες ταραχές και βίαια επεισόδια. 
Το 12μελές σώμα των ενόρκων του δι-
καστηρίου έκρινε τον Σόβιν ένοχο για 
όλες της κατηγορίες: ανθρωποκτονία 

από πρόθεση, ακούσια ανθρωποκτονία, 
βιαιοπραγία. 
Είχαν προηγηθεί τρεις ιδιαίτερα φορτι-
σμένες εβδομάδες δίκης υπό αυστηρά 
μέτρα ασφαλείας εξαιτίας του φόβου των 
επεισοδίων. 
Αμέσως μετά την εκφώνηση της ετυμη-
γορίας, η αντίδρασή του στην οποία ήταν 
μάλλον απαθής, επέστρεψε σε καθε-
στώς κράτησης. Πλέον βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με ποινή φυλάκισης πάνω από 
τέσσερις δεκαετίες. 
Στο άκουσμα της απόφασης, πανηγυρι-
κές σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από το δι-
καστήριο αλλά και στους δρόμους της 
πόλης, όπου εκατοντάδες άνθρωποι άρ-
χισαν να χειροκροτούν και να φωνάζουν 
ενθουσιασμένοι. Το σημείο που έχασε 
τη ζωή του ο 46χρονος κατακλίστηκε 
από κόσμο και λουλούδια. 
Η οικογένεια Φλόιντ εμφανίστηκε συγκι-
νημένη στη συνέντευξη τύπου ενώ ο δι-
κηγόρος της έκανε λόγο για ένα «σημείο 
καμπής στην ιστορία» των ΗΠΑ. 
Δεν είχε κι άδικο. Οι καταδίκες αστυνο-
μικών στη χώρα αυτή είναι ιδιαίτερα σπά-
νιες.
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Η Τραγωδία ενός  Έθνους  συνεχίζεται   Καλό Πάσχα να φτάσουμε!

Χρειάζεται απόλυτη  Ενότητα 
όσο ποτέ  άλλοτε  

Είναι λυπηρό εάν όχι τρα-
γωδία όταν Χριστιανός εκ-
διώκει Χριστιανό λες και ο 

Χριστιανισμός αποτελείτε από 
δύο φάλαγγες. Όταν ο ένας Έλ-
ληνας να επιτίθεται άλλου Έλ-
ληνα τη στιγμή που όλοι ενω-
μένοι πρέπει να αργασθούμε  
για ενότητα που θα φέρει 

πίσω τουλάχιστον μία μέρα καλύτερη για τον Ελ-
ληνισμό τόσο Ελλάδας όσο και Κύπρου. Ενότητα 
και υπομονή χρειάζεται.  Το γνωρίζω ότι θα συ-
νεχίζουν να μας υβρίζουν και να κατηγορούν  και 
θα εφαρμόσουν κάθε  λογής τεχνάσματα.  Πρό-
σφερα να εργασθώ μαζί με όλους για ενότητα μα 
τα καλέσματα όπως δείχνουν πέφτουν σε κουφά 
αυτιά. Σαν να μου λένε “κάνε ότι σου λέω και μην 
κάνεις όπως κάνω εγώ.”   
Μα να έρχονται να μας παραγγείλουν να μην κά-
νουμε διαδηλώσεις έξω από την Τουρκική πρε-
σβεία νομίζω θα είναι   κάτι που δεν πρόκειται να 
γίνει. Ας το καταλάβουν ότι ο  Ελληνισμός δεν ξε-
χνά  και δεν πρόκειται  να ξεχάσει. 
Εμείς είμαστε αυτοί που υπόφεραν και υποφέ-
ρουν εξ’αιτίας της Τουρκίας και  μέχρις ότου επα-
νέλθει η δικαίωση  ότι και να μας πουν,  θα συνε-
χίσουμε να αγωνιζόμαστε για την Ελευθερία την 
αλήθεια και το δίκαιο. Δεν ξεχνούμε ότι και Τουρ-
κοκύπριοι υπόφεραν και υποφέρουν  και αυτοί.  
Δεν ξεχνούμε. Ας το καταλάβουν λοιπό ποιοι είναι 
οι πραγματικοί  εχθροί του Χριστιανισμού.  
Δεν το χωνεύουμε να έρχονται να μας λένε μην 
θυμώσετε τους Τούρκους. Δεν το ανεχόμαστε και 
δεν πρόκειται να το ανεχθούμε. Σαν να μας λένε 
σκύβετε κεφάλι. Όχι δεν έγινε και δεν πρόκειται  
να γίνει  Το οφείλουμε και το χρωστάμε  στους 
ήρωες μας της παλαιάς και νέας ιστορίας του Ελ-
ληνισμού. Το χρωστάμε σε όλες τις οικογένειες 
που έχασαν αγαπητά τους πρόσωπα ως αποτέ-
λεσμα της Τουρκικής βουλιμίας στο κάθε ήρωα 
που έδωσε την ζωή του για απαλλαγή του Αγγλι-
κού  ζυγού 1955/59 η Τούρκικου ζυγού Ναι στη 
Ελευθερία και ελευθερία λόγου. Ναι στην εφαρ-
μογή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Ακούς εκεί μη θυμώνετε την Τουρκία και Ερντο-
γάν. Οι ίδιοι οι Τουρκοκύπριοι έχουν γίνει πολίτες 
δεύτερης τάξης στη ίδια χώρα τους κάτω από τον 
Ερντογάν και τώρα θα μου πείτε  ότι θα γίνει ο 
ίδιος φίλος τους Έλληνες  και θα μας κάνει και 
χατίρια. Ποιοι έιναι αυτοί με τόσα  συμφέροντα 
να  μας λένε μην θυμώσετέ το  Σουλτάνο. Ας 
προσέξουν λοιπόν και αυτοί και ο Σουλτάνος, και 
όχι εμείς.    
Ακούς εκεί να μην μπορούμε να λέμε την αλήθεια 
πλέον. 
Μαχαίρωσαν οι Τούρκοι  και θανάτωσαν εξάδελφο 
μου στην Αθηναίου το 1962.  
Η οικογένεια της γυναίκας μου  όλοι είναι πρό-
σφυγες εκτοπισμένοι που κατά την Τουρκική ει-
σβολή άστεγοι κοιμόντουσαν κάτω από τις ελιές 
και χαρουπιές και για προσκέφαλο ένα ξύλο η 
πέτρα και για στέγη τα άστρα και τον ουρανό. 
200,000 Ελληνοκύπριοι πέρασαν νύχτες και νύ-
χτες κάτω από τέτοιες συνθήκες. Γέμισαν οι όχθες 
των δρόμων από εκτοπισμένες  οικογένειες με 
παιδιά, γηραιοί.  Ξεχείλισαν  τα χωριά από πρό-
σφυγες, βρέφη, έγκυες γυναίκες να μη μπορούν 
να βρουν κάτι να φάνε Ατομα με ειδικές ανάγκες 
όλοι στους δρόμους χωρίς  καμία βοήθεια  Και 
μετά να σου λέει ο Σουλτάνος δεν υπήρχε ει-
σβολή. Και αργότερα  άκουσον, άκουσον,  να έλ-
θουν να μας λένε μη θυμώσετε τους Τούρκους.   
Ακόμη ζητούμεν αγνοούμενους 47 χρόνια μετά 
την εισβολή.  Ο λαός μιας χώρας προσδιορίζει 
το μέλλον της χώρας  του, και   όχι οι προδότες 
και ξένοι  οι απέξω  και οι “αχάπαροι.”   
Και αν αυτή δεν ήταν ακόμη μία προσπάθεια  της 
Τουρκίας  για γενοκτονία  εις βάρος  των Ελλη-
νοκυπρίων  δεν ξέρω τι  άλλο  είναι. Και μετά να 

σου λένε μην θυμώσετε τον Σουλτάνο. Συγνώμη 
ποιον;   
Ενότητα μεταξύ μας χρειάζεται και όχι άλλο μί-
σος. 
Eύχομαι οι κατοπινές γενεές να μας κρίνουν επι-
εικώς.  Επί του παρόντος έτσι  αφήστε μας στην 
μιζέρια μας  και τους διωγμούς που υποφέρει η 
γενεά μας για αιώνες. Φτάνει πια. Μην μας προ-
καλείτε. 
Έζησα και τον απελευθερωτικό Αγώνα 1955/59. 
Μα για αυτό για κάποιο άλλο άρθρο στο μέλλον  
Το ποιο κάτω ψήφισμα   το περάσαμε πέρυσι το 
καλοκαίρι σε διαδικτυακή συνάντηση Δημοτικών 
Συμβούλων ανά την Ευρώπη  
Ψήφισμα του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυ-
τοδιοίκησης της Ευρώπης. 
Το ποιο κάτω μπορεί να μεταφρασθεί και στα 
Αγγλικά και να σταλεί και στους Βουλευτές σας. 
H Aγία Σοφία πρέπει να παραμείνει ΜΟΥΣΕΙΟ! 
Εμείς τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας του 
Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης στη Ευ-
ρώπη, εκπροσωπώντας τα 500 και πλέον μέλη 
του, εκφράζουμε κατηγορηματικά την αντίθεση 
μας, στην πρόσφατη απόφαση του Προέδρου 
της Τουρκίας, να μετατρέψει το καθεστώς της 
Αγίας Σοφίας, από μουσείο σε τζαμί. 
Ειδικά σε περιόδους όπου η ειρηνική συνύπαρξη 
των πολιτισμών και των θρησκειών είναι στις προ-
τεραιότητες της Ευρώπης και της παγκόσμιας 
κοινότητας, αυτή η απόφαση της τουρκικής κυ-
βέρνησης, μας πηγαίνει πολλά χρόνια πίσω. 
Η Αγία Σοφία, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
σύμβολα του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας 
και αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως μνημείο 
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, με ισχυρή 
θρησκευτική, ιστορική και πολιτισμική αξία. 
Ως τμήμα του παγκόσμιου πολιτισμού, η Αγία Σο-
φία συνεχίζει να ανήκει σε όλους, συμβολίζει τη 
συνύπαρξη των θρησκειών και των πολιτισμών 
και πρέπει να παραμείνει μουσείο, όπως η ίδια η 
Τουρκία το 1934 αποφάσισε. 
Θεωρούμε αυτή την ενέργεια ως ένα ακόμη βήμα, 
στην κλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Με-
σόγειο, που οδηγεί σε πολύ επικίνδυνα, για την ει-
ρήνη και την ασφάλεια της περιοχής, μονοπάτια. 
Με αυτήν την πράξη, η Τουρκία χάνει την ευκαιρία 
της προσέγγισης της, με την ΕΕ, προκαλεί την 
παγκόσμια κοινότητα και παράλληλα δημιουργεί 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εντάσεων μεταξύ 
χριστιανών και μουσουλμάνων. 
Για αυτόv το λόγο, καλούμε την ΕΕ, τις κυβερνή-
σεις και τους αυτοδιοίκητους θεσμούς όλων των 
ευρωπαϊκών χωρών και την παγκόσμια κοινό-
τητα, να αυξήσουν την πίεση στον Πρόεδρο της 
Τουρκίας, για να αποτρέψει την υλοποίηση της 
απόφασης. Η Αγία Σοφία ως μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς, αξίζει το σεβασμό όλων μας και 
πρέπει να διατηρηθεί ως έχει, για τις μελλοντικές 
γενιές. 
Υ.Γ. Εάν έγραψα κάτι μέχρι σήμερα που χρει-
άζονται διευκρίνιση  η αν ακόμη αδίκησα κάποιόν 
η κάποιους που προσωπικά πολύ το αμφιβάλλω  
διότι γράφω επί γενικής βάσεως και   προσωπικά  
δεν  έκανα  κάτι τέτοιο η τώρα η παλαιότερα  ας 
κάνουν τι δίκες τους παρατηρήσεις μέσον της Πα-
ροικιακής  και να μα πουν τα σημεία που τους 
ίσως να τους αδικήσαμε. Έτσι για χάριν διαφά-
νειας. Ας μας πούνε λοιπόν σε ποια  από τα ση-
μεία δεν τους άρεσαν η τους βλάψαμε  κατά την 
γνώμη τους  η αν γράψαμε κάτι το αναληθές. Ανα-
μένουμε.   Γράφουμε πάντοτε την αλήθεια  όσον 
και αν δεν αρέσει.   
Η στήλη αυτή έπρεπε να ονομάζετε η ηχώ της 
Παροικίας, η στον παλμό  της Παροικίας   και της 
επικαιρότητας.    
Ονόματα δεν αναφέρουμε διότι μιλούμε γενικά και 
δεν απευθύνονται τα σχόλια μας  σε οποιανδή-
ποτε  προσωπικά. Απλώς παρατηρήσεις γύρω 
από θέματα που σχολιάζονται για χρόνια και χρό-
νια τώρα   και που τα αναφέρει όλη η Παροικία.   
Τα ποιο πάνω δεν είναι λόγια του καφενέ.  
Για τέτοια ας κοιτάξουν κάπου αλλού.

του  
Γιώργου A.Σάββα Πλησιάζει η Αγία και Με-

γάλη εβδομάδα και οι 
πιο πολλοί από εμάς 

μπήκαμε ήδη στη διαδικασία 
της νηστείας. Ο φίλος μου ο 
Δημήτρης παλαιότερα όταν 
διατηρούσε εστιατόρια άρχιζε 
ακριβώς 40 μέρες πριν το 
Πάσχα τη δίκη του νηστεία 
και μάλιστα ήταν αυστηρός 
και έκανε ότι είναι δυνατόν 
να μην παραβεί τους κανό-

νες, και ένιωθε πράγματι ότι εκτελούσε τα θρη-
σκευτικά του καθήκοντα. 
Με κρατούσε ενήμερο και με ενημέρωνε για τις 
προσευχές του σχεδόν καθημερινά. 
Τις τελευταίες μέρες πριν τη Ανάσταση με κα-
λούσε να πάμε να εκκλησιαστούμε, και στον 
Καλό Λόγο με ήθελε να είμαστε μαζί. 
Πηγαίναμε λοιπόν στην εκκλησία για τον Καλό 
Λόγο και μετά κάτ´ Ευθείαν στο εστιατόριο για 
να φάμε τη σούπα μας.  
Δεν μέναμε ποτέ μόνο στη σούπα γιατί η αδελφή 
του η Άννα μαγείρευε του πουλιού το γάλα που 
λέει ο λόγος.  
Κάναμε λοιπόν τα μεγαλύτερα πάρτη μέχρι τα 
ξημερώματα. 
Το τελευταίο το κάναμε πριν λίγα χρόνια όταν ο 
Δημήτρης είχε αποφασίσει να κλείσει το εστιατό-
ριο γιατί θα αφυπηρετούσε. 
Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια την επόμενη χρονιά 
δεν έγινε το μεγάλο πάρτι και ο καθένας από μας 
πήγε κατ´ ευθεία στο σπιτάκι του και ο καθένας 
έφαγε τη δίκη του σούπα. 
Και έφτασε η περασμένη χρόνια που ήταν το 
πρώτο Πάσχα της πανδημίας που όλοι το περά-
σαμε στο σπίτι μας εσώκλειστοι λόγω των συν-
θηκών, προσπαθώντας να κάνουμε τις προσευ-
χές μας στα σπίτια μας μπροστά στα μικρά 
εικονοστάσια που διαθέτει ο καθένας, αν διαθέτει 
ένα τέτοιο εικονοστάσι στο σπίτι του. 
Τώρα ο φίλος μου ο Δημήτρης που είναι  πολύ 
κοντά στα θρησκευτικά ιδανικά και πάντα κάνει 
τις προσευχές του και πάντα νηστεύει, έτσι και 
τώρα αποφάσισε να νηστέψει και να πάει και 
στον Καλό Λόγo.. 
Με τις αλλαγές των τελευταίων ημερών θα μπο-
ρέσει ο καθένας από εμάς να ασκήσει τα θρη-
σκευτικά του καθήκοντα,  με μια όμως μεγάλη 
διαφορά από τα προηγούμενα χρόνια. 
Θα πρέπει να έχουμε υπόψιν ότι ο αόρατος 
εχθρός βρίσκεται ανάμεσα μας και θα πρέπει να 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν να τον αντιμετωπί-
σουμε με σοβαρότητα. 
Όταν λοιπόν λέμε σοβαρότητα εννοούμε να σε-
βόμαστε τους εαυτούς μας και τους άλλους γύρω 
μας. 
Αλήθεια δεν μπορώ να κατανοήσω το γεγονός 
ότι υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι αρ-
νούνται να συμμορφωθούν με τις οδηγίες των 
αρμοδίων και ιδιαίτερα των ειδικών για να κάνουν 
τη μια και μοναδική πράξη που υπάρχει για την 
αντιμετώπιση του κορωνοιού. Δηλαδή να εμβο-
λιαστούν για να προστατευθούν οι ίδιοι και να 
προστατεύσουν και τους άλλους γύρω τους. 
Έχουμε χάσει δικούς μας ανθρώπους από την 
αρχή της πανδημίας που τώρα τους κάνουμε τα 
ετήσια μνημόσυνα τους και είναι ακόμα δύσκολο 
να το πιστέψουμε ότι έφυγαν έτσι ξαφνικά από 
κοντά μας, και δεν  είχαμε καν τη δυνατότητα να 
τους πούμε ένα αντίο! 
Θυμάμαι τον φίλο μου τον Θεολόγο που τον γνώ-
ρισα από την Κύπρο, που τέτοιες μέρας ήτανε 

στα χάι του. Του άρεσε  το θέατρο και  η διασκέ-
δαση, και ήταν και θρησκευόμενο άτομο.  
Από τότε τον θυμάμαι που πάντα τούτες τις μέρες 
πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία και πάντα τηρού-
σαμε  τα ήθη και τα έθιμα. Είτε στο χωριό μου, 
είτε στο δικό του χωριό, την Παναγιά της Πάφου,  
θα έπρεπε να παίξουμε τον παραδοσιακό «ζή-
ζιρο», η κάποια αλλά παραδοσιακά παιχνίδια. 
Έφυγε όμως έτσι ξαφνικά τον περασμένο Μάρτη 
δίχως να πούμε έστω και  ένα αντίο. 
Δυστυχώς στον αποχαιρετισμό του δεν βρεθή-
καμε κοντά του λόγω πανδημίας και λόγω του 
πρώτου Lockdown. 
Αιώνια σου η μνήμη καλέ μου φίλε Θεολόγε!  
Με την πάροδο του χρόνου η επιστήμη μπήκε 
στα εργαστήρια και δούλεψε σκληρά για να βρει 
τη λύση του προβλήματος. Δεν ήταν εύκολη 
λύση. 
Στο παρελθόν ο τρόπος και οι προσπάθειες των 
ειδικών ήταν ακόμα πιο δύσκολες. Η ανάγκη 
όμως να βρεθεί το εμβόλιο για τούτο τον ιό που 
δυστυχώς μεταδιδόταν σε όλο τον κόσμο έκανε 
τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν οικονομικά τις 
εταιρίες οι οποίες προσπαθούσαν να παράξουν 
το εμβόλιο, για να επιταχύνουν τις προσπάθειες 
τους χρησιμοποιώντας μάλιστα τους καλύτερους 
επιστήμονες που διαθέτει η ανθρωπότητα. 
Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που το εμβόλιο βρέ-
θηκε και δοκιμάστηκε σε λιγότερο χρονικό διά-
στημα από προηγούμενες προσπάθειες που γι-
νόντουσαν σχετικά με οποιαδήποτε αλλά 
εμβόλια. 
Βγήκε και δοκιμάστηκε σε αρκετό κόσμο, και δια-
πιστώθηκε ότι ήταν ασφαλές, για τούτο και άρχι-
σαν οι εμβολιασμοί.  
Έχει αποδειχθεί αγαπητοί μου ότι δούλεψε το 
εμβόλιο. 
Απόδειξη είναι το γεγονός ότι απέκτησαν ανοσία  
εκατομμύρια άνθρωποι  σε όλο τον πλανήτη, και 
αυτοί που εμβολιάστηκαν, όπως διαπιστώνουν 
και οι ειδικοί έχουν τα αντισώματα και είναι ασφα-
λείς. 
Όπως έχω πει η επιστήμη κάνει θαύματα και η 
μεγαλύτερη απόδειξη είναι η ανακάλυψη του DNA 
που έχει βοηθήσει στη λύση πολλαπλών προ-
βλημάτων υγείας. 
Φυσικά κανείς δεν υποχρεώνει κανένα να κάνει 
το εμβόλιο. Πρέπει όμως αγαπητοί μου να έχουμε 
υπόψη το γεγονός ότι τώρα με τον ενθουσιασμό 
μας που τα πράγματα έχουν λίγο χαλαρώσει, να 
είμαστε όπως είπα πιο πάνω, πολύ προσεκτικοί.  
Δεν θέλουμε να έχουμε και αλλά κρούσματα. Δεν 
θέλουμε να βάλουμε σε δύσκολη θέση άλλους 
συνανθρώπους μας. 
Ας κάνουμε όλα όσα είναι δυνατό να είμαστε 
ασφαλείς, και να είναι ασφαλείς και οι άλλοι γύρω 
μας! 
Εμείς λοιπόν που θα πάμε να εκκλησιαστούμε 
τώρα τις γιορτές του Πάσχα, ας κάνουμε ότι είναι 
δυνατό να τηρήσουμε τους απαραίτητους κανο-
νισμούς! 
Ας φορέσουμε τη μάσκα, και ας κρατήσουμε 
αποστάσεις. Είναι καθήκον μας να προστατέ-
ψουμε τους εαυτούς μας αλλά και τους άλλους 
γύρω μας, 
Ας περιορίσουμε τις εξόδους μας αλλά και τις 
επισκέψεις μας στους τόπους λατρείας για να 
βγούμε κερδισμένοι και τούτη τη φορά! 
Μπορούμε να νιώσουμε την ατμόσφαιρα του Πά-
σχα δημιουργώντας την ακόμα και στο σπίτι μας, 
τοποθετώντας, αν δεν έχουμε ήδη, μικρές εικόνες 
για την καθημερινή προσευχή μας, και κάνοντας 
την προσευχή μας προετοιμάζουμε τη ψυχή μας 
να βρεθεί κοντά στον Χριστό που θα βασανιστεί 
και θα κρεμαστεί και  πάλι για χάρη μας, και θα 
ξανά Αναστηθεί για να βρεθεί μαζί μας που τον 
καλούμε πάντα να μας σώσει από τις αμαρτίες 
μας!  
Αν κάναμε αμαρτίες Χριστέ μου συγχώρεσε μας. 
Φέρε με τον ερχομό σου και  πάλι, με την Ανά-
σταση σου, φέρε και τη δίκη μας Ανάσταση!  
Ας βοηθήσουμε τους εαυτούς μας κάνοντας τις 
προσευχές μας και προετοιμάζοντας τις ψυχές 
μας να δεχτούμε τον Ιησού Χριστό στις καρδιές 
και τη ψυχή μας. 
Για μια καλή Αγία και Μεγάλη εβδομάδα ας κα-
θαρίσουμε τις ψυχές μας και το σώμα μας με νη-
στεία έστω λίγων ημερών, και ας προετοιμα-
στούμε να νιώσουμε την Ανάσταση του Κυρίου 
υμών Ιησού Χριστού, που θα φέρει και τη δίκη 
μας Ανάσταση!  
Αμήν! 
Καλό Πάσχα να φτάσουμε! 
 
Με την αγάπη μου 
Βασίλης Παναγής. 

του 
Βασίλη Παναγή 
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Οι ευθύνες του απλού πολίτη 

Όποιος έχει μελετήσει την 
ιστορία της εξέλιξης των 
κοινωνικο-οικονομικών 

σχηματισμών και του κράτους και 
δεν είναι δέσμιος θεοκρατικών ή 
ιδεαλιστικών αντιλήψεων, όποιος 
έχει ενεργό συμμετοχή είτε σε 
κοινωνικά κινήματα ή ακόμα και 
σε περιβαλλοντικές κινήσεις, 

όποιος δεν είναι πολιτικά πολύ συντηρητικός, 
πρέπει να γνωρίζει ότι η δημοκρατία έχει ταξικό 
χαρακτήρα και περιεχόμενο. 
Στην αρχαία Ελλάδα η δημοκρατία, η εξουσία του 
λαού, το κράτος του δήμου, ήταν εξουσία της 
δουλοκτητικής τάξης και όχι του λαού - σε αντί-
θεση με τους δουλοκτήτες, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, τεχνίτες και άλλους, οι  δούλοι, 
που κατά τον φιλόσοφο Αριστοτέλη ήταν φυσιο-
λογικό να υπάρχουν, δεν θεωρούνταν άνθρωποι 
αλλά αντικείμενα που αγοράζονταν και πουλιό-
νταν. 
Ειρήσθω εν παρόδω, στη λεγόμενη ιδανική αθη-
ναϊκή δημοκρατία, οι γυναίκες – δεν είχαν τη δυ-
νατότητα να διατηρήσουν τα οικογενειακά περι-
ουσιακά στοιχεία – καθώς  και οι μέτοικοι 
–ελεύθεροι πολίτες, αλλά μη Αθηναίοι– δεν είχαν 
τα πλήρη δικαιώματα του Αθηναίου πολίτη ούτε 
δικαίωμα ψήφου.  
Βαρβαρότητα, πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα 
(πρωτόγονος κομμουνισμός - αταξική κοινωνία), 
δουλεία, φεουδαρχία, καπιταλισμός. Αυτή την πο-
ρεία ακολούθησαν γενικά όλες οι ανθρώπινες κοι-
νωνίες σε όλες τις χώρες του κόσμου  με ασήμα-
ντες εξαιρέσεις. Σε κάποια μέρη του πλανήτη 
υπάρχουν ακόμα φυλές που οι πληθυσμοί τους 
δεν ξεπερνούν μερικές χιλιάδες. Από τα τέλη του 
19ου αιώνα ζούμε στην εποχή του ιμπεριαλισμού, 
που είναι το τελευταίο στάδιο, η ανώτατη φάση 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης.  
Στις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα, παρά τις 
κοσμοϊστορικές αλλαγές –ποιοτικές αλλαγές σε 
όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ζωής– τα επι-
τεύγματα του σοσιαλισμού σε μια σειρά σημαντι-
κές χώρες, για ιστορικούς λόγους και όχι μόνο, 
κατέρρευσαν. Χάθηκε η μάχη, ωστόσο, ο αγώνας 
για την επικράτηση του σοσιαλιστικού κοινωνικο-
οικονομικού συστήματος σε όλον τον κόσμο, που 
θα ανοίξει τον δρόμο για την αταξική κοινωνία 
του κομμουνισμού, συνεχίζεται. 
Τα τελευταία πενήντα χρόνια, έχουν πραγματο-
ποιηθεί  σημαντικές αλλαγές στον κόσμο. Επα-
ναστάσεις στην επιστήμη, στην τεχνολογία, πα-
ντού. 
Πολύ πρόσφατα, η ψηφιακή και η τεχνολογική 
επανάσταση έχει επηρεάσει όλους τους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλον τον 
πλανήτη. Τόσο στις διαδικασίες όσο και στις λει-
τουργίες επήλθαν ριζικές αλλαγές. Έχει αλλάξει 
ο τρόπος που πραγματοποιούνται οι επικοινω-
νίες, οι μεταφορές, οι ανταλλαγές και οι συναλ-
λαγές, ο τρόπος που λειτουργούν τα χρηματιστή-
ρια, ο καπιταλισμός του καζίνο, οι τράπεζες και 
άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έχει αλλάξει 
το προτσές (διαδικασία) της παραγωγής προ-
ϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον έχουν κάνει την 
εμφάνισή τους νέοι τρόποι, νέες μορφές εργα-
σίας, εργασία εκ του μακρόθεν, εξ' αποστάσεως 

εργασία, τηλεργασία και άλλοι. Μεταβολές εμφα-
νίζονται στην παιδεία, στην  ψυχαγωγία, στις δια-
κοπές, στα  θεάματα. Αλλαγές παρουσιάζουν επί-
σης η ψυχολογία, η συμπεριφορά, οι συνήθειες 
καθώς και τα γούστα των ανθρώπων. Έχει αλλά-
ξει ακόμα και ο τρόπος που διεξάγονται άδικοι 
πόλεμοι για να σκοτώνονται οι λαοί.  
Ωστόσο, όλες αυτές οι αλλαγές, όσο επαναστατι-
κές κι αν είναι, έχουν αλλάξει μόνο τη μορφή και 
όχι την ουσία, το περιεχόμενο, την ποιότητα των 
πραγμάτων. Έχουν δώσει νέα μορφή στην εκμε-
τάλλευση και καταπίεση της συντριπτικής πλει-
οψηφίας των ανθρώπων του πλανήτη από μια 
χούφτα παράσιτα. 
Προκλητικές αντιθέσεις, κραυγαλέες ανισότητες, 
αδικίες, φτώχεια και εξαθλίωση. Δυστυχώς, το χά-
σμα μεταξύ των πολύ πλούσιων και του υπόλοι-
που πληθυσμού, μεγαλώνει με γεωμετρική πρό-
οδο σε όλες τις χώρες. Σε διεθνές επίπεδο 
αμείωτος συνεχίζεται ο ανταγωνισμός για εδάφη, 
πρώτες ύλες, πηγές ενέργειας και αγορές, και οι 
κατακτητικοί πόλεμοι δεν λεν να κοπάσουν. Δίπλα 
στις παραδοσιακές υπερδυνάμεις και μπλοκς (συ-
νασπισμούς) έχουν προστεθεί και περιφερειακές 
δυνάμεις όπως η Τουρκία που παρανομεί και αρ-
πάζει εδάφη άλλων χωρών με τον πόλεμο. 
Ολόκληρο το σημερινό σύστημα, παρωχημένο, 
ξεπερασμένο. Οι αντιθέσεις το σπρώχνουν στα 
όριά του και η επίλυσή τους είναι επιτακτική, αδή-
ριτη (αναπόφευκτη) ανάγκη για την επιβίωση και 
συνέχιση του ανθρώπινου είδους και του ίδιου 
του πλανήτη, του  οικοσυστήματος, του περιβάλ-
λοντος, της φύσης.  
Ώριμες οι αντικειμενικές συνθήκες για τη μεγάλη 
αλλαγή. Καθυστερούν οι νεκροθάφτες. Η συλλο-
γικότητα στην ημερήσια διάταξη, ο ατομικισμός 
στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. 
Μέρα με τη μέρα, το σύστημα φανερώνει με την 
ασπλαχνία και την παλιανθρωπιά του ότι δεν ικα-
νοποιεί  τις υλικές και πνευματικές ανάγκες της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων του 
πλανήτη. Δεν νοιάζεται ποσώς για την ευημερία  
και προπαντός για την υγεία των ανθρώπων. 
Μέρα με τη μέρα, αναδεικνύονται οι αντιφάσεις 
και τα παράδοξά του. Ξεσκεπάζεται η γύμνια του 
και αποκαλύπτεται η ουσία της φύσης του: σύ-
στημα απρόθυμο να αντιμετωπίσει αποτελεσμα-
τικά την πανδημία του κορωνοϊού που κυριολε-
κτικά θερίζει ζωές, απρόθυμο να λάβει μέτρα για 
την ανακούφιση των εργαζομένων και των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων. Ανίκανο να προστατεύσει 
τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθε-
ρίες.  
Την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή 
τους από τον κορωνοϊό, οι φαρμακευτικοί  κο-
λοσσοί παίζουν ανέντιμα παιχνίδια με στόχο το 
μέγιστο κέρδος. Προτεραιότητα το  μέγιστο κέρ-
δος, ο κύριος νόμος, ο ύψιστος νόμος του καπι-
ταλισμού, σ' αυτό το τελευταίο του στάδιο τον 
ιμπεριαλισμό. 
Τιμή ανά εμβόλιο: 
AstraZeneca  2  στερλίνες  
Moderna       19 δολάρια  
Pfizer             25 δολάρια  
Δεν χρειάζεται κάποιος να διαθέτει εγκέφαλο Αϊν-
στάιν για να αντιληφθεί τι γίνεται.  
Το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, που στηρίζεται 
στη χειρωνακτική και πνευματική εκμετάλλευση 
της πλειοψηφίας, είναι άνισο και άδικο και επι-
τρέπει στην κυρίαρχη οικονομικά και πολιτικά 

τάξη να ελέγχει το κράτος, την παιδεία, τα ΜΜΕ 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμποδίζοντας 
την ελευθερία και την ανεξαρτησία του ατόμου.  
Η ανθρωπότητα ζει μια σύγχρονη ελληνική τρα-
γωδία. Ο απλός, καθημερινός άνθρωπος δεν είναι 
άμοιρος ευθυνών για τα κακώς έχοντα αλλά ούτε 
μπορεί να θεωρείται αποκλειστικός υπεύθυνος 
για τις αδικίες, τα εγκλήματα και τους πολέμους 
των αρχουσών τάξεων μέσα στη ζούγκλα του 
σύγχρονου ανεπτυγμένου καπιταλισμού, της ψη-
φιακής και της τεχνολογικής επανάστασης. Κάτι 
τέτοιο είναι εντελώς ανυπόστατο και συνιστά 
ωραιοποίηση του συστήματος και των θεσμών 
του. 
Τρεις οι βασικές εξουσίες του συστήματος: 
Κρατική- εκτελεστική  
Νομοθετική- κοινοβούλιο  
Δικαστική 
 
Το ελεγχόμενο από την κυρίαρχη (άρχουσα) τάξη 
κοινοβούλιο δεν είναι ναός της δημοκρατίας, 
όπως τον παρουσιάζουν οι ιδεολόγοι του μεγάλου 
κεφαλαίου, αλλά «φύλλο συκής» που αφαιρείται 
άμα κινδυνεύει το σύστημα.  
Ιστορικά, σε χώρες που κινδύνεψε το σύστημα 
από ριζική κοινωνική αλλαγή, η κυρίαρχη τάξη 
πέρασε σε άλλες μορφές διακυβέρνησης, πέρασε 
σε ανοιχτή τρομοκρατική δικτατορία (φασισμό). 
Σήμερα, όχι μόνο η πλειοψηφία των σύγχρονων 
δούλων, που από πρώτο χέρι, αλλά και μερίδα 
καλλιεργημένων επιχειρηματιών και περιβαλλο-
ντιστών με ανεπτυγμένη συνείδηση και κοινωνι-
κές ευαισθησίες, γνωρίζουν ότι τα κερδισμένα με 
αγώνες και θυσίες περιορισμένα αστικοδημοκρα-
τικά δικαιώματα είναι επισφαλή. Με ένα-δύο τρο-
μονόμους στην "πολιτισμένη" Ευρώπη, στις ΗΠΑ 
και αλλού, πολλές από τις κατακτήσεις των προ-
οδευτικών αστικών επαναστάσεων του 18ου και 
19ου αιώνα έχουν καταπατηθεί. Στις ΗΠΑ, όποιος 
παίζει συγκεκριμένα τραγούδια του Λένον ή της 
Μαντόνα, που είναι στη «μαύρη λίστα», φυλακί-
ζεται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Με το πρό-
σχημα- δικαιολογία, την αναχαίτιση της πανδη-
μίας του κορωνοϊού περικόπτονται περαιτέρω 
εργατικά και ανθρώπινα δικαιώματα και αστικές  
ελευθερίες.   
Η λεγόμενη εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα 
μιας ασήμαντης μειοψηφίας, που άλλοτε κινδυ-
νεύουν από τον κομμουνισμό και άλλοτε από την 
τρομοκρατία (τώρα κινδυνεύουν και από τον κο-
ρωνοϊό), είναι πάνω από τα κατοχυρωμένα από 
το αστικό δίκαιο δικαιώματα και ελευθερίες της 
συντριπτικής πλειοψηφίας. 
Στην πιο σύγχρονη, άρτια, ιδανική, ας υποθέ-
σουμε, αστική δημοκρατία του ανεπτυγμένου κα-
πιταλισμού ο κάθε πολίτης, θεωρητικά, έχει το 
δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 
Ωστόσο, πρακτικά, και αυτό είναι που έχει σημα-
σία, εκείνοι που εκλέγονται προέρχονται από μια 
μικρή μειοψηφία η οποία συμπωματικά(!) τυγχά-
νει να είναι η ισχυρότερη οικονομική δύναμη της 
κοινωνίας. Για παράδειγμα, στην Αμερική,  αν κά-
ποιος δεν είναι  δισεκατομμυριούχος ή τουλάχι-
στον πολυεκατομμυριούχος, δεν έχει πιθανότητες 
να είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές. 
Αυτή είναι η περιβόητη αμερικανική δημοκρατία.  
Τόσο οι δεξιοί διανοούμενοι της κακιάς ώρας· 
απολογητές του μεγάλου ληστρικού παρασιτικού 
κεφαλαίου και της περιορισμένης δημοκρατίας 
(μόνο για το λαό), όσο και κάποιοι νεοφώτιστοι 
αριστεροί διανοούμενοι, φαινομενικά διανοούμε-
νοι, οπαδοί του ιστορικού ιδεαλισμού, εκθειάζουν 
τον ρόλο του αστικού κοινοβουλίου και επιρρί-
πτουν ευθύνες στους απλούς πολίτες, που ψη-
φίζουν και αναδεικνύουν κακούς αντιπροσώπους 
στα έδρανα του κοινοβουλίου. 
Ξεχνούν ή κάνουν πως ξεχνούν, ότι το κοινοβού-
λιο υπάρχει και λειτουργεί κατά πρώτο λόγο για 
τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης και όχι για 
τα συμφέροντα του λαού. Ξεχνούν ή κάνουν πως 
ξεχνούν, ότι οι νόμοι του, εξασφαλίζουν πρωτί-
στως την ομαλή λειτουργία και τη διατήρηση του 
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, που στη-
ρίζεται  στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο, το καπιταλιστικό κοινωνικο-οικονομικό 
σύστημα και το πολιτικό του εποικοδόμημα, μέρος 
του οποίου είναι και το κοινοβούλιο. Τέλος ξε-
χνούν ή κάνουν πως ξεχνούν ότι ο λαός δέχεται 

πλύση εγκεφάλου από τα ΜΜΕ που ελέγχονται 
από την άρχουσα τάξη. 
Παρά την πλύση εγκεφάλου, σε αρκετές ανεπτυ-
γμένες χώρες – ιδιαίτερα στις ΗΠΑ – ένας σημα-
ντικός αριθμός πολιτών δεν ψηφίζει. Ο απλός 
πολίτης, ο άνθρωπος του μόχθου δεν είναι χαζός 
όσο θέλουν να τον παρουσιάζουν οι κάθε λογής 
ψευδοδιανοούμενοι. 
Δεν είναι λίγοι που αντιλαμβάνονται τα πιο απλά. 
Μόνο μια μειοψηφία της κοινωνίας, η μεγαλοα-
στική τάξη είναι ισχυροί κεφαλαιοκράτες, ισχυροί 
καπιταλιστές. Οι υπόλοιποι, η πλειοψηφία, οι ερ-
γάτες, οι αγρότες, τα μικρομεσαία στρώματα και 
η πλειοψηφία των διανοούμενων, ο λαός, είναι 
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπόδουλοι του κε-
φαλαίου. Αυτή κι αν είναι δημοκρατία. 
Παρόλο που θεωρητικά όλοι έχουν τη δυνατότητα 
να γίνουν πολύ πλούσιοι, πρακτικά μόνο μια μι-
κρή μειοψηφία είναι πολύ πλούσιοι· τα πλούτη 
τους δεν πέφτουν από τον ουρανό, αλλά κερδί-
ζονται από την εκμετάλλευση της πλειοψηφίας 
των ανθρώπων που είναι υποχρεωμένοι να πω-
λούν την εργατική δύναμή τους στο κεφάλαιο.  
Το κέρδος δεν είναι παρά η υπεραξία που παρά-
γει ο εργάτης, την οποία ιδιοποιείται ο κεφαλαι-
οκράτης ως ο ιδιοκτήτης των εργαλείων και των 
άλλων μέσων παραγωγής. 
Αυτή η λεπτομέρεια ότι το κέρδος δεν είναι παρά 
η υπεραξία που παράγει ο εργάτης και για την 
οποία δεν πληρώνεται αλλά την κρατά ο κεφα-
λαιοκράτης μαζί με τα έξοδα παραγωγής και από-
σβεσης του κεφαλαίου του, διαφεύγει της προ-
σοχής ακόμα και των δήθεν πιο μορφωμένων και 
έξυπνων αστών διανοούμενων. Πέραν τούτου, 
διακεκριμένοι αστοί επιστήμονες όχι μόνον εθε-
λοτυφλούν (κλείνουν τα μάτια) μπροστά στην κοι-
νωνική αδικία, αλλά με τη βοήθεια της τεχνολο-
γίας κατασκευάζουν έξυπνα όπλα και βόμβες που 
σκοτώνουν αμάχους στον βωμό των συμφερό-
ντων του μεγάλου κεφαλαίου.  
Το κοινοβούλιο, ο λεγόμενος ναός της δημοκρα-
τίας στις ΗΠΑ, στη Βρετανία και όχι μόνο, κτι-
σμένος πάνω στο ψέμα και την απάτη, λειτουργεί 
άριστα για να εξασφαλίζει, να διατηρεί και να αυ-
ξάνει τα υπερκέρδη του πιο αντιδραστικού τμή-
ματος της άρχουσας τάξης, του στρατιωτικο-βιο-
μηχανικού συμπλέγματος και των καρτέλ 
πετρελαίου. Επικυρώνει και νομιμοποιεί τις σφα-
γές χιλιάδων υποσιτισμένων και πεινασμένων 
αμάχων του απολίτιστου τρίτου κόσμου (Ασία, 
Αφρική, Νότια Αμερική), τις οποίες σχεδιάζουν, 
οργανώνουν και καθοδηγούν πολιτισμένοι άν-
θρωποι των Ειδικών Υπηρεσιών και των Επιτε-
λείων Πολέμου, πληρωμένα όργανα μιας παρα-
σιτικής τάξης κτηνάνθρωπων και γκάγκστερς. Στο 
όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και 
της υπεράσπισης της εθνικής ασφάλειας, της δη-
μοκρατίας και της ελευθερίας, οι ιμπεριαλιστές 
έχουν επιστρέψει την ανθρωπότητα στον Μεσαί-
ωνα. 
Ως εκ τούτου, δεδομένων των σημερινών συν-
θηκών και λαμβάνοντας υπόψη τον  συσχετισμό 
των πολιτικών δυνάμεων σε κάθε χώρα χωριστά 
και τον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων (χω-
ρών), δημοκρατικά προοδευτικά  κόμματα και κι-
νήσεις, αλλά και ανένταχτοι δημοκράτες, χωρίς 
να έχουν ψευδαισθήσεις για τα όρια του αστικού 
κοινοβουλίου, αγωνίζονται μέσα απ’ αυτό  για τη 
διεύρυνση των αστικών ελευθεριών και για τα 
λαϊκά συμφέροντα. Ο αγώνας των προοδευτικών  
δυνάμεων μέσα στο αστικό κοινοβούλιο, ανεξάρ-
τητα από την ταξική φύση του, δεν πρέπει να 
υποτιμάται. 
Σήμερα με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι άρ-
χουσες τάξεις  την πανδημία του κορωνοϊού έχουν 
καταδικάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους σε 
θάνατο, εκατομμύρια ανθρώπους  στην ανεργία, 
στη φτώχεια, στην εξαθλίωση και στην πείνα κα-
θώς και εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις στην  πτώχευση. 
Οι διαδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις διαμαρτυ-
ρίας, από τη μια άκρη της υφηλίου ως την άλλη, 
ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, 
τις αδικίες, τους πολέμους και τον τρόπο που 
αντιμετωπίζουν οι άρχουσες τάξεις την πανδημία 
του κορωνοϊού, είναι άνευ προηγουμένου. 
Ωστόσο, ο δρόμος που οδηγεί στην Αναγέννηση 
είναι ακόμα μακρύς. 

του 
Βασίλη Κωστή 
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 XΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ- Η αλήθεια για τα ψέματα Γνωριμία της ύπαρξης της  
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλόλογος 

Δεν θέλω 
να σας 
τρομάξω 

αλλά ο κύριος 
που είδατε μόλις τώρα να 
περνά έξω από το σπίτι σας εί-
ναι ψεύτης! Ακόμα και ο ταχυ-
δρόμος που σας έφερε το πα-
κέτο κι αυτός ψεύτης είναι. 
Μόλις πρόσεξα ότι η κυρία στο 
ταμείο κι αυτή ψεύτρα είναι… 
Είμαστε όλοι ψεύτες! 
 Όλοι οι άνθρωποι λένε ψέματα, 
άλλοι λιγότερο και άλλοι περισ-
σότερο, άλλοι μικρότερα και άλ-
λοι μεγαλύτερα, άλλοι σοβαρό-
τερα και άλλοι αγαθότερα. Έτσι 
λένε… Εγώ προσωπικά δεν το 
πιστεύω αλλά  σύμφωνα με 
τους ειδικούς, υπάρχει εγγενής 
προδιάθεση των ανθρώπων 
στο ψέμα, ως στοιχείο της εξε-
λικτικής ανάπτυξης... Από μι-
κροί το αρχίζουμε και μεγαλώ-
νοντας το έχουμε κάνει 
καθημερινότητα! Άλλωστε, και 
τα κοινωνικά πρότυπα και τα 
στερεότυπα  θεωρούν ότι είναι 
ανεκτά και αποδεκτά κάποια 
λίγα -κατά συνθήκη συνήθως- 
ψέματα. 
Ένα ψέμα δεν έχει καμία δύ-
ναμη όταν απλά ειπωθεί. Η δύ-
ναμη του αναδύεται όταν κά-
ποιος άλλος συμφωνήσει να το 
πιστέψει. Άρα είναι μια πράξη 
συνεργασίας… Ξέρω ότι ακού-
γεται άδικο αλλά εάν κάποια στι-
γμή σάς είπαν ψέματα, είναι 
επειδή συμφωνήσατε να σάς 
πουν ψέματα. Να λοιπόν η 
πρώτη αλήθεια σχετικά με το 
ψέμα! Το ψέμα είναι πράξη συ-
νεργασίας!  
Δεν είναι όμως όλα τα ψέματα 
επιβλαβή, έτσι λένε…για να 
χρυσώνουν το χαπάκι που μας 
δίνουν… Μερικές φορές συμμε-
τέχουμε στην εξαπάτηση χάριν 
της κοινωνικής αξιοπρέπειας, 
ίσως για να κρατήσουμε ένα μυ-
στικό που πρέπει να κρατηθεί 
κρυφό. Λέμε «Ωραίο τραγούδι», 
«Γλυκιά μου, όχι δεν σε παχαί-

νει αυτό» και «Το φαγητό είναι 
νοστιμότατο». Για να κολακεύ-
σουν τους άλλους κάποιοι πολ-
λές φορές ψεύδονται! Η κολα-
κεία είναι ο πιο συνηθισμένος 
λόγος που οι άνθρωποι λένε 
ψέματα. Δεν είναι τυχαίο ότι η 
φίλη σας σάς ρωτάει αν πρα-
γματικά σας αρέσει το νέο της 
κούρεμα ή αν το λέτε απλώς 
από ευγένεια. 
 Για να αποφύγουν μια άβολη 
συζήτηση…να ένας ακόμα λό-
γος για να λεχθούν ψέματα. Πι-
θανότατα έχετε πει τουλάχιστον 
μια φορά στη ζωή σας ότι είστε 
τρομερά απασχολημένοι προ-
κειμένου να ακυρώσετε μια 
έξοδο με φίλους. Οι άνθρωποι 
συχνά λένε ψέματα για να απο-
φύγουν μια άβολη συζήτηση και 
να μην απογοητεύσουν τους άλ-
λους.  
Για να αποφύγουν μια αρνητική 
έκβαση κι εδώ είναι λόγος για 
κατεβατά ψέματα. Σκεφτείτε ένα 
παιδί που έχει σπάσει το βάζο 
και όταν οι γονείς του το ρωτάνε 
αν το έκανε εκείνο, το αρνείται. 
Πρόκειται για ένα προφανές 
ψέμα που έχει ως σκοπό την 
αποφυγή της τιμωρίας.  
Υπάρχει σχέση ψέματος και ηλι-
κίας τελικά, όμως υπάρχει σί-
γουρα στο DNA μας: «Το ψέμα 
το λέει ο άνθρωπος από πολύ 
πολύ νωρίς. Πόσο νωρίς; Λοι-
πόν, τα μωρά θα κλάψουν ψεύ-
τικα, θα σταματήσουν να δουν 
ποιος έρχεται και μετά θα συνε-
χίσουν να κλαίνε. Τα μωρά ενός 
έτους μαθαίνουν να κρύβονται. 
Το δίχρονα μπλοφάρουν. Τα πε-
ντάχρονα λένε ψέματα στα ίσια. 
Σε χειρίζονται με την κολακεία. 
Τα εννιάχρονα, αριστοτέχνες 
στη συγκάλυψη. Με το που θα 
μπεις στο πανεπιστήμιο, θα λες 
ψέματα στη μαμά σου σε μία 
στις πέντε συζητήσεις. Με το 
που μπαίνουμε στο χώρο της 
εργασίας και βγάζουμε το ψωμί 
μας, μπαίνουμε σε ένα κόσμο 
φορτωμένο με ανεπιθύμητους, 
ψεύτικους ψηφιακούς φίλους, 
μεροληπτικά μέσα ενημέρωσης, 
ιδιοφυείς κλέφτες ταυτότητας…
!» 
Για να πετύχουν αυτό που θέ-
λουν κάποιοι μπορεί να πουν 
ψέματα προκειμένου να πετύ-
χουν τον στόχο του. Για παρά-

δειγμα, να υπερβάλλει στο βιο-
γραφικό του σημείωμα κάποιος  
έτσι ώστε να αυξήσει τις πιθα-
νότητές του να πάρει μια δου-
λειά. Ή ακόμα για να φανούν 
πιο ενδιαφέροντες! Σε αυτήν 
την περίπτωση, το ψέμα μπορεί 
να πηγάζει από χαμηλή αυτοε-
κτίμηση. Όλοι οι άνθρωποι θέ-
λουν να είναι αρεστοί και απο-
δεκτοί, μερικοί όμως 
χρησιμοποιούν τα ψέματα για 
το πετύχουν αυτό και να κερδί-
σουν τις εντυπώσεις. Ακόμη οι 
άνθρωποι το χρησιμοποιούν για 
να επηρεάσουν τους άλλους και 
βασικά για να πετύχουν τον 
σκοπό τους. Για παράδειγμα, οι 
άνθρωποι που ασχολούνται με 
τις πωλήσεις μπορεί να πουν 
ότι ένα προϊόν μπορεί να σας 
αλλάξει τη ζωή, χωρίς αυτό να 
ισχύει στην πραγματικότητα. 
Πολλές φορές καταλήγει και  
εξαπάτηση και τότε θα λέγαμε 
είναι πραγματικά σοβαρή υπό-
θεση. Αυτός ο Χένρι Ομπερλά-
ντερ, ήταν τόσο καλός απατεώ-
νας λένε οι βρετανικές αρχές, 
που θα μπορούσε να διακινδυ-
νεύσει όλο το τραπεζικό σύ-
στημα του δυτικού κόσμου. 
Επαγγελματίας ψεύτης ο άν-
θρωπος. Ακόμα τα ψέματα πέ-
φτουν βροχή για να διατηρή-
σουν ένα προηγούμενο ψέμα. 
Μερικές φορές προκειμένου να 
διατηρήσετε ένα αρχικά μικρό 
ψέμα, «αναγκάζεστε» να συνε-
χίσετε τα ψέματα. Πρόκειται για 
ένα μοτίβο που έχει αξιοποιηθεί 
αρκετά από τηλεοπτικές σειρές 
και ταινίες. Θα έλεγα με σιγου-
ριά ότι οι άνθρωποι αυτοί θα 
πρέπει να έχουν δυνατή μνήμη 
γιατί θα τους πιάναμε ψεύτες 
από την αρχή κι όχι να περιμέ-
νουμε όλοι τόσα χρόνια να τους 
πιάσουμε στα πράσα… Αν κολ-
λούσαμε και  την ιστορία του Πι-
νόκιο εδώ… για φανταστείτε 
που θα μπορούσε να φτάσει η 
μύτη τους!!! 
Όλοι κατά κάποιο τρόπο, ευχό-
μαστε να ήμασταν καλύτεροι 
σύζυγοι, καλύτεροι γονείς, εξυ-
πνότεροι, ομορφότεροι, δυνα-
τότεροι, πιο πλούσιοι… και λί-
στα συνεχίζεται. Το ψέμα είναι 
μια απόπειρα να γεφυρώσουμε 
το χάσμα, να συνδέσουμε τις 
ευχές με τις φαντασιώσεις μας 
για το ποιοι ευχόμαστε να ήμα-

σταν, πώς ευχόμαστε να ήμα-
σταν, με αυτό που είμαστε πρα-
γματικά. Και είμαστε όντως 
πρόθυμοι να γεμίσουμε τα κενά 
της ζωής μας με ψέματα. 
Πώς μπορώ να καταλάβω αν 
κάποιος μου λέει ψέματα; Εδώ 
σας θέλω τώρα… 
-Το σώμα λοιπόν ασυνείδητα 
αντιδρά στα ψέματα, και υπάρ-
χουν διάφορα σημάδια που 
μπορούν να αποκαλύψουν ότι 
κάποιος ψεύδεται. Ωστόσο αυτά 
δεν είναι απόλυτα, δηλαδή κά-
ποιος που δεν έχει τύψεις ή που 
ελέγχει πολύ καλά τον εαυτό 
του, μπορεί να τα αποκρύψει. 
-Αγγίζουν το πρόσωπο, στόμα 
ή λαιμό. 
-Επαναλαμβάνουν τους εαυ-
τούς τους ή λένε διαφορετικά 
πράγματα-εκδοχές κάθε φορά. 
-Κάνουν μεγάλες παύσεις πριν 
απαντήσουν. 
-Αποφεύγουν τη βλεμματική 
επαφή, κοιτάνε αριστερά-δεξιά. 
-Δεν βλεφαρίζουν (δεν κλείνουν 
τα μάτια). 
Για να μπορέσετε να καταλάβετε 
εάν κάποιος λέει ψέματα, χρει-
άζεται να ξέρετε αυτό το πρό-
σωπο και το πώς «κανονικά» 
κινείται και μιλάει. Διαφορές στις 
κινήσεις του σώματος, στο πρό-
σωπο, στο βλέμμα ή στη φωνή, 
μπορεί να αποτελούν ενδείξεις 
για ψέματα. 
Τα ψέματα έχουν ψυχικό και 
σωματικό κόστος όσο και να 
μην το πιστεύουμε. Άρα ενώ 
όλοι λένε καθημερινά, μικρά και 
λευκά ψέματα, το μυαλό αντι-
δράει. Και όσο πιο έντονα και 
πιο μεγάλα τα ψέματα, τόσο πιο 
έντονη και πιο μεγάλη η δρα-
στηριότητα του εγκεφάλου μας 
και η ενεργοποίηση των ορμο-
νών του στρες. Όμως όταν υπο-
φέρει το μυαλό, υποφέρει και το 
σώμα. Καλύτερα, λοιπόν, να 
αποφεύγουμε ακόμα και τα 
αθώα ψέματα, ώστε να παρα-
μένουμε υγιείς και ψυχικά και 
σωματικά. 
Υπάρχουν κάποιοι… προικισμέ-
νοι θα έλεγα, που μπορούν να 
εντοπίζουν το ψέμα και ξέρουν 
αυτό που είπε κάποιος κάποτε 
«Ο χαρακτήρας στο σκοτάδι 
φαίνεται». Και το ενδιαφέρον εί-
ναι ότι σήμερα έχουμε πολύ λίγο 
σκοτάδι. Ο κόσμος μας φωτίζε-
ται 24 ώρες το 24ωρο. Είναι διά-
φανος με τα ιστολόγια και τα κοι-
νωνικά δίκτυα. Είναι ένας πολύ 
θορυβώδης κόσμος… 
Τέλος θα έλεγα ότι όταν μπορέ-
σεις να αναγνωρίζεις την εξα-
πάτηση, να παρατηρείς και να 
αφουγκράζεσαι, απαλλάσσεται 
από το να γίνεις συνεργός σε 
ένα ψέμα. Μπαίνεις σε ένα μο-
νοπάτι όπου είσαι λίγος πιο κα-
τηγορηματικός επειδή στέλνεις 
σήμα σε όλους γύρω σου λέγο-
ντας « Έι, ο κόσμος μου, ο κό-
σμος μας, πρόκειται να έχει ει-
λικρίνεια. Στο κόσμο μου η 
αλήθεια θα ενισχύεται και η 
ψευτιά θα αναγνωρίζεται και θα 
περιθωριοποιείται. Και όταν το 
κάνεις αυτό, όλα γύρω σου αρ-
χίζουν να αλλάζουν λιγάκι. Κι 
αυτή είναι η αλήθεια!».

Αγαπητέ 
α ν α -
γ ν ώ -

στη, επειδή 
πολλά λέγο-
νται και 
πολλά ακού-
γονται για το 
ιστορικό της 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας, έψαξα και 
βρήκα κάποιες μαρτυρίες τις 
οποίες σας παραθέτω πιο 
κάτω. 
Το 1922 μετά τη μικρασιατική 
καταστροφή και με ύπαρξη  ορ-
θόδοξης κοινότητας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο ιδρύεται, ύστερα 
από έγκριση του Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως,Μελετίου 
Μεταξάκη, η Μητροπόλη Κε-
ντρικής Ευρώπης με έδρα το 
Λονδίνο, υπό την  ονομασία 
Μητρόπολη Θυατείρων και Με-
γάλης Βρετανίας, με  πρώτο 
Μητροπολίτη τον Ετρηνόπουλο 
Γερμανό, ο οποίος υπηρέτησε 
μέχρι τον θάνατό του το 1951. 
Μετά την  κοίμησή του  και με 
την μαζική μετανάστευση αρ-
κετών Ελληνοκυπρίων, η Μη-
τρόπολη μετονομάστηκε σε Αρ-
χιεπισκοπή Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρετανίας,με Αρχιεπί-
σκοπο τον Αθηναγόρας Καβ-
βαδά μέχρι το 1964. Όταν αυ-
τός  εκοιμήθη, Αρχιεπίσκοπος 
χρήστηκε ο Αθηναγόρας Κοκ-
κινάκης μέχρι την κοίμηση του 
το 1979. Επόμενος Αρχιεπί-
σκοπος ορίζεται ο Μεθόδιος 
Φουντούκης, πρώην Μητροπο-
λίτης,ο οποίος παύθηκε από 
τον Πατριάρχη-που  τον έστειλε 
στην Ελλάδα όπου κοιμήθηκε 
εδώ και μερικά χρόνια- μετά 
από ενέργειες της τότε οργα-
νωμένης παροικίας με πρωτερ-
γάτη τον τότε Πρόεδρο της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας Χάρη Σοφοκλείδη που 
μαζί με τον  Πρόεδρο της Πα-
γκόσμιας Ομοσπονδίας Απο-
δήμων  κατάφεραν να πείσουν 
τον Πατριάρχη. Ακολούθησε η 
διαδοχή, η  ενθρόνιση του αεί-
μνηστου Γρηγορίου Θεοχάρους 
στη θέση του Αρχιεπισκόπου,ο 
οποίος  αγαπήθηκε και εκτιμή-
θηκε όσο κανένας άλλος στην 
εκατοντάχρονη παρουσία της 
ελληνορθόδοξης εκκλησίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.  
Ο αείμνηστος Γρηγόριος, ο δι-
κός μας Αρχιεπίσκοπος, έγινε 
ένα με μας,ένα με τον λαό του, 
γι' αυτό και αγαπήθηκε και συ-
νεχίζει να υπάρχει στις καρδιές 
των πιστών της εκκλησίας. 
Όμως κάθε αρχή έχει και ένα 
τέλος. Η επάρατη νόσος τον 
χτύπησε και τον καθήλωσε 
στην αναπηρική καρέκλα για 
ένα χρονικό διάστημα.  
Ο προκαθήμενος της Ορθοδο-
ξίας του Βυζαντίου, όπως θέλει 
να αποκαλείται, αντί να ενδια-
φερθεί για την κατάσταση της 
υγείας του - ίσως παρασυρό-
μενος από κάποιους επισκέ-
πτες στο Πατριαρχείο- διέ-
πραξε ένα πρωτάκουστο 

ολίσθημα.Ναι για ολίσθημα 
πρόκειται και πρωτάκουστο.  
Ενώ ο αρχιεπίσκοπος Γρηγό-
ριος βρισκόταν εν ζωή, τον αντι-
κατέστησε με το σημερινό,τον 
Νικήτα. Πού ξανακούστηκε στα 
χρόνια της ύπαρξης της ορθό-
δοξης εκκλησίας να αντικαθι-
στάς Αρχιεπισκόπο που βρί-
σκεται εν ζωή; 
Για να είμαι πιο πειστικός, θα 
φέρω παράδειγμα τον μακαρι-
στό Χριστόδουλο τέως Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος αλλά και 
τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου 
Χρυσόστομο τον Α, που ενώ 
αδυνατούσαν να ασκούν τα κα-
θήκοντα τους, τους αντικατέ-
στησαν μετά τον θάνατό τους. 
Επειδή έθεσα αυτό το ερώτημα 
μου σε ένα προηγούμενο κεί-
μενο το επαναφέρω για χάρη 
της αλήθειας.Γιατί παραιτήθηκε 
εν ζωή ο αρχιεπίσκοπος Γρη-
γόριος ένας έντιμος αρχιερέας; 
Ο Επίσκοπος Τροπαίου, Αθα-
νάσιος μαθήτευσε κάτω από τις 
διαταγές του Αρχιεπισκόπου  
Γρηγορίου και  θα ήταν ένας 
άξιος συνεχιστής του έργου 
του. Το απέδειξε με τις έμπρα-
κτες  αγαθές  ενέργειές 
του,όπως η δημιουργία  δω-
ρεάν γεύματος για τους  ηλικιω-
μένους και άλλα στο υπόγειο 
χώρο της εκκλησίας του Απο-
στόλου Βαρνάβα. Η κοινότητα 
του Απόστολου Βαρνάβα και 
της Παναγίας μεγαλούργησε με 
τιμονιέρη τον Επίσκοπο Αθα-
νάσιο. Ακόμη όταν έγινε η με-
γάλη πυρκαγιά και η εκκλησία 
της Παναγίας καταστράφηκε 
σχεδόν ολοσχερώς,ανέλαβε 
την ανασυγκρότηση και μαζί με 
τους συνεργάτες του κατόρ-
θωσε να φέρει εις πέρας την 
αποστολή του και να χαιρόμα-
στε όλοι εμείς τη θεία λειτουρ-
γίας στον ομώνυμο ναό.                            
 Μερικοί διερωτώνται γιατί δεν 
βγαίνει ο Αθανάσιος δημόσια 
και να διαμαρτυρηθεί για τα 
όσα απαράδεκτα συμβαίνουν 
εις βάρος του. Εγώ θα φέρω 
παράδειγμα τα όσα υπέφερε ο 
Χριστός από τη στιγμή που ο 
Ιούδας τον πρόδωσε και συνε-
λήφθη από τους γραμματείς και 
φαρισαίους που τον πετροβο-
λούσαν  και τον χλεύαζαν απο-
καλώντας τον ψεύτη Προφήτη 
και αλλά. Ακόμη και την ώρα 
της σταύρωσής του , τον κορόι-
δευαν και αυτός απευθυνόμε-
νος προς τον πατέρα του,τον 
Θεό ζητούσε να τους συγχωρέ-
σει γιατί δεν ήξεραν τι 
έκαναν,δεν ήξεραν το λάθος 
που διέπρατταν Αυτός είναι ο 
ιεράρχης Αθανάσιος. Υπομένει 
όπως ο Χριστός, χωρίς να αντι-
δράσει. Η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία και ο Πρόεδρος 
της Παγκόσμιας  Ομοσπονδίας 
Αποδήμων, κύριος Ανδρέας 
Παπαευριπίδης, πότε θα πά-
ρουν θέση; 
Α.Χαραλάμπους Έρικ  
Ποιητής /Συγγραφέας
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  1000 – 1204 Οι πρώτες ρίζες -   
Το Έπος του Διγενή Ακρίτα 

Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ ΤΟΦΑΛΛΗ 
 
Μέρος 2ο  

Η λογοτεχνία ενός λαού 
αρχίζει από την εποχή 
εμφάνισης της εθνικής 

του συνείδησης.  Αυτή η 
«εθνική συνείδηση»  πολλές 
φορές παρουσιάζεται σε διά-

φορες μπαλάντες, ηρωικούς στίχους που εξυ-
μνούν την ανδρεία μερικών ή κάποιου που αγω-
νίζεται για το καλό του τόπου του. Στα αρχαία 
χρόνια το έπος της Ομηρικής Ιλιάδας  αποτελούσε 
ένα τέτοιο σταθμό στην αρχαία ελληνική φιλολο-
γία. Τα κατορθώματα του Αχιλλέα και των άλλων 
βασιλιάδων που πήραν μέρος στον Τρωικό πό-
λεμο παρουσίαζαν για πρώτη φορά μια «ελληνική 
ενότητα» των διαφόρων πόλεων-κρατών, μια «ελ-
ληνική συνείδηση» ότι αγωνίζονταν για ένα κοινό 
σκοπό. 
Φυσικά η ιστορία της Ελλάδας από τον Όμηρο 
και μετά άλλαξε και ακολούθησε διάφορες πο-
ρείες. Μεγαλούργησε κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και 
μετά άρχισε η πτώση: Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
Βυζάντιο, Φράγκοι, Τούρκοι.  Πότε λοιπόν αρχίζει 
η Νεοελληνική Λογοτεχνία; Αν παραδεχτούμε την 
άποψη  ότι το έπος ενός λαού αποτελεί ορόσημο, 
μια αρχή ή μια ρίζα μιας νέας εποχής τότε μπο-
ρούμε να πούμε ότι το έπος του «Διγενή Ακρίτα» 
και γενικά ο Ακριτικός Κύκλος ποιημάτων αποτε-
λεί τη ρίζα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Το «Έπος του Διγενή Ακρίτα» τραγουδήθηκε από 
πολλούς ραψωδούς ή «ποιητάρηδες» για πολλά 
χρόνια και σε πολλές περιοχές  αλλά ο συγγρα-
φέας του παραμένει ακόμα άγνωστος.  Το ίδιο το 
έπος πιστεύεται ότι γράφτηκε στα τέλη του 10ου  
ή στις αρχές του 11ου αιώνα.  
 
Τα διάφορα χειρόγραφα του έπους 
Για τα Ακριτικά ποιήματα και ιδιαίτερα για το έπος 
του  «Βασίλειου Διγενή Ακρίτα» πρωτομάθαμε  
κατά τον 19ο αιώνα όταν βρέθηκαν διάφορα χει-
ρόγραφα του ποιήματος.  
Το πρώτο χειρόγραφο που βρέθηκε ήταν εκείνο 
της Τραπεζούντας της Μικράς Ασίας και γράφτηκε 
τον 16ο αιώνα. Αυτό αποτελείται από δέκα βιβλία 
(ή μέρη) και 3180 πολιτικούς στίχους αλλά λείπει 
το πρώτο και τελευταίο βιβλίο (μέρος). Εκδόθηκε 
για πρώτη φορά από τον Σάθα και το Γάλλο Λε-
γκράντ το 1875. 
Το παλαιότερο χειρόγραφο που σώζεται και γρά-
φτηκε στα τέλη του 13ου ή στις αρχές του 14ου 
αιώνα, βρέθηκε σε Μοναστήρι της Γκροταφερά-
της κοντά στη Ρώμη στα 1879. Το κείμενο αυτό 
αποτελείται από οκτώ βιβλία ή μέρη και 3749 
ανομοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στί-
χους. Εκδόθηκε για πρώτη φορά από το Γάλλο 
Λεγκράντ το 1892. 
Στα 1878 βρέθηκε στο νησί Άνδρος ένα άλλο χει-
ρόγραφο και εκδόθηκε από το Μηλιαράκη το 

1881. Αυτό αποτελείται από 4,778 στίχους, σε 
δέκα βιβλία και είναι και αυτό του 16ου  αιώνα.  
Στα 1904 στη διάσημη βιβλιοθήκη Εσκόριαλ της 
Ισπανίας βρέθηκε ένα άλλο κείμενο, πιο σύντομο, 
από 1,867 στίχους και εκδόθηκε από τον Έσσε-
λιγκ το 1912. 
Το κείμενο που βρέθηκε στο Κολέγιο Λίνκολν της 
Οξφόρδης φέρει την υπογραφή κάποιου Μονα-
χού από τη Χίο, του Ιγνάτιου Πετρίτζη και χρονο-
λογείται: 25 Νοεμβρίου 1670. Αυτό αποτελείται 
από 3095 ομοιοκατάληκτους   δεκαπεντασύλλα-
βους  στίχους. 
Στην  Άνδρο έγινε και δεύτερη ανακάλυψη χειρο-
γράφου το 1898. Το χειρόγραφο είναι του Μελέ-
τιου Βλαστού από τη Χίο που το έγραψε το 1632 
και το οποίο διατηρείται τώρα στο Πανεπιστήμιο 

της Θεσσαλονίκης. Τελικά βρέθηκε και ένα Ρω-
σικό κείμενο (σε διάφορα αποσπάσματα) του 
13ου αιώνα και εκδόθηκε από τον Σπεράνσκυ το 
1922. 
Στα διάφορα χειρόγραφα υπάρχουν γλωσσικές 
διαφορές, στον αριθμό και στη συνέχεια των  επει-
σοδίων καθώς και σε πολλές λεπτομέρειες.  
Γύρω από το έπος του «Διγενή Ακρίτα» δημιουρ-
γήθηκαν τα Ακριτικά δημοτικά τραγούδια. Ο Νι-
κόλαος Πολίτης τα υπολογίζει σε 1350 ενώ ο Πα-
παδήμας σε 1700. Στα τραγούδια αυτά, τόσον ο 
Διγενής και άλλοι ήρωες Ακρίτες, όπως ο Αλέξης, 
ο Δούκας, ο Ανδρόνικος, ο Θεοφύλακτος, ο Πορ-
φύριος και άλλοι παίζουν «πρωταγωνιστικό» 
ρόλο. 
Ας έρθουμε τώρα στο ίδιο το έπος. Τι είδος είναι; 
Ο καθηγητής Ι. Μαυροκορδάτος στη μελέτη του 
«Διγενής Ακριτής» το ονόμασε «ρομαντικό έπος». 
Ο δε καθηγητής Κ. Τρυπάνης  το θεωρεί περισ-
σότερο «ρομαντικό» έργο παρά «έπος». Το ποί-

ημα  αυτό βασικά χωρίζεται σε δύο μέρη: (α) Το 
Τραγούδι του Εμίρη και  (β)  Το ειδύλλιο του Δι-
γενή Ακρίτα. 
Το Τραγούδι του Εμίρη 
Στο πρώτο μέρος,  ένας άραβας εμίρης, ελληνικής 
καταγωγής, από τη Συρία, που είχε απαχθεί από 
τους Άραβες όταν ήταν μικρός και μεγάλωσε 
Μωαμεθανός, σε μια επιδρομή του στην Καππα-
δοκία,  έκλεψε την Ειρήνη, κόρη του Πρίγκιπα 
Ανδρόνικου. Τα αδέλφια της τον κυνηγάνε και τον 
αναγκάζουν να επιστρέψει στη Βυζαντινή επικρά-
τεια.  Εκεί ασπάζεται τον Χριστιανισμό  και  πα-
ντρεύεται τη νεαρή κοπέλα. 
Από το γάμο του Εμίρη Μοσούρ και της Ειρήνης,  
γεννήθηκε ο Βασίλειος Διγενής – δηλαδή κατα-
γόταν από δύο γένη (Άραβα πατέρα και Ελληνίδα 

μητέρα). Ύστερα από πολλές περιπέτειες ο Εμί-
ρης επιστρέφει στα Αραβικά εδάφη που βρίσκο-
νται μέσα στα σύνορα της Βυζαντινής επικρά-
τειας. Εκεί μεταφέρει την οικογένεια του και 
πολλούς οπαδούς του που είχαν ήδη ασπαστεί 
τον Χριστιανισμό. 
 
Το ειδύλλιο του Διγενή Ακρίτα 
Το δεύτερο μέρος περιγράφει τα παιδικά χρόνια 
του Βασίλειου Διγενή, για τη μόρφωση του και  
την εξάσκηση του στη χρήση των όπλων. Λέγεται 
μάλιστα ότι το ταλέντο του και η παλικαριά του 
ήταν τέτοια που από την πρώτη μέρα που πήγε 
στο κυνήγι κατόρθωσε να σκοτώσει ένα λιοντάρι 
και δύο αρκούδες. Η παλικαριά του εδώ θυμίζει 
τον άθλο του Ηρακλή. 
Σχετικά με την καταγωγή του  το ποίημα μας λέει: 
 
Λέγεται δε και Διγενής ως από των γονέων, 
Εθνικός μεν από πατρός, εκ δε μητρός Ρωμαίος. 

Φοβερός δε γενόμενος, ως ο λόγος δηλώσει 
Ακρίτης ονομάζεται τας άκρας υποτάξας. 
Το έπος μας λέει για την ομορφιά και την παλικαριά 
του Διγενή ακόμη από τα εφηβικά του χρόνια: 
Κοντάριν εμαλάκιζε μετά την δεξιάν του 
Πρασινοαραβίτικον μετά χρυσού διβέλλου. 
Ωραίος ήν εις όρασιν, τερπνός εις συντυχίαν, 
Μόσχος εις το ανάβλεμμα όλος μεμυρισμένος. 
Όταν μεγάλωσε ο Διγενής έκλεψε και αυτός μια 
Ελληνοπούλα, την Ευδοκία, κόρη του Στρατηγού 
Δούκα και την παντρεύτηκε.  Ένα μεγάλο μέρος 
του ποιήματος εξιστορεί τα ανδραγαθήματα του 
Διγενή, πώς γλύτωσε την Ευδοκία από το δρά-
κοντα, πώς  συγκρούστηκε με την Αμαζόνα Μα-
ξιμώ, πώς έφτιαξε ένα κάστρο δίπλα στον ποταμό 
Ευφράτη και πολλά άλλα. 
Ο Διγενής εξολόθρευε τους εχθρούς των Βυζα-
ντινών συνόρων, τους Απελατές, πολέμησε ενά-
ντια στον Φιλόπαππο ένα Βυζαντινό κοντραμπα-
τζή, και πολλούς άλλους και επέβαλλε παντού 
τον νόμο και την τάξη. 
Ο Άγγλος συγγραφέας  Τζ. Π. Πιούρυ στο βιβλίο 
του «Ιπποτικά Ρομάντζα» εξαίρει το έπος του Δι-
γενή και το τοποθετεί «ισοδύναμο με τα Ομηρικά 
έπη.» Ο δε συγγραφέας Γκρεκοάρ υποθέτει ότι ο 
Διγενής θα έζησε κατά τα τέλη του 9ου αιώνα. Η 
φήμη του είχε γίνει γνωστή σε όλα τα μέρη της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας που ακόμα και αυτός 
ο ίδιος ο αυτοκράτορας της εποχής εκείνης, ο 
Βασίλειος Α’ ο Μακεδόνας (867-886) αναγνωρί-
ζοντας τη συμβολή του προς τη Βυζαντινή αυτο-
κρατορία, τον διόρισε Ακριτή. 
Όταν ήταν 33 χρόνων,  ο  Διγενής, όπως και ο Μ. 
Αλέξανδρος,  πέφτει βαριά άρρωστος. Στο κρε-
βάτι του πόνου αφηγείται στη γυναίκα του τα ευ-
χάριστα χρόνια που πέρασαν μαζί. Το ποίημα 
περιγράφει επίσης το θάνατο του, την κηδεία του 
και τον τάφο του. 
 
Για το θάνατο του  το έπος  αναφέρει: 
Η μέση δε του κράβατου δεμένη οξύν μετάξιν 
και κείται Σαρακινικόν μεταξωτόν το πεύχιν, 
και απάνω κείται πιλωτόν, οξύν πρασινοβούλιν 
και υφάπλωμα σωληνωτόν με τας χρυσάς  
νεράδας, 
και κείται απάνω ο Διγενής πλάγιον  
ακουμπισμένος, 
και έμπροσθεν των γονάτων του κάθεται  
η ποθητή του. 
Και τριγύρω του στέκουσιν τριακόσια  
παλικάρια, 
Και οι τριακόσιοι ήσαν έμορφοι και  
κόκκινα φορούσιν,  
Βαστούν σπαθιά ολοψήφωτα και  
στέκουν έμπροσθέν του. 
 
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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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΈΩΣ ΣΑΝΤΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΛΛΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ, « ΓΕΥΣΗ ΣΑΡΚΑΣ»
Σάντυ Κυριακή Ηλιάδου 

1.Ποιός είναι ο τίτλος του τελευταίου σου  
βιβλίου και γιατί επέλεξες αυτό τον τίτλο;  
Αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρό-
σκληση σου να μιλήσουμε για το καινούργιο βι-
βλίο. 
Ο τίτλος του είναι ΓΕΥΣΗ ΣΑΡΚΑΣ, και έχει εκ-
δοθεί από τον εκδοτικό οίκο ΑΕΝΑΟΝ, το γιατί 
τον επέλεξα θα τον ανακαλύψουν οι αναγνώστες 
καθώς το διαβάζουν. Το καινούργιο βιβλίο είναι 
μια ιστορία εκ διαμέτρου αντίθετη με το προηγού-
μενο και αυτό με γοητεύει ως συγγραφέα. 
 
2.Ποιά είναι η ιστορία του και πού εκτυλίσσε-
ται;  
Η ιστορία εκτυλίσσεται κυρίως στο Λονδίνο και 
στα περίχωρα του, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι 
της υπόθεσης εκτυλίσσεται στην πόλη του  Νότ-
τινχαμ. Ο Σιμών, είναι ένας επιχειρηματίας που 
ανήκει σε μια  τεράστια πολυεθνική εταιρία και 
κατέχει μια πολύ υψηλή διευθυντική θέση σε αυ-
τήν. Θα μπορούσαμε να τον συναντήσουμε σε 
έναν από τους πολλούς γυάλινους ουρανοξύστες 
που υπάρχουν στην περιοχή της London Bridge, 
εκεί που έχουν τις έδρες τους πολλές πολυεθνικές 
εταιρίες. Η ιστορία μας τον παρουσιάζει σαν έναν 
φιλόδοξο και αδίστακτο άνθρωπο που κάνει στην 
κυριολεξία τα πάντα, προκειμένου να φτάσει τους 
στόχους του. 
Η Λώρεν, η γυναίκα του, ήταν το σκαλοπάτι που 
χρησιμοποίησε για την ανέλιξη του στους κύκλους 
της υψηλής κοινωνίας. Ένας γάμος με μια πανέ-
μορφη γυναίκα με όλα τα στάνταρ που απαιτούσε 
ο  κύκλος των VIP, ομορφιά και τίτλο, ήταν ο άσ-
σος στο μανίκι του.  
Στην οικογένεια του Σιμών και της Λώρεν ανήκουν 
και τα δυο παιδιά τους, η Ζόι και ο Πήτερ. Οι φι-
λοδοξίες  και οι πράξεις των γονέων και ειδικά σε 
αυτούς τους κύκλους που υπάρχει το χρήμα και 
η δύναμη της εξουσίας, πολλές φορές δημιουρ-
γούν ανυπέρβλητα προβλήματα που στιγματίζουν 
τις ζωές των παιδιών. 
3.Στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα ή είναι 
μυθοπλασία;  
Όλες  οι μυθοπλασίες κάποια στιγμή ήταν πρα-
γματικά γεγονότα κατά την άποψη μου. 
4.Τί σε ώθησε να γράψεις αυτό το βιβλίο;  
Τα προβλήματα των παιδιών στο οικογενειακό 
τους περιβάλλον στην σημερινή κοινωνία. 
5.Πόση στήριξη είχες από το περιβάλλον σου;  
Πάντα οι άνθρωποι που μας αγαπάνε και νοι-
άζονται για εμάς χαίρονται και μας υποστηρίζουν 
στις αποφάσεις μας. 
 
6.Σε ποιά γλώσσα είναι γραμμένο; Θα το με-
ταφράσεις και στα Αγγλικά;  
Το βιβλίο είναι γραμμένο στην Ελληνική γλώσσα 
και ο επόμενος στόχος είναι να μεταφραστεί στα 
Αγγλικά. 
 
7.Πόσο στηρίζει το αναγνωστικό κοινό τον 
συγγραφέα στην Ελλάδα και στην Αγγλία;  
Στους καιρούς μας υπάρχει πληθώρα και ανα-
γνωστών και συγγραφέων για να επιλέξει ο ανα-
γνώστης τι θα διαβάσει, το μόνο εμπόδιο είναι ο 
οικονομικός παράγοντας που δεν βοηθάει τόσο 
τον Έλληνα αναγνώστη σε σύγκριση με τον Άγ-
γλο. 
8.Πόσα χρόνια ζεις στην Αγγλία και πόσο σε 
βοηθά αυτό στη συγγραφή; Γιατί;  

Έχω σχεδόν δέκα χρόνια στην Αγγλία, η ζωή εδώ 
βοήθησε ως προς την εμπλουτισμό εμπειριών 
και πληροφοριών. 
 
9.Ως συγγραφέας ποιούς στόχους έχεις θέ-
σει; 
Να γράφω όταν πραγματικά έχω κάτι να πω. 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΥΣΗ ΣΑΡΚΑΣ 
«Ο Σιμών αισθάνθηκε σαν να τον κτύπησε κε-
ραυνός. Δεν το είχε παρατηρήσει ποτέ πριν και 
μόλις είχε  συνειδητοποιήσει ότι ήταν μια ακόμη 
φορά που έβλεπε τον κόκκινο κύκλο να τον περι-
τριγυρίζει απειλητικά. Τώρα καταλάβαινε ότι οι 
προηγούμενες εμφανίσεις του σχετιζόταν άμεσα 
με τις συγκεκριμένες παραγγελίες. Η πρώτη εμ-
φάνιση πάνω στον αριστερό ώμο της Λώρεν του 
μήνυε  ότι έλεγχαν την προσωπική του ζωή, η 
δεύτερη στο αυτοκίνητο του  ήταν προφανώς μη-
νύματα ότι παίζεται το κεφάλι του. Το είχε εμπε-
δώσει πλήρως. 
-Άνοιξε ...είπε ο Σιμών χωρίς να τον κοιτάξει. 
Ο άνδρας ξαναέβαλε την παλάμη του και η γυά-
λινη πόρτα  ξεκλείδωσε με ένα απαλό σύρσιμο.  
Μπήκε μέσα και πλησίασε στο πρώτο κιβώτιο 
της αριστερής σειράς. Άπλωσε το χέρι του και το 
ακούμπησε. Ένιωσε την παγωμένη του επιφά-
νεια. Στο κάτω μέρος υπήρχε ένα αναγνώστης, 
Πέρασε μια κάρτα και ένας κλικ ακούστηκε. Το 
κιβώτιο άνοιξε και ένα βόμβος συναγερμού άρ-
χισε να ακούγεται.» 
Πόσα πολλά μπορούν να συμβούν μέσα σε δε-
καπέντε ημέρες; 
Τι είδους προειδοποίηση ήταν ο κόκκινος κύκλος 
που διαγράφηκε στο παμπριζ του αυτοκινήτου 
του Σιμών; 
Ποιός κρυβόταν πίσω από τον άγριο βιασμό της 
γυναίκας του; 
Ποιά ήταν η αιτία αυτοκτονίας της κόρης του; 
Αμέτρητα ερωτηματικά που αναζητούν απαντή-
σεις το συντομότερο. 
Ο χρόνος οριακός... δεκαπέντε ημέρες. 
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από τις 
εκδόσεις ΑΕΝΑΟΝ,  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ιστορία εκτυλίσσεται κυρίως στο Λονδίνο και 
στα περίχωρα του, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι 
της υπόθεσης εκτυλίσσεται στην πόλη του  Νότ-
τινχαμ. Ο Σιμών, είναι ένας επιχειρηματίας που 
ανήκει σε μια  τεράστια πολυεθνική εταιρία και 
κατέχει μια πολύ υψηλή διευθυντική θέση σε αυ-
τήν. Θα μπορούσαμε να τον συναντήσουμε σε 
έναν από τους πολλούς γυάλινους ουρανοξύστες 
που υπάρχουν στην περιοχή της London Bridge, 
εκεί που έχουν τις έδρες τους πολλές πολυεθνικές 
εταιρίες. Η ιστορία μας τον παρουσιάζει σαν έναν 
φιλόδοξο και αδίστακτο άνθρωπο που κάνει στην 
κυριολεξία τα πάντα, προκειμένου να φτάσει τους 
στόχους του. 
Η Λώρεν, η γυναίκα του, ήταν το σκαλοπάτι που 
χρησιμοποίησε για την ανέλιξη του στους κύκλους 
της υψηλής κοινωνίας. Ένας γάμος με μια πανέ-
μορφη γυναίκα με όλα τα στάνταρ που απαιτούσε 
ο  κύκλος των VIP, ομορφιά και τίτλο, ήταν ο άσ-
σος στο μανίκι του.  
Στην οικογένεια του Σιμών και της Λώρεν ανήκουν 
και τα δυο παιδιά τους, η Ζόι και ο Πήτερ. Οι φι-
λοδοξίες  και οι πράξεις των γονέων και ειδικά σε 
αυτούς τους κύκλους που υπάρχει το χρήμα και 
η δύναμη της εξουσίας, πολλές φορές δημιουρ-
γούν ανυπέρβλητα προβλήματα που στιγματίζουν 
τις ζωές των παιδιών. 
Το βιβλίο περιγράφει με έναν πολύ ρεαλιστικό 
τρόπο αυτού του είδους τις συμπεριφορές και τα 
τραγικά αποτελέσματα τους όπως είναι η αυτο-
κτονία της κόρης τους Ζόι. Θίγει το πρόβλημα 
της γονικής έλλειψης και κατά συνέπεια της ποι-
ότητα της ανατροφής των παιδιών. 
Η Λώρεν, η γυναίκα του, σαν ενήλικη έχει τις ευ-
θύνες της για τις επιλογές της και τα τραγικά συμ-
βάντα του βιασμού της μέσα στην ιστορία, είναι 
αποτελέσματα επιλογών  δικών της και του Σι-
μών. Δεν ισχύει το ίδιο όμως με τα παιδιά.  
Ένα επίσης σημαντικό θέμα που ασχολείται η 
ιστορία είναι ο υλισμός και οι συνέπειες του. Στην 
σημερινή κοινωνία μας που ο καταναλωτισμός 
έχει γίνει τρόπος ζωής είναι ίσως η μεγαλύτερη 
πρόκληση για τον άνθρωπο να ελέγξει τις επιθυ-
μίες του και να μην γίνεται υποχείριο τους φτάνο-
ντας τον εαυτό του σε εξευτελιστικές επιλογές και 

σε απάνθρωπες δράσεις η αντιδράσεις. Αυτή η 
επιθυμία του Σιμών για εξουσία τον έκανε να ξε-
πουλήσει τα πάντα στο βωμό του χρήματος, 
όμως το αντίτιμο ήταν δυσβάστακτο ακόμη και 
για έναν ψυχρό άνθρωπο όπως αυτός. 
Είναι μια ιστορία γεμάτη μυστήριο μέχρι την τε-
λευταία σελίδα του βιβλίου. 
Η συγγραφέας περιγράφει πονεμένες και άγριες 
καταστάσεις με μοναδικό τρόπο προσπαθώντας 
να βάλει τον αναγνώστη σαν αθέατο παρατηρητή, 
ακριβώς δίπλα στα συμβάντα. Σας εύχομαι να το 
αντέξετε. 
 
Βιογραφικό Συγγραφέα 
Η Σάντυ Κυριακή Ηλιάδου γεννήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη και κατοικεί εδώ και οκτώ χρόνια στο 
Λονδίνο. Το 2008 έγραψε το πρώτο βιβλίο της « 
Ένα ουράνιο τόξο μέσα στη νύχτα» από τις εκ-

δόσεις ΑΕΝΑΟΝ, που βραβεύθηκε από την Πα-
νελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.  
Το « Ένα ουράνιο τόξο μέσα στη νύχτα» μετα-
φράστηκε στα Αγγλικά « A rainbow in the dark 
“και κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό Austin Ma-
cauley. 
Το βιβλίο «Γεύση Σάρκας» εκδόθηκε από τις Εκ-
δόσεις ΑΕΝΑΟΝ. 
Αρθρογράφησε στο e-magazine «prova gamou» 
και έγραψε δύο διηγήματα, «Καρμική νύχτα» και 
«Μισέλ». Παράλληλα με τη συγγραφή εργάζεται 
σαν qualified nanny-tutor, διαχειρίζεται την ενη-
μερωτική σελίδα του Facebook Kiki’s Rainbow 
με θέματα σχετικά με το παιδιά. 
Τα τελευταία χρόνια ασχολείται και με την ζωγρα-
φική, αποτέλεσμα αυτής της ασχολίας ήταν να 
ζωγραφίσει το εξώφυλλο του 2ου βιβλίου της « 
Γεύση Σάρκας».
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Η βρετανική κυβέρνηση έχει κα-
ταστήσει σαφές στις εμπλεκό-
μενες πλευρές ότι η πολιτική της 
αναφορικά με τη λύση του Κυ-
πριακού «παραμένει δίχως αλ-
λαγή», είναι η απάντηση της 

Υφυπουργού Εξωτερικών Γουέ-
ντι Μόρτον σε επιστολή τριών 
φιλοκύπριων βουλευτών του 
Συντηρητικού Κόμματος αναφο-
ρικά με την επερχόμενη άτυπη 
πενταμερή διάσκεψη υπό τα 
Ηνωμένα Έθνη. 
Όπως συμπληρώνει η αρμόδια 
για την Ευρωπαϊκή Γειτονιά 
υφυπουργός, «το Ηνωμένο Βα-
σίλειο υποστηρίζει μία συνο-
λική, δίκαιη και διαρκή λύση του 
Κυπριακού ζητήματος, βασι-
σμένη στο διεθνώς αποδεκτό 
μοντέλο μιας διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας με πολι-
τική ισότητα, όπως ορίζεται στα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβου-

λίου Ασφαλείας». 
Η επιστολή απευθύνεται στην 
Τερέζα Βίλιερς, στον σερ Ρότζερ 
Γκέιλ και τον Δρ Μάθιου Όφορντ 
που είχαν ζητήσει σχετικές δια-
βεβαιώσεις από το Foreign Of-
fice. 
Η κα Μόρτον επισημαίνει την 
ενεργή συμμετοχή του Υπουρ-
γού Εξωτερικών Ντόμινικ Ρά-
αμπ στην προετοιμασία της 
άτυπης διάσκεψης με παρό-
τρυνση όλων των πλευρών «να 
αδράξουν την ευκαιρία που πα-
ρουσιάζεται από τη συνάντηση 
για ώθηση προς μία λύση», η 
οποία θα ωφελήσει αμφότερες 
τις κοινότητες στην Κύπρο και 
θα ενδυναμώσει την περιφερει-
ακή σταθερότητα. 
Σημειώνει την επίσκεψη του κ. 
Ράαμπ στην Κύπρο στις 4 Φε-
βρουαρίου και τις εκεί συναντή-
σεις του με τους δύο ηγέτες και 
τον Κύπριο ομόλογό του, τους 
οποίους προέτρεψε «να προ-
σεγγίσουν τη συνάντηση των 
Ηνωμενων Εθνών με πνεύμα 
ευελιξίας και συμβιβασμού». 
Αναφέρεται και στην τηλεφω-
νική επαφή των δύο Υπουργών 
Εξωτερικών στις 22 Μαρτίου. 
Σε ό,τι αφορά τη βρετανική 

θέση, η Γουέντι Μόρτον συ-
μπληρώνει ότι η κυβέρνηση 
υποστήριξε το ψήφισμα 2561 
(2021), καθώς και ότι ο κ. Ρά-
αμπ διαβεβαίωσε για τη βρετα-
νική στάση τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη στις 4 Φεβρουαρίου. 
Η απαντητική επιστολή κλείνει 
με την επισήμανση ότι εν τέλει 
επαφίεται στις δύο πλευρές να 
καταλήξουν στις λεπτομέρειες 
μιας τελικής συμφωνίας, η 
οποία θα απαιτεί τη συναίνεση 
των δύο ηγετών, τη στήριξη Ελ-
λάδας και Τουρκίας και κατά 
τρόπο κρίσιμο την υποστήριξη 
αμφοτέρων των κοινοτήτων. 
«Ελπίζουμε ότι στη συνάντηση 
των 5+1, ο ΓΓ των Ηνωμένων 
Εθνών θα καταφέρει να ανα-
γνωρίσει επαρκές κοινό έδαφος 
μεταξύ των μερών ώστε να 
προχωρήσει η διαδικασία λύ-
σης, η οποία δεν είναι μόνο 
προς τα βέλτιστα συμφέροντα 
των δύο κυπριακών κοινοτή-
των, αλλά της ευρύτερης περιο-
χής και της Ευρώπης συνολικά. 
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι 
έτοιμο να στηρίξει όλα τα μέρη 
σε αυτή την επιδίωξη», καταλή-
γει η επιστολή της Υφυπουργού 
Εξωτερικών Γουέντι Μόρτον.

Για βρετανική στήριξη σε ΔΔΟ διαβεβαιώνει η 
Μόρτον σε επιστολή

Γωνιά Παροικιακής ποίησης 
Η πρώτη γραφή  
Η πρώτη γραφή τραχιά, σκληρή,  
πρωτόγονη  κι ύστερα έρχεται 

 η γραφίδα να σμιλέψει τις λέξεις, 
να τους δώσει μορφή. 

 
Η ψυχή, τις χτυπά περίτεχνα  

σαν καλέμι,  
τους εμφυσεί το πνεύμα  
και παίρνουν μορφή.  

 
Άυλα, ασαφή σχήματα, 
που γίνονται ψυχές.  

Φωνάζουν, υμνούν, αγωνιούν.  
 

Επικοινωνούν άλλους κωδικούς  
Φτιαγμένους για λίγους,  

για εκλεκτούς.  
Που νοιώθουν ότι πετά στον αέρα,  

οτι δονεί την ψυχή,  
οτι συνταράσσει το σύμπαν. 

Tου Δημήτρη Κουρουσιακλή

Προετοιμαστείτε για το Ελληνικό 
Πάσχα με δωρεάν τοπική παρά-
δοση ή δωρεάν παράδοση στο 
σπίτι από το Greek Deli 2 U. 
Το Greek Deli 2 U μπορεί να 
παραδώσει παραδοσιακά και 
αυθεντικά ελληνικά και κυ-
πριακά προϊόντα στο κατώφλι 
σας, με ανταγωνιστικές τιμές για 
να φέρει τη γεύση της Κύπρου 
και της Ελλάδας στα σπίτια σας. 
Το Greek Deli 2 U προσφέρει 
στους αναγνώστες μας έκ-
πτωση 10% στην επόμενη πα-
ραγγελία σας.  
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www.greekdeli2u.co.uk, κάντε 
την παραγγελία σας και, στη συ-
νέχεια, πληκτρολογήστε τον κω-
δικό EASTER10 στο ταμείο για 
την έκπτωση σας. 

Αγοράστε το τυρί φλαούνα, 
βαφή αυγών, αλεύρι χωριάτικο, 
ψωμί, πίττες,  Κύπριακές πατά-
τες και ακόμη  φρέσκο   κρέας 
για το Πασχαλινό μπάρμπεκιου 
σας. 
Οι τοπικοί πελάτες μπορούν 
επίσης να κάνουν κλικ και να 
συλλέξουν, με παραγγελίες έτοι-
μες για την ίδια μέρα συλλογή 
από την αποθήκη Greek Deli 2 
U στο Potters Bar. 
Με πάνω από 600 ελληνικά και 
κυπριακά προϊόντα όπου μπο-
ρείτε να διαλέξετε, είμαστε σί-
γουροι ότι θα υπάρχει κάτι για 
όλους. 
Ακολουθήστε τα στο Instagram 
και στο Facebook @ greek-
deli2u και εγγραφείτε στη λίστα 
αλληλογραφίας τους για να εί-

στε οι πρώτοι που θα γνωρίζουν 
τις ειδικές προσφορές και τα τε-
λευταία προϊόντα. 
www.greekdeli2u.co.uk 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
EASTER10 ΓΙΑ 10%  
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΑΣ

  
Το Greek Deli 2 U έχει όλα όσα χρειάζεστε και  
περισσότερα για το Ελληνικό Πάσχα!
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ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 
Η Ζωή Ενός Αν-
θρώπου (1968). 
Δραματική ταινία με 
τους Σπύρο Φωκά, 
Νίκο Τσαχιρίδη, 
Αφροδίτη Γρηγοριά-
δου, Μιράντα Μυράτ 
και Σούλα Διακάτου. 
Μία κοπέλα παρο-
τρύνει ένα τυφλό 
τραγουδιστή να υποβληθεί σε εγχεί-
ρηση για να ξαναβρεί το φως του  
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:45 
Ο Ζηλιαρόγατος (1956). Κωμωδία με 
τους Βασίλη Λογοθετίδη, Ίλυα Λιβυ-
κού, βαγγέλη Πρωτόπαππα, Σμάρω 
Στεφανίδου, Λάμπρο Κωνσταντάρα και 
Καίτη Λαμπροπούλου. Η Μίνα έρχεται 
από την Πάτρα στην Αθήνα, για να 
επισκεφθεί την ξαδέλφη της, Λέλα. 
Από την πρώτη στιγμή διαπιστώνει ότι 
ο Πότης, σύζυγος της Λέλας και πο-
λυάσχολος σαπουνοβιομήχανος, πα-
ραμελεί τη γυναίκα του και αποφασίζει 
να δράσει. Στήνουν, έτσι, παγίδα στον 
Πότη, για να τον κάνουν να ζηλέψει.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:30 
Μαύρη Γη (1952). Κοινωνική περιπέ-
τεια με τους Γιώργο Φούντα, Σόφη 
Λίλα, Κατερίνα Ζάχου, Φρόσω Κόκ-
κολα, Τάσο Κυριακόπουλο, Γιάννης 
Φύριος, Λευτέρη Καστρίτσιο, Κώστα 
Δούκα. Ένας νεαρός σμυριδωρύχος, 
ο Δημήτρης, είναι ερωτευμένος με την 
Μαρίνα αλλά δεν αποφασίζει να την 
ζητήσει σε γάμο, επειδή δεν είναι σε 
θέση να την συντηρήσει. Η μόνη του 
ελπίδα, αλλά και η ελπίδα όλων όσων 
ζουν στο νησί και εργάζονται μαζί του 
στο ορυχείο, είναι να χτυπήσουν μια 
καλή φλέβα.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:40 
Επτά Χρόνια Γάμου (1972). Κωμω-
δία με τους Κώστα Βουτσά, Μάρω Κο-
ντού, Σταύρο Ξενίδη, Μαίρη Κυβέλου 
και Νίκο Τσούκα. Η σχέση του Κώστα 

και της Έφης, μετά από εφτά χρόνια 
γάμου, περνάει κρίση. Ο καθένας έχει 
αφοσιωθεί στη δουλειά του. Εκείνος 
διευθύνει ένα τουριστικό γραφείο και 
εκείνη είναι μια διάσημη τηλεπαρου-
σιάστρια. Η ρήξη δεν είναι μακριά..  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  12:15 
Κυνοδ́οντας (2009). Κοινωνικό δράμα 
με τους Χρήστο Στέργιογλου, Μισέλ 
Βάλεϊ, Αγγελική Παπούλια, Χρήστο 
Πασσαλή, Μαίρη Τσώνη, Άννα Καλαϊ-
τζίδου. Ο πατέρας, η μητέρα και τα 
τρία τους παιδιά ζουν σε μια μονοκα-
τοικία απομονωμένοι έξω από την 
πόλη. Γύρω από το σπίτι υπάρχει ένας 
ψηλός φράχτης. Τα παιδιά δεν έχουν 
φύγει ποτέ από το σπίτι.  
 ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:45 
Ο Φαταούλας 
(1986).  
Κωμωδία με τους Δη-
μήτρη Πιατά, Πάνο 
Τιουλιάτο, Κλαίρη Κα-
τσαντώνη, Άγγελο Γε-
ωργιάδη, Έλλη Κων-
σταντίνου, Άκη 
Φλωρεντή, Χριστίνα 
Παπά. Ο Πολύκαρ-
πος θα έκανε τα πάντα για την αγάπη 
της Σάσας. Κατάφερε μέσα σε λίγο 
χρόνο να γίνει από πλύστρα, ένας δυ-
ναμικός επιχειρηματίας. Γκρέμισε σπί-
τια και τα έκανε πολυκατοικίες, έγινε 
αντιπρόσωπος ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, άνοιξε βιομηχανία για τυρόπι-
τες, μα στο τέλος τρελάθηκε από τα 
πολλά λεφτά. Αναγκάζεται λοιπόν να 
στραφεί σε ένα νευρολόγο, όταν τον 
εγκαταλείπει η γυναίκα του Σάσα.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  23:00 
Ληστεία στην Αθήνα (1969). Αστυ-
νομική περιπέτεια με τους Ανέστη 
Βλάχο, Χρήστο Τσάγκα, Γιώργο Καλα-
τζή, Δώρα Σιτζάνη, Θόδωρο Έξαρχο, 
Δημήτρη Ιωακειμίδη, Δήμο Σταρένιο. 
Τρεις νέοι έχουν αποφασίσει να λη-
στέψουν το χρηματοκιβώτιο του κτη-

ματομεσίτη Θωμά Χρηστίδη, του 
οποίου το γραφείο βρίσκεται στο κέ-
ντρο της Αθήνας. Ο πρώτος, ο Ντίνος, 
είναι υπάλληλος του Χρηστίδη, ο μι-
κρός αδελφός του, ο Σταύρος, δου-
λεύει σαν πλασιέ βιβλίων κι ο φίλος 
τους, ο Μιχάλης, είναι οδηγός πειρατι-
κού ταξί. 
KYΡIAKH 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:45 
Τρελός και Πάσης Ελλάδος (1983). 
Κωμωδία με τους Θανάση Βέγγο, 
Νότη Περγιαλή, Σοφία Ολυμπίου, Βίνα 
Ασίκη  και Ντάνο Λυγίζο. Ο Θανάσης 
ήθελε από μικρός να γίνει δικαστής, 
αλλά ο πατέρας του στάθηκε εμπόδιο 
σ’αυτή τη φιλοδοξία. Δουλεύοντας στο 
καφενείο που του κληροδότησε ο πα-
τέρας του, ο Θανάσης κάνει τα πάντα 
ώστε να σπουδάσουν τα παιδιά του 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αμε-
τανόητος ως προς τα όνειρά του, ο 
Θανάσης έχει μετατρέψει το καφενείο 
του σε δικαστήριο, όπου απονέμει δι-
καιοσύνη.  
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:05 
Θέατρο της Δευτέρας -Πολυγαμία 
(1990). Κωμωδία με τους Γιάννη Ζα-
βραδινό, Ζανό Ντάνια, Νάντια Δελη-
γιάννη, Τατιάνα Παπαμόσχου, Ελισά-
βετ Ναζλίδου, Νίκο Κάπιο, Σωκράτη 
Αλαφούζο. Η Ουρανία, μια νεαρή και 
πεταχτούλα μαθήτρια του ωδείου, είναι 
ένας αληθινός πειρασμός για όλους 
τους άντρες. Εκμεταλλεύεται τη γοη-
τεία της ζώντας μια ζωή ανέξοδη και 
φίνα, χωρίς να πληρώνει κανένα λο-
γαριασμό και σαγηνεύοντας το ένα αρ-
σενικό μετά το άλλο. Ο οδοντίατρος 
Σπύρος Λάμπρου, υπέρμαχος της πο-
λυγαμίας, μόλις που αντιστέκεται στα 
θέλγητρά της.  
ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  21:00 
Η Εκδίκηση του Καβαλάρη (1962). 
Κοινωνικό δράμα με τους Νίκο Ξαν-
θόπουλο, Βούλα Αβραμίδου, Γιάννη 
Ταϊγανίδη, Έρση Μαλικένζου, Σούλα 
Δημητρίου, Βίκυ Παπαδοπούλου  Σω-

τήρη Τζεβελέκο. Σε κάποιο ορεινό ελ-
ληνικό χωριό, δύο αδέλφια ερωτεύο-
νται με πάθος την ίδια γυναίκα. Η με-
γάλη αγάπη τους γι’ αυτήν τους 
καθιστά αδυσώπητους αντίζηλους. 
ΤΡΙΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:30 
Ο Παιχνιδιάρης (1970). Κωμωδία με 
τους Σταύρο Παράβα, Έλντα Αθανα-
σάκη, Δημήτρη Νικολαΐδη, Μαρίκα 
Κρεβατά, Νικήτα Πλατή. Μια δραστή-
ρια εργολάβος οικοδομών προσλαμ-
βάνει έναν αποτυχημένο ιδιωτικό ντε-
τέκτιβ, τον Παντελή.  Αποστολή του 
είναι να σαμποτάρει τον ανταγωνιστή 
της, τον Μπαστούνα ο οποίος σχεδιά-
ζει την κατασκευή ενός ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος. Όταν ο Μπαστούνας 
ξεχνάει τη βαλίτσα με τα χρήματα για 
την αγορά των οικοπέδων, στα οποία 
θα κτιστεί το ξενοδοχείο, ο Παντελής 
θα κάνει τα πάντα για να καθυστερήσει 
τη γραμματέα του, η οποία έχει ανα-
λάβει να του παραδώσει τα χρήματα. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20:50 
Τρούμπα 67 (1967). Κοινωνικό δράμα 
με τους Γιώργο Φούντα, Καίτη Θεο-
χάρη, Μπέτυ Αρβανίτη, Γιώργο Μού-
τσιο, Βαγγέλη Καζάν, Σπύρο Καλογύ-
ρου. Ένας φτωχός λιμενεργάτης 
ερωτεύεται μια αρτίστα του καμπαρέ 
και προσπαθεί να την επαναφέρει 
στον ίσιο δρόμο. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  22:05 
Ο Ψευτοθόδωρος (1963). 
 Κωμωδία με τους 
Βασίλη Αυλωνίτη, 
Γιώργο Ξύδη, Τάσο 
Γιαννόπουλο, Γιώργο 
Καππή, Νέλλη 
Παππά. Ρένα Γα-
λάνη, Τάκη Μηλιάδη. 
Ο Θόδωρος έρχεται 
στην Ελλάδα από το εξωτερικό. Τον 
υποδέχονται φίλοι και γνωστοί, όλοι 
πρόθυμοι να τον φιλοξενήσουν και να 
τον περιποιηθούν, αποβλέποντας 
στην υποτιθέμενη περιουσία του. 
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ΠΕΜΠΤΗ 22/4 

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 23/4 
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 24/4 
7.00 Καμώματα τζι Αρώματα  
9.00 Λούνα Πάρκα 
10:00  Χρονογράφημα (Ε) 
10.30  Γυναίκα της Κύπρου  
12.15 Προσωπογραφίες 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
15.00 ΑrtCafe 
17.20 Λούνα Πάρκ 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Χρονογράφημα 
20:00 Ταινία «Sunrise in 
Kimmeria» 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/4 
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 26/4 
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 27/4 
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 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/4 
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 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 22 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: Η Ζωή Ενός 
Ανθρώπου  
22:45 Ελληνική Ταινία: Ο Ζηλιαρό-
γατος  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 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: Μαύρη Γη  
22:40 Ελληνική Ταινία: Επτά Χρό-
νια Γάμου  
00:15 Ελληνική Ταινία: Κυνόδοντας  
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 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: 
Φιλοξενούμενος ο πρόεδρος της 
ΕΔΕΚ  κ. Μαρίνος Σιζόπουλος και 
δεύτερη συνέντευξη φιλοξενούμενη η  
Μαριά Κοκ́κινου Μπεγ́κε, Αριστιν́δην 
Υποψηφ́ια Βουλευτής, Λευκωσιάς - 
ΔΗΣΥ  
20:35 Ακάλυπτος S2E16 
21:45 Ελληνική Ταινία: Ο Φαταούλας  
23:00 Κυπριακή Ταινία: Ληστεία στην 
Αθήνα  
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 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: Τρελός και 
Πάσης Ελλάδος  
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 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: Το 
Θέατρο της Δευτέρας: Πολυγαμία  
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την 
Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 27 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  
Σεμίνα Τσοκανά 
21:00 Ελληνική Τανία: Η Εκδίκηση 
του Καβαλλάρη 
22:30 Ελληνική Τανία: Ο Παιχνιδιά-
ρης 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 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: Τρούμπα  
22:05 Ελληνική Ταινία: Ο Ψευτοθόδω-
ρος 
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Την ίδρυση ευρωπαϊκής Super League ανακοίνωσαν 12 
κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, σφοδρές αντιδράσεις  

 
Με νίκες προχώρησαν οι τρεις 
διεκδικητές της 2ης θέση στην 
Σούπερ Λιγκ, και το ενδιαφέρον 
και η αγωνία όσο πλησιάζει το 
τέλος της Σούπερ Λιγκ στην Ελ-
λάδα αυξάνεται. Αρης, ΠΑΟΚ 
και ΑΕΚ επικράτησαν, Παναθη-
ναϊκού, Ολυμπιακού και  
Αστέρα. Μεγάλης σπουδαι-
ότητας και βαθμολογικής σημα-
σίας νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ στο 
ντέρμπι της Τούμπας απέναντι 
στον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο 
της 4ης αγωνιστικής των play  

 
off.  Οι θεσσαλονικείς επικρά-
τησαν με 2-0 με ισάριθμα γκολ 
του Σέρβου επιθετικού Αντρίγια 
Ζίβκοβιτς, στο 49` και το 63΄. 
Η ΑΕΚ πραγματοποίησε σημα-
ντικό άλμα για την Ευρώπη κα-
θώς επικράτησε 3-1 του Αστέρα 
Τρίπολης. Η  Ένωση πήρε τη 
νίκη με γκολ του Λόπες στο 85΄ 
και του Αλμπάνη στο 90+5΄. 
Είχε προηγηθεί με τον Γαλανό-
πουλο στο 39΄, ενώ είχε ισοφα-
ρίσει ο Αστέρας με τον Ριέρα 

στο 41΄. 
Ο Άρης σημείωσε μια τεράστιας 
σημασίας εκτός έδρας νίκη επί 
του Παναθηναϊκού με 2-1, με 
ανατροπή. Ο Σανκαρέ στο 31΄ 
έδωσε το προβάδισμα στους 
«πράσινους», όμως οι «κιτρινό-
μαυροι» γύρισαν τον αγώνα 
μέσα σε τέσσερα λεπτά στο 
δεύτερο ημίχρονο. Στο 62΄ ο 
Μάνο ισοφάρισε από κοντά, 
ενώ τρία λεπτά αργότερα (65’) 
ο Ματέο Γκαρσία από κοντά 
έκανε το 1-2 για τον Άρη. 
Συνοπτικά, σε αναμετρήσεις για 
την 4η αγωνιστική των πλέι οφ 
και πλέι άουτ της Super League 
σημειώθηκαν τα εξής αποτελέ-
σματα: 
  
ΠΛΕΙ ΟΦ 
Παναθηναϊκός - Άρης           1-2 
ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης          
3-1 
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός            2-0 
  
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 30 αγώνες) 
1. Ολυμπιακός                  76 
2. Άρης                           57 

3. ΠΑΟΚ                          54 
4. ΑΕΚ                          54 
5. Παναθηναϊκός                 49 
6. Αστέρας Τρίπολης           44 
  
Κυπριακό Πρωτάθλημα 
Με νίκη του Απόλλωνα ολοκλη-
ρώθηκε την Κυριακή το ντέρμπι 
της 7ης αγωνιστικής για τον 
πρώτο όμιλο της β` φάσης του 
Πρωταθλήματος Cyta. Επικρά-
τησε της ΑΕΛ με 2-1 και έφτασε 
τους 69 βαθμούς. 
Το σκορ άνοιξε με πέναλτι ο Ντι-
γκινί στο 30ο λεπτό και στο 73ο 
λεπτό ο Μπίσεσβαρ πέτυχε το 
2-0. Η ΑΕΛ μείωσε στο 89ο λε-
πτό με τον Ντανίλο. 
Οι δύο ομάδες της Λεμεσού 
χρειάζονται τη νίκη για να πα-
ραμείνουν κοντά στην πρωτο-
πόρο Ομόνοια, η οποία πήρε 
άλλους τρεις βαθμούς με την 
εκτός έδρα νίκη της με 2 – 0 επί 
της Ανόρθωσης. 
Βαθμολογία: Ομόνοια 72, Απόλ-
λων 69, ΑΕΛ 68, Ανόρθωση 54, 
ΑΕΚ 47, Ολυμπιακός 37 βαθ-
μοί.

Παρελθόν από τεχνική ηγεσία 
της Τότεναμ ο Ζοσέ Μουρίνιο  

Παρελθόν από τεχνική ηγεσία 
της Τότεναμ ο Ζοσέ Μουρίνιο. 
Σε ανακοίνωση της, η Τότεναμ 
αναφέρει ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο 
και οι συνεργάτες του Ζοάο Σα-
κραμέντο, Νούνο Σάντος, Κάρ-
λος Λαλίν και Τζιοβάνι Σέρρα, 
απαλλάσσονται των καθηκό-
ντων τους. 
Σημειώνει ότι ο Ράιαν Μέισον 
θα παρακολουθήσει σήμερα 
την προπόνηση της πρώτης 
ομάδας και περαιτέρω ενημέ-
ρωση θα ακολουθήσει εν ευ-

θέτω χρόνω. 
Ο Πρόεδρος της Τότεταμ Ντά-
νιελ Λέβι, σύμφωνα με τον αγ-
γλικό Σύλλογο, είπε, μεταξύ άλ-
λων, ότι ο Ζοσέ είναι ένας 
πραγματικός επαγγελματίας, ο 
οποίος έδειξε τεράστια ανθεκτι-
κότητα κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. 
Ανέφερε, επίσης, ότι σε προ-
σωπικό επίπεδο, του άρεσε να 
δουλεύει μαζί του και λυπάται 
που τα πράγματα δεν λειτούρ-
γησαν όπως θα το ήθελαν και 
οι δύο. 
Σημείωσε ότι ο Πορτογάλος τε-
χνικός θα είναι πάντα ευπρόσ-
δεκτος και τον ευχαρίστησε 
τόσο τον ίδιο όσο και τους συ-
νεργάτες του για τη συμβολή 
τους στην ομάδα.

Οι αντιδράσεις από τη δημιουρ-
γία της ευρωπαϊκής Super 
League έχουν ξεκινήσει, 
ωστόσο τα 12 ιδρυτικά μέλη δεν 
φαίνεται να προβληματίζονται 
από την ανακοίνωση της UEFA. 
Στο πρωτάθλημα θα συμμετέ-
χουν 20 ομάδες, ενώ οι σύλλο-
γοι θα αγωνίζονται κανονικά στα 
πρωταθλήματά τους. Πρόεδρος 
της λίγκας θα είναι ο Φλορε-
ντίνο Πέρεθ. Στην πρώτη τους 
ανακοίνωση μάλιστα τόνισαν 
ότι θα ξεκινήσουν το συντομό-
τερο δυνατό. 
Συγκεκριμένα, στην ανακοί-
νωση αναφέρεται ότι δώδεκα 
από τους κορυφαίους ποδο-
σφαιρικούς συλλόγους της Ευ-
ρώπης συνήλθαν για να ανα-
κοινώσουν ότι συμφώνησαν 
στην ίδρυση νέας μεσοβδόμα-
δης διοργάνωσης, της Super 
League, η οποία θα διοικείται 
από τα ιδρυτικά μέλη της. 
«Μίλαν, Άρσεναλ, Ατλέτικο, 

Τσέλσι Μπαρτσελόνα, Ίντερ, Γι-
ουβέντους, Λίβερπουλ, Μάντσε-
στερ Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, Ρεάλ και Τότεναμ 
εντάχθηκαν ως ιδρυτικά μέλη. 
Αναμένονται ακόμη 3 σύλλογοι 
να ενταχθούν πριν από την 
εναρκτήρια σεζόν, που αναμέ-
νεται να εκκινήσει όσο το δυνα-
τόν γρηγορότερα καταστεί εφι-
κτό. Προχωρώντας, τα ιδρυτικά 
μέλη ανυπομονούν να κάνουν 
συζητήσεις με την UEFA και τη 
FIFA και να εργαστούν μαζί, σε 
συνεργασία, για να φέρουν το 
καλύτερο αποτέλεσμα για τη 
νέα λίγκα και για το ποδό-
σφαιρο εν γένει», προστίθεται. 
Αναφέρεται, επίσης, στην ανα-
κοίνωση ότι ο σχηματισμός της 
Super League έρχεται σε έναν 
καιρό που η πανδημία επιτά-
χυνε την αστάθεια στο υπάρ-
χουν οικονομικό ποδοσφαιρικό 
μοντέλο της Ευρώπης. 
«Η πανδημία έδειξε ότι η στρα-

τηγική και η εμπορική προσέγ-
γιση απαιτούνται για να ενισχύ-
σουν την αξία και να υποστηρί-
ξουν για το καλό ολόκληρης της 
ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής 
πυραμίδας. Τους πρόσφατους 
μήνες εκτεταμένοι διάλογοι έλα-
βαν χώρα στους μετόχους του 
ποδοσφαίρου, σχετικά με το 
μελλοντικό φορμάτ των ευρω-
παϊκών διοργανώσεων. Τα 
ιδρυτικά μέλη πιστεύουν ότι οι 
λύσεις που προτάθηκαν σε αυ-
τές τις συζητήσεις δεν λύνουν 
τα θεμελιώδη ζητήματα, μεταξύ 
των οποίων την ανάγκη για πε-
ρισσότερα ποιοτικά παιχνίδια 
και επιπρόσθετες οικονομικές 
πηγές για όλη την ποδοσφαι-
ρική πυραμίδα», προστίθεται. 
Με την απειλή αποβολής συλ-
λόγων από όλες τις εθνικές και 
διεθνείς διοργανώσεις απαντά 
η UEFA. 
Με την απειλή αποβολής συλ-
λόγων από όλες τις εθνικές και 

διεθνείς διοργανώσεις, αλλά και 
αποκλεισμού ποδοσφαιριστών 
από τις εθνικές ομάδες, «απα-
ντά» η UEFA στην έντονη φη-
μολογία των τελευταίων ωρών, 
περί συμφωνίας δώδεκα ομά-
δων για τη δημιουργία μίας 
«κλειστής» ευρωπαϊκής Super 
League. 
Παράλληλα, η UEFA εκφράζει 
τις ευχαριστίες της στους γερ-
μανικούς και γαλλικούς συλλό-
γους που αρνήθηκαν να υπο-
γράψουν για τη δημιουργία μίας 
ευρωπαϊκής Super League. 
Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύ-
ματα του ευρωπαϊκού Τύπου, 
το σχετικό προσχέδιο έχουν 
υπογράψει οι Μάντσεστερ Γιου-
νάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσε-
ναλ, Τσέλσι, Λίβερπουλ, Τότε-
ναμ, Γιουβέντους, Μίλαν, Ίντερ, 
Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Ατλέ-
τικο, παρόλα αυτά το βράδυ της 
Τρίτης, οι αγγλικές ομάδες ανα-
κοίνωσαν ότι είναι και επίσημα 
εκτός European Super League, 
την αποχώρησή τους από το εγ-
χείρημα. Μάντσεστερ Γιουνάι-
τεντ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Άρσε-
ναλ, Τότεναμ και Μάντσεστερ 
Σίτι εγκατέλειψαν την ESL, με 
την Premier League να καλω-
σορίζει την απόφασή τους. 
Δεδομένου πως αυτή πάρθηκε 
την Τρίτη το βράδυ, μπορούμε 
να πούμε πως επί της ουσίας 
σε λίγο παραπάνω από 48 
ώρες η ESL κατέρρευσε. Και η 
ίδια η διοργάνωση μάλιστα εξέ-
δωσε ανακοίνωση για «πά-
γωμα.»

Σούπερ Λιγκ και Κυπριακό πρωτάθλημα

Τον πρώτο τίτλο της καριέρας 
του σε «1000άρι» τουρνουά 
της ATP πανηγύρισε ο Στέφα-
νος Τσιτσιπάς, κατακτώντας το 
Masters του Μόντε Κάρλο. 
Ο Έλληνας τενίστας επικρά-
τησε στον τελικό του Ρώσου 
Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-3, 6-3, 
ολοκλήρωσε τους αγώνες του 
στο Πριγκιπάτο χωρίς να χάσει 
ούτε σετ και πήρε το τρόπαιο 
και 1.000 βαθμούς στην παγκό-
σμια κατάταξη. 
Συνολικά, είναι ο έκτος επαγ-
γελματικός τίτλος (σε 14 τελι-
κούς) για τον Τσιτσιπά και ο 
πρώτος για το 2021. Μέχρι σή-
μερα, ο 22χρονος τενίστας είχε 
κατακτήσει τέσσερα τουρνουά 
της σειράς ATP 250, σε Μασα-
λία (δύο φορές), Στοκχόλμη και 
Εστορίλ, καθώς και τον τίτλο 
στο τελικό τουρνουά ATP Fi-
nals του 2019, στο Λονδίνο. 
Απέναντι σε έναν πολύ δυνατό 
και φορμαρισμένο αντίπαλο, 
που ειδικεύεται σε χωμάτινες 
επιφάνειες και προερχόταν 
από τη μεγάλη νίκη επί του 
Ράφα Ναδάλ στα προημιτελικά, 
ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε 
επίδειξη δύναμης και δεν 
άφησε κανένα περιθώριο αμ-

φισβήτησης της ανωτερότητάς 
του. Έκανε break με το... κα-
λημέρα του τελικού, προηγή-
θηκε 3-0 και κράτησε εύκολα 
τα σερβίς του μέχρι το τέλος 
του πρώτου σετ (6-3). 
Στο δεύτερο σετ, αν και ο Τσι-
τσιπάς έκανε ξανά break νωρίς 
(2-1), ο Ρούμπλεφ ήταν πιο 
ανταγωνιστικός και πίεσε τον 
Στέφανο, που όμως έπαιξε 
πολύ ώριμα, απέφυγε τα «εύ-
κολα» λάθη και διατήρησε το 
προβάδισμα. Ο Ρώσος ζόρισε 
τον Έλληνα τενίστα στο όγδοο 
γκέιμ, αλλά ο Τσιτσιπάς με με-
γάλη αποφασιστικότητα κρά-
τησε το σερβίς του και έκλεισε 
με break τον τελικό. 
Ήταν ο δεύτερος τελικός με-
ταξύ των δύο παικτών, με τον 
Τσιτσιπά να παίρνει τη ρεβάνς 
για την ήττα του πέρυσι στο Αμ-
βούργο και ταυτόχρονα να 
παίρνει το «πάνω χέρι στις με-
ταξύ τους αναμετρήσεις (4-3).

Τένις: Στέφανος Τσιτσιπάς



THE NEWSPAPER OF THE CYPRIOT COMMUNITY IN THE UK  | THURSDAY 22 APRIL 2021 | EST. 1974 | ISSUE 2411 | ENGLISH SECTION PAGES 17 - 29

The framework of the informal 
five-party summit is clear

Greek Prime Minister      
Kyriakos Mitsotakis and 
President of the Repub-

lic of Cyprus Nicos Anastasi-
ades, who met on Wednesday 
in Athens, to coordinate action 
ahead of an informal five party-
summit on the Cyprus issue to 
be held in Geneva in late April, 
underlined that the framework 
for the solution of the Cyprus 
problem is determined by UN 
decisions and resolutions. 

In his statements, President 
Anastasiades said that the forth-
coming informal five-party summit 
represents an important effort   
that will allow the UN Secretary-     
General to explore whether “a 
common ground for dialogue of the 
solution of a problem caused by 

the Turkish invasion and occupa-
tion of the Cypriot territory” exists. 

“The framework of the nego-
tiation is determined by UN Reso-
lutions, decisions of the Security 
Council, and EU values and prin-
ciples. They were defined on 25 
November 2019 in Berlin, in the 
presence of the UN Secretary-
General and Mr Akinci,” Anasta-
siades noted. 

President of the Republic of 
Cyprus underlined that the efforts 
for resolving the Cyprus problem 
aim to find a way “for the two 
communities to feel safe and to 
guarantee the human rights of all 
the people of Cyprus.” 

“The evolution of the Republic 
of Cyprus must create a viable and 
functional state, without guarantees 

and foreign troops – and mainly 
without any dependencies from 
third parties,” Anastasiades said.  

Despite Greece’s and Cyprus’ 
different role in the negotiation 
process, the two states’ positions 
coincide and Greece could play 
an important role as regards the 
issues of security and guaran-
tees, Anastasiades concluded. 

On his part, Greek Prime        
Minister Kyriakos Mitsotakis said 
that Athens and Nicosia cooperate 
their action in view of the forth-
coming five-party in Geneva, 
which will be held under the      
auspices of the UN Secretary-
General. 

“The framework is completely 
clear. It is based on the previous 
UN resolutions, and the solution 
can only be based on the bizonal 
bicommunal federation, with one 
sovereignty, one nationality and 
one international personality; and 
of course, with the withdrawal         
of the occupation troops and       
the abolition of the anachronistic 
system of guarantees," he said, 
adding that this "is a very clear 
starting point.” 

“We will attend discussions  
with goodwill in order to find a 
just, functional and viable solution 
for the sake of all Cypriots, Greek-
Cypriots and Turkish-Cypriots,” 

Mitsotakis concluded. 
Earlier this week, Cyprus'       

Minister of Foreign Affairs,        
Nikos Christodoulides, informed 
his European counterparts on the  
upcoming informal conference. 

He asked his counterparts "to 
convey to Ankara the clear Euro-
pean position that the practical 
and substantial contribution of 
Turkey to reach a solution within 
the agreed framework of the         
bizonal bi-communal federation 
which will be fully compatible with 
the European acquis, is a precon-
dition for the adoption of a positive 
agenda in Euro-Turkish relations." 

As noted, the Foreign Minister 
stated that "the goal of our side, 
as well as of the entire international 
community, including the EU, is 
the resumption of substantive talks 
from where they left off in Crans 
Montana, with the sole aim of   
settling the Cyprus issue on the 
basis of the agreed framework 
and underlined the need to build 
on the acquis of the last negotia-
tion process." 

He also noted that the fact that 
"Ankara insists on strengthening 
its relations with the EU while at 
the same time it is among those 
who deny the EU’s involvement 
in the Cyprus settlement process 
constitutes a paradox."

The Queen has said she's 
been "deeply touched" 
by well-wishers on her 

95th birthday, noting that mes-
sages have been a "comfort" 
in the wake of Prince Philip's 
death. 

She spoke out for the first 
time since her husband's death, 
thanking people across the 
globe for their tributes to Philip, 
who died aged 99 just under 
two weeks ago.  

In a message released on 
Wednesday, she wrote: "I have, 
on the occasion of my 95th 
birthday today, received many 
messages of good wishes, 
which I very much appreciate. 
While as a family we are in a 
period of great sadness, it has 
been a comfort to us all to see 
and to hear the tributes paid to 
my husband, from those within 

the United Kingdom, the     
Commonwealth and around the 
world."  

The Monarch added that the 
whole family was thankful for 
the support and kindness shown 
to them by the public following 
Philip's death.  

"We have been deeply 
touched, and continue to be      
reminded that Philip had such 
an extraordinary impact on 
countless people throughout his 
life," she said. 

Members of the monarchy 
have been supporting the Queen 
throughout the mourning period 
for Philip.  

Her birthday yesterday fell 
within the two-week period of 
royal mourning, which is being 
observed until Friday. Therefore, 
no photograph to mark the mile-
stone is expected to be released.

Queen expresses 
thanks for support

Tablets to treat Covid could be rolled out this autumn
Britons who test positive 

for COVID-19 or are        
exposed to the virus 

could be sent antiviral tablets 
to take at home - as the prime 
minister aims to bolster the 
UK's defences against another 
wave of infections this year. 

Boris Johnson on Tuesday 
launched a government taskforce 
- modelled on the group that         
secured UK access to COVID 
vaccines - to identify the most 
promising new antiviral medicines. 

The taskforce will be charged 
with supporting the development 
of new antiviral treatments through 
clinical trials to ensure they can 
be rolled out to patients as early 
as the autumn. 

Speaking at a Downing Street 
news conference, the prime min-
ister said the action was intended 
as a "further line of medical         
defence" against coronavirus. 

"This means, for example, that 
if you test positive, there might be 
a tablet you could take at home 
to stop the virus in its tracks and 
significantly reduce the chance of 

infection turning into more severe 
disease," he added. 

The government's aim is to have 
at least two effective treatments 
this year - either in a tablet or cap-
sule form - that the public can take 
at home following a positive COVID 
test or exposure to someone with 
the virus. It is hoped the drugs 
could help combat any future rise 
in infections and limit the impact 
of new COVID variants, especially 
over the winter flu season. 

The aim is for the treatments to 
stop infections spreading and to 
speed up recovery times. 

The prime minister said,             
despite the UK's "progress" in the 
fight against coronavirus, that      
"we  cannot delude ourselves 
that COVID has gone away." 

Mr Johnson said he saw       
"nothing in the data now" that 
would cause him to "deviate" from 
his roadmap for lifting lockdown 
restrictions. But he also warned: 
"The majority of scientific opinion 
in this country is still firmly of the 
view that there will be another 
wave of COVID at some stage 

this year. And so we must - as far 
as possible - learn to live with this 
disease, as we live with other      
diseases.” 

Meanwhile, according to a 
study led by academics from 
King’s College London, taking 
supplements could give women 
a lower risk of Covid-19.  

The study examined data from 
more than 445,000 people from 
the UK, United States and 
Sweden who contribute to the 
Zoe Covid-19 Symptom Study 
app. Information on infections as 
well as dietary supplements were 

collated. 
Among the 372,000 UK parti-

cipants, researchers found that 
women taking probiotics, omega-3 
fatty acids, multivitamins or vita-
min D, had a lower risk of being 
infected with the virus that causes 
Covid-19, with the effects ranging 
from 9% to 14% lower risk among 
those who took supplements. 

No effect was observed for those 
taking vitamin C, zinc or garlic 
supplements. The observation 
was not seen in men. Similar  
findings were also seen in the 
groups from the US and Sweden.

Former Minneapolis police-
man Derek Chauvin was 
convicted on Tuesday of 

all three charges of murder and 
manslaughter in the deadly      
arrest of George Floyd, a      
milestone in the fraught racial      
history of the US and a rebuke of 
law enforcement’s treatment of 
Black Americans. 

The 12-member jury found 
Chauvin, 45, criminally liable in 
Floyd’s death last year after con-
sidering three weeks of testimony 
from 45 witnesses, including by-
standers, police officials and medi-
cal experts. Deliberations began 
on Monday and lasted just over 
10 hours. 

In a confrontation captured on 
video, Chauvin, who is white, 
pushed his knee into the neck of 
Floyd, a 46-year-old black man  
in handcuffs, for more than nine 
minutes on May 25, 2020, as he 
and three fellow officers arrested 
Floyd, who was accused of using 
a fake $20 bill to buy cigarettes at 
a grocery store. 

Chauvin nodded and stood 

quickly when the judge ruled that 
his bail was revoked. He was taken 
out of the courtroom in handcuffs 
and placed in the custody of the 
Hennepin County Sheriff. 

Chauvin had pleaded not guilty 
to the charges of second-degree 
unintentional murder, third-degree 
unintentional murder and second-
degree manslaughter. 

Outside the courthouse, a crowd 
of several hundred people erupted 
in cheers when the verdict was 
announced. 

Chauvin faces 12-1/2 years in 
prison for his conviction as a      
first-time criminal offender. 

George Floyd officer found 
guilty of murder



Sir Roger Gale MP, Chair of the           
All-Party Parliamentary Group 
(APPG) for Cyprus, has written to 

the Secretary of State for Foreign, Common-

wealth and Development affairs regarding 
the upcoming informal five-plus-one meet-
ing on Cyprus from 27-29 April.  

The letter is co-signed by the APPG’s 
cross-party leadership team: Lord Adonis 
(Labour), Bambos Charalambous MP        
(Labour), Christine Jardine MP (Liberal 
Democrat), Baroness Massey of Darwen 
(Labour), Caroline Nokes MP (Conserva-
tive), Theresa Villiers MP (Conservative).  

The APPG for Cyprus received represen-
tations on this matter from the National  
Federation of Cypriots in the UK. 

In the letter, the APPG for Cyprus is clear 
that Cyprus should be reunified in accor-
dance with “the internationally accepted 
model of a bi-zonal, bi-communal federation 
with political equality, as defined by the        
relevant UN Security Council resolutions.”  

The letter also makes clear that “British 
interests in the region are best served            
by having a “reunified, stable and truly         
independent Cyprus. It is therefore essen-
tial that the system of guarantees that         
has failed Cyprus so badly in the past is 
abolished.” 

The APPG for Cyprus also identifies       
Turkey’s negative approach towards reuni-
fication efforts, pointing out recent actions 
on Varosha and “unlawful drilling attempts 
in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of 
the Republic of Cyprus.”  

The letter says that “these actions clearly 
demonstrate that we cannot underestimate 
or downplay the statements made, or             
intentions telegraphed, by senior Turkish 
officials.” Specifically, they note that in the 
months leading up to the five-plus-one 
meeting in Geneva, President Erdogan         
of Turkey and Turkish Cypriot leader Ersin 
Tatar have both publicly called for the        
partition of the island. 

The letter concludes by calling on the 
British Government to play a constructive 
role in the upcoming meeting and “stand 
firmly on the side of international law and 
UN resolutions.”  

The APPG for Cyprus also highlights that 
the UK has a duty to uphold the relevant 
UN Security Council resolutions as a       
Permanent Member of the UN Security 
Council. 
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APPG for Cyprus to Raab: Our interests 
are best served by a reunified Cyprus

Only eight countries may 
be on UK safe travel list

A UK research study carried 
out by former strategy 
chief at British Airways is 

currently only featuring eight 
“safe countries” for travel and 
excludes Cyprus. 

The study by Robert Boyle, 
and reported in the Daily Tele-
graph on Monday, also predicts 
that at the moment, only eight 
countries are set to feature on 
the UK government’s green 
travel list when the ban on over-
seas holidays lifts on May 17. 

Cyprus, along with nearly all 
of Europe, will be included in 
the UK’s “amber list”, meaning 
that Britons who travelled to  
the island will have to go into 
self-isolation for ten days upon 
their return home. 

The study, which has report-

edly been circulated among      
important figures in the travel 
industry, ranks 52 countries 
based on a series of corona-
virus-related statistics, including 
vaccination rates, infection 
rates and the extent of Covid-
19 variants. 

Gibraltar, along with Israel, 
Iceland and the US, will be among 
the nations and territories on 
the safe list. Other countries to 
reportedly be on the green list 
are Malta, Australia, New     
Zealand and Ireland. 

However, the study suggests 
that “unsafe” countries could 
still turn green by June 28, 
when the UK government is 
scheduled to carry out a review 
which could see nations moved 
between lists. 

Federation writes to Foreign Secretary ahead of the  
upcoming 5+1 UN meeting in Geneva
The National Federation      

of Cypriots in the UK has 
written to Foreign Secre-

tary Dominic Raab ahead of   
the upcoming talks on the Cyprus 
issue taking place in Geneva from 
27-29 April. The talks will feature 
the leaders of both Cypriot com-
munities, the UK, Greece and 
Turkey. 

In the letter, the Federation 
expressed their strong hopes 
that the talks will lead towards 
progress towards a free and      
reunified Cyprus as a bi-zonal, 
bi-communal federation.  

The Federation said that a   
solution must be “based on the 
internationally accepted model 
of a bi-zonal, bi-communal fede-
ration with political equality      
and a single sovereignty, single        
international personality and 
single citizenship – as defined by 
relevant United Nations Security 
Council resolutions and the High-
Level Agreements.”  

The Federation also noted that 
“as a modern and free country, a 
reunified Cyprus does not require 
guarantor powers or foreign 
troops as part of its security 
framework.” 

The Federation also urged the 
British Government to approach 
the upcoming talks with “a clear 
and unequivocal position that the 
solution to the Cyprus issue must 
be based on the relevant UN 
Security Council resolutions, 
uphold international and EU law, 
and respect human rights.”  

The letter also warned the 
Government to “be prepared to 
publicly rebuff attempts by Turkey 
and the occupying regime to 
partition Cyprus and permanently 
divide its people.” 

On Tukey’s recent calls for the 
permanent partition of Cyprus, 
the Federation’s letter said that 
partition would be “a clear violation 
of the 1960 Treaties of Estab-
lishment and Guarantee, treaties 

that the UK is a co-signatory   
of.”  

The Federation also said that 
the Cypriot people don’t want to 
be divided and want to see      
Cyprus free and reunified.  

The letter also highlights      
Turkey’s recent provocations 
against Cyprus such as attempts 
to drill in the Republic of Cyprus’ 
Exclusive Economic Zone and 

the illegal ‘opening’ of Varosi 
beachfront. 

The letter also raises several 
other important points surrounding 
the upcoming talks such as the 
European Union’s participation 
– to ensure that a solution is in 
line with the EU acquis – and 
the need for a post-solution      
Cyprus to be a continuation of 
the Republic of Cyprus. 

The European Medicines 
Agency says it has found 
a possible link between 

the Johnson & Johnson COVID 
vaccine and very rare cases of 
unusual blood clots. 

European regulators say that 
unusual blood clots with low 
blood platelets should now be 
listed as "very rare" side effects 
of the vaccine. But they stressed 
that the "overall benefits of the 
vaccine in preventing COVID-19 
outweigh the risks of side effects." 

The new warning is based  
on eight "serious" cases in the 
US, one of which resulted in the 

person dying. 
All eight people were under 

the age of 60 and developed 
clots within three weeks of vacci-
nation, the EMA said, with the 
majority of cases being women. 

They were "very similar to the 
cases that occurred with the  
coronavirus vaccine developed 
by AstraZeneca," it added. 

The Johnson & Johnson  
vaccine, which is given as a   
single jab as opposed to the 
traditional two doses, has not 
been approved for use in the 
UK, but the government has  
ordered 30 million doses.

Johnson & Johnson vaccine 
could be linked to blood clots
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Robin Talbot, a Communist Party candidate 
in the London Assembly Elections
Robin Talbot, a secondary 

school teacher from Fins-
bury Park, activist in the 

National Education Union, and 
chair of the Young Communist 
League, the youth wing of the 
Communist Party, is one of nine 
Communist Party candidates 
standing in the All-London      
election for the Greater London 
Assembly on May 6. 

When asked why people 
should vote Communist in this 
election, he said: “London is our 
home, not a playground for the 
rich and powerful. 

“Our candidates for the Greater 
London Assembly reflect the      
internationalist tradition of our 
party as well as the diversity of 
London. Three of our candidates 
are under 30 and activists in      
the London branch of the Young 
Communist League. Our candi-
dates come from a wide range 
of backgrounds: working in   
hospitality, the NHS, software 
engineering, martial arts training, 
a student and an artist.  

“They have been school      
governors, journalists, housing 
and homelessness workers and 
trade union officials. Some of us 
have lived in London our whole 
life. Two of our candidates are 
from Romania and Spain.” 

Robin has lived in North      
London for almost his entire life. 
He went to secondary school in 
Hackney with classmates and 
teachers from all kinds of back-
grounds. One of his first voluntary 
jobs was in a trade union build-

ing on Green Lanes, just down 
the road from the Cypriot com-
munity based in Haringey. 

“Internationalism means that 
we stand in solidarity with all 
working people, no matter who 
they are. In the Communist Party, 
“community” is in the name.      
We have always supported the  
Cypriot people’s struggle for 
peace and a united homeland 
as well as a dignified life in      
Britain. We have marched with 
Cypriot people on May Day. It 
is our privilege to work together 
with brothers and sisters from 
all over the world in the fight       
for a better future. There is still 
a tremendous struggle against 
racism and sexism, against all 
forms of inequality and injustice 
that we are carrying on and 
highlighting in this election cam-
paign in London.” 

Robin says that the Communist 
Party is running in this election 
to talk about the real issues       
and real solutions for London’s 
people. He points out that the 
government’s mismanagement 
of the Covid-19 crisis threatens 
thousands of local businesses 
and jobs and talks about the need 
for local People’s Plans with       
recovery based on the needs of 
communities, not big business 
and professional politicians. 

“London’s communists will 
stand up for our front-line 
workers, for public services and 
for local democracy,” he says.   

“London is one of the most 
unequal cities in the UK and    

Europe. A tiny minority of people 
are making millions, building 
luxury flats and selling off our 
city piece by piece. The rest        
of us are paying ridiculously      
expensive rents to live here.”   

He points out that private rents 
average 75% of the average      
income of Londoners and the 
Capital now has the highest     
unemployment rate in Britain. 
Over 60,000 homeless house-
holds are now in temporary        
accommodation – thousands 
more are sofa surfing, squatting 
and rough sleeping.  

“This is a complete disgrace 
and we will fight for a GLA 
house-building plan for London, 
rent control and a ban on the 
sale of public land to private      
developers. We need council 
housing, apprenticeships and 
jobs for our communities and if 
London needs them, why can’t 
we make them? I believe that 
people power can solve any      
crisis and that is what the          
socialist countries have shown 
us.” 

Robin lays the blame for the 
situation firmly at the door of   
the government. “Since 2010, 
the Tories have got rid of fire 
stations and ambulances. There 
is an epidemic of gang violence 
and murders of young people, 
and the diabolical failure of the 
Met Police to protect women 
and eliminate racism within its 
ranks needs immediate action. 
We need to treat violent crime 
as a public health emergency 

and invest in the futures of        
our young people. Why should 
young Londoners be optimistic 
about the future, when we will 
not stand up and fight for       
them? 

“We deserve to live in a safe 
and decent city. This does not just 
mean decent jobs and housing 
although they are essential. This 
means building a movement and 
a society that will challenge the 
injustice and inequality at the 
heart of London’s big businesses 
and institutions. Shut down the 
tax dodgers and financial crime 
in the City because that rotten 
apple is spoiling the entire 
bunch,” he says. 

“Almost 10,000 people die  
before their time each year       
because of air pollution. We 
need an integrated transport 
policy that encourages people 
to get out of their cars and on 
to affordable public transporta-
tion. Ours is one of the most  
expensive systems in Europe, 
but the profits and government 
subsidies are going into the 
bank accounts of huge corpora-
tions. We want London buses 
back under public ownership 
and control. The increase in and 
extension of the congestion 
charge and ULEZ charge must 
be scrapped, as must the           
increase in TFL fares, which are 
nothing more than an extra tax 
on Londoners. We should also 
scrap the Silvertown Tunnel 
project which will increase       
congestion, HGV traffic and  

pollution.”   
Robin is campaigning for a 

maximum vote for the Communist 
Party on the London-wide list 
and is calling on all communists, 
socialists and progressive people 
to support the campaign.   

“The Communist Party of      
Britain stands in solidarity with 
all Londoners who want a decent 
and dignified life because   
“community” is in our name. On 
May 6, please use your vote      

on the London-wide list to vote 
Communist for the Greater   
London Assembly. More impor-
tantly than that, get involved         
in your community, school or  
workplace and build the move-
ment that will make London a 
better place. We are communists 
because we understand that the 
only way to achieve real change 
is to bring communities together, 
organise and fight for it. Join the 
movement today!” 

Prepare for Greek Easter 
with free local delivery or 
free courier delivery from 

Greek Deli 2 U. 
Greek Deli 2 U can deliver 

traditional and authentic Greek 
and Cypriot products to your 
doorstep, with competitive prices 
to bring the taste of Cyprus and 
Greece into your homes. 

Greek Deli 2 U are offering our 
readers 10% off your next order. 
Visit  www.greekdeli2u.co.uk, 
place your order, and then type 
in code EASTER10 at the 
checkout for your discount. 

Buy your flaouna cheese, egg 
dye, village flour, pitta bread, 
dips, Cyprus potatoes, and even 

fresh meat for your Easter BBQ.  
Local customers can also 

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

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

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

www.greekdeli2u.co.uk 
USE CODE: EASTER10 

FOR 10% OFF YOUR NEXT 
ORDER

Over the years of support-
ing our communities, 
addiction becomes more 

and more evident as a theme 
in the presenting issues of those 
who seek our help for psycho-
logical help. Substance use and 
gambling are the most reported 
forms of dependency with which 
individuals appear to struggle, 
alongside their families that      
are equally affected in their des-
perate attempts to be support-
ive towards those close to them 
suffering from such repeated 
patterns of destructiveness.   

The statistics show us that 
millions of people worldwide   
are using drugs with Europe 
being the highest-value regional 

heroin market of $20 billion.   
Britain generates £1.7 billion 
revenues from gambling not      
including the national lottery, 
with an equally disturbing high 
rate of alcoholism starting as 
early as pre-adolescence.       
And whilst societies seem to be 
cashing in on people’s depen-
dency problems, clinical services 
and therapeutic communities 
offer a variety of interventions 
to provide primarily a trusting 
space, in which the related pre-
senting concerns can be explored 
openly, possible causes of the 
addictive experiences can be 
identified, ways of learning how 
to manage them and improve 
the quality of life can be             

facilitated.  
Asking for help is the first step 

and the hardest one to make 
for those who seem unable to 
initiate a process of change, as 
they may feel that they are not 
quite ready for it or seem to be 
in denial of how their problema-
tic behaviour impacts on their 
lives and on those around them 
with often devastating conse-
quences.  

Others may feel confident in 
their abilities to put an end to 
their debilitating states of being, 
but the doors should remain 
open to all those who could find 
the available services helpful, 
especially during periods of        
restrictions and lockdowns 
whereby our coping mechanisms 
get challenged daily.  

As a community we cannot 
afford to turn our backs or follow 
a prejudiced or demeaning        
attitude towards those who 
struggle with their dependencies, 
as only with compassion,         
patience and understanding the 
healing potential can be real. 

  
Antony Sigalas  

Psychotherapist - Alpha 
Care Counselling Services  

Tel: 020 8373 6287 

Greek Deli 2 U has everything you need 
and more for Greek Easter!

The challenge of  addiction
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The Heart Wants What The Heart Wants 
A short story by Margaret Colocasidou

She always wondered who 
she was going to marry.  
Where was he? How would 

she find him? What would he 
look like? She had only one stipu-
lation - he had to be faithful.   

Those three little words, “I love 
you”, always held a fascination 
for her. Little did she know that 
there would be three other little 
words that would be life-changing. 
Check it out.   

Thousands of miles away, on 
a small Greek island, the little boy 
was running up and down the 
mountain with the goats when he 
decided to crawl into an old car 
tyre and roll down the mountain.  
It gathered speed but of course 
he had no fear, not even when it 
stopped abruptly and ejected him 
unceremoniously.  His grandfather 
berated him for leaving the 
goats unattended as they made 
their way home, he with a slight 
limp as he had lost one shoe on 
that bumpy ride due to the fact 

that he had never possessed a 
pair of shoelaces, not that it ever 
bothered him. He was an easy 
child and very compliant.  Nature 
was his playground. 

The next day it was his job to 
load the donkey with their home-
grown produce and sell it at the 
market. He decided to stop under 
a tree as it was blisteringly hot.  
He tied the donkey to a tree and 
he promptly fell asleep. He        
arrived late at the market and 
didn’t sell as much as he normally 
would have and was worried 
about what they would say at 
home, but all was well.   

She on the other hand grew up 
in an entirely different setting on 
a busy main road in London with 
cars roaring past her window.  
She was a member of a gymnas-
tics club, although it was her   
fervent wish to attend ballet 
school. Her parents couldn’t      
afford it so they sent her to gym-
nastics which was free. She also 

was very compliant.  She helped 
her mother with all the house-
hold chores which was a heavy 
load with three brothers, a father 
and no washing machine!           
Although she adored her father, 
she never left her mother’s side 
- they were joined at the hip. 

One summer her parents were 
due to go on holiday, but as      
she could not accompany them      
due to work commitments, they       
decided to pack her off to her 
aunt’s house as there was no 
way they were going to leave a 
young lady on her own in the 
house. It wasn’t far and she was 
happy to go as she had two 
cousins there and her daily com-
mute to Liverpool Street Station 
would be easier anyway. If truth 
be told, they couldn’t trust her 
brothers to look after her; once, 
the boys took the youngest 
brother to the West End in his 
pyjama bottoms for a laugh. In 
actual fact, while the parents 
were on holiday, the boys threw 
a party with the music so loud 
that the neighbours called the 
police! Hardly the perfect setting 
for a young girl. 

The parents had instilled a 
good work ethic in them by        
example as they never had a 
day off in their lives. She was in 
awe of them especially when 
they worked opposite Holloway 
Prison. Her father was a cobbler 
and sometimes he would walk 
up the long path to the prison 
gates delivering their mended 
shoes in brown paper bags. How 
cool was that? He was her hero! 
The thing her parents drummed 
into her was you get engaged, 
get married, have children, in 
that order, no dilly-dallying!   

Her first Saturday job was in 
a hairdressers just two streets 
away from where the young man 
now lived. Her next job took her 
to Euston Station, and then 

coming round full circle to      
working just a few streets away 
from him again! How close can 
you get?   

The little boy grew up and  
had moved to England with his   
family. He was now working in 
his mother’s restaurant and, at 
the precise moment that he was 
cleaning tables with a big happy 
smile on his face, she walked 
past, glanced inside and her eyes 
landed squarely on his face. She 
saw a young man with a smile      
so happy and lovely, she imme-
diately fell in love with him.       
She said to herself, “There he 
is.” (Those three little words!) 
She knew that she was going 
to marry him, she knew that he 
was the father of her children  
and she knew that he would 
love her and only her. She felt 
that she was on the cusp of being 
discovered; it was as if she      
had been sleeping before this      
moment. 

All she had to do now was 
walk past the restaurant at       
exactly the same time every 
morning on her way to work, 
positive that he would look out 
of the window and spot her. She 
did this every morning with a 
slight flick of her hair in the hope 
that the quick movement would 
catch his eye...but it did not and 
she was not quite sure what to 
do next. 

At the weekend she was 
walking opposite the restaurant 
with her two cousins when          
the young man spotted her. He 
of course knew the cousins        
because they were his neigh-
bours, but the girl - well, he had 
never seen her before! He saw 
long straight brown hair, a short 
skirt, long skinny legs, and       
was intrigued, but she was so 
engrossed with her cousins     
that she did not turn to look. He 
watched enraptured as her hair 

flapped in the wind, she talked 
animatedly with her cousins, 
walking with an easy grace. So 
he sent his sister to the girl’s 
aunt’s house to enquire after her 
and they had a long conversation 
while the girl sat by their feet 
playing with his sister’s baby.  
His sister invited the aunt to a 
party at the restaurant at the 
weekend and requested that 
she bring the girl and her parents 
along. 

She was very nervous about 
the party and decided to wear 
her killer yellow jacket with the 
matching short skirt and to let her 
hair flow freely down to her waist.  
She felt slightly more confident 
and in control now. 

When she arrived at the        
restaurant she felt embarrassed 
but tried to look nonchalant.  
When the first song came on, the 
young man swiftly arrived by her 
side and asked her to dance. Her 
heart skipped a beat. He was 
even more lovely close up. He 
asked her what her name was 
but the music was so loud that 
he repeated it wrong and she 
was too nervous to correct him 
so he ended up calling her by the 
wrong name all evening which 
tickled her pink! He asked about 
her job and she told him she was 
a secretary. He told her that apart 
from working in the restaurant, 
he was also an extra in the film 
industry and owned an Equity 
card no less! She was very       
impressed and thought she was 
going to marry a film star!   

When he arrived to collect his 
date for the very first time, there 
was much excitement in her 
house. To her shock and horror, 
he arrived dressed in a red   
polo-neck jumper!  How dare he 
not come dressed in a suit for 
this very important occasion, but 
do you know what? She actually 
liked it! Her youngest brother 

was loitering (although she 
rather suspected, hiding) in the 
kitchen. “What do you think of 
him?” she whispered excitedly, 
to which he replied, “He’s alright”.  
She was more than happy with 
this response and wondered 
fleetingly how she would have 
reacted had he answered other-
wise. 

Life is a funny thing. These two 
people were born within spitting 
distance of one another, moved 
thousands of miles away from 
each other and moved closer 
and closer over the years till they 
were in the next town to each 
other; it seemed that they were 
gravitating towards each other 
whether they liked it or not. Un-
beknownst to them the universe 
threw them together till they 
were nose-to-nose. 

Standing there in her living 
room watching him she suddenly 
felt scared, it seemed that her 
whole life was about to change.  
She had heard of brides getting 
cold feet, but could it happen at 
this point?   

When she finally heard those 
all-important words: “Will you 
marry me?”, she knew for sure.  
The heart wants what the heart 
wants. 

Ten years later, she looked      
in her rear view mirror at their 
three gorgeous boys squabbling 
in the back seat and sighed  
contentedly.  

“You got a fast car, 
I want a ticket to anywhere, 

Maybe we make a deal” 
– Tracy Chapman, “Fast Car” 

 
I’ve only ever watched one full episode of Top 

Gear in my life. The Vietnam one. It’s pretty good. 

But I’ve seen a few other clips on YouTube. Jay 
Leno was good. Rowan Atkinson was good. And 
Kristin Scott Thomas was … just Kristin Scott 
Thomas, down from Mount Olympus for the day. 
Apart from that, I loathe dull men talking about 
dull things.  

Here’s my loathsome turn.  
I’ve always liked cars. From childhood, when I 

was impressed with my uncle Christaki’s succes-
sion of cool cars: a mustard-coloured Triumph 
Stag, sky blue Jaguar, sky blue Ford Capri. My uncle 
Andro in Cyprus for many years had an orange 
Audi 80. Reliable, dependable, solid German 
engineering slicing through the Troodos mountains. 
The car lasted in the family from 1973 to 1997. 
I’m sure that its longevity, and its under-stated-
ness, influenced my love for Audis. Plus, Theie 
Andro is a top bloke.  

Talking about dependable and reliable, my 
uncle, the late Very Reverend Father Nikiforos 
Kykkotis, also had a thing about sticking to         
what worked and not deviating from it. He had a 
succession of Honda Accords that were smooth 
and comfortable. They smelled great inside, and 
never broke down. I can remember about 3 or 4 

of them. He always had those mixed fruit travel 
sweets inside, in the small, round, tin box, that 
added to the nice smell. And glorious tapes of 
Byzantine music. And ABBA’s Greatest Hits 
album, Gold. He moved onto Hondas after a bad 
experience with a Rover. 

My dad’s journey through cars was very Greek 
Cypriot: Alfa Romeo (a couple), Jaguar (a couple), 
Mercedes (a couple), Mitsubishi and Lexus.           
All through graft and perseverance. Like many 
Cypriots, we came to the UK with only some 
friendly contacts and a willingness to work hard.  

When I graduated and started work, my dad 
took me to Enfield car auction. We bought a       
four-year-old Ford Escort. It cost £2,800 and         
despite starter-motor problems, it lasted 7 years. 
I still remember the number plate, twenty-six 
years on: B495 YYN.  

When I could afford my own car, there was 
only one choice: Audi 80. It cost £5,500, was 
three years old, and never broke down. It had an 
afterlife, handed on to my brother, who continued 
to drive it from 2001 to 2005.  

Then I was into my corporate company car 
years. From 2000 until 2020, every three of four 

years I chose a brand-new Audi A4 from the car 
scheme – I had five of them, in every version 
they made. I never opened the bonnet, except to 
top up the windscreen washer fluid. Soulful, 
soundless, attractive - progress through techno-
logy.  

After the company car scheme was discon-         
tinued, I took the train from Euston to Hemel 
Hempstead and bought a 15-year-old Golf. It cost 
£3,600 and had 103,000 miles on the clock. It 
also had three amber warning lights flashing, and 
there was a weird gurgling, gargling, gagging, 
guttural noise from behind the dashboard - I          
honestly couldn’t have been happier, after 20 years 
of Audi perfection. The noises and amber lights 
were fixed at Citygate VW.  It’s as reliable as the 
Audis. Unbeknownst to me, the 2005 Golf is        
apparently the best one they ever made.  

A suitably understated car. The only thing that 
lets the North London Greek boy heritage shine 
through, is another hand-me-down, from my dad 
– a private number plate: Y40 NEO. 

Can’t let the side down, can we? 
 

James Neophytou

Automotive autobiographies: A Greek Cypriot North London view



Parikiaki is supporting 
George Makrides of 
Southgate who has taken 

up the challenge of completing 
the 2021 London marathon to 
raise money for the Alzheimer’s 
Society.  

George has already started 
his rigorous training regime, 
ahead of the marathon on      
Sunday 3 October 2021, and 
aims to raise more than £2,000 
by the end of July.  

George said: “I have decided 
to take part in this challenge for 
Alzheimer’s Society because 
my family has been personally 
touched by the devastating   
consequences of dementia.  

“The Alzheimer’s Society do 
fantastic work to support anyone 
affected by the disease. It’s 

great to think that I will be        
raising funds to help support 
people living with dementia now 
and to fund research to one day 
find a cure.” 

George’s wife, Elena Makrides, 
the director of Autumn Gardens 
and Anastasia Lodge, two local 
care homes caring for older 
people with dementia, said: “I 
am especially proud of George 
for committing to this cause. 
Looking after a loved one with 
dementia is tough and the         
recent lockdowns have put a lot 
of pressure on local families.  

“Raising awareness of the 
disease really helps people to 
understand and come to terms 
with a diagnosis.” 

To sponsor George please 
visit his JustGiving page at 

www.justgiving.com/fund-
raising/george-makrides or 
go to www.justgiving.com and 
search George Makrides. 

To find out more about           
Autumn Gardens and Anastasia 
Lodge care homes for older 
people, based in Southgate  
and Winchmore Hill, visit 
www.autumn-gardens.com. 

 
Alzheimer’s Society is the 

UK’s leading dementia charity. 
It campaigns for change, funds 
research to find a cure and  
supports people living with        
dementia today. 

Dementia is the UK’s biggest 
killer. Someone develops it 
every three minutes and there’s 
currently no cure. 

Alzheimer’s Society supports 

people affected by dementia 
with its innovative Dementia 
Connect service - combining 
face-to-face support with tele-
phone and online advice and 
information offered by specially 
trained Dementia Advisers. 

Expert Dementia Advisers and 
trained volunteers are available 
to speak to by phone or face-to-
face. They help people with      
dementia take back control of 
their lives and remain indepen-
dent for longer. 

Alzheimer’s Society also      
provides a range of group        
support services to help people        
affected by dementia find the 
right support, advice and infor-
mation, at the right time.  

Group services help: 
• Improve confidence and 

motivation  
• Provide reassurance 
• Allow people affected by  

dementia to get advice and infor-
mation from experienced staff  

The charity works towards 
ensuring people continue to 
benefit from its group services 
like Dementia Cafés and Singing 
for the Brain. 
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In conversation with Dame Janet Paraskeva

On Sunday 18th April, 
Dame Janet Paraskeva 
joined Tom Toumazis 

MBE for an in-depth interview 
covering her life story, her          
distinguished and long career in 
public service, and the challenges 
she has faced as a gay woman.  

The event was held virtually and 
took place under the auspices 
of the National Federation of 
Cypriots in the UK. 

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

Christos Karaolis, President 
of the National Federation, began 
the event by introducing both 
Dame Janet Paraskeva and       
interviewer Tom Toumazis. 

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. 

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 he 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. 

 
“University isn’t for you,        
my dear, your father doesn’t 
speak English” 

 
In the first section of the          

interview, Tom asked Dame 
Janet about her upbringing      
and the influence of her family.         
Antonis, her father, moved to 
London in the 1930s from a tiny 

village on Karpasia Peninsula 
called Neta. In London, he met 
his future wife, Doris, and then 
moved with her to her hometown 
of Newport, Wales. 

In her early teenage years, 
Dame Janet moved to Hastings, 
which she found to be far less 
multi-cultural and diverse than 
Newport. Whilst a teenager in 
Hastings, she experienced       
racism from her classmates and 
her father’s Cypriot accent was 
often mocked.  

Despite being strong acade-
mically, the head teacher of       
her school in Hastings told her, 
“university isn’t for you, my    
dear, your father doesn’t speak        
English.” Due to this negative 
experience, she decided to go to 
teacher training college instead 
of university and pursued a      
career in education. 

 
“Why did you decide to take 
the worst job in the country?” 

 
After working as a teacher for 

a few years and enjoying the 
job, Dame Janet decided to  
take up a voluntary opportunity 
running a youth club in the 
evenings after work. Although 

she didn’t intend to leave teach-
ing, this experience quickly led 
to a full-time job in youth work 
where she helped young people 
deal with social issues and get 
a boost in life. 

After working in a variety of 
youth organisations, Dame Janet 
decided to go back to school 
and took a part-time course at 
the Open University. Tom asked 
Dame Janet why she made      
that decision she said she was        
motivated to learn more about 
the issues that she was working 
on and had a desire to prove 
wrong the people that frowned 
upon the fact that she didn’t 
have a degree. 

Following a successful stint 
running youth organisations, 
Dame Janet was appointed      
Director of the National Lottery 
Charities Board in 1995. She 
oversaw the introduction of       
the first National Lottery grant 
system, starting the entire         
programme from the beginning.  

She introduced a regional 
system of grants to ensure that 
small, local organisations and 
charities didn’t get lost in the 
system and had access to the 
money that they needed. During 
her tenure, £1.5bn was awarded 
to voluntary organisations. 

Dame Janet was then            
appointed Chief Executive of 
the Law Society of England and 
Wales, which was a struggling 
organisation at the time and had 
been referred to in the press as 
the “the worst job in the country.” 
Tom asked her why she chose 
to take this job and Dame Janet 
remarked, “Why not? Nobody 
else had managed to fix it, if I 
didn’t succeed I would just be 
someone else who had tried 
and failed, or, I might succeed.” 

After an impressive stint 
transforming and modernising 
the Law Society, Prime Minister 
Tony Blair appointed Dame 
Janet as First Civil Service 
Commissioner. In this role, she 
was responsible for ensuring 

impartiality in the civil service 
and she oversaw senior           
appointments to the Permanent 
Secretary roles in each govern-
ment department.  

During her time as First Civil 
Service Commissioner she helped 
introduce a more robust and fair 
recruitment process. She noted 
that this reduced the influence 
of the ‘old boys’ network and the 
number of female permanent 
secretaries increased from one 
to nine whilst she was in the 
post. 

Since leaving the civil service, 
Dame Janet has held a wide   
variety of public service leader-
ship roles and, notably, was part 
of a three-person inquiry to        
determine whether British intelli-
gence officers were complicit in 
the torture of detainees, including 
those from the Guantanamo 
Bay detention camp. 

Tom asked what piece of advice 
she’d give to younger people for 
their own careers. Dame Janet 
responded by quoting a piece 
of advice that the first head 
teacher she worked under gave 
her, “aim for the sky, you might 
fall into the trees. If you only aim 
for the trees, you’ll fall on the 
floor.” 

 
My father asked, “how many 
beds?” I responded, “just one.” 

 
Throughout her career, Dame 

Janet faced discrimination over 
her sexuality. Whilst Director of 
the National Lottery Charities 
Board, tabloid newspapers ran 
a front-page story criticising the 
number of grants that had been 
given to programmes working 
with young, gay men.  

Dame Janet also revealed 
that journalists had contacted 
her friends and family in an       
unsuccessful attempt to get      
exclusive stories about her      
personal life. 

Tom asked whether she 
found it difficult ‘coming out’ to 
her Cypriot father. Dame Janet 

said that she went to stay with 
him with her partner and her 
father asked, “how many beds?”, 
to which Dame Janet responded, 
“one”. She said that her father 
didn’t say another word about 
it. 

Dame Janet noted that she 
had often found it strange that 
so much emphasis had been 
placed on her sexuality during 
her career, but that she had a 
realisation when she saw the 
positive impact it could have on 
others. She recalled a news-
paper article about her work  
that also featured an unrelated 
reference to her being on the 
‘Pink List’. Dame Janet explained 
that a couple of weeks later she 
received a letter from a senior 
civil servant saying it gave him 
courage to come out. Dame Janet 
noted, “there is a point in being 
clear [about your sexuality] and 
it’s something to be proud of 
and celebrate.” 

 
“The older I get, the more 
Cypriot I feel.” 

 
Tom Toumazis asked whether 

Dame Janet’s Cypriot heritage 
and identity was important to 
her and noted that her parents 
would be incredible proud of her 
achievements.  

She said, “the older I get, the 
more Cypriot I feel, and some 
of that has to do with now being 
in touch with the National Fede-
ration. I wish that I had been in 
touch with the National Federation 
earlier in my career.”  

She also spoke of how special 
it was to her to have a picture 
of herself, her father, her daugh-
ter and her grandson, and think 
of them all as Cypriots across 
four different generations. 

The High Commissioner of the 
Republic of Cyprus, Mr Andreas 
Kakouris, closed the event with 
some remarks and reflections 
on Dame Janet’s contribution to 
Britain and praised her as an   
inspiration to all UK Cypriots.

George Makrides goes the distance to raise 
much needed funds for the Alzheimer’s Society
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Home vs. Second Home 
Insurance: Differences 
and Similarities Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

If you’re one of the hundreds 
of thousands of people who 
have a second home which 

you don’t rent out as someone 
else’s residence, it’s important for 
you to know where your primary 
home insurance policy differs, 
and how it’s the same. 

 
The Similarities 

Just as with your home             
insurance, you need to have an 
accurate figure for your buildings 
insurance. This is the cost not 
just to rebuild the property from 
scratch, taking into account any 
listed status and particular mate-
rials, but the services you’re likely 
to enlist to do so, such as an        
architect, and the obligations you 
need to fulfil, including planning. 

If you don’t want to shell out for 
all the contents of your second 
home or holiday home in the case 
of a fire, for example, then contents 
cover is another shared feature 
of the two. 

However, don’t expect personal 
valuables left in the home to be 
covered if the property is left     
unoccupied for long periods. If 
you’re taking valuables to the 
property, these can be covered 
under your main home insurance 
policy or travel insurance. 

If you rent out your property to 
large parties, spillages, breakages 
and damage caused by pets are 
to be expected at some point, so 
accidental damage is an option 
which is equally useful for second 
home insurance. 

While public liability is a feature 
of both policies, the likelihood of 
someone other than you staying 
in the property and claiming     
following an injury is much higher. 

 
The Differences 

Most differences in home         
insurance and second home      
insurance policies are due to 
conditions set out by insurers, 

rather than specific features. 
Emptiness and storm damage 

are insurers’ primary concerns 
when it comes to covering second 
homes or holiday properties, as 
well as water damage caused by 
an undetected leak. 

For these reasons alone, it’s 
important you specify the use of 
your property and don’t make the 
mistake of covering it with stan-
dard home insurance. Otherwise, 
if you do need to make a claim, 
you might not see the settlement. 

Some insurers will ask that 
water systems are drained during 
prolonged periods of unoccupancy 
to avoid internal water damage, 
while others will insist that heat-
ing is left on a constant low level 
to prevent frozen pipes. 

You may find that your lock      
requirements will be more specific 
to counter the increased risk of 
theft. 

If you employ someone to take 
care of your property or run your 
holiday let business, it is a legal 
requirement to have employers’ 
liability in place. This may be as 
a standalone policy as opposed 
to a feature within your cover, but 
different insurance providers will 
have different offerings so be sure 
to check. 

Loss of rent and alternative 
accommodation are extras which 
are exclusive to holiday homes, 
as they can help you recuperate 
financially from a cancellation,      
or pay for your guests to stay 
somewhere else if your property 
is out of use due to unforeseen 
circumstances. 

If you’re not sure about what’s 
covered in either policy, please 
feel free to speak to the team. 

 
What Is Commercial Combined 
Insurance? 

A commercial combined           
insurance policy is a complete, 
comprehensive business cover 

in one single policy which brings 
together a range of common 
covers which are often required. 
It is mainly a good match for 
smaller businesses, wholesalers, 
engineers and manufacturers. A 
commercial combined policy will 
offer all round financial protection 
for your business, offering peace 
of mind as well as security. It can 
be tailored to cover different risks. 

The main reason business own-
ers choose commercial combined 
policies is because they offer great 
flexibility to cover a range of diffe-
rent risks under one policy. The 
cover can be tailored to cover  
different things. Many different 
business insurance essentials, 
such as employers' liability cover, 
professional indemnity and public 
liability can all be included, as well 
as more specific policies for your 
business, such as stock cover,  
or business interruption cover. 
By bundling a range of different       
insurances into one combined 
policy, you can simply handle one 
policy renewal for several different 
covers. 

One of the top benefits of 
commercial combined insurance 
is the ease of use for the client – 
one policy to manage rather than 
several different policies, all with 
their own renewal dates. Another 
great benefit is the flexibility of the 
cover. There are such a wide range 
of different insurances which can 
be combined to make the ideal 
package of insurance products 
to suitably protect your business 
from the risks you face each day. 

Many smaller businesses 
choose commercial combined 
insurance because they want to 
save time and have a versatile 
policy to match the needs of their 
business. It is a good choice for 
lots of different industries and 
trades, because you can gain all 
the cover you need under the 
roof of one policy. 

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

George Sifonios 

Specialising in Sales, 
Lettings & Property 
Management 

Most FIVE STAR GOOGLE REVIEWS 
for an agency in London

Most Lets agreed on

97% of transactions achieved the 
asking price.

FREE no obligation property valuation

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

Earn up to £100,000 per annum 
- Join a winning team!

Award winning independ-
ent Estate Agents, David 
Astburys in Crouch End, 

are looking for enthusiastic and 
hard-working self-starters who 
are passionate about delivering 
exceptional customer service to 
join their winning team.  

 
Open vacancies: 

• Sales Consultants  
• Lettings Consultants 
• Property Managers  
• Administrators 
 

Benefits:  
• Uncapped earning potential 
• Company Car 
• Yearly Company bonus 

scheme 
• Annual weekend away 

sponsored by the company 
• Employee of the month 

prizes 
• Employee of the year 

awards, voted for by your         
colleagues  

• Quarterly team building 
events  

• Internal and external train-
ing and development courses  

• Day off policy for birthdays 
and life events  

• Weekly group PT sessions 
 
Experience not necessary, 

but preferred, full training will 
be available.  

 
Yianni Aresti, Partner and 

Lettings Director at David       
Astburys said, “We have experi-
ence expediential growth over 
the past year, we have opened 
a second office and hired five 
new team members.  

“We are looking for passionate 
and hard-working likeminded 
individuals who want to be part 
of our independent agency,     
that focuses on delivering excep-
tional customer service  to our 
clients, please contact  us today 
if you think you fit bill. If you        

recommend a successful candi-
date, we will give you a £500 
referral fee.” 

 
Send your applications to       

directors@davidastburys.com 
or contact the Crouch End       
office on 020 3000 6787. 

Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 
 

Website:  
www.davidastburys.com 

 
Tel: 020 3000 6787 



Paris Jackson on dad Michael: 
“He’ll always influence everything 
I do in some way” 

Michael Jackson’s daughter Paris has opened up about her 
father in an interview with The Evening Standard where she   
discussed her new indie-folk album. 

Whilst not leaning towards pop music, Paris said her father’s 
work will “always” influence her in some way: “I think he’ll            
always influence everything I do in some way, whether it’s       
subconscious or intentional. I was around that creativity all the 
time, so I’m sure I learnt a lot of what I have from that.” 

She also spoke about the music the two used to listen to         
together: “We listened to Kanye West around the house as 
well,” Paris said.  

“I was always singing growing up. It was cool seeing the        
look on my dad’s face when he realised I could match pitch and         
harmonise.” 

Paris also revealed that her godfather, Home Alone’s        
Macauley Culkin, is encouraging her music career.  

“His music taste is really cool. He listens to stuff like Devendra 
Banhart and The Orwells, so when I do stuff closer to that kind 
of stuff I send it to him. He’s been really, really supportive.” 
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Andrea Georgiou 

Friends:  
The Reunion  
has been filmed 
in Los Angeles 

 
The long-awaited Friends      

reunion has finally been filmed!  
Excitement over a reunion of 

Phoebe, Ross, Monica, Rachel, 
Joey and Chandler has been 
buzzing since the sitcom, which 
ran for 10 years from 1994 until 
May 2004, posted a picture       
online of the show's new title 
from the set.  

The caption on the post read: 
"That's a wrap! Could we BE 
anymore excited?" 

Friends: The Reunion will see 
the cast - David Schwimmer, 
Jennifer Aniston, Courteney Cox, 
Matthew Perry, Matt Le Blanc 

and Lisa Kudrow – being inter-
viewed.  

David Schwimmer recently 
appeared on The Graham       
Norton Show and said the cast 
wouldn't be in character for the 
new content.  

“We’re not in character, we’re 
all ourselves – the real people. 
We are all ourselves, although 
there is one section of it that I 
don’t want to give away, but we 
all read something,” he said. 

Lisa Kudrow has revealed 
they had filmed 'a little some-
thing' separately. 

The Friends reunion will        
be debuting on the streaming 
platform HBO Max in the US, 
but there's no official air date 
yet. 

In the UK, it could possibly   
be aired on Sky Atlantic but 
we'll just have to wait and      
see!

Ageliki Darra has released 
her brand new single. Titled Se 
Thelo Edo, the track was origi-
nally performed in Serbian by 
Aca Lukas, a successful singer 
in the Balkans.  

With music by Dejan Kostic 
and lyrics by Aggeliki Makrynioti, 
Se Thelo Edo is an uplifting 
number with rock elements. 

The video clip was produced 
and edited by Spyros Metaxas 

with visuals by Vangelis Tsouso-
poulos. 

The new single is released 
by Yellow Music Entertainment. 
Watch it at www.youtube.com/ 
watch?v=9IDeMD4Ohmc 

Over the past few years, 
Ageliki has appeared in estab-
lished live Greek music venues 
in London as well as performing 
at various Greek music nights 
in the capital.

‘Se Thelo Edo’ - the new single  
from Ageliki Darra

North London singer and 
songwriter Izzi De-Rosa 
represents more than 

just a pop star with a unique 
voice. Self-described, her music 
is all part of an ‘attitude’.  

Tik-toks go viral overnight 
and Instagram followers climb 
by the day - two platforms where 
she encourages her audience 
to simply own their energy. A 
pop princess bringing back the 
iconic spirit of the 2000s, Izzi’s 
musical inspirations are Britney 
Spears, Christina Aguilera, 
Sugarbabes, Gwen Stefani, 
Avril Lavigne and Pink, to name 
a few.  

Izzi spoke to Parikiaki about 
her love for music… 

 When did your interest 
with music begin?  

Music was something that 
was literally embedded into  
my childhood. I was always 
obsessed with watching MTV 
and idolised the music videos 
and popstars on screen. How-
ever, I’d say my real interest 
in becoming an artist myself 
developed when I first started 
learning the guitar and writing 
music when I was about 13 years 
old. I properly pursued this  
after University, where I gained      
experience writing and perform-
ing with other musicians.  

  
Who inspires you in the 

music industry? 

My biggest influences are 
many of the female pop artists 
of the early 2000s such as   
Britney Spears, Avril Lavigne, 
Christina Aguilera and Gwen 
Stefani - to name just a few! 
Pop music back then was so 
iconic - the choreography, the 
videos, the outfits!! I live for it 
and that is something I am 
hoping to bring into my music. 

  
When can we expect to 

hear your music? 
I released my debut single 

Love & Roulette on 26th 
March!! It’s been a super        
exciting release and the video 
was released just last weekend!  

  
Has the pandemic affected 

any future plans? 
I feel very lucky because I 

have been able to achieve 
quite a lot during this uncertain 
time. I guess the main thing is 
that I won’t be able to do a huge 
tour anytime soon, but I am 
seeing the silver lining in that 
this means I have more time 
to write some amazing songs!  

  
Links: 
  
https://open.spotify.com/  

track/0TL7NnuezNJcne5Rl9a
cau?si=j6kwlaGIRIaluCnEe 
Xmv6A 

  
https://youtu.be/OfXKiXWYn

KE

Izzi De-Rosa releases debut single 
‘Love & Roulette’
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Black Bear 
 
The wonderful Aubrey Plaza, 

who first found fame in PARKS 
AND RECREATION, is utterly 
mesmerising in this highly original 
and unpredictable comedy thriller. 
Writer/director Laurence Michael 
Levine builds up on the atmosphere 
from its very first sequence which 
takes place at an isolated lake 
house. Allison, an aspiring film-
maker, arrives at this beautiful     
retreat in need of relaxation as 
well as inspiration for her new 
screenplay. She is welcomed by 
the owners - Gabe (Christopher 
Abbott) and his pregnant partner 
Blair (Sarah Gadon) but following 
a night of extreme inebriation 
things take an unexpected turn… 

To say more about the plot’s 
development would be vastly un-
fair and the less one knows about 
the second act of this intriguing 
film the better. On a second view-
ing I still found this quirky film 
hugely entertaining thanks to the 
grace of its performers and wit of 
the screenplay. Plaza delivers the 
performance of her career and 
shares a terrific chemistry with 
Abbot, another highly watchable 
actor - fresh from his success in 
POSSESOR. Gadon is also highly 
effective as the pregnant feminist, 
who never misses an opportunity 
to put her old-fashioned lover in 
his place.  

An impressive film from a         
talented cast and an exciting 
writer/director! 

 

The Last  
Photograph 

Danny Huston directs this 
deeply moving film with great 
sensitivity and plays the leading 

role with immense power. The 
time is 2003 and Tom, a former 
businessman is now running           
a small bookstore in Chelsea      
market. He likes to keep himself 
to himself but after a theft in his 
shop where his bag is stolen Tom 
becomes inconsolable as it con-
tained one of his most precious 
possessions… 

Simon Astaire’s touching 
screenplay is written from the 
heart and it cleverly plays with 
time before all the pieces of the 
jigsaw are put together.  

An incredibly sad film filled with 
dignity and grace! 

 

Spring Blossom 

A terrific debut from Suzanne 
Lindon, who also plays the lead in 
a story based on her own experi-
ences.  

Suzanne is a 16-year-old high 
school student, who falls for an 
older man, Raphael (Arnaud       
Valois) an actor at the local theatre, 
whom she sees sitting in a café 
every morning on her way to 
school. Both are bored with their 
lives and despite the age difference 
they believe they have found their 
soul mates… 

It is fresh and feels authentic 
thanks to the delightful lead        
performances. Lindon is not only 
a highly watchable performer but 
also a confident young director.       
A talent to watch!  

Homeward 

An assured award-winning 
debut from Ukrainian director 
Nariman Aliev, who opens his 

powerful film in a Kiev morgue. 
The body of Nazim, killed in the 
war, is lying there and his father 
Mustafa and younger brother Alim 
arrive to collect him and drive him 
all the way to Crimea… 

A compelling road movie exqui-
sitely photographed and superbly 
acted. At first glance it looks like 
a portrait of grief, but it is much 
more than that - a father/son       
unbending relationship and love 
despite the dangers and circum-
stances. Worthwhile! 

 

Into The  
Labyrinth 

An unusual project for Dustin 
Hoffman - like those Italian giallo 
films from the seventies with 
American stars - stylishly directed 
by Donato Carrisi, who tells the 
story of a kidnapped girl found 15 
year after her brutal abduction.   
Dr Green (Hoffman) is helping with 
her trauma while Bruno Genko 
(Toni Servillo), a retired detective 
begins a race against time to 
catch a vicious killer… 

A complex film with grand        
designs that will keep you gues-
sing till the end! 

 

House Of Cardin 

A brilliant documentary on the 
life and career of design maverick 
Pierre Cardin with valuable con-
tributions from family and friends, 
and the man himself of course.  

In the early twenties when he 
was a little boy Pierre escaped 
Italy with his family for France 

and found fame in Paris in the 
forties with his ground-breaking 
designs. He is still very much active 
and recently when someone asks, 
“What keeps you still so young 
Mr Cardin?”  “Happiness and 
Work”. Everybody adores his work 
and models like Naomi Campbell 
and Sharon Stone are eager to 
contribute to this celebration of a 
unique talent sharing their love 
and admiration. 

 
SISTERS WITH TRANSIS-

TORS: A fascinating documentary 
about the unsung heroes of elec-
tronic music. Many ground-break-
ing female composers played a 
major role in developing synthe-
sized and electronic music from 
the fifties to the present day. Key 
figures include Bebe Barron for her 
pioneer sounds in FORBIDDEN 
PLANET and Dela Derbyshire for 
her innovative DOCTOR WHO 
theme. Time for celebration! 

 
RACE TO SAVE THE WORLD: 

There have been many documen-
taries about global warming and the 
immense sacrifice many activists 
endure to express their message 
across the world. This is a superior 
film following a group of American 
campaigners in action and subse-
quently in court waiting for the 
judges’ verdict. Urgent and essen-
tial! 

 
RED RAGE: An earlier film from 

ORIGINAL GANGSTER director 
Savvas D. Michael about a vigi-
lante couple on a killing spree 
cleansing North London from     
devious dealers of a new designer 
drug called Red Devil…  

It is fast and violent with             
repetitive action sequences but 
atmospherically photographed by 
Andreas Neo. Jack Turner and 
Fernanda Diniz are suitably watch-
able with an unexpected support-
ing cast that includes Steven 
Berkoff and Linda Marlowe.  

 
CATCH US IF YOU CAN: The 

Dave Clark Five was the biggest 
UK band after the Beatles and 
made their acting debut in this 
film directed by John Boorman in 
1965 to cash in on the success   
of A HARD DAY’S NIGHT.  

Peter Nichols wrote the 
screenplay, before he hit the        
big time with celebrated stage 
plays like THE LIFE AND DEATH 
OF JOE EGG. The Five are      
employed by an advertising 
agency, but during the filming of       
a commercial, stuntman Steve 
(Dave Clark) runs away with 
Dinah (Barbara Ferris), the face 
of the campaign… 

It is an unpredictable and       
enjoyable road movie worth 
catching!  

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

George Savvides 

…full of yet more intermi-
nably dull matters pretending 
to be important. Ninety nine 
percent of meetings are a 
waste of time. Discuss. Just 
ask yourself this simple ques-
tion. When was the last meet-
ing you remember a straight- 
forward discussion that resulted 
in an action that yielded posi-
tive results?  

Meetings breed meetings, 
an opportunity to “revisit” an 
agenda item that has been part 
of a pre-meeting to the meet-
ing that has been specifically 
set up to address that item. In 
truth, little will actually get done 
as most of the decisions have 
already been taken in corridors 
over a skinny latte or pint of 
stout by the people who have 
invited you to the meeting, to 
give the impression that you 
have been “consulted.” Your 
opinion “will of course be taken 
into account” and minuted       
accordingly. That way there is 
a “clear and accurate record” 
for future reference in case of 
malpractice. Oh how I would 
have loved to have been the 
minute taker at recent meet-
ings involving Matt Hancock, 
David Cameron, Bill Crothers 
and their various friends and 
siblings.  

In the last twelve months I 
have been involved in count-
less virtual meetings that have 
not only driven me to distrac-
tion, but also demonstrated 
once more how much work time 
is wasted in having to attend 
them. Turning off the mic and 
video is a sure fire sign that 
said participant has “zoned out” 
and is more preoccupied with 
the next coffee or ensuring safe 
receipt of their latest product 
from Amazon.  

Apparently we have become 
a nation of complainers,         
witness the 110,000 complaints 
the BBC received following 
their wall-to-wall coverage of 
Prince Philip’s death. Think 
what you might about that but 
the real question being asked 
there was “why did the Beeb 
feel they were obliged to do 
that?” Seems like I’ve joined 
the army of complainers and   
a shameless one at that. Ban 
meetings, let’s start a social 
media campaign, #stanathema 
meetings. 

It all came to a head last 
week when listening to the 
radio trying to understand how 
stories become more impor-
tant news items than others. 
One story about “fat shaming” 
came before a potentially       
disastrous report for the planet 
about the breaking up of an 
iceberg, closely followed the 
next day with allegations of 

misdemeanours at Eurovision 
in 1974 preceding the story      
of NASA launching a small      
helicopter on Mars. It’s been 
an interesting time for news 
editors, their planning meet-
ings must be awkward, and 
their job is a thankless one but 
surely those two examples   
expose the ridiculousness as 
well as the demeaning of our 
intellect. 

Back in the theatre world  
we are mourning the untimely 
death of Helen McCrory. Just 
fifty two years old, she was        
a great actor and according      
to her partner, actor Damian 
Lewis, a formidable human 
being. Many of you will know 
her from the BBC’s hit series 
Peaky Blinders as well as 
Harry Potter films, but for me 
it was her stage performances 
that left a lasting impression. 
One in particular in the title 
role of Euripides’s searing and 
unforgiving Medea at The      
National.  

Diminutive in stature but 
enormous in presence, her 
portrayal was all encompass-
ing, digging deep into the 
complexity of emotions and 
giving us an interpretation that 
was unrelenting and utterly 
absorbing. National Theatre 
artistic director summed her 
up in this way “…great artists 
tap into a common humanity 
that allows other people to       
access it too, and thus to       
recognise their own traits or 
flaws or triumphs.” May she 
rest in peace and continue to 
entertain the gods with her 
outstanding talent. 

Thankfully, in a week when 
the passing of life dominated, 
Shirley Williams was another, 
there was also some fascina-
ting news from the world of 
nature. Scientists now believe 
that particular animals possess 
skills and intellect to rival 
Homo sapiens. Apparently an 
octopus may have multiple 
areas of consciousness,    
elephants and dolphins have 
exhibited behaviour that could 
be interpreted as empathetic 
or cunning and crows are       
capable of using reasoning to 
win reward. And the healthy 
common denominator among 
all of them is they don’t require 
agendas or meetings to make 
those decisions or behave in 
those ways. It comes naturally 
to them just like common sense 
which unfortunately is not 
common to all. Let’s call a 
meeting to discuss that. To 
quote the unflinching Ian  
Richard Kyle Paisley (Snr) 
“Never, never, never.” That 
said he changed his mind too. 
#Stanathema

My lockdown diary 

Barney Efthimiou

And today’s  
agenda is... 
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At the beginning of the 
New Year, people start 
out with a leap of hope 

and faith for the birth of a fresh 
start. As a few months progress 
into the year, that enthusiasm 
dwindles and all those dreams 
and aspirations are often just 
left and abandoned. Why do you 
feel defeated, is it because you 
are still sleeping? In sleep mode, 
we feel life is just happening to 
us, we move along with the        
attitude in a lack of awareness 
to our surroundings and others 
in it, as though we are on auto 
pilot. We react to life events 
without actually stopping to 
think of the consequences, we 
may be driven by financial status 
and worldly desire. It doesn't 
matter how it affects others and/ 
or their emotions. We work to the 
point where it steals precious 

times and moments of ourselves 
and of those we love, along with 
what we actually love to do. It is 
as though we have been robbed 
of our soul. Every life challenge 
is seen as a disaster, as though 
the world is against us, because 
we may feel a negative state has 
been thrust upon us. Life is not a 
survival experience, it is only seen 
this way when we are asleep. 

When we truly awaken, we see 
life in a completely different light. 
Often it can be a life changing 
happening that awakens us,       
be it a traumatic event, health 
matter, a conversation, maybe 
even a combination of events. 
It awakens us and we see the 
world in a completely different 
way. It is as though we are now 
seeing the world’s beauty in full 
glorious colour; there are no 
shady areas and it is without 

blurred vision. We now feel that 
we are here for a purpose, life 
is happening for a reason, each 
experience in life that we have 
gone through is for a reason, it 
has purpose, and we had to learn 
and gain from each event, often 
we go through similar repeated 
events until we have fully under-
stood the lesson or meaning.  
The joyful essence of real spiri-
tual awakening lets go of fear,       
frustration of the unknown and 
it's desperation, instead it allows 
the belief in the glory of the      
universe and all it has to offer. 
Now we see the world and life 
itself as a gift and a blessing      
to see each day through, and 
appreciate the day whether it has 
been calm or a little turbulent. 
Each day is constructive, whe-
ther you are working or spending 
quality time with the friends or 

family you want to share some 
time with, or even wanting to 
rest and reflect by yourself. 
Being drawn to other peaceful, 
like-minded people heightens, 
and tolerance for those that  
disrupt your harmony is depleted 
as it drains your positive energy 
and you would rather just choose 
to be alone.  

New potential is now possible 
as we have awakened our true 
selves, we realise that we can 
create and manifest change so 
long as we don't try to force 
beyond what is meant to be. It 
becomes exciting as we allow 
the divine to assist in achieving 
our goals with positivity; the more 
appreciative we are for what  

we have, the more abundant 
blessings are given. After all, 
why should we be given more if 
we are not grateful or appreciate 
what we already have. We       
become warriors, strong in 
character and a master in mani-
festation. We now want to share 
our gifts with others so things 
start to flow easier and we see 
any halts are there for timing 
outcome benefit and not as          
a major setback. Inspiration 
source and people seem to be 
around for a reason, nothing is 
just coincidental, it is all as it        
is meant to be, in place at that 
moment in time. We understand 
that we are our own responsi-
bility and power to happiness, 

and what is meant to be ours by 
rights will come to us, and what 
is not ours, will pass us by. We 
are not afraid to let things go. 

As the Greek Easter    
approaches, don't just go 
through all the motions of all the 
preparation and celebrations, 
but instead look deeper into the 
faith and appreciate all of why 
and what it is really all about, 
and why we are all here. 

Life is the Gift, Money may 
be the Honey, but our Health is 
our Wealth! 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x  
www.samsarabellydancer.co.uk

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

Are you still sleeping 
or awakening?

Cooking with Loulla Astin 
Slow Roasted Pulled Lamb Shoulder

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

of her life in Manchester where 
she owns Kosmos Taverna. 

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

This week, Loulla shares her 
recipe for Slow Roasted Pulled 
Lamb Shoulder. 

Bring everyone together with 
this take on a traditional roast. 
An absolutely delicious melt       
in the mouth shoulder of lamb - 
trust me, you will love it!   

Once it’s prepared, cover it, 
place it in the oven and forget 
about it for five hours. When it’s 
ready, place in the middle of  
the table accompanied with  
potatoes or flat breads, tzatziki, 
chips and a large salad and let 
everyone help themselves.  

 
Ingredients:   

1 large shoulder of lamb, 
trimmed of excess fat and 
scored all over with a sharp knife 
(you can use leg of lamb too).  

1 tbsp Dijon mustard 
4 garlic cloves, blended 
1 shallot, blended 
2 tbsp olive oil 
2 tbsp pomegranate molasses 
1 tbsp honey (Tip: Heat the 

spoon with hot water first) 

Juice of 1 lemon 
1 tsp ground cumin 
1 tsp ground cinnamon 
1 tsp chilli flakes 
1 tsp dried oregano 
1 tsp dried mint 
2 tbsp finely chopped parsley 
Sea salt 
Freshly ground black pepper 
 

For the topping: 
Pomegranate seeds 
Chopped parsley 
Chopped mint 
 

Method: 
Set the oven to 170c/gas 

mark 3. 
Place all the ingredients for 

covering the lamb in a small 
bowl and whisk with a fork. 

Massage all over the lamb 
and place in a baking tray,       
add 2 cups of water and wrap 
loosely with baking paper, then 
with double foil. Bake for 4 1/2 
hours. 

Take out of the oven, remove 
the foil and baking paper and 
put back in the oven to cook for 
a further 30 minutes.  

Place the lamb on a large 
platter or wooden board,     
cover with foil and let it rest for 
15 minutes. 

Sprinkle with pomegranate 
seeds, chopped mint and 
chopped parsley.  

Shred with two forks and 
serve with potatoes, flatbreads, 
tzatziki, chips and salad! 

Enjoy!
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KOPA League

A cracking match and an early 
start for Olympia v Anorthosis. 
Anorthosis took the lead early 
when a goalmouth scramble al-
lowed Anthony Macdonald to 
stroke the ball home. 
In the 20th minute the second 
goal came when a long ball 
from defence reached William 
who crossed for Andre McCol-
lins to score to increase Anor-
thosis lead to 2-0. Anorthosis 
third came just before the break 
when Anthony Macdonald 
latched onto an Olu cross to 
make it 3-0. 
The second half with nothing to 
lose Olympia were a different 
outfit they really tried to get back 

into the game they missed nu-
merous chances and coming 
close and were rewarded when 
Ilz found George Yianni who 
headed home but it wasn't to be 
for them final score 3-1 to An-
orthosis. 
Omonia beat Pantel 5-0 with 
their goals coming from Anthony 
Georgiou, Antonio Michael 2, 
Darren Corbin and Dan Pugh to 
keep in the Championship race 
Omonia Youth beat Nissi 5-3 
Demetris Christodoulou, An-
dreas Kyprianou 3, Terry Geor-
giou for Omonia and for Nissi 
Theo Shoukri 2 and Alex Chry-
santhou. In all seventeen goals 
out of three matches.

Panathinaikos played in the LFA 
Challenge cup 3rd round versus 
Springhill Utd. Pao were finding 
it hard to break through the de-
fence and when  they did,their 
excellent goal keeper kept them 
at bay then after 30 minutes 
Pao broke the deadlock, a 
through ball to Manthi who del-
icately chipped the on coming 
keeper to score  Springhill 
equalised with a free kick.Just 
before the break  
Panathinaikos regained the 
lead through Manthis. 
Second half Springhill caught  
Panathinaikos by surprise and 
left the striker 1 on 1 with 
Stephen the Pao keeper who 

nearly saved the shot but un-
fortunately it slid under his body. 
2-2. 
Pao were shaken and found 
themselves 2-3 down George 
and Salvi managed to calm the 
players and introduced a few 
subs.This provided a different 
approach and pao managed to 
score a 3rd to bring the score 
level to 3-3. Pao  changed the 
tempo of the game with a fast 
flowing one touch football, Nfarli 
slipped through to make it 4-3 
and with 4 minutes to play Nfarli 
in to score his 3rd and his first 
hat trick.  
Panathinaikos saw the game 
out and it finished 5-3. 

Komi Kebir FC have rejected 
the idea to join the European 
Super League and remain  
committed to the KOPA league 

Komi Kebir FC have rejected the idea to join the European Super 
League altogether.  
A Komi FC spokesman said “the club will not be joining the Super 
league & remain committed to the KOPA league. Komi Kebir FC 
are riding high in the league top of the table and will be hoping to 
be able to continue like that. 

KOPA Goal bonanza Panathinaikos LFA Cup win

Stefanos Tsitsipas wins 
Monte Carlo tennis title

Greek world number five Stefa-
nos Tsitsipas won his first 
Masters 1000 title after beating 
Andrey Rublev 6-3 6-3 in the 
Monte Carlo Masters final. 
Tsitsipas, who did not drop a set 
throughout the competition, 
needed just one hour 11 mi-
nutes to win a one-sided match 
against the Russian. 
“I had an unbelievable week,” 
said the 22-year-old. “I am over-
whelmed by so many different 
emotions and nostalgia. 
“I would consider it as the [best] 
week of my life so far.” 

Tsitsipas took control of both 
sets by breaking 23-year-old 
Rublev, who beat Rafael Nadal 
in the quarter-finals, early on. 
“The clay court season couldn’t 
have started better,” added Tsit-
sipas, who won the end-of-sea-
son ATP Finals tournament in 
2019. 
“It is the best thing winning my 
first Masters 1000 and it is even 
more special doing it here on 
home soil in Monte Carlo 
[where he lives] and doing it on 
clay, which is my favourite sur-
face.”

Cyprus football

Barnet secures their 
first win in two months

Omonia are still on top of the 
Cypriot football League after a 
comfortable 2-0 win away to An-
orthosis taking them three 
points ahead of second placed 
Apollon  and four points ahead 
of third placed AEL.Omonia 
took the lead in the 44th minute 
when a cross from the right 
landed at the feet of their for-
ward Thiago who floated the 
ball into the goal from the edge 
of the penalty area. 
The second Omonia goal came 
in the 79th minute when from 
cross and header from a fellow 
player made it possible for Sce-
povic to tap it into the back of 

the net. 
Second placed Apollon beat 
their their third placed Limassol 
rivals AEL 2 -1 Apollon led from 
the 31st minute when one of 
their players was brought down 
in the penalty box and Diguiny 
scored from the spot. 
They increased their lead in the 
74th minute when the AEL goal-
keeper and the ball at his feet 
and in no danger had his pass 
that was meant for a defender 
was intercepted by Apollon for-
ward Biveswar who slotted the 
ball into an empty goal. AEL re-
duced  score to 2-1 with a last 
minute goal from Danilo.

Omonia celebrates goal

The Bees secured their first win 
in two months, as they beat Ald-
ershot Town 3-1 with an all 
round top class display at the 
Hive London. 
The Bees were back at home, 
hoping to build on the point 
gained last weekend in the 0-0 
draw away to Maidenhead 
United.Despite the bright start 
to the game, the Bees were still 
struggling to make an impact 
from set pieces, but were con-
tinuing to create more and more 
chances as Aldershot began to 
look vulnerable at the back. 
The Bees patience eventually 
paid off though after 32 minutes 
when a brilliantly timed cross 
from Lee Vaughan allowed 
Hooper to make perfect contact 
with the ball and head the Bees 

into the lead. 
However, five minutes later it 
was 1-1 after Azaze was unable 
to deal with an Aldershot corner 
dropping the ball into his own 
net. 
Ephron Mason-Clark was ha-
ving a really good game and 
managed to win his side a pen-
alty after being taken down in 
the box, which he calmly con-
verted into the bottom right 
hand corner, to give the Bees a 
2-1 lead with about 20 minutes 
of the game to go. 
Just before the final whistle sub-
stitute Tomi Adeloye pulled off 
a marvellous piece of footwork 
to set himself through on goal 
to make it 3-1, securing a well 
earned win for Simon Bassey’s 
side.

Youth Football

Omonia Youth U16 Girls return to league action Omonia Youth Under 13 White won thrilling 8-5 game

Action Olympia v Anorthosis

Olympia and Anorthosis management 
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Fixtures  
Thursday 22nd April 2021 
Premier League 
Leicester City v West Brom Premier League 20:00 BT Sport  
Friday 23rd April 2021 
Premier League 
Arsenal v Everton 20:00 Sky Sports  
Saturday 24th April 2021 
Premier League 
Liverpool v Newcastle United 12:30 BT Sport  
West Ham United v Chelsea 17:30 Sky Sports  
Sheffield United v Brighton 20:00 Sky Sports  
Vanarama National League 

Altrincham v Barnet 15.00 
Sunday 25th April 2021 
Premier League 
Wolves v Burnley 12:00 BBC One  
Leeds United v Man Utd 14:00 Sky Sports  
Aston Villa v West Brom 19:00 BT Sport  
Carabao Cup Final  
Man City v Tottenham Hotspur 16:30 Sky Sports  
KOPA League 
Komi Kebir v Pantel 
Omonia v Olympia 
Nissi v Omonia Youth 

Akanthou v Panathinaikos 
Monday 26th April 2021 
Premier League 
Leicester City v Crystal Palace 20:00 Sky Sports  
Tuesday 27th April 2021 
Vanarama National League 
Sutton v Barnet 19.45pm 
UEFA Champions League semi final 1st leg 
Real Madrid v Chelsea 20:00 BT Sport  
Wednesday 28th April 2021 
UEFA Champions League Semi-Final 1st Leg 
PSG v Man City 20:00 BT Sport 2 

Premier League
Norwich promoted to the Premier

Norwich City clinched promo-
tion to the Premier League with 
five games to spare on Sat-
urday after rivals Brentford and 
Swansea City failed to win their 
Championship matches, guar-
anteeing Daniel Farke’s leaders 
one of the automatic promotion 
places. Not even a 3-1 defeat 
later on Saturday by playoff-
chasing Bournemouth took the 
gloss of the achievement, 
sealed thanks to Brentford play-
ing out a 0-0 stalemate with Mill-
wall and Swansea City drawing 
2-2 against bottom club Wy-
combe Wanderers. 
Sheffield United’s relegation 
from the Premier League was 
sealed when they lost 1-0 at 
Wolverhampton Wanderers on 
Saturday after a second-galf 
goal by Willian Jose at Moli-
neux.  
West Ham United’s top-four 
hopes were dealt a big blow as 
Joe Willock’s late header 
earned Newcastle United a 3-2 
home win in a see-saw clash 
on Saturday – a result that put 
the hosts within sight of Premier 
League safety.The London club 
capitulated in the first half with 
an Issa Diop own goal and a 
Lukasz Fabianski blunder that 
allowed Joelinton to give New-
castle a 2-0 lead at the interval, 
while West Ham also had Craig 
Dawson sent off. 
But the second half saw the 
London side, who could have 
moved into third spot with a win, 
produce a stunning revival.Diop 
scored at the right end to give 
West Ham hope in the 73rd mi-
nute, and Jesse Lingard con-
verted a penalty to make it 2-2 
with little under 10 minutes re-
maining. 
But there was a final cruel twist 
for the visitors as Newcastle 
substitute Willock headed home 
a late winner. 

Kane capitalising on two mis-
takes in the Everton defence to 
put Spurs ahead in the first half 
and grab a second-half equal-
iser.In between Kane’s strikes 
Gylfi Sigurdsson levelled from 
the penalty spot and gave Ev-
erton the lead by finishing off a 
fine team goal. 
Eddie Nketiah’s goal late in 
stoppage time for Arsenal de-
livered a major blow to Fulham’s 
already slim Premier League 
survival hopes.Until Nketiah’s 
97th-minute effort, Josh Maja’s 
second-half penalty had looked 
likely to give the Cottagers a 
valuable three points in their 
battle against relegation. 
Mason Greenwood scored 
twice as Manchester United 
saw off Burnley to close the gap 
on Premier League leaders 
Manchester City to eight points. 
The 19-year-old watched his 
thumping opener after the break 
cancelled out moments later 
when James Tarkowski rose 
above Harry Maguire to level. 
But Greenwood scored his sec-
ond with six minutes remaining 
with a fierce left-footed strike 
that deflected beyond goal-
keeper Bailey Peacock-Farrell 
at the front post.Edinson Cavani 
then tapped in from close range 
in stoppage time to wrap up the 
victory at Old Trafford. 
Liverpool dominated the first 
half and went ahead when Trent 
Alexander-Arnold latched on to 
Diogo Jota's fine pass and 
squared it to Sadio Mane to slot 
into an empty net after Illan 
Meslier had rushed out of goal. 
That was his first Premier 
League goal since January, a 
run of 10 games.Leeds im-
proved after the break and Pat-
rick Bamford hit the crossbar 
before Llorente headed in his 
first goal for the club and draw 
1-1. 

Chelsea v Leicester 
FA Cup Final

Leicester City boss Brendan 
Rodgers says his side have “the 
chance to create history” after 
reaching their first FA Cup final 
since 1969 at the expense of 
Southampton at Wembley. 
Kelechi Iheanacho’s second-
half goal proved decisive for the 
Foxes, whose last major final of 
any description came in 2000, 
when they lifted the League 
Cup.The game was played in 
front of 4,000 supporters as part 
of a pilot scheme,Tickets were 
limited to residents of Brent – 
the north London borough 
where Wembley Stadium is sit-
uated – and key workers. 
Rodgers’ side will now face 
Chelsea in the final on 15 May, 
their first appearance in the 
showpiece since they lost 1-0 
against Manchester City 52 
years ago. Chelsea beat Man-

chester City 1-0 on Saturday to 
book a place in next month’s FA 
Cup final thanks to a second-
half goal by Hakim Ziyech that 
extended a remarkable turn-
around since manager Thomas 
Tuchel took over as Blues 
coach in January. 
By contrast, City manager Pep 
Guardiolasaw his dream of 
steering them to an unprece-
dented quadruple of titles come 
to an end. 
 It will be the Stamford Bridge 
side’s fourth apperaance in the 
final in the past five seasons. 
Ziyech scored in the 55th mi-
nute when he tapped into an 
empty net from a cross by Timo 
Werner with City goalkeeper 
Zack Steffen in no man’s land 
after racing off his line to close 
Werner down but then seeming 
to change his mind. 

The Portuguese seen here with 
our Michael Yiakoumi replaced 
Mauricio Pochettino as Spurs 
manager in November 2019 
and guided the club to sixth in 
the Premier League last sea-
son. 

They are currently seventh, ha-
ving picked up two points from 
their past three league games, 
and were knocked out of the 
Europa League in March. 
Spurs face Manchester City in 
the Carabao Cup final  Sunday, 

Jose Mourinho 
sacked by Tottenham

Football is a sport not 
a business 

European soccer’s breakaway 
Super League project lay in 
tatters on Tuesday after the six 
English Premier League clubs 
involved in the project quit 48 
hours after agreeing to join Ital-
ian and Spanish teams in the 
controversial elite competition. 
After a storm of protests from 
fans, players, managers and 
governments, alongside threats 
of bans and sanctions from the 
game's European and world 
governing bodies UEFA and 
FIFA, the English clubs capitu-
lated under pressure and threw 
in the towel. 
Manchester City were the first 
to back out of the venture and 
then Arsenal, Manchester 
United, Liverpool and Totten-
ham Hotspur and Chelsea an-
nounced they were following 
suit. 
The Super League issued a 
statement which suggested 
they may be suspending their 
project but stopped short of 
abandoning it altogether.. 
The Madrid-based organisation 
said the departure of the Eng-
lish teams was due to "pres-
sure" placed on them. The 
league, which was announced 
on Sunday with 12 founding 
members, has been cham-
pioned by Real Madrid pres-
ident Florentino Perez, the new 
competition's chairman. It is 
now left with three Italian clubs 
-- AC Milan, Juventus 
(JUVE.MI) and Inter Milan -- 
plus Perez's Real Madrid along 
with Barcelona and Atletico Ma-
drid from Spain. 
 Inter Milan look likely to be the 
next to leave.  
UEFA, whose elite Champions 
League competition was at risk 
from the proposed new league, 
threatened to ban the clubs and 
players who joined the Super 
League but its president Alek-
sander Ceferin had earlier 
urged the English clubs to think 

again. 
“I said yesterday that it is admi-
rable to admit a mistake and 
these clubs made a big mis-
take," he said after the English 
clubs announced their deci-
sions to leave. 
““The important thing now is 
that we move on, rebuild the 
unity that the game enjoyed be-
fore this and move forward to-
gether," he said. 
Adding to the drama, Man-
chester United (MANU.N) ex-
ecutive vice-chairman Ed 
Woodward fell on his sword, an-
nouncing his resignation shortly 
before his club gave up on a 
project he had been influential 
in bringing about. 
The Super League had argued 
that it would increase revenues 
to the top clubs and allow them 
to distribute more money to the 
rest of the game. 
U.S. investment bank JP Mor-
gan (JPM.N) was brought in to 
finance the new league, provid-
ing a 3.5 billion euro ($4.21 bil-
lion) grant to the founding clubs 
Unlike Europe’s current top-
level Champions League com-
petition, where teams have to 
qualify through their domestic 
league, the founding Super 
League teams would have 
guaranteed themselves a place 
in the new competition every 
year. 
The magnitude of the split in the 
game and the strength of feel-
ing it generated led political 
leaders across Europe to speak 
out, and, in some cases, to 
threaten intervention. 
British Prime Minister Boris 
Johnson said his government 
would consider passing legisla-
tion to stop the breakaway, li-
kening the plans to creating a 
cartel. 
The Premier League said it 
“unanimously and vigorously” 
rejected the plans. After a meet-
ing with the 14 clubs. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Ζαχαρία 
(Από την Κώμη Κεπήρ, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Andreas Zacharia 
(From Komi Kebir, Cyprus)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας και  
παππούς, Ανδρέας Ζαχαρία, απεβίωσε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, σε  

ηλικία 82 ετών. Ο θάνατος του Ανδρέα ακολουθεί, το θάνατο της αγαπημένης 
του συζύγου, Μαρίας Ανδρέα Ζαχαρία, την οποία λάτρευε. 

Ο Ανδρέας θα λείψει πολύ από τις κόρες του Δέσποινα, Παμέλα, Λουίζα και 
Γεωργίνα. τα εγγόνια του Αντρέα, Λίλιαν, Μαρία, Ολίβια και Αθηνά, γαμπρό 

Βάσο, Τζον, Χουσέιν και Κλιφ, αδέλφια, ανιψιές και ανιψιιούς του. 
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Μαΐου 2021, στον Ελληνικό 
Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Μαρίας, 305 Camberwell New Road, 

SE5 0TF, στις 10.30 π.μ. και μετά την ταφή στο παλιό κοιμητήριο του  
Camberwell, Dulwich. Λόγω των αυστηρών κανονισμών COVID-19, στην  
κηδεία μπορούν να παρεβρεθούν μόνο  άτομα από τη στενή οικογένεια. 

Λουλούδια μπορούν να σταλούν στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό 
της Αγίας Μαρίας στην παραπάνω διεύθυνση και δωρεές στη μνήμη του  

Ανδρέα στο Hospice του Αγίου Χριστόφορου στη διεύθυνση  
https://www.justgiving.com/fundraising/andreas-zacharia 

Ευχαριστούμε όλους για τις θετικές τους σκέψεις και τις ευχές σε αυτή τη  
δύσκολη στιγμή. 

It is with great sadness that we announce our beloved father and 
grandfather, Andreas Zacharia, passed away on Monday, 12th April 

2021, at the age of 82. 
Andreas’ death closely follows the passing of his beloved wife, Maria 
Andrea Zacharia, whom he adored. Andreas will be greatly missed by 

his daughters Despina, Pamela, Louiza and Georgina; his  
grandchildren Andrew, Lilian, Maria, Olivia and Athena; his  

sons-in-law Vassos, John, Huseyin and Cliff; and his brothers, nieces 
and nephews. 

The funeral will take place on Wednesday, 12th May 2021, at 
St.Mary’s Greek Orthodox Cathedral, 305 Camberwell New Road, 
SE5 0TF, at 10.30am, and the burial thereafter at Camberwell Old  

Cemetery, Dulwich. Due to strict COVID-19 regulations, the service 
can only be attended by close family. Floral tributes can be sent to St. 
Mary’s Greek Orthodox Cathedral at the address above, and dona-

tions in Andreas’ memory to St. Christopher’s Hospice at 
https://www.justgiving.com/fundraising/andreas-zacharia 

We thank everyone for their kind thoughts 
 and wishes at this difficult time. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Androulla Venizelou 
Iezekiel  

(From Polemidia, Cyprus)
It is with great sadness and heavy hearts that we 

announce the passing of our beloved mother, 
wife, sister, grandmother, godmother and aunty 

who passed away on the 7th April 2021.   
Androulla was 78 years old and had been  

suffering from Vascular Dementia for nearly  
11 years.  Androulla leaves a husband, two sons 

and three granddaughters.  She passed away 
peacefully at home with her two sons and  

husband at her side.  We all miss her dearly and 
her passing leaves a massive hole in our hearts. 
Androulla spent 57 years married to Christoforos 

Iezekiel who ran a dress making factory in  
Brixton.  They've lived in Tulse Hill since 1971 
and previous to that Lambert Road, Brixton. 

Androulla was a great cook and loved nothing 
more than bringing her traditional Greek meals to 

the family.  She also loved to dance and will  
always be remembered for how she enjoyed 
dancing at Greek weddings and functions. 

The funeral will be held on the 20th May at 12pm 
at St. Nectarios Greek Orthodox Church,  

Battersea and her burial at 2pm at Streatham 
Park Cemetery, Rowan Road, Streatham SW16 
5JG.  Please remember that the regulations only 

allow 30 people to attend the funeral. 
Any flowers should be sent to Alfred Smith,  

15 Rowan Road, Streatham SW16 5JF by the  
19th May 2021. The family would prefer it if you 

could donate to the Alzheimer's Society in  
Memory of Androulla Iezekiel instead of flowers, 

but we leave it to the individual. 

†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  

Ανδρούλλα Βενιζέλου 
Ιεζεκιήλ 

 (από τα Πολεμίδια, Κύπρος)
Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε 
το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, συζύγου, 
αδελφής, γιαγιάς, νονάς και θείας που απεβίωσε 

στις 7 Απριλίου 2021 σε ηλικία 78 ετών. 
 Η Ανδρούλλα υπέφερε από αγγειακή άνοια  

σχεδόν για 11 χρόνια.  
Αφήνει τον σύζυγο της, δύο γιους και τρεις εγγονές. 

Πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη 
από την οικογένεια της. Θα μας λείψει πολύ,  
αφήνει ένα τεράστιο κενό στις καρδιές μας. 

Η Ανδρούλλα ήταν παντρεμένη με τον Χριστόφορο 
Ιεζεκιήλ για 57 χρόνια, ο οποίος διατηρούσε  

εργοστάσιο παραγωγής ενδυμάτων στο Brixton.  
Από το 1971 ζούσαν στο Tulse Hill και πριν στο 

Lambert Road, Brixton. 
Η Ανδρούλλα ήταν μια υπέροχη μαγείρισσα και της 

άρεσε πάντοτε να μαγειρεύει παραδοσιακά  
Ελληνικά φαγητά για την οικογένεια.  

Της άρεσε επίσης να χορεύει και όλοι θα την  
θυμούνται να χορεύει σε διάφορους Ελληνικούς  

γάμους και συναυλίες. 
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 20 Μαΐου στις 12 μ.μ. 
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου  

Νεκταρίου, Battersea και η ταφή της στις 2 μ.μ. στο 
κοιμητήριο Streatham Park, Rowan Road, 

Streatham SW16 5JG. Λόγο των κανονισμών μόνο 
30 άτομα να παρευρεθούν στην κηδεία. 

Λουλούδια μπορούν να σταλούν στον Alfred Smith, 
15 Rowan Road, Streatham SW16 5JF έως τις  

19 Μαΐου 2021. Η οικογένεια θα το προτιμούσε αν 
μπορούσατε, αντί για λουλούδια, να κάνετε  

εισφορές στο Alzheimer's Society εις μνήμη της  
Ανδρούλλας Ιεζεκιέλ, αλλά εναπόκειται στο καθένα. 18.09.1942 - 07.04.2021
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Αγάπιος Χριστάκη 
(από τη Λάρνακα)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Agapios Christaki 
(from Larnaca)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Christos Constantinou born 9/7/34 in Trimiklini, 
Cyprus. 
It is with a great sadness that we announce the 
death of our beloved father, grandfather and 
great grandfather Christos Constantinou who 
passed away on the 9th April 2021 at the Royal 
Free Hospital due to ill health at the age of 86. 
His wife Niki died on the 9 March 2021. 
Christos emigrated to the UK in 1960. Father 
of 3, leaves behind Zoe (lives in Limassol) 
Helen (London) and Costa (Liverpool), 6 
grandchildren (Cyprus) and  
4 great-grandchildren (Cyprus).  
Christos will be cremated on the 21st April 
2021 at 3pm at Golder’s Green crematorium. 

Ο Χρήστος Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 
9/7/34 στην Τριμίκλινη, Κύπρος. 
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο 
του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και 
μεγάλου παππού Χρήστου Κωνσταντίνου, 
που απεβίωσε στις 9 Απριλίου 2021 στο 
Royal Free Hospital, στην ηλικία των 86 
ετών, στις 9 Μαρτίου 2021. Ο Χρήστος  
μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 
1960. Ο πατέρας των 3, αφήνει πίσω τη Ζωή 
(ζει στη Λεμεσό) Ελένη (Λονδίνο) και Κώστα  
(Λίβερπουλ), 6 εγγόνια (Κύπρος) και 4  
εγγόνια (Κύπρος). Ο Χρήστος θα  
αποτεφρωθεί στις 21 Απριλίου 2021 στις  
3 μ.μ. στο πράσινο κρεματόριο του Γκόλντερ. 

09.07.1934 - 09.04.2021

Christos Constantinou 
(Trimiklini, Cyprus) 

Alexandros Constantinou  
(From Agridaki, Kyrenia)  

Alexandros Constantinou passed away on 3 April 2021, 
Age 92. It is with much sadness we announce the passing 

of our beloved father, grandfather, great grandfather,  
Alexandros Constantinou, he died peacefully at home  

surrounded by his family. He was the beloved husband of 
Yianoulla Alexandrou (deceased) and father to Vaso, Ellie, 

Photis, Mary and 7 grandchldren and 6 great  
grandchildren. He leaves behind also 3 son-in-laws.  
He was a wonderful loving father and grandfather, a  

respected figure within the Cypriot community. We will  
always remain thankful for his loving guidance that he 

passed on to us, he will be greatly missed. 
His funeral is on 23 April 2021 at 10.30 am at Ayios  

Nektarios, 19 Wycliffe Road, Battersea, London, SW11 
5QR.  Burial is at Wandsworth Cemetery, Magdalen Road, 

London SW18 3NP. 
A box will be at the Church for humanitarian purposes.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

25.11.1928 - 03.04.2021

Maria (Maroula) Eracleous 
(From Dierona and Eptayonia)  

"It is with great sadness that we announce the death 
of Maria (Maroula) Eracleous nee Kyriakou Oski. 

Maria passed away on the 8th of February at the age 
of 79. Maria was born in Dierona Cyprus on the  

16th of February 1941 and is descended from both  
Dierona and Eptayonia. She spent most of her life  
living between the UK and Cyprus. At a young age 

she trained as a hairdresser in Athens, amongst 
other things her working life included: hair dresser, 

actress, seamstress, shop assistant, cook,  
restaurateur and business owner. She was a caring, 
kind and generous person that was always open and  
welcoming to everyone she met. She will be greatly 

missed by all her friends and family and leaves  
behind two sons; Kyri (Marina) and Panos (Claire), 

and five grandchildren: Athenoula, Androulla, Elpiniki, 
Alfred and Maria."

† DEATH ANNOUNCEMENT 

26.02.1941 - 08.02.2021

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
husband, dad, grandad, great-grandad, brother & uncle Agapios 
Christaki, who passed away in Cyprus on 23rd March 2021 at the age 
of 73. He leaves behind his wife Maroulla, daughters, Christalla and 
Dora, son- in-law Andy, grandchildren, Stiliana, Thano, Maria,  
Agapios, Mariella, Miranda, grandson-in-laws: Andy, Michael, Michalis, 
great grandchildren, Christina and Nicholas, family and many friends. 
He grew up in Larnaca and came to England in the summer of 1962. 
He met his beloved wife Maroulla and they got married in 1967.  
He was a true, honest hard-working gentleman with a warm and  
welcoming personality who showed kindness to everyone. He was 
known for his sense of humour and always made everyone laugh.  
He loved his family with all his heart.  He will be truly missed and will 
never be forgotten. He was laid to rest in Lythrodontas, Cyprus on the 
26th March. Rest in Peace - you will always be in our hearts and we 
miss you so much.  

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, μπαμπά, παππού, προπάππου, αδελφού και θείου  
Αγαπίου Χριστάκη που απεβίωσε, στην Κύπρο στις 23 Μαρτίου 2021 
σε ηλικία 73 ετών. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Μαρούλλα, κόρες, Χρυστάλλα και Δώρα,  
γαμπρός Αντρέας, εγγόνια, Στυλιάνα, Θάνο, Μαρία, Αγάπιος, Μαριέλα,  
Μιράντα, γαμπρούς από εγγόνια: Αντρέας, Μιχάλης, Μιχάλης,  
δισεγγόνια, Χριστίνα και Νικόλας, οικογένεια και πολλούς φίλους. 
Μεγάλωσε στη Λάρνακα και ήρθε στην Αγγλία το καλοκαίρι του 1962. 
Γνώρισε την αγαπημένη του σύζυγο Μαρούλλα και παντρεύτηκαν το 
1967. Ήταν ένας αληθινός, ειλικρινής και  εργατικός κύριος με ζεστή 
και φιλόξενη προσωπικότητα που έδειξε καλοσύνη σε όλους.  
Ήταν γνωστός για το  χιούμορ του και έκανε τους πάντες να γελούν. 
Αγαπούσε την οικογένειά του με όλη του την καρδιά. Πραγματικά θα 
μας λείψει αλλά  δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ενταφιάστηκε  στον  
Λυθροδόντα της Κύπρου στις 26 Μαρτίου. Ξεκουράσου εν ειρήνη  
θα είστε πάντα στις καρδιές μας και θα μας λείψεις πάρα πολύ.12.05.1947-23.03.2021

Manolis Christou 
(From Morphou)  

 
Manolis Christou passed away on 5 April 

2021, t the age of 78. 
He leaves behind his wife Irene, three  

daughters and one son. The family would like 
to thank everyone who attended the funeral, 
which took place, on Monday 18th of April 

2021 at Islington Crematorium. 
 

Ο Μανώλης Χρήστου απεβίωσε στις 
 5 Απριλίου 2021, σε ηλικία 78 ετών. 

Αφήνει τη σύζυγό του Ειρήνη, τρεις κόρες και 
έναν γιο. Η οικογένεια θα ήθελε να  

ευχαριστήσει όλους όσους παρακολούθησαν 
την κηδεία που πραγματοποιήθηκε τη  

Δευτέρα 18 Απριλίου 2021 στο κρεματόριο 
του Islington.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

16.09.1943-05.04.2021
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