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Το «ΝΑΙ»
«ΝΑΙ» στην
στην εμπορική
εμπορική
Το
συμφωνία Brexit
Brexit και
και
συμφωνία

o σάλος
σάλος κατά
κατά του
του Τζόνσον
Τζόνσον
o
Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν την εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία (Σελ 3)
Στη δίνη των αποκαλύψεων για διαφθορά η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον (Σελ 3)
Μεγαλώνει ο πονοκέφαλος για τον Μπόρις Τζόνσον (Σελ 4)

Απεβίωσε ο Βάσος Λυσσαρίδης

ΗΠΑ: Γενοκτονία Αρμενίων

Τη Δευτέρα 26 Απριλίου έφυγε
από τη ζωή σε ηλικία 100 ετών,
ο ιδρυτής του Σοσιαλιστικού
Κόμματος ΕΔΕΚ Κύπρου και
πρώην πρόεδρος της ΒουΣελ 61
λής...

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο
Μπάιντεν, γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία
που με ανακοίνωσή του το περασμένο Σάββατο 24 Απριλίου
αναγνωρίζει ξεκάθαρα την ΑρμεΣελ 12
νική Γενοκτονία....

«Όχι στη διχοτόμηση»

Χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι σε μια ταυτόχρονη πορεία υπέρ της επανένωσης του
τόπου μας, φώναξαν υπέρ της
λύσης του Κυπριακού στην βάση
της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας...
Σελ 10

Κύπρος-Πολιτική
ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ
ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΤΗΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ
ΓΕΝΕΥΗΣ
ΑΤΥΠΗ
Τακτική «σκληρών
«σκληρών θέσεων»
θέσεων»
Τακτική
ενόψει δεύτερου
δεύτερου γύρου…
γύρου…
ενόψει
Ανταπόκρηση-Πέτρος Χ.Πασιάς
Χ.Πασιάς
Ανταπόκρηση-Πέτρος

(Σελ
(Σελ
5)
σελ5)
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Για πληροφόρησή σας

Είναι αναμφισβήτητα μια
δύσκολη περίοδος, που
την περνάμε όλοι μας, με
μια σειρά από lockdowns
έχουν διαταράξει την καθημερινότητα και πολλοί
από εμάς έχουμε προσαρμοστεί συνδεόμενοι
μέσω κοινωνικών δικτύων
και άλλων διαφόρων
εφαρμογών στις συσκευές μας. Ωστόσο, δεν
μπορούν όλα να αντικατασταθούν με μια διαδικτυακή παρουσία. Εμείς
ως κοινότητα συνηθίζουμε
να είμαστε παρόντες στις
εκκλησίες για κηδείες,
μνημόσυνα, για εορτασμούς και για να προσευχηθούμε και να ευχαριστούμε τον Θεό για την

καθοδήγησή του στη ζωή
μας. Δυστυχώς μόνο όσοι
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι σε θέση να
παρακολουθήσουν τις
υπηρεσίες που προσφέρονται. Γνωρίζουμε ότι
πάρα πολλοί στην παροικία βασίζονται στην εφημερίδα μας για να ενημερωθούν για το ημερολόγιο
της εκκλησίας ή για άλλες
σημαντικές ανακοινώσεις
από την Αρχιεπισκοπή.
Ήταν και είναι απίστευτα
δύσκολο για τις επιτροπές
των εκκλησιών να διαχειριστούν τις διάφορες καταστάσεις τηρώντας τους
συνεχείς μεταβαλλόμενους περιορισμούς. Όχι
μόνο αυτό, αλλά κάθε εκ-

κλησία είναι και μια διαφορετική περίπτωση που
υπαγορεύει τι μπορεί και
τι δεν μπορεί να κάνει και
πόσοι πιστοί, μπορούν να
παρευρεθούν στην Εκκλησία. Για αυτό τον
λόγο δεν μπορούμε να
ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας για τις λειτουργίες των εκκλησιών
για την Αγία βδομάδα
στην παροικία μας.
Για το πρόγραμμα λειτουργία των εκκλησιών,
παρακαλώ τηλεφωνήστε
ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εκκλησία της
ενορία σας, εναλλακτικά
επικοινωνήστε με την
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, Μεγάλη Βρετανία
στη διεύθυνση
https://www.thyateira.o
rg.uk/ η στο τηλέφωνο
στο +4420 7723 4787.
Παραμένουμε αισιόδοξοι
ότι με την χαλάρωση των
περιορισμών θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε με
τους αγαπημένους μας
σύντομα.
Εκ μέρους της Παροικιακής, θα ήθελα να ευχηθώ
σε όλη την παροικία ένα
πολύ καλό Πάσχα, καλή
Αναστάση!

Πάσχα στα Ελληνικα σχολεία Εκλογές Βρετανίας
του Αγ. Ιωάννου του Βαπτιστού 6 Μάιου 2021
Μαζική Συμμετοχή

Την περασμένη εβδομάδα, στα
Ελληνικά Σχολεία Σαββάτου και
Τρίτης-Πέμπτης του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού Βορείου
Λονδίνου, μέρος των μαθημάτων αφιερώθηκε στα έθιμα του
Πάσχα, ξεκινώντας με τα γεγονότα από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Ανάσταση
του Χριστού. Στη συνέχεια, στολίσαμε λαμπάδες για τη νύχτα
της Ανάστασης, τσουγκρίσαμε
κόκκινα αυγά, τα οποία έβαψε
η Διευθύντρια Σπουδών του
Σχολείου μας, Ιωάννα Κουμή,
με τις εκφράσεις «Χριστός ανέστη!», «Αληθώς ανέστη!». Φτιάξαμε φωλιές πουλιών με κόκκινα αυγά αντί νεοσσών στην
τρίτη τάξη, και τα πιο μικρά παιδιά, του νηπιαγωγείου/προδημοτικής και Α΄ τάξης, έφτιαξαν
χάρτινα καλαθάκια με κόκκινα
αυγά, αλλά, και βαμμένα αυγά
πολυστερίνης καθώς και κοτοπουλάκια. Στις πιο μεγάλες τά-

ξεις, εκτός από πασχαλινά χάρτινα καλαθάκια, κατασκευάσαμε
«κοτοπουλάκια-ακορντεόν» και
φατσούλες-λαγουδάκια. Ο Πατήρ Παύλος Γρηγορίου με τη
βοήθεια του Θανάση Ζέμπερη,
εκ μέρους των γονέων του Σχολείου μας, και των εκαπιδευτικών, έφτιαξαν ομοίωμα επιταφίου, το οποίο παρουσιάστηκε
στα παιδιά των μεγαλύτερων
τάξεων για να κατανοήσουν τη
σημασία της θυσίας του Χριστού στο Σταυρό, αλλά, και της
Ανάστασής Του. Ο Διευθυντής
του Σχολείου μας, Αρχιμανδρίτης Απόστολος Τριφύλλης,
έκανε παρουσίαση σε μορφή
power point στο χώρο της Εκκλησίας για τα παιδιά των τάξεων Στ΄, GCSE1 & 2 και
ALevel1, με θέμα «Το ταξίδι από
τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή στο
Πάσχα». Θα θέλαμε εκ μέρους
του Σχολείου μας να σας ευχηθούμε Καλή Ανάσταση!!!

Η ολομέλεια της Επιτροπής του ΑΚΕΛ Βρετανίας στην τελευταία
συνεδρία της συζήτησε
το θέμα των επερχόμενων εκλογών στην
Βρετανία. Μέσα από
την συζήτηση η επιτροπή επαναβεβαίωσε
ομόφωνα της συνεδριακής της θέση σε
σχέση με της εκλογές
στην Βρετανία με βάση
την οποία: το ΑΚΕΛ
Βρετανίας καλεί τα
μέλη, τους φίλους και
το σύνολο της παροικίας να συμμετέχουν
μαζικά στην εκλογική
διαδικασία και να στηρίξουν με την ψήφο
τους το Κομμουνιστικό
Κόμμα Βρετανίας που
θα εργαστεί με όλες

τους τις δυνάμεις για
στήριξη των λαϊκών
στρωμάτων και εκεί
όπου δεν υπάρχουν
υποψήφιοι ή συνδυασμός του ΚΚΒ να στηρίξουν το Εργατικό
Κόμμα. Θα θέλαμε να
υπογραμμίσουμε ότι
για πρώτη φορά μετά
από αρκετά χρόνια το
ΚΚΒ κατέρχεται στις
εκλογές σε ολόκληρο
το μείζον Λονδίνο, ολόκληρη την Ουαλία, σε
περιοχές της Σκωτίας
και της υπόλοιπης Αγγλίας - London everywhere, Wales everywhere,
Scotland:
Edinburgh, Glasgow,
Motherwell
and
Wishaw, England (outside London): Bury St
Edmunds (Tower), Felixstowe
(Coastal),
Leicester (North Evington), Luton (High
Tower), Manchester
(Longsight), Newcastle-upon- Tyne (Heaton) and Sunderland
(Millfield).

3 | Πέμπτη 29 Aπριλίου 2021

BREXIT

Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν την
εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά συντριπτική πλειοψηφία υπέρ
της εμπορικής συμφωνίας
μετά το Brexit μεταξύ της
Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αίροντας
το τελευταίο εμπόδιο

προς την πλήρη επικύρωση του συμφώνου.
Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της εμπορικής
συμφωνίας και συμφωνίας συνεργασίας, με 660
ψήφους υπέρ και 5 κατά,
ενώ 32 απήχαν, όπως

ανακοίνωσε χθες Τετάρτη
το ευρωκοινοβούλιο.
Η ψηφοφορία έλαβε χώρα
την Τρίτη αλλά λόγω των
εργασιακών περιορισμών
εξαιτίας του κορωνοϊού το
αποτέλεσμα δεν έγινε
άμεσα γνωστό.
Η συναίνεση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνει τέσσερα χρόνια πικρόχολων
διαπραγματεύσεων και
δυσπιστίας καθώς η Βρετανία τερμάτισε 47 χρόνια
συμμετοχής της στην ΕΕ.
Υπενθυμίζεται πως ΕΕ
και Βρετανία κατέληξαν σε
συμφωνία στις 24 Δεκεμβρίου 2020, μόλις επτά
ημέρες πριν την οριστική
αποχώρηση της Βρετανίας.

COVID-19

Μείωση 70% στους θανάτους

Πτωτική
πορεία
ακολουθεί το ιικό
φορτίο στη Βρετανία, όπου σε ένα
μήνα οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 70%,
ενώ το τελευταίο
24ωρο καταγράφηκαν 17 νεκροί από
κορωνοϊό και 2.685
κρούσματα.
Στο πλαίσιο της βελτίωσης των επιδημιολογικών δεδομέ-

νων, ο Βρετανός
πρωθυπουργός,
Μπόρις Τζόνσον,
τόνισε ότι είναι μια
«πολύ καλή ευκαιρία» να ανοίξουν
όλα στις 21 Ιουνίου.
Σημαντικό είναι και
το γεγονός ότι σε
μια, μόνο, εβδομάδα οι μολύνσεις
μειώθηκαν
κατά
30% στη Βρετανία.
Τα νέα στοιχεία δεί-

χνουν ότι οι θάνατοι
από τη νόσο κινούνται σε χαμηλό εξαμήνου.
Με το ένα τέταρτο
του ενήλικου πληθυσμού πλήρως εμβολιασμένο, ο Μπόρις
Τζόνσον
διατείνεται ότι οι περιορισμοί μπορούν
να τον Ιούνιο να αρθούν συνολικά.

Νότια Αγγλία

Επεισόδιο με πυροβολισμούς

Η βρετανική αστυνομία
ανακοίνωσε ότι ένας
άνδρας έχει τεθεί υπό
κράτηση και δύο άλλα
πρόσωπα τραυματίστηκαν, αλλά όχι σοβαρά, μετά τις αναφορές
για
πυροβολισμούς κοντά
σε ένα κολέγιο στη νότια Αγγλία.
Η αστυνομία δέχτηκε
πολλές κλήσεις για το
επεισόδιο που ξεκίνησε στο Κολέγιο Κρόουλι λίγο μετά τις 16.00
(ώρα Ελλάδας). Πλάνα
που αναρτήθηκαν σε
ιστοτόπους κοινωνικής

δικτύωσης δείχνουν
μεγάλο αριθμό ένοπλων αστυνομικών
στην περιοχή.
« Αν τα πο κ ρ ι θ ή κα μ ε
στις αναφορές για πυροβολισμούς κοντά
στο Κολέγιο Κρόουλι.
Ένας άνδρας συνελήφθη στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία του
Σάσεξ.
Οι αρχές κάλεσαν τον
κόσμο να αποφεύγει
την περιοχή, ενώ εκκένωσαν το κολέγιο.

με τον Βύρωνα Καρύδη

Στη δίνη των αποκαλύψεων για διαφθορά η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον
Αρκετά πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (28/04/2021)
συνέχιζαν να εστιάζουν την προσοχή τους στις
επιπτώσεις από τους ισχυρισμούς του πρώην επικεφαλής συμβούλου του πρωθυπουργού Ντόμινικ
Κάμινγκς.
Ο κ. Κάμινγκς έγραψε στο ιστολόγιο του ότι ο
Μπόρις Τζόνσον είχε ένα “μυστικό σχέδιο” να ζητήσει από δωρητές του Συντηρητικού Κόμματος
να καλύψουν τα έξοδα ανακαίνισης του διαμερίσματός του στην Ντάουνινγκ Στριτ.
Η Ντάουνινγκ Στριτ απάντησε ότι η ανακαίνιση
που φέρεται να κόστισε περίπου 200.000 λίρες
πληρώθηκε από την τσέπη του ίδιου του κ. Τζόνσον. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τον
κ. Κάμινγκς για εκδικητική στάση, καθώς είχε αποπεμφθεί από τη θέση του συμβούλου τον περασμένο Νοέμβριο.
"Μπορεί η ταπετσαρία που χρησιμοποίησε ο Τζόνσον για το διαμέρισμά του να καλύψει τις ρωγμές
στο κόμμα του ;” αναρωτιέται η Metro;
Η Daily Mirror θεωρεί ο Μπόρις Τζόνσον είναι
"βυθισμένος σε σκάνδαλο" με τους Εργατικούς
να τον κατηγορούν ότι λέει ψέματα.
Ο Guardian σημειώνει ότι υπάρχει "αυξανόμενη
ανησυχία" εντός του Συντηρητικού Κόμματος για
το θέμα της ανακαίνισης , με στελέχη των Τόρις
να θέλουν ο πρωθυπουργός να "ομολογήσει" για
τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης.
Μεταξύ άλλων διατυπώνεται η ανησυχία ότι στην
προγραμματισμένη για τον επόμενο μήνα εμφάνισή του ενώπιον κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο
εγκέφαλος της εκστρατείας υπέρ του Brexit και
μετέπειτα δεξί χέρι του Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ, θα κατηγορήσει προσωπικά τον
Πρωθυπουργό για τους δεκάδες χιλιάδες θανά-

τους του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Ήδη
δημοσιεύματα αναφέρουν πως κατά τον κ. Κάμινγκς, ο Μπόρις Τζόνσον είχε πει μετά από το
δεύτερο lockdown ότι δεν ήθελε άλλο καθολικό
απαγορευτικό στο μέλλον “ανεξάρτητα από τον
αριθμό των πτωμάτων”.
Η πανδημία και οι νεκροί
Οι εφημερίδες της Τρίτης (27/04/2021) εστίασαν
την προσοχή τους στις εντεινόμενες αντιπαραθέσεις σχετικά με τα σχόλια του πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον που φέρεται να έκανε πέρυσι εν
μέσω πανδημίας.
Οι Times στην πρώτη σελίδα προβάλλουν έναν
νέο ισχυρισμό - αναφέροντας ότι ο κ. Τζόνσον
φέρεται να είπε στους βοηθούς του στην Ντάουνινγκ Στριτ τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι θα προτιμούσε να αφήσει τον κορωνοϊό να "αφανίσει"
παρά να επιβάλει δεύτερο αποκλεισμό λόγω της
οικονομικής ζημιάς που θα προκαλούσε.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά
στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των
lockdown που τα
χαρακτήρισε
"τρελή επιλογή".
Λέγεται επίσης
ότι εξέφρασε τη
λύπη του για τον
πρώτο αποκλεισμό, προσθέτει η
εφημερίδα.
Εκπρόσωπος τύπου της Ντάουνινγκ Στριτ υπογράμμισε στους

Times: "Πρόκειται για κατάφωρες στρεβλώσεις
της θέσης του. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της
πανδημίας, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να σώσουμε ζωές και να προστατεύσουμε τα μέσα βιοπορισμού”.
Άλλες εφημερίδες επικεντρώνονται στις συνέπειες
από τον χθεσινό ισχυρισμό - σε ξεχωριστή συζήτηση που έγινε στο κοινοβούλιο – ότι ο κ. Τζόνσον
είχε υποστηρίξει πέρυσι ότι θα προτιμούσε να δει
"πτώματα να συσσωρεύονται" παρά να αποφασίσει ένα δεύτερο lockdown.
"Ο Μπόρις σε μειονεκτική θέση" – “Boris on the
ropes” - ο τίτλος στην Daily Mail, η οποία πρώτη
αποκάλυψε την ιστορία περί “των συσσωρευμένων πτωμάτων”. H εφημερίδα σημειώνει ότι έχουν
προκύψει ερωτήματα σχετικά με τη στάση του
πρωθυπουργού σε μια σειρά αντιπαραθέσεων.
Η Daily Mirror δημοσιεύει μια φωτογραφία συγγενών ανθρώπων που απεβίωσαν λόγω Covid19 να είναι συγκεντρωμένοι στο αναμνηστικό τείχος που ανεγέρθηκε στο Λονδίνο προς τιμήν των
νεκρών από την πανδημία.

"Όχι μόνο πτώματα, Μπόρις ...
τους αγαπούσαμε”, o χαρακτηριστικός τίτλος.
Δημοσκόπηση για την εφημερίδα i δείχνει ότι το
50% των ψηφοφόρων συμφωνούν ότι υπάρχει
μια "κουλτούρα διαφθοράς" στην κυβέρνηση. Περίπου το 11% διαφωνεί ενώ το 29% προτίμησε να
μην εκφέρει γνώμη. Η δημοσκόπηση με δείγμα
1.500 άτομα έγινε από την Redfield &Wilton
Strategies κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.
Ανώτερη κυβερνητική πηγή αναφέρει στην Daily
Telegraph ότι ο Μπόρις Τζόνσον θα τονίσει σε
συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει απόλυτα επικεντρωμένη στις προτεραιότητες του εκλογικού σώματος.
Η εφημερίδα γράφει ότι το μήνυμα είναι να τεθεί
τέλος στον “άγριο πόλεμο” που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ντάουνινγκ Στριτ και του πρώην ανώτερου συμβούλου του κ. Τζόνσον, Ντόμινικ Κάμινγκς. "Ο πρωθυπουργός παλεύει για να
προχωρήσει πέρα από τις διαρροές” - o πρωτοσέλιδος τίτλος στην Daily Telegraph.
“Περιττή” η διαμάχη με τον Κάμινγκς
“Αναξιοπρεπή και περιττή”, χαρακτήριζε Daily
Mail τη Τρίτη (26/04/2021) τη διαμάχη μεταξύ του
Μπόρις Τζόνσον και του κ. Κάμινγκς. Η εφημερίδα
εκτιμά ότι καμία πλευρά δεν βγαίνει κερδισμένη
από αυτή την αντιπαράθεση .
Οι Financial Times υπογραμμίζουν ότι η κόντρα
του Κάμινγκς με τον πρωθυπουργό "μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό τραύμα" στον κ. Τζόνσον, καθώς υπάρχουν μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά
με την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και τον
χειρισμό της πανδημίας από την κυβέρνηση.
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Η δύσκολη θέση του Τζόνσον

Μεγαλώνει ο πονοκέφαλος για τον Μπόρις Τζόνσον

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση έχει περιέλθει τις τελευταίες ώρες ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, με τα βέλη
να έρχονται εναντίον του τόσο εξ αντιπάλων όσο και εξ οικείων, για μια σειρά
ζητημάτων.
Η κορυφή του βουνού των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αμφιλεγόμενος
Βρετανός πολιτικός ηγέτης δεν είναι άλλη
από την επιβεβαιωμένη από πολλές πηγές πλέον αναφορά του με χυδαίο τρόπο
πέρσι το φθινόπωρο στην άρνησή του
να επιβάλει νέο λόκνταουν, «ακόμη κι

αν υψωθούν σωρό οι νεκροί».
Ο κ. Τζόνσον φαίνεται να χάνει συμμάχους από παντού, καθώς το ρεπορτάζ
περί της χυδαίας και απίστευτα σκληρής
δήλωσης δεν το παρουσίασε κάποιο
αντιπολιτευόμενο μέσο αλλά η πιο
σκληρή υποστηρίκτρια των Συντηρητικών στον βρετανικό Τύπο, η εφημερίδα
Daily Mail. Πλέον επιβεβαιώνεται τόσο
από το BBC, όσο και από το μεγάλο
ιδιωτικό κανάλι, το ITV..
O ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός προσπάθησε να αρνηθεί ότι έκανε ποτέ τέ-

τοια αναφορά, και τώρα επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα στρεφόμενος στο άνοιγμα της οικονομίας που αποτελεί σαφώς
πιο προνομιακό πεδίο για την κυβέρνησή του.
Ωστόσο τα πλήγματα έρχονται πλέον
από παντού. Τις τελευταίες ημέρες έχουν
προκύψει τεράστια ερωτηματικά σχετικά
με την πανάκριβη ανακαίνιση της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Οδό Ντάουνινγκ, με πληροφορίες να κάνουν λόγο
για λογαριασμό 58.000 στερλινών (περίπου 67.000 ευρώ) που κάλυψε αρχικά
το Συντηρητικό Κόμμα.
Τελικά ο κ. Τζόνσον υποχρέωθηκε να
πληρώσει ο ίδιος το ποσό, αλλά και πάλι
θα πρέπει αμέσως να δηλώσει ότι έλαβε
δάνειο, καθώς και να πληρώσει το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 26.500
στερλινών (σχεδόν 30.500 ευρώ) σε φόρους.
Επιπλέον η αντιπολίτευση έχει σηκώσει
πολύ ψηλά το θέμα του πρώην συνεργάτη τού κ. Τζόνσον, του Ντόμινικ Κάμινγκς, τον οποίον ο πρωθυπουργός έχει
καταστήσει αποδιοπομπαίο τράγο, φορτώνοντας στον πρώην υπεύθυνο της εκστρατείας υπέρ του Brexit σειρά παραπτωμάτων, μεταξύ των οποίων και
διαρροές σχετικά με την πολιτική της κυβέρνησης για το λόκνταουν.
Κόντρα όμως στους ισχυρισμούς των
Συντηρητικών και του ίδιου του κ. Τζόνσον περί «πολυλογά αρουραίου», προκύπτει πως υπάρχει γραπτό μήνυμα του

πρωθυπουργού στον κ. Κάμινγκς που
τον αθώωνε των διαρροών, ενώ η αντιπολίτευση ζητεί πλήρη έρευνα και δια-

Με 30ετές
ομόλογο η Βρετανία
Στις αγορές προσφεύγει η Βρετανία, με ομόλογα ωρίμανσης
2051 την Τρίτη, με τις πρό-

φάνεια βλέποντας την αποδόμηση του

σφατες προσφορές για ανάλο-

πρωθυπουργικού προφίλ.

γες εκδόσεις και τις υψηλές

Σε μια προσπάθεια αλλαγής της ατζέ-

αποδόσεις της περιόδου να

ντας ο Μπόρις Τζόνσον έσπευσε να φω-

προεξοφλούν την ισχυρή ζή-

τογραφηθεί σε… παραλία της Ουαλίας,

τηση που θα συναντήσει το

χωρίς πάντως να καταφέρει με το πα-

νέο κρατικό χρέος του Ηνωμέ-

γωτό να αποσπάσει την προσοχή του

νου Βασιλείου.

απασχολημένου με σοβαρότερα ζητήματα νεαρού κατοίκου του Χλαντούντνο
της βόρειας Ουαλίας (φωτ.: ΑP PHOTO).
Σύμφωνα με την επίσης συντηρητική
Daily Telegraph, σκοπός του κ. Τζόνσον

Ο Aaron Rock, διευθυντής
επενδύσεων στην Aberdeen
Standard Investments, αναμένει ότι το Γραφείο Διαχείρισης

στο υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη είναι

Δημοσίου Χρέους του Ηνωμέ-

η αλλαγή ατζέντας, ζητώντας από τους

νου Βασιλείου θα αντλήσει

υπουργούς του να εστιάσουν απολύτως

περί τα 5,5 δισ. βρετανικές λί-

στις προτεραιότητες του λαού, δηλαδή

ρες από την έκδοση.

τη μάχη κατά της πανδημίας, την παροχή

Η προσφορά, η οποία θα γίνει

εμβολίων και τη δημιουργία θέσεων ερ-

με αναδόχους τραπεζικά ιδρύ-

γασίας.

ματα, αναμένεται να συναντή-

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δη-

σει σημαντικό ενδιαφέρον από

μοσίευσε η τοπική εφημερίδα του Λονδίνου Evening Standard, η δημοτικότητα
του Συντηρητικού Κόμματος έχει υποχωρήσει κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν μήνα, στο 40%, με

funds που κινούνται "με βάση
την αξιοπιστία του εκδότη", σημείωσε ο Rock, κάνοντας αναφορά και στις ιδιαίτερα θελκτι-

τους Εργατικούς πλέον να βρίσκονται

κές ονομαστικές αποδόσεις

πολύ κοντά τους, στο 37%.

της τρέχουσας περιόδου.
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«ΧΑΣΜΑ ΘΕΣΕΩΝ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Τακτική «σκληρών θέσεων» ενόψει δεύτερου γύρου…

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ
«Χάσμα θέσεων» μεταξύ των δυο πλευρών καταγράφουν οι αξιωματούχοι των Ηνωμένων
Εθνών στις απόψεις που διατυπώνουν οι ηγέτες
της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής
πλευράς στην άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη για
την Κύπρο που πραγματοποιείται στη Γενεύη,
γεγονός που δεν δημιουργεί τις προοπτικές για
κοινή δήλωση. Ωστόσο, διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν πως η φόρμουλα δήλωσης του Γ.Γ. του
ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες αφήνει ανοικτό το παράθυρο για συνέχιση της διαδικασίας αφού δοθεί
χώρος και χρόνος στη διπλωματία για δράση με
στόχο την επίτευξη συμφωνίας για επανέναρξη
των συνομιλιών για το Κυπριακό.
Η «φόρμουλα» του «δεύτερου γύρου» προφανώς
βολεύει την τουρκική διπλωματία ενόψει της δεύτερης αξιολόγησης τον Ιούνιο, από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της λεγόμενης «θετικής ατζέντας» για
αποφυγή προκλήσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και την επίδειξη καλής θέλησης
στο Κυπριακό.
Η συμμετοχή και μόνο και η στήριξη στην εν εξελίξει διαδικασία προφανώς και διπλωματικά θα
τύχει από την τουρκική διπλωματία αξιοποίησης
ως «δείγμα» καλής θέλησης και «έμπρακτης συμβολής» στις προσπάθειες λύσης του Κυπριακού.
Όμως τη «φόρμουλα» για συνέχιση της διαδικασίας αναζήτησης συμφωνημένου πλαισίου για
επανάληψη ή έναρξη των συνομιλιών για λύση
του Κυπριακού φαίνεται να ευνοεί και ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, μαζί και η ηγεσία του κυβερνώντος ΔΗΣΥ η οποία βλέπει να συρρικνώνονται τα
ποσοστά του κόμματος ενόψει των βουλευτικών
εκλογών του Μαίου. Το επιτελείο του ΔΗΣΥ θεωρεί πως με συνεχιζόμενη τη διαδικασία στο Κυπριακό υπάρχουν προοπτικές επαναπροσέγγι-

σης με ψηφοφόρους της Δεξιάς που ανήκουν
στην κατηγορία των οπαδών της λύσης του Κυπριακού, οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από τους
μέχρι τώρα χειρισμούς Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ και
τις θέσεις που διατυπώνουν για να συγκρατούν
στην παράταξη τους εθνικιστές, θιασώτες της μη
λύσης και συνέχισης του σημερινού στάτους κβο.
ΜΕ ΑΤΕΓΚΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Την ίδια ώρα, την ολοκλήρωση της άτυπης Πε-

την εμφάνιση των ενδιαφερομένων μερών με τις
μαξιμαλιστικές τους θέσεις, προφανώς αφήνοντας
ανέπαφα τα όπλα στη φαρέτρα τους.
Έτσι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, με
την πλήρη στήριξη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επέμεινε κατά
τη χωριστή συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες
στη θέση του για λύση δυο κρατών, με την Ελληνοκυπριακή πλευρά δια του ηγέτης της, Προ-

νταμερούς στη Γενεύη, χωρίς κατάληξη, φέρεται
να ευνοεί και το Λονδίνο ευελπιστώντας ότι με τις
παρασκηνιακές, διπλωματικές κινήσεις του θα
επιτύχει, με τη συνέργεια και των Αμερικανών
εταίρων του στο ΝΑΤΟ, μετακίνηση των δυο
πλευρών στη βάση των θέσεων που πρόσφατα
παρουσίασε ο ίδιος ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντομινίκ Ράαμπ, «ούτε δυο κράτη, ούτε
Δικοινοτική Ομοσπονδία», αλλά «ενδιάμεση
λύση».
Οι πληροφορίες από ενημερωμένες πηγές αποδίδουν ακριβώς στους σχεδιασμούς της Γραμματείας του ΟΗΕ για νέο γύρο στο άμεσο μέλλον,

έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν . Αναστασιάδη, να τονίζει από την άλλη πως δεν
αποδέχεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση της
μορφής λύσης όπως αυτή καθορίζεται από τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και πως
δεν είναι διατεθειμένη να αποδεχτεί λύση δυο
κρατών και να αναγνωρίσει κυριαρχία οποιασδήποτε μορφής.
Ο Ερσίν Τατάρ έγραψε στο Τουίτερ ότι «συνεχίζουμε να εξηγούμε με επιχειρήματα τις θέσεις για
δύο ίσα, κυρίαρχα κράτη», ενώ σε δηλώσεις του
μετά το τέλος της ολομέλειας της άτυπης συνάντηση 5 +1 είπε ότι θα αξιολογήσουν την κατά-

σταση μετά και τις διμερείς επαφές που θα έχει ο
ΓΓ με όλες τις πλευρές σήμερα. Ο ίδιος δεν θα
κάνε πίσω από τις θέσεις του, όπως είπε.
«Αλλά, εάν το παρατηρήσατε ο Αναστασιάδης
έχει κάνει τις δικές του αξιολογήσεις, έκανε εκτενή
αναφορά στο έγγραφο Γκουτέρες, με τρόπο ώστε
να συνεχιστεί (η διαδικασία) από εκεί που έμεινε.
Κι εμείς εκφράσαμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας. Δεν
υπάρχει καμία αλλαγή στη δική μας θέση και ούτε
θα υπάρξει. Στο χρόνο που μας δόθηκε εξηγήσαμε τη θέση μας με επιχειρήματα».
Από εκείνη την ημέρα, συνέχισε ο κ. Τατάρ, εννοώντας τη διαδικασία στο Κραν Μοντάνα, μέχρι
σήμερα άλλαξαν πολλά, άλλαξαν οι συγκυρίες,
άλλαξαν οι συνθήκες. Εξήγησε, ανέφερε, "όλες
τις αδικίες που έχουν γίνει εναντίον των Τ/κ από
το 1960 ακόμα", στο Κραν Μοντάνα και το σχέδιο
Ανάν, από τη διεθνή κοινότητα, τα ΗΕ και την ΕΕ.
Τα εξηγεί όλα αυτά, πρόσθεσε, και σφυγμομετρεί
τις αντιδράσεις, λέγοντας ότι «όλοι ξέρουν ότι
έχουμε δίκιο και όλοι θα πάρουν μια κατεύθυνση
ανάλογα. Γιατί όλοι ξέρουν όλοι ότι έτσι δεν θα
φτάσουμε σε κανένα αποτέλεσμα». Ο Τατάρ ευχαρίστησε τον Τούρκο ΥΠΕΞ γιατί στην ομιλία
του στήριξε πλήρως τις θέσεις της τ/κ πλευράς.
Κληθείς να σχολιάσει ε/κ δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η κυριαρχική ισότητα εκφεύγει των
εντολών του ΣΑ του ΟΗΕ, ο κ. Τατάρ είπε «αυτοί
λένε αυτά που θέλουν. Ο ΓΓ μας κάλεσε εδώ
γνωρίζοντας τι λέμε. Χτες ο ίδιος μας είπε ότι
‘υπάρχουν παράμετροι και μια σειρά από προϋποθέσεις, αλλά εγώ για να φέρω τις δύο πλευρές
μαζί πιέζω τους όρους’. Εάν πιέσει, σίγουρα θα
μπορεί να πει κάτι. Θ’ αναμένουμε να δούμε. Αλλά
εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω από τη θέση
μας».

ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Αναστασιάδης: Ελπίδες στη συνεισφορά Γκουτέρες...
Ο Αντώνιο Γκουτέρες ενημέρωσε την Τρίτη τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη, κατά τη συνάντησή τους,
για τις θέσεις που προέβαλε ο κ. Τατάρ για λύση
δυο κρατών, κυριαρχική ισότητα και αναγνώριση
του ψευδοκράτους στη συνάντησή του με τον ΓΓ
του ΟΗΕ που προηγήθηκε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, από την πλευρά του,
ζήτησε από τον ΓΓ, μέσα στα πλαίσια των όρων
εντολής του, να αναλάβει μια δημιουργική συνεισφορά και μια δημιουργική παρέμβαση με τον
τρόπο που το είχε πράξει στο Κραν Μοντανά για
μπορούν να βρεθούν διέξοδοι.
Πηγές από την αντιπροσωπεία της Ελληνοκυπριακής πλευράς υποβάλλουν ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης τόνισε στον κ. Γκουτέρες την ανάγκη η λύση του Κυπριακού να είναι μέσα στις παραμέτρους των ψηφισμάτων και αποφάσεων των
Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας αναφορά σε συγκεκριμένα ψηφίσματα όπως το 1251 και το 2561.

Επίσης αναφέρθηκε στις συγκλίσεις που έχουν
επιτευχθεί , στο έγγραφο του ΓΓ του ΟΗΕ που
κατατέθηκε στο Κραν Μοντανά και στις παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αφού η
Κύπρος είναι κράτος μέλος της ΕΕ.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έθεσε επίσης και το
θέμα των ΜΟΕ όπως η πρότασή του για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου. Προτείνει όπως
η περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου να τεθεί υπό
τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και να δοθεί
η δυνατότητα επιστροφής των νόμιμων κατοίκων
της. Το αεροδρόμιο της Τύμπου να λειτουργεί υπό
τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και το λιμάνι
Αμμοχώστου κάτω από την παράγραφο 10 του
Πρωτοκόλλου ώστε να αρθεί το επιχείρημα της
απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων
Όσον αφορά τα ενεργειακά ο Ν. Αναστασιάδης
προτείνει τη δημιουργία ξεχωριστού λογαριασμού
για τους υδρογονάνθρακες με συγκεκριμένο πο-

σοστό εσόδων για τους Τ/κ οι οποίοι θα μπορούν
να αποσύρουν χρήματα εφόσον η Τουρκία δεν
θα αμφισβητεί την ΑΟΖ κατά 40%, αμφισβητώντας ανάλογα τα συμφέροντα των Ε/κ και των
Τ/κ. Τέλος η πρόταση διαλαμβάνει και την ελεύθερη πρόσβαση για τα υπό κυπριακή σημαία
πλοία στα τουρκικά λιμάνια.
Σημείωσε ακόμη συγκεκριμένα γεγονότα που
προκαλούν ανησυχία όπως η πρόσφατη απόφαση του «ανωτάτου δικαστηρίου» στα κατεχόμενα για τη διδαχή του κορανίου και την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, επισημαίνοντας πως η Άγκυρα θεωρεί
τους Τουρκοκύπριους ως υποτελείς.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ενημέρωσε σχετικά
τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τα διαμειφθέντα κατά τη συνάντησή του με τον κ. Γκουτέρες.
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Ειδήσεις σε 2’
Μέτρα για
εκδρομικούς χώρους
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση
σε εκδρομικούς και κατασκηνωτικούς χώρους, μονοπάτια
της φύσης και/ή άλλους παρόμοιους χώρους. Κλειστά είναι
επίσης, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης καθώς και οι Βοτανικοί
Κήποι, όπως επίσης και ο ξενώνας στον Σταυρό της Ψώκας.
Επιτρέπεται η πρόσβαση σε
πάρκα, μόνο για σκοπούς φυσικής άσκησης ή ατομικής
άθλησης και μόνο δύο πρόσωπα ανά ομάδα, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων.
Στις περιπτώσεις που τα άτομα
προέρχονται από περισσότερες από μία οικογένειες τότε είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας.
Τα πιο πάνω ισχύουν από την
26η Απριλίου 2021 και ώρα
05:00 μέχρι την 9η Μαΐου 2021
και ώρα 23:59.

Εμβολιασμοί
Η Πύλη Εμβολιασμού άνοιοξε
την Τρίτη και για μικρότερες
ηλικίες και συγκεκριμένα και για
τις ηλικίες κάτω των 40, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Υπουργείου Υγείας.
"Στο πλαίσιο της συνέχισης του
Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού
κατά της COVID-19 και στοχεύοντας στην ταχύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, το Υπουργείο Υγείας
επιταχύνει ρυθμό, έτσι ώστε
μέχρι τις αρχές Μαΐου να χορηγηθεί τουλάχιστον η 1η δόση
του εμβολίου στα άτομα ηλικίας
40 ετών", αναφέρει η ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, από τις 27 μέχρι
και σήμερα 29 Απριλίου, η
Πύλη Εμβολιασμού θα είναι
διαθέσιμη.
Η Πύλη Εμβολιασμού θα είναι
προσβάσιμη τις πιο πάνω ημερομηνίες και ώρες μόνο για τις
ηλικίες που αναφέρονται στην
κάθε περίπτωση και όχι για
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι
εμβολιασμοί θα γίνονται με τα
διαθέσιμα αδειδοτημένα εμβόλια στα Κέντρα Εμβολιασμού
που λειτουργούν σε όλες τις
Επαρχίες.

Νέα Μέτρα

Τα νέα μέτρα της Μεγάλης εβδομάδας, το Διάταγμα του Υπ. Υγείας

Η μετάβαση στις λειτουργίες της Μεγάλης Βδομάδας από την 26η Απριλίου
2021 έως τις 2 Μαΐου 2021, εξαιρείται
της υποχρέωσης για αποστολή μηνύματος SMS αναφέρεται σε διάταγμα, που
εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας.
Σημειώνεται, ότι, την ευθύνη για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος
Κανονισμού έχει το πρόσωπο ή πρόσωπα τα οποία με βάση το εσωτερικό
θεσμικό πλαίσιο της θρησκείας και/ή δόγματος είναι υπεύθυνα του συγκεκριμένου χώρου λατρείας.
Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των
κολυμβητηρίων, εξαιρουμένης της χρήσης από πρόσωπα με αναπηρίες για θεραπευτική άσκηση, καθώς και για προπονήσεις μέχρι δύο προσώπων,

συμπεριλαμβανομένου του προπονητή.
Το διάταγμα αναφέρει ότι εργαζόμενοι,
οι οποίοι έχουν την ευθύνη φροντίδας
παιδιών που φοιτούν σε προδημοτικές
και νηπιαγωγεία ή τους παρέχεται φροντίδα σε βρεφοκομικούς σταθμούς, παιδικές λέσχες και Κέντρα Προστασίας και
Απασχόλησης Παιδιών ή/και έχουν την
φροντίδα παιδιών με αναπηρία, υποβάλλουν, για αξιολόγηση, αίτημα προς τον
οικείο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας τους
για εξ’ αποστάσεως εργασία.
Νοείται, σημειώνεται ότι, μόνο ένας εκ
των δύο γονέων/κηδεμόνων μπορεί να
αιτηθεί την εν λόγω άδεια, ανά πάσα στιγμή, με προτεραιότητα χορήγησης της
εν λόγω άδειας στον γονέα/κηδεμόνα
που δεν εργάζεται σε Ουσιώδη Υπηρε-

Αυξήθηκε ο Δείκτης Οικ. Συγκυρίας τον Απρίλιο

Περαιτέρω βελτίωση σημείωσε το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο τον Απρίλιο
του 2021 με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 9,2
μονάδες σε σύγκριση με τον Μάρτιο.
Ωστόσο όπως σημειώνεται στο δελτίο
του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του
Πανεπιστημίου Κύπρου, οι Έρευνες
Απριλίου είχαν ολοκληρωθεί πριν από
την ανακοίνωση των νέων περιοριστικών μέτρων για αναχαίτιση της πανδημίας COVID-19 στις 23 Απριλίου.
Όπως αναφέρεται, η σημαντική αύξηση
του ΔΟΣ, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα,
προήλθε κυρίως από ανάκαμψη της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες και δευτερευόντως από άνοδο του

οικονομικού κλίματος στο λιανικό εμπόριο, στη μεταποίηση και ανάμεσα στους
καταναλωτές.
Στο λιανικό εμπόριο το κλίμα καλυτέρευσε κυρίως λόγω πιο αισιόδοξων εκτιμήσεων για τις πωλήσεις του επόμενου
τριμήνου. Στη μεταποίηση το κλίμα βελτιώθηκε ως αποτέλεσμα λιγότερο αρνητικών αξιολογήσεων για τις τρέχουσες
παραγγελίες και λιγότερο απαισιόδοξων
εκτιμήσεων για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου. Το κλίμα στις κατασκευές υποχώρησε οριακά, αφού οι επιχειρήσεις αναθεώρησαν προς τα κάτω
τις προσδοκίες για τον αριθμό των εργαζομένων τους.
Τον Απρίλιο η καταναλωτική εμπιστοσύνη ενδυναμώθηκε περαιτέρω. Οι καταναλωτές αξιολόγησαν λιγότερο δυσμενώς την πρόσφατη οικονομική
κατάσταση των νοικοκυριών τους, αναθεώρησαν προς τα πάνω τις προσδοκίες τους για τη μελλοντική οικονομική
κατάσταση της Κύπρου και εμφανίστηκαν λιγότερο επιφυλακτικοί σχετικά με
μελλοντικές δαπάνες για μεγάλες αγορές.

σία,».
Επίσης, τηρουμένων των κατευθυντήριων οδηγιών του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και του Υπουργείου
Υγείας, επιτρέπεται η λειτουργία των
υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων
για ατομικές προπονήσεις και αγώνες
ατομικών αθλημάτων, χωρίς την παρουσία θεατών.
Πτήσεις
Το Διάταγμα προσθέτει ότι πρόσωπα
που εισέρχονται στη Δημοκρατία, τα
οποία κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό
εμβολιασμού για την ασθένεια του
COVID-19 από τη Δημοκρατία και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων,
αναλόγως του εμβολίου που τους έχει
χορηγηθεί, ο καθορισμένος υπό το
Υπουργείο Υγείας, αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου στη
Δημοκρατία, από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την
ασθένεια του COVID-19, καθώς και από
την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό.
Επίσης, πρόσωπα που εισέρχονται στη
Δημοκρατία, τα οποία κατέχουν έγκυρο
πιστοποιητικό εμβολιασμού για την
ασθένεια του COVID-19 από το Κράτος
του Ισραήλ και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν της ολοκλήρωσης των
απαιτούμενων δόσεων, αναλόγως του
εμβολίου, που τους έχει χορηγηθεί, ο καθορισμένος υπό το Υπουργείο Υγείας,
αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης

της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς
εισόδου στη Δημοκρατία, από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την ασθένεια του COVID-19,
καθώς και από την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό,
Σημειώνεται ότι από την 1η Μαΐου 2021,
πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία, τα οποία κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού για την ασθένεια
του COVID-19 από το Ηνωμένο Βασίλειο
και νοουμένου ότι έχει παρέλθει, κατόπιν
της ολοκλήρωσης των απαιτούμενων δόσεων, αναλόγως του εμβολίου που τους
έχει χορηγηθεί, ο καθορισμένος από το
Υπουργείο Υγείας αριθμός ημερών μεταξύ της χορήγησης της τελευταίας δόσης και της ημερομηνίας ταξιδιού, εξαιρούνται, για σκοπούς εισόδου στη
Δημοκρατία από την υποχρέωση διενέργειας εργαστηριακής εξέτασης για την
ασθένεια του COVID-19, καθώς και από
την υποχρέωση για αυτοπεριορισμό.
Νοείται ότι, τα πρόσωπα που εμπίπτουν
στις πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού
οφείλουν να συμμορφωθούν στο ενδεχόμενο διενέργειας τυχαίας δειγματοληπτικής εξέτασης για την ασθένεια του
COVID-19 κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία, το κόστος της οποίας καλύπτει
το Κράτος και για πρόσωπα, τα οποία
διαγιγνώσκονται θετικά στην ασθένεια
του COVID-19 ακολουθείται το ιατρικό
πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας».

Καταβολή συντάξεων και επιδομάτων ενόψει του Πάσχα

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει
ότι ενόψει των γιορτών του Πάσχα, έχει
ολοκληρωθεί η καταβολή συγκεκριμένων επιδομάτων.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, tο
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα έχει καταβληθεί στις 16/04/2021, οι μηνιαίες ειδικές συντάξεις και παροχές στους επωφελούμενους
από
το
Ταμείο
Ανακουφίσεως Παθόντων, περιλαμβανομένου του Πασχαλινού Επιδόματος
που τους αφορά, έχουν καταβληθεί στις
20/04/2021, και τα μηνιαία επιδόματα
που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνι-

κής Ενσωμάτωσης Ατόμων με αναπηρίας έχουν καταβληθεί στις 22/04/2021.
Επίσης, όλες οι μηνιαίες συντάξεις του
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η
κοινωνική σύνταξη, ως επίσης και η Ειδική Αύξηση της Θεσμοθετημένης Σύνταξης για Πολεμιστές, Αιχμαλώτους Πολέμου και Παθόντες του 1974 έχουν
καταβληθεί στις 23/04/2021, το Επίδομα
σε Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα (μικρή επιταγή) και το Πασχαλινό
Επίδομα για Χαμηλοσυνταξιούχους καθώς και η χορηγία σε Βετεράνους και
Χήρες Βετεράνων Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχουν καταβληθεί στις 23/04/2021.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, το Τιμητικό
Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας έχει καταβληθεί στις 26/04/2021, την Μεγάλη Τετάρτη, 28/04/2021 καταβάλλεται στους
λογαριασμούς των δικαιούχων το Επίδομα Τέκνου και το Επίδομα Μονογονεϊκής. Προστίθεται ότι το Επίδομα Τέκνου για δικαιούχους που λαμβάνουν το
εν λόγω επίδομα σε μία ετήσια δόση,
δηλαδή οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά,
θα καταβληθεί μετά το Πάσχα.
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Νέα μέτρα

Έρχεται σταδιακά η απελευθέρωση μετακινήσεων

Η 3η Μαΐου, που θα σηματοδοτήσει το
άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς
χώρους μετά από σχεδόν έξι μήνες lockdown και η 15η Μαΐου – ημέρα ορόσημο
για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού,
είναι οι επικρατέστερες ημερομηνίες για
την κατάργηση των SMS για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις. Οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένονται εντός
των επόμενων ημερών.
«Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του
Μαΐου θα καταργηθούν τα sms στο
13033» δήλωσε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Άκης Σκέρτσος.

Άλλωσε, την πλήρη κατάργηση των μετακινήσεων με SMS σύντομα προανήγγειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.
«Με δεδομένο ότι από την προσεχή Δευτέρα ανοίγει και η εστίαση για την οποία
δε θα χρειάζονται sms, είμαστε πλέον
πολύ κοντά στο να αποτελέσουν τα sms
παρελθόν», είπε ο κ. Πιερρακάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1, προσθέτοντας πως
το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό, θα ανακοινωθεί από τους αρμόδιους τις επόμενες μέρες.
Για την προσεχή Δευτέρα, με το άνοιγμα
της εστίασης, προανήγγειλε και το άνοι-

Βραβείο Τουρισμού

γμα των διαδημοτικών μετακινήσεων η
κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία
Πελώνη με φόντο τους ισχύοντες περιορισμούς εν μέσω Μεγάλης Εβδομάδας.
Σημειώνεται ότι προς το παρόν η διαδημοτική μετακίνηση επιτρέπεται μόνο το
Σαββατοκύρικο. Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση μετακινήσεων το βράδυ, μέχρι
και την Κυριακή του Πάσχα η κυκλοφορία επιτρέπεται έως τις 22:00, ενώ από
τη Δευτέρα 3 Μαΐου όταν ανοίγει η
εστίαση η νυχτερινή κυκλοφορία θα επιτρέπεται έως τις 23:00.
Παράλληλα, από τις 15 Μαΐου όταν ξεκινήσει και επισήμως η τουριστική σεζόν,
θα επιτραπούν και πάλι οι υπερτοπικές
μετακινήσεις.
Στο ζήτημα αναφέρθηκε τη Μ. Δευτέρα,
και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης
Σταμπουλίδης ο οποίος σε συνέντευξή
του στον ΑΝΤ1 υπογράμμισε -μεταξύ άλλων- ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα
επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις, ενώ οι πολίτες θα πηγαίνουν στα
καταστήματα της εστίασης δίχως SMS.
Όπως επεσήμανε, εάν το επιτρέψουν τα
επιδημιολογκά δεδομένα, οι ειδικοί θα

εισηγηθούν περαιτέρω χαλάρωση.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ανάπτυξης
Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε πως το
SMS δεν έχει έρθει η ώρα να καταργηθεί
στις μετακινήσεις και πως θα μπορούσε
αυτό (σ.σ. το SMS) να καταργηθεί τις
επόμενες ημέρες αν επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί.
Παράλληλα, υπογράμμισε πως όταν
ανοίξει ο τουρισμός ο στόχος είναι να
μην υπάρχει το SMS αλλά εξαρτάται και
από τους εμβολιασμούς.
Τις βασικές ημερομηνίες επανέλαβε για
ακόμη μια φορά και η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, κατά
τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών
συντακτών κάνοντας λόγο για τρεις βασικούς σταθμούς:
-Επαναλειτουργία της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους την Δευτέρα 3 Μαΐου.
-Επαναλειτουργία Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων την Δευτέρα 10
Μαΐου.
-Άνοιγμα του Τουρισμού και απελευθέρωση υπερτοπικών μετακινήσεων το
Σάββατο 15 Μαΐου.

Οικονομικό Βοήθημα

Η Ελλάδα βραβεύθηκε ως παγκόσμιο παρά- Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για ανέργους
προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την
δειγμα ασφαλούς ανοίγματος του τουρισμού
Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021.

Το βραβείο «Global Champion Award for
COVID-19 Crisis Management» απένειμε στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTCC).
Πρόκειται για μια κορυφαία διεθνή διάκριση, με ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξη της Ελλάδας ως παγκόσμιο παράδειγμα ασφαλούς ανοίγματος του
τουρισμού.
Το βραβείο παρέλαβε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, σε ειδική εκδήλωση, στο πλαίσιο των εργασιών του
ετήσιου οικουμενικού συνεδρίου του
WTCC, το οποίο φέτος διοργανώνεται
στο Κανκούν του Μεξικού.
Σχολιάζοντας τη βράβευση της Ελλάδας
από το WTCC, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε
τα εξής: «Νιώθω μεγάλη τιμή γι’ αυτή την
εξαιρετική -και εξαιρετικά ουσιαστική- διάκριση για την Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και

Τουρισμού διότι μου προσφέρει την ευκαιρία, υπό την ιδιότητά μου ως Υπουργού Τουρισμού, να δεχτώ αυτό το βραβείο εκ μέρους της Ελληνικής
Κυβέρνησης, εκ μέρους ολόκληρης της
πατρίδας μου.
Με το ‘Global Champion Award for
COVID-19 Crisis Management’ βραβεύεται ολόκληρος ο ελληνικός τουριστικός
κλάδος. Το WTCC αναγνωρίζει την προσπάθεια -την υπερπροσπάθεια καλύτερα- με την οποίαν οι εργαζόμενοι, οι
επιχειρηματίες και όλοι όσοι εμπλέκονται
στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών.
Πετύχαμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε ζωντανό το εθνικό τουριστικό προϊόν κατά
τη διάρκεια μιας πρωτοφανώς δύσκολης
περιόδου. Και ταυτόχρονα πετύχαμε να
κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο,
αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η υγειονομική ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί.
Και η ασφάλεια μπορεί με τη σειρά της
να καταστήσει εφικτά τα ταξίδια, ακόμη
και υπό συνθήκες πολιορκίας από την
πανδημία.
Με τη βράβευση αυτή επισφραγίζεται ότι
το ‘brand name Ελλάδα’ δεν έχει αναδειχθεί τυχαία σε συνώνυμο της ασφάλειας
και των ξέγνοιαστων διακοπών».

Νέο πρόγραμμα για την επιχορήγηση
νέων επιχειρήσεων που αφορά ανέργους ηλικίας 18-29 ετών και ιδιαίτερα γυναίκες θέτει σε εφαρμογή ο ΟΑΕΔ, με
την υποβολή των αιτήσεων να ξεκινά
στις 10 Μαΐου.
Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο
ΟΑΕΔ, τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και
ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το
νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης
νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας
18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».
Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της
δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με
έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των
δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες. Η

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη
δραστηριότητας στη ΔΟΥ
2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του
α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του
β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ,
που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην
οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων
στην
διεύθυνση
https://www.ependyseis.gr
Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000.
Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του Οργανισμού
www.oaed.gr.

Φυλάκιση για
κορωνοπάρτι
Με έξι μήνες φυλάκισης με
αναστολή τιμωρήθηκαν οι δύο
νεαροί από τον Βόλο που διοργάνωσαν «κορωνοπάρτι» το
βράδυ της Κυριακής.
Την ποινή επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου ενώ οι δύο νεαροί
κατηγορήθηκαν
για
παραβίαση μέτρων πρόληψης
ασθενειών και ηχορύπανση. Τα
αυτοκίνητα που τους είχε κατασχέσει η αστυνομία τους επιστράφηκαν, σύμφωνα με το
ertnews.gr.
Από την ακροαματική διαδικασία, αλλά και από τους συνηγόρους υπεράσπισης των δυο
νεαρών, 20 και 22 ετών, δηλώθηκε η μεταμέλεια και η δημόσια συγνώμη για την αναστάτωση και για τον κίνδυνο στον
οποίο εξέθεσαν εαυτόν και αλλήλους με τον συνωστισμό
που προκάλεσαν και με την εν
γένει καταστρατήγηση των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της πανδημίας.

Μένιος Φουρθιώτης
Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης
Τετάρτης ο Μένιος Φουρθιώτης,
ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος
με σοβαρές κατηγορίες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο
παρουσιαστής βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για ηθική
αυτουργία σε έκρηξη και νόμο
περί όπλων ενώ οι άλλοι δύο
συλληφθέντες – παλιοί γνώριμοι
της αστυνομίας- βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για
εγκληματική οργάνωση, σύσταση και συμμορία.
Το μεσημέρι της Μ. Τετάρτης οι
Αρχές εντόπισαν το ποσό των
31.000 ευρώ στα σπίτια των δύο
ποινικών, που συνελήφθησαν
μαζί με τον γνωστό παρουσιαστεί, ερευνούν από πού προέρχεται αυτό το ποσό και αν
μπορεί να έχει οποιαδήποτε
σχέση με την υπόθεση και τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί
Πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν επίσης πως στο παρελθόν ο παρουσιαστής είχε χρησιμοποιήσει ως σεκιούριτι τους
δύο ποινικούς..
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«Όχι στη διχοτόμηση»
Διαδήλωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

Χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι σε μια ταυτόχρονη πορεία υπέρ
της επανένωσης του τόπου μας, φώναξαν υπέρ της λύσης του Κυπριακού
στην βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας στους δρόμους της
ελεύθερης και κατεχόμενης Λευκωσίας.
Παιδιά, έφηβοι, νέοι, ηλικιωμένοι ένωσαν τις φωνές τους σε μια απέλπιδα
προσπάθεια όπως ανέφεραν στο politis.com.cy να υπάρξει λύση του Κυπριακού και να μην οδηγηθεί η Κύπρος
σε διχοτόμηση.
Με περιορισμένες ελπίδες κατήλθαν
στην μαζική πορεία οι Ελληνοκύπριοι,
αφού όπως δήλωσαν η στάση που
κρατούν Τουρκία και Ερσίν Τατάρ, οι
οποίοι προβάλουν τα δύο κράτη ως
λύση δεν τους αφήνουν να νιώσουν
αίσθημα αισιοδοξίας. Από την άλλη αρ-

κετοί θεωρούν πως μετά το ναυάγιο
του Κραν Μοντανά, χάθηκε πολύ έδαφος κυρίως από την ελληνοκυπριακή
πλευρά με τους χειρισμούς του Προέδρου Αναστασιάδη να τους αφήνουν
δυσαρεστημένους.
Το κοινό σύνθημα των διαδηλωτών
ήταν «Η Ειρήνη στην Κύπρο δεν θα
εμποδιστεί / Kibris’ ta baris engellenemez» και βασικό αίτημα τους επανένωση του νησιού και την καθιέρωση
μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα μεταξύ των
δύο κοινοτήτων, ενώ της πορεία υποστήριξαν 113 ομάδες πολιτών αλλά και
,κινήματα, κόμματα, οργανώσεις. Συγκινητική η στιγμή που η δικοινοτική
χορωδία τραγούδησε το τραγούδι της
Νεσιέ Γιασίν σε μουσική Μάριου Τόκα
«Η δική μου η πατρίδα έχει μοιραστεί

στα δύο…» Να σημειωθεί ότι την πορεία κάλυψαν γερμανικά, γαλλικά και
άλλα διεθνή ΜΜΕ.
Στην εκδήλωση στην κατεχόμενη Λευκωσία παρευρέθηκε και ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί.
Κοινή Δήλωση Ελληνοκυπριακών
και Τουρκοκυπριακών πολιτικών
κομμάτων και ομάδων:
«Ενώνουμε δυνάμεις για μια ομοσπονδιακή λύση»
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την
επικείμενη άτυπη συνάντηση 5 + ΟΗΕ
για την Κύπρο, τα πολιτικά κόμματα
και οι ομάδες μας ενώνουν τις δυνάμεις
τους για την επανένωση της χώρας
μας. Από αυτή την άποψη, υψώνουμε
τις φωνές μας για τα επείγοντα πολιτικά βήματα που πρέπει να λάβουν οι

ηγέτες ενόψει της άτυπης συνάντησης
5 +UN στη Γενεύη. Ταυτόχρονα προσβλέπουμε να εργαστούμε πιο σκληρά
μέσα στην κοινωνία, προκειμένου να
εμπνεύσουμε περισσότερους Κύπριους να αγκαλιάσουν το όραμα μας.
Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ενόψει της
συνάντησης στη Γενεύη, οι δύο ηγέτες
και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει
να συμμετάσχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο, με όραμα και δέσμευση για την υπέρτατη αιτία που είναι η επανένωση της χώρας μας.
Επιπροσθέτως, οι πλευρές πρέπει να
συμμετάσχουν σε έναν ειλικρινή διάλογο με στόχο την πρόωρη επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων
για
την
ολοκληρωμένη
διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος στη συμφωνία. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές και να
προσανατολιστούν με την έννοια του
επείγοντος χαρακτήρα.
Ο στόχος αυτός είναι ευέλικτος υπό
τον όρο ότι η διαδικασία βασίζεται στις
συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν από τις
δύο πλευρές, την Κοινή Διακήρυξη των
δύο ηγετών (11 Φεβρουαρίου 2014)
και το Πλαίσιο Γκουτέρες (30 Ιουνίου
2017), καθώς περιγράφει τη δήλωση
του ΟΗΕ μετά την άτυπη συνάντηση
στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου 2019.
Η επανεξέταση των ήδη συμφωνηθέντων ζητημάτων θα περιπλέξει μόνο
και θα καθυστερήσει τον διάλογο.
Ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η
επίτευξη στρατηγικής πολιτικής συμφωνίας για μια διζωνική και δικοινοτική
ομοσπονδιακή λύση με πολιτική ισότητα, σε πλήρη ευθυγράμμιση με όλες

τις σχετικές αποφάσεις και παραμέτρους του ΟΗΕ.
Συμμεριζόμαστε την αξιολόγηση του
Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ ότι το
status quo δεν είναι στατικό και ότι η
διαιώνισή του οδηγεί σε κλιμάκωση
των εννοιολογικών συνεπειών, επιζήμια για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης,
ασφάλειας και ευημερίας στην Κύπρο.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ολοκληρωμένη διευθέτηση του Κυπριακού προβλήματος θα ωφελήσει την ευρύτερη
περιοχή σε όρους σταθερότητας και
ασφάλειας.
Με την ευκαιρία επαναλαμβάνουμε την
έκκληση μας προς τους ιθύνοντες να
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα και να
ομαλοποιήσουν την κίνηση στις διελεύσεις με τα σχετικά υγειονομικά μέτρα. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι δύο
πλευρές θα πρέπει να εργαστούν
ακόμη περισσότερο για την καταπολέμηση όλων των κοινών προκλήσεων
που σχετίζονται με την πανδημία από
πλευράς συνεργασίας και αλληλεγγύης.
Τα κόμματα και οι ομάδες μας παραμένουν δεσμευμένοι να υποστηρίξουν
όλες τις προσπάθειες που αποβλέπουν στην προετοιμασία και στις δύο
κοινότητες για την ομοσπονδιακή
λύση. Προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους ανθρώπους μας και την
κοινωνία των πολιτών να στηρίξουν και
να παρακολουθήσουν τις Κοινές κινητοποιήσεις με στόχο να τονίσουν την
ανάγκη επανένωσης του νησιού που
πραγματοποιείται σήμερα στο κέντρο
της Λευκωσίας.

11 | Πέμπτη 29 Aπριλίου 2021

12 | Πέμπτη 29 Απριλίου 2021

Μάλι

ΗΠΑ

Νεκροί 26 τζιχαντιστές μετά από επιχείρηση γαλλικών δυνάμεων

Ο Τζο Μπάιντεν αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μαλί ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι 26 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν στο κεντρικό τμήμα της χώρας
στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν από κοινού με τα στρατεύματα της
αντιτζιχαντιστικής αποστολής Barkhane
της Γαλλίας.
Σύμφωνα με ανακοινωθέν του αρχηγού
του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας
του Μαλί, επιχείρηση αναγνώρισης επέτρεψε να εντοπιστεί "ομάδα τρομοκρατών" που ευθυνόταν για μια "ενέδρα" το
Σάββατο στον τομέα Νιονό (κεντρικά). Ο
στρατός δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια,
ούτε κάποιον απολογισμό, για την ενέδρα αυτή. Το πρωί της Δευτέρας, η
ομάδα "που ευθυνόταν για την επίθεση"
έγινε "στόχος κοινής επιχείρησης των δυνάμεων του Μαλί και της Μπαρχάν στον
τομέα Αλατονά", περίπου 75 χιλιόμετρα
από τα σύνορα με τη Μαυριτανία, σύμφωνα με το επιτελείο.
"Μετά την εκκαθαριστική επιχείρηση στη
ζώνη" αυτή, ο προσωρινός απολογισμός

που έδωσε το επιτελείο κάνει λόγο "26
τρομοκράτες εξουδετερωμένους, δύο
φορτηγάκια κατεστραμμένα, ένα φορτηγάκι ανακτημένο και μεγάλη ποσότητα
όπλων του εχθρού κατασχεμένη", συνεχίζει το ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου, στο οποίο διευκρινίζεται ότι δεν
καταγράφηκε "καμία απώλεια" ούτε κάποιος "τραυματισμός" στις τάξεις των "φίλιων" δυνάμεων.
Από το 2012, το Μαλί είναι αντιμέτωπο
με εξάπλωση της δράσης τζιχαντιστών
που εφορμούν από τον βορρά, έχει βυθιστεί σε κρίση ασφαλείας που πλήττει
ως και το κεντρικό τμήμα της επικράτειας. Η βία έχει επίσης εξαπλωθεί σε
γειτονικά κράτη, στην Μπουρκίνα Φάσο
και στον Νίγηρα. Στα βίαια επεισόδια σε επιθέσεις τζιχαντιστών, συγκρούσεις
μεταξύ φυλών κ.λπ. - έχουν χάσει τη ζωή
τους χιλιάδες άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί,
παρά την παρουσία δυνάμεων του ΟΗΕ,
της Γαλλίας και αφρικανικών χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν,
γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία που με ανακοίνωσή του
το περασμένο Σάββατο 24 Απριλίου αναγνωρίζει ξεκάθαρα την Αρμενική Γενοκτονία.
"Κάθε χρόνο αυτήν την ημέρα, θυμόμαστε τις ζωές όλων εκείνων που πέθαναν
στη γενοκτονία των Αρμενίων κατά τη
διάρκεια της περιόδου της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας και δεσμευόμαστε να
αποτρέψουμε ξανά μια τέτοια θηριωδία",
τονίζει αρχικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
"Ξεκινώντας στις 24 Απριλίου 1915, στην
Κωνσταντινούπολη με τη σύλληψη Αρμενίων διανοουμένων και ηγετών της κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη από τις
οθωμανικές αρχές, ενάμισι εκατομμύριο
Αρμένιοι απελάθηκαν, σφαγιάστηκαν ή
οδηγήθηκαν στον θάνατο σε μια εκστρατεία εξόντωσης. Τιμούμε τα θύματα της
Meds Yeghern (σ.σ.: το "Μέγα Κακό" στα
αρμενικά), έτσι ώστε οι φρικαλεότητες
που συνέβησαν να μην ξεχαστούν ποτέ
από την ιστορία. Και θυμόμαστε ώστε
να παραμείνουμε πάντα σε εγρήγορση

ενάντια στην καταστροφική επίδραση
του μίσους σε όλες τις μορφές του", προσθέτει.
"Από αυτούς που επέζησαν, οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να βρουν νέα
σπίτια και νέες ζωές σε όλο τον κόσμο,
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων
Πολιτειών. Με δύναμη και ανθεκτικότητα,
ο αρμενικός λαός επέζησε και ανοικοδόμησε την κοινότητά του. Εδώ και τόσες
δεκαετίες οι Αρμένιοι μετανάστες έχουν
εμπλουτίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες με
αμέτρητους τρόπους, αλλά δεν έχουν ξεχάσει ποτέ την τραγική ιστορία που
έφερε τόσο πολλούς από τους προγόνους τους στις ακτές μας. Τιμούμε την
ιστορία τους. Καταλαβαίνουμε τον πόνο
τους. Επιβεβαιώνουμε την ιστορία. Το
κάνουμε αυτό όχι για να κατηγορήσουμε,
αλλά για να διασφαλίσουμε ότι αυτό που
συνέβη δεν θα επαναληφθεί ποτέ".
"Ο αμερικανικός λαός τιμά όλους εκείνους τους Αρμένιους που χάθηκαν στη
γενοκτονία που έγινε 106 χρόνια πριν",
καταλήγει ο Μπάιντεν.

Κομισιόν
AstraZeneca
Η Επίτροπος για θέματα υγείας
Στελλα Κυριακίδου ανακοίνωσε
επίσημα ότι η Κομισιόν και τα
Κράτη Μέλη αποφάσισαν να κινήσουν νομική διαδικασία κατά
της εταιρείας AstraZeneca.
Συγκεκριμένα με ανάρτησή της
η Επίτροπος αναφέρει ότι "η
προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε τις παραδόσεις εμβολίων ώστε να προστατεύσουμε την ΕΕ. Για αυτό το λόγο
η Κομισιόν και τα Κράτη Μέλη
αποφάσισαν από κοινού να εκκινήσουν νομική προσφυγή
κατά της AstraZeneca. Κάθε
δόση εμβολίου μετράει, κάθε
εμβόλιο σώζει ζωές", δήλωσε η
Επίτροπος.
Η AstraZeneca εξέφρασε τη
λύπη της για την απόφαση της
Κομισιόν και προτίθεται να υπερασπιστεί τον εαυτό της στο δικαστήριο, αφήνοντας ωστόσο
ανοιχτή την πόρτα και σε περαιτέρω συνομιλίες, σύμφωνα
με γραπτή ανακοίνωση που
έδωσε στη δημοσιότητα, μετά
την ανακοίνωση τη Κομισιόν.
Συγκεκριμένα σε γραπτή δήλωση που εξέδωσε η εταιρεία
αναφέρει ότι, "η AstraZeneca
εκφράζει τη λύπη της για την
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει νομικά μέτρα
σχετικά με την προμήθεια εμβολίων COVID-19."
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 1000 – 1204 Tα πτωχοπροδρομικά ποιήματα
Του Δρα ΚΥΠΡΟΥ
ΤΟΦΑΛΛΗ
ΜΕΡΟΣ 3ο
ν θέλουμε να γνωρίσουμε τα ήθη και τα
έθιμα και τη γλώσσα
του λαού της Κωνσταντινούπολης κατά τον 12ο αιώνα, τα
«Πτωχοπροδρομικά
Ποιήματα» μας παρουσιάζουν μια
πολύ αντικειμενική εικόνα της εποχής εκείνης.
Δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι τα ποιήματα αυτά
ανήκουν στον Θεόδωρο Πρόδρομο, έναν αυλικό,
ποιητή και συγγραφέα που έζησε κατά τον 12ο
αιώνα. Τα ποιήματα διακατέχονται από μια λαϊκότερη γλώσσα αν συγκριθούν με το «Έπος του
Διγενή Ακρίτα».
Συγκρίνοντας το περιεχόμενο των Ποιημάτων με
εκείνο του Έπους του Διγενή Ακρίτα, ο Δημαράς
γράφει: «Ο Διγενής πολεμάει κι ερωτεύεται στους
κάμπους και τα βουνά της Ασίας. Οι ήρωες των
μυθιστορημάτων γυρίζουν γύρω σε μυθικούς,
ιπποτικούς πύργους. Ο Φτωχοπρόδρομος γυρίζει
κάτω από το παλάτι του αυτοκράτορα στην Πόλη
ζητιανεύοντας την ελεημοσύνη του.» (Βλ. Κ. Θ.
Δημαρά: Ιστορία Νεοελλην. Λογοτεχνίας, σελ.
31).

A

Την άποψη ότι τα Ποιήματα τα έγραψε ο Θεόδωρος Πρόδρομος την υποστήριξε και ο Αδαμάντιος
Κοραής και εκτίμησε μάλιστα τη γλωσσική τους
αξία και έκδωσε δύο από τα ποιήματα στα «Άτακτά» του. Ο Λίνος Πολίτης αναφέρει ότι «σήμερα
παραδεχόμαστε πως είναι παρωδίες ή ποιήματα
γραμμένα «κατά ύφος» του Προδρόμου που
ήταν γνωστός ως ο κατ’ εξοχήν αιτητικός ποιητής»
(Βλ. Λ. Πολίτη: Πριν την Άλωσιν, σελ. 195).
Τα ποιήματα που σώζονται είναι έξι αλλά δύο
απ’ αυτά (το τρίτο και τέταρτο καθώς και το πέμπτο με το έκτο) είναι παραλλαγές του ίδιου ποιήματος. Τα ποιήματα είναι σατυρικά και ικετευτικά
και εκφράζουν θρηνολογίες. Όλα αποτελούνται
από δεκαπεντασύλλαβους ανομοιοκατάληκτους
στίχους. Ο Κ. Τρυπάνης τα θεωρεί ως «τα πιο
χτυπητά παραδείγματα της Βυζαντινής ‘ζητιάνικης
ποίησης’ που συνεχίστηκε και στα χρόνια της
δυναστείας των Παλαιολόγων» (Βλ. Κ.Α. Τρυπάνη: Μεσαιωνική και Νεότερη Ποίηση, σελ. 31).
Τόσο το «Έπος του Διγενή Ακρίτα» όσο και τα
«Πτωχοπροδρομικά Ποιήματα», είναι τα πιο παλαιά κείμενα που σώζονται και είναι γραμμένα
στην ομιλούμενη, τη λαϊκή γλώσσα της εποχής.
Σώθηκαν σε διάφορα χειρόγραφα και ένας από
τους πρώτους που ενδιαφέρθηκε για τα ποιήματα
ήταν ο Γάλλος συγγραφέας Λεγκράντ. Για το
γλωσσικό ενδιαφέρον των ποιημάτων ενδιαφέρθηκαν ο Κοραής, ο Γ. Ν. Χατζηδάκης, ο Φ. Κουκουλές και άλλοι. Παρόλο ότι τα ποιήματα αυτά
υστερούν κάπως λογοτεχνικά, έχουν όμως ένα
κοινωνικό μήνυμα, κρύβουν μια μεγάλη αλήθεια
στους στίχους τους.
Το Α’ ποίημα αποτελείται από 274 στίχους και
απευθύνεται στον αυτοκράτορα Ιωάννη Β’ (1118
– 43). Περιστρέφεται γύρω από τη φτώχεια του
Φτωχοπρόδρομου και τις καθημερινές γκρίνιες
της γυναίκας του, και καταλήγει πως αν ο αυτο-

κράτορας δεν ενδιαφερθεί να τον βοηθήσει τότε
θα πεθάνει από την πείνα. Στόχος του ποιητή είναι να διασκεδάσει τον αυτοκράτορα και να αποκτήσει την εύνοια του. Δίνουμε μερικούς χαρακτηριστικούς στίχους από τις γκρίνιες της
γυναίκας του που θεωρεί τον εαυτό της από καλό
σόι ενώ τον άντρα της από ταπεινή γενιά:
Συ είσαι πτωχοπρόδρομος, κ’ εγώ ήμην Μαντζουκίνη.
Καθέζεσαι εις το σπίτιν μου, και ενοίκιον ου
φροντίζεις,
τα μάρμαρα ηφανίσθησαν, ο πάτος συνεπτώθη,
τα κεραμύδια ελύθησαν, το στέγος εσαπρώθη,
οι τοίχοι καταπίπτουσιν, εξεχερσώθη ο κήπος....
Θύραν ουκ ήλλαξας ποτέ, σανίδιν ουκ ευψύχει,
ποτέ ουκ εξεκεράμωσας, ουδέ ανερράψω τοίχον,
ου τέκτοναν εκάλεσας, ίνα τον περιράψη,
ούτε καρφίν ηγόρασας, να εμπήξης εις σανίδιν......
Το Β΄ ποίημα αποτελείται από 117 στίχους και
απευθύνεται στον Σεβαστοκράτορα (ίσως το γιο
του αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄). Περιγράφει και
πάλι τη φτώχεια του, αναφέρεται ιδιαίτερα στις
δυσκολίες μιας πολυμελούς οικογένειας, για το
φαγητό, το ντύσιμο κλπ με απώτερο στόχο να
διασκεδάσει το νεαρό πρίγκιπα και να αποχτήσει
κάποια οικονομική στήριξη:
Ου θέλουν εις το σπίτι μου λινάριν και βαμβάκιν,
βαψίματα, ραψίματα, πετσώματα, πετσία,
αλεστικόν, φουρνιστικόν, βαλανικόν, σαπώνιν,
τριψιδογροπίπερον, κύμινο, καρναβάδιν,
μέλιν, οξείδιν, σύσγουρδον, άλας, αμανιτάριν;
Το Γ΄ ποίημα αποτελείται από 447 στίχους και
απευθύνεται στον αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνό (1143 – 80). Το ποίημα τιτλοφορείται:
«Κατά ηγουμένων» και ο συγγραφέας κάνει αυστηρή κριτική στον Μοναστικό βίο. Παρουσιάζεται σαν καλόγερος σ’ ένα μοναστήρι που διοικείται
πολύ άσχημα από δύο άθλιους ηγουμένους, πατέρα και γιο. Εκεί μας δίνει την αυστηρή ζωή που
περνάει ένας καλόγερος καθώς και την κακομεταχείριση από τους ανωτέρους ενώ οι ανώτεροι
(οι ηγούμενοι) ζούνε στη χλιδή:
Όταν εξέλθω γαρ μικρόν από της εκκλησίας,
αν ραθυμίσω πώποτε και λείψω από τον όρθρον,
ού φέρειν όλων δύναμαι τας προσταγάς εκείνων.
το πού ήτον εις τον θυμιατόν; ας βάλη μετανοίας.
το πού ήτον εις το κάθισμα; ψωμίν μηδέν τον
δώσουν.
πού ήτον εις τον εξάψαλμον; κρασίν μηδέν

τον δώσουν.
πού ήτον εις τον εσπερινόν; ας τον εκβάλουν
έξω......
Το Δ΄ ποίημα αποτελείται από 292 στίχους και
απευθύνεται στον αυτοκράτορα. Εδώ ο συγγραφέας μας παρουσιάζει το αιώνιο παράπονο του
«γραμματικού», του δασκάλου. Θα προτιμούσε,
μας λέει το ποίημα, να μάθαινε οποιαδήποτε άλλη
τέχνη, θα κέρδιζε πολύ περισσότερα και θα γλύτωνε από τη φτώχεια:

δεν μοιάζουν μεταξύ τους γιατί με το πέρασμα
των χρόνων και με τις διάφορες αντιγραφές, μερικοί άλλαζαν, πρόσθεταν ή αφαιρούσαν στίχους.
Ο Γ. Καλαματιανός αναφέρει ότι «ο Σπανέας
ήταν αγαπητό ανάγνωσμα των λαϊκών στρωμάτων και γι αυτό σώθηκε σε διάφορες παραλλαγές
και έγινε πρότυπο πολλών άλλων μεταγενέστερων ποιημάτων.» (Βλ. Γ. Καλαματιανού: Σύντομη
Ιστορία Νεοελλην. Λογοτεχνίας σελ. 22). Δίνουμε
πιο κάτω μερικές από τις «συμβουλές» όπως
παρουσιάζονται στο ποίημα:

Από μικρόθεν μ’ έλεγεν ο γέρων ο πατήρ μου:
Παιδίν μου, μάθε γράμματα, και ωσάν εσέναν
έχει.
Βλέπεις τον δείνα, τέκνον μου, πεζός περιεπάτει,
και τώρα διπλοεντέλινος, και παχυμουλαράτος.
Αυτός όταν εμάνθανεν, υπόδησιν ουκ είχεν,
και τώρα βλέπεις τον, φορεί τα μακρομύτικα
του.
Και έμαθον τα γραμματικά μετά πολλού του
κόπου.
Αφού δε τάχα γέγονα γραμματικός τεχνίτης,
επιθυμώ και το ψωμίν και του ψωμιού την μάναν.
υβρίζω τα γραμματικά, λέγω μετά δακρύων:
Ανάθεμαν τα γράμματα, Χριστέ, και οπού τα
θέλει!

Αγάπα τα στρατιωτικά, πάντοτε μάνθαινε τα.
Στρατιώται ήσαν όλοι σου και πάπποι και
προπάπποι,
Και σ΄όλον το γενολόγιν σου καλούς στρατιώτες είχε.
Και αν αγαπάς και γρηγορής, σύντομα να τα
μάθης.
Τεχνίτην έχεις μάστοραν, μόνον να τον προσέχεις.
Μην προλαμβάνη η γλώσσα σου ποτέ τον
λογισμόν σου
Πολλούς γαρ εκ συναρπαγής απώλεσεν η
γλώσσα,
Και δια τούτο πρόσεχε πρώτον καλά και σκόπει
Και τότε λάλει ολιγοστά και μεμελετημένα.

Ο Κ. Δημαράς γράφοντας για τα Πτωχοπροδρομικά Ποιήματα αναφέρει ότι: «Πίσω από τις κλάψες του Φτωχοπρόδρομου δεν υπάρχει μια ενιαία
πολιτισμική παράδοση που να τις αίρει ως στο
νόημα της τέχνης. Εδώ τονίζονται η ισχυρή φαντασία που επιτρέπει στον πεινασμένο να περιγράφει σπάταλα τα πολυτελή γεύματα στα οποία
δεν μετέχει, τις χαρές μιας πλούσιας ζωής που
δεν είναι η δική του.» (Βλ. Κ. Θ. Δημαρά: Ιστορία
Νεοελ. Λογοτεχνίας, σελ. 34).

Ένας άλλος Βυζαντινός λόγιος του 12ου αιώνα
ήταν και ο Μιχαήλ Γλυκάς που έγραψε χρονογραφία και θεολογικά έργα στην «επίσημη»
γλώσσα της εποχής. Στα 1159-1160 έγραψε το
ποίημα «Στίχοι γραμματικοί Μιχαήλ του Γλυκά»
στη λαϊκή γλώσσα.

Τα ποιήματα είναι αλήθεια, αποτελούν ένα «κατηγορώ» και μια καταδίκη. Μας παρουσιάζουν
την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση όπως επικρατούσε κατά τη δυναστεία των Κομνηνών, δηλαδή η αριστοκρατία να ζει στη χλιδή και οι πλατιές μάζες του λαού να ζούνε στην αθλιότητα. Ο
συγγραφέας των ποιημάτων είχε υπόψη του την
κοινωνική ανισότητα και αδικία που επικρατούσε
τόσο στον οικογενειακό βίο όσο και στα μοναστήρια.
Ο ΣΠΑΝΕΑΣ
Ένα άλλο ποίημα που γράφτηκε περίπου την ίδια
εποχή (στα μέσα του 12ου αιώνα) ήταν «Ο Σπανέας». Στο ποίημα αυτό (ο πραγματικός του τίτλος είναι: Διδασκαλία Παραινετική), ένας γεροντότερος, ίσως αυλικός, δίνει συμβουλές σε ένα
Σπανέα (Αμούστακο) νεαρό πρίγκιπα. Μερικοί
υποστήριξαν ότι συγγραφέας ίσως να ήταν ο Αλέξιος Κομνηνός, γιος του αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνού αλλά αυτό είναι αβέβαιο.
Το ποίημα σώζεται σε πολλά χειρόγραφα που

ΜΙΧΑΗΛ ΓΛΥΚΑΣ

Στο ποίημα αυτό απευθύνεται στον αυτοκράτορα
Μανουήλ Α’ Κομνηνό από τη φυλακή όπου τον
έβαλαν από τις «διαβολές» όπως λέει κάποιου
γείτονα . Το μοναδικό χειρόγραφο βρίσκεται στο
Παρίσι και πρωτοεκδόθηκε από τον ελληνιστή Αιμίλιο Λεγκράντ το 1880. Ο Γλυκάς εκφράζεται με
πόνο γιατί άδικα φυλακίστηκε και χρησιμοποιεί
λαϊκές παροιμίες για να δώσει έμφαση σ’ αυτά
που γράφει:
Ε, πόνος ο ημερινός, ε τσίκνα της εσπέρας,
Ε, μεσονύκτου θάνατος, ε της αυγής καρβούνιν!
Πόσα πανθάνω αγνοώ, πως εις Άδην ου
φθάνω,
Πως ακόμη ψυχοπαθώ και πως ου παραδίδω;
Ουδέν ακούεις ουρανέ; Και τι; Κωφός εγένου;
ουκ έμαθες τα ημέτερα; Και πώς απεκοιμήθεις;
Πώς ου πλαντάς, παράδοξον; Πώς ου χαλάς
και πίπτεις;
Πώς υπομένεις απορώ ταύτην την αδικίαν!
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:
ktofallis@gmail.com
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Εργατική Πρωτομαγιά

Η

1η του Μάη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
με τους ταξικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες σε ολόκληρο τον κόσμο σαν
σύμβολο πάλης και θυσίας για να αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο, να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής και οι όροι εργασίας, για να υπερασπιστούν και να κατακτηθούν κοινωνικά και
πολιτικά δικαιώματα.
«8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8
ώρες ψυχαγωγία!»
Με αυτό το σύνθημα να αντηχεί στους δρόμους
του Σικάγο την 1η του Μάη του 1886, οι εργάτες
απαίτησαν τα αυτονόητα δικαιώματα τους. Η μαζικότητα, η οργάνωση και η αποφασιστικότητα
τους δεν είχε προηγούμενο και έμελλε να αποτελέσει φάρο για όλους τους επόμενους αγώνες
της Παγκόσμιας Εργατικής Τάξης. Το 1889 η Σοσιαλιστική Διεθνής του Παρισιού κήρυξε την 1η
του Μάη ως Παγκόσμια Μέρα της Εργατιάς.
Η πρωτομαγιά του 1886
Το σαββατιάτικο εκείνο πρωινό της 1ης του Μάη
του 1886, οι εργάτες γέμισαν τους δρόμους του
Σικάγο και πορεύτηκαν μαζί, κρατώντας λευκές
σημαίες στα χέρια για να διαδηλώσουν ειρηνικά
την απαίτηση των δικαιωμάτων τους. Η αστυνομία και οι ειδικές δυνάμεις περίμεναν την ευκαιρία
τους να χτυπήσουν την πορεία και να επαναφέρουν την «τάξη». Οι εργάτες όμως, παρέμειναν
συνειδητοποιημένοι και συγκεντρωμένοι στο
στόχο, συνεχίζοντας τον ειρηνικό και μαζικότατο
τους αγώνα, κερδίζοντας καθημερινά όλο και περισσότερο κόσμο στο πλευρό τους.
Η απεργία της ημέρας εκείνης, ήταν μέρος της
κλιμάκωσης των συνεχών απεργιών και διαδηλώσεων από την έκρηξη των «ελεύθερων» σκλάβων, αυτών που δουλεύοντας 16 και 18 ώρες
την ημέρα για δεκάδες χρόνια, δημιούργησαν το
καπιταλιστικό «θαύμα». Το ξύπνημα του γίγαντα,
είχε θορυβήσει την αφρόκρεμα της καπιταλιστικής
μητρόπολης και πραγματικά την είχε τρομοκρατήσει.
Η αστική τάξη, δεν μπορούσε να επιτρέψει τη
συνέχεια και τη διαφαινόμενη επιτυχία του αγώνα
και διατυμπανίζει μέσω του τύπου ότι η εξεγέρσεις αυτές θα έφερναν «μείωση μισθών, φτώχεια
και κοινωνική υποβάθμιση του αμερικανικού εργάτη». Τίποτα όμως δεν πτοούσε τους εργάτες.
Η απεργία εξελίχθηκε ειρηνικά και συνεχίστηκε,
αγκαλιάζοντας τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής.
Την Δευτέρα, 3 του Μάη, οι εργάτες είχαν μαζευτεί
έξω από το εργοστάσιο «Μακκόρμικ» όπου με
εντολή της αστικής τάξης, προβοκάτορες έριξαν
βόμβα, τα σώματα ασφαλείας άνοιξαν πυρ σκοτώνοντας 24 ανθρώπους και συλλαμβάνοντας
άλλους εκατό.
Οι πρωτοστάτες της εξέγερσης, Πάρσονς, Ένγκελ, Φίσερ και Σπάις, καταδικάστηκαν σε θάνατο
όμως η θυσία τους δεν πήγε χαμένη, αφού ο
αγώνας συνεχίστηκε παρασύροντας ακόμη περισσότερους εργάτες στο πλευρό του και τελικά,
λίγα χρόνια μετά, ο στόχος επιτεύχθηκε: το οχτάωρο είχε θεσπιστεί!
Η ηρωική τους εξέγερση έμελλε να μείνει στην
ιστορία ως το σύμβολο των αγώνων της Παγκόσμιας εργατικής τάξης. Από τότε η 1η του Μάη
έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια μέρα αλληλεγγύης
και δράσης και σε όλες τις γωνιές του πλανήτη
υψώνονται τα κόκκινα λάβαρα της εργατιάς. Η
Πρωτομαγιά πήρε το κόκκινο χρώμα, όταν οι λευκές ειρηνικές σημαίες των απεργών έγιναν κόκκινες από το αίμα των νεκρών εργατών. Ο Μάης

του 1886 ήταν μόνο η αρχή για το παγκόσμιο εργατικό κίνημα, αφού ακολούθησαν πολλά άλλα
κινήματα με αγώνες σε όλο τον κόσμο.
Οι πρώτες εκδηλώσεις στην Κύπρο
Στην Κύπρο η Εργατική Πρωτομαγιά γιορτάστηκε
για πρώτη φορά το 1925 (2 του Μάη, Ημέρα Κυριακή) μετά από πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λεμεσού, από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους εργάτες σε μια πανηγυρική
εκδήλωση στο κέντρο της πόλης. Οι Κύπριοι εργάτες στέλνουν στην αποικιακή κυβέρνηση μηνύματα για ελεύθερο συνδικαλισμό, οχτάωρη
δουλειά, ιατρική περίθαλψη, αποζημίωση για
όσους απολύονται αδικαιολόγητα και άλλα βασικά
αιτήματα. Την ίδια χρονιά εκδήλωση για να τιμηθεί
η εργατική Πρωτομαγιά έγινε και στη Λευκωσία
από το νεοσύστατο Εργατικό της Κέντρο.
Οι μεγαλύτερες κατακτήσεις φέρουν τη
σφραγίδα του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ
Με το πέρασμα των χρόνων και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου μπροστάρη στους αγώνες
των εργατών, η εργατική πρωτομαγιά γιορτάζεται
κάθε χρόνο. Οι πρώτες εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς στην Κύπρο, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εμφάνιση των πρώτων κομουνιστικών πυρήνων, θα γίνουν ο σπόρος για να ριζώσει
στο νησί, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Από το 1941 που ιδρύθηκε η Παγκύπρια Συνδικαλιστική Επιτροπή (ΠΣΕ), η οποία το 1945 μετονομάστηκε σε Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ), ανέλαβε και διοργάνωσε μαζικότατες
πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις και σε συνδυασμό
με τους αγώνες που έδωσε για τα δικαιώματα
των εργατών κατάφερε να καταξιωθεί ως η πιο
συνεπής και ειλικρινής δύναμη διεκδίκησης των
συμφερόντων της εργατικής τάξης.
Το 1948, τη χρονιά ορόσημο της ιστορίας της κυπριακής εργατικής τάξης, οι πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις πήραν απεργιακό χαρακτήρα ως ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργιακούς αγώνες
που έδωσαν οι μεταλλωρύχοι. Το 1958 έγινε η
πιο συγκλονιστική Πρωτομαγιά στο νησί, αφού
χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ξεχύθηκαν στους δρόμους ενωμένοι κάτω από τα κόκκινα λάβαρα τους.
Στην πορεία του χρόνου η ΠΕΟ μεγαλώνει.
Με τους αγώνες της καταφέρνει να καταξιωθεί
στις συνειδήσεις των εργαζομένων αφού οι μικρές
και οι μεγάλες μάχες της απέδωσαν καρπούς
που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα.
Το οκτάωρο που κερδήθηκε στην απεργία του
1941, η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) το 1944, οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις
και οι συντάξεις είναι μόνο μερικές από τις
κατακτήσεις.

Μάριος Τόκας: 13 χρόνια
από τον θάνατο του

Γ

εννημένος στις 8 Ιουνίου του 1954 στη Λεμεσό, έδειξε από μικρός την κλίση του προς
τη μουσική συμμετέχοντας στα μουσικά
δρώμενα των σχολείων του γράφοντας μάλιστα
μουσική για διάφορες μουσικές παραστάσεις. Σε
ηλικία 10 ετών ανήκει στη δύναμη της φιλαρμονικής του Δήμου Λεμεσού, παίζοντας αρχικά κουαρτίνο, μετά σαξόφωνο με την φιλαρμονική του Δήμου Λεμεσού και στη συνέχεια με την φιλαρμονική
του Λανιτείου. Μια συναυλία που παρακολούθησε
το 1967 στη Λεμεσό, με τους Μίκη Θεοδωράκη,
Μαρία Φαραντούρη, Δημήτρη Μητροπάνο, Γιάννη
Πουλόπουλο και Ελένη Ρόδα, μόλις στα 13 του,
τον άφησε συγκλονισμένο όπως δήλωσε και αποτέλεσε την αιτία για να του χαρίσει ο πατέρας του
ένα πιάνο. Στα 14 του γράφει το πρώτο του τραγούδι και έκανε τις πρώτες του συναυλίες με δικά
του τραγούδια σε στίχους Χικμέτ, Ρίτσου, Πιερίδη,
Γεφτουσιένκο, στα θέατρα «Ριάλτο» της Λεμεσού
και «Οθέλλος» της Λευκωσίας.
Τα αιματηρά γεγονότα του 1974
Το τέλος της εφηβείας του, τον βρήκε το 1974 ως
φαντάρο στην Εθνική Φρουρά, να υπερασπίζεται
την Κύπρο από την πρώτη γραμμή και στις δύο
φάσεις της τουρκικής εισβολής. Χρόνια αργότερα
δήλωσε, «Είναι μια περίοδος που μου άφησε
τραυματικές εμπειρίες». Άλλωστε, τα γεγονότα
της εισβολής, αποτέλεσαν έμπνευση για μερικά
από τα έργα του όπως είναι το «Ανασήκωσε την
πλάτη Πενταδάκτυλε».
Τα πρώτα βήματα στην Αθήνα, η Προοδευτική
και το πολιτικό τραγούδι
Τελειώνοντας τον στρατό, το 1975, αφήνει την
Κύπρο για την Αθήνα, για σπουδές στην Φιλοσοφική Σχολή και στο Εθνικό Ωδείο. Όντας βαθιά
πολιτικοποιημένος, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του στην Αθήνα συμμετέχει ενεργά στην
πολιτιστική δράση της Προοδευτικής Κ.Κ.Φ.Α,
τραγουδώντας μάλιστα στις μπουάτ της παράταξης. Την ίδια περίοδο ο Μάριος Τόκας, αντιλαμβανόμενος την μαχητικότητα των στελεχών της
Προοδευτικής και τους στόχους της παράταξης,
σύνθεσε τον ύμνο της Προοδευτικής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στην
Αθήνα, συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό κίνημα
του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος. Η
μπουάτ στην Πλάκα, όπου τραγουδούσε ο Τζαβέλλας τα «Αντάρτικα», ήταν πολύ μικρή για να
χωρέσει το Μάριο και τα τραγούδια του.
Επιπλέον, ο Μάριος Τόκας εκπροσώπησε την
ΕΔΟΝ σε διεθνείς διοργανώσεις όπως το 1976
και το 1983 στο Διεθνές Φεστιβάλ πολιτικού τραγουδιού «Κόκκινη Παπαρούνα» στη Μιλακοέβγκραντ της Λ.Δ. Βουλγαρίας και το 1977 σε αντίστοιχο Φεστιβάλ στο Βερολίνο. Πήρε επίσης
μέρος σε τρία Φεστιβάλ Πολιτικού Τραγουδιού
της ΕΔΟΝ και σε Παγκύπρια Φεστιβάλ της Οργάνωσης.
Το 1979 κάνει το δισκογραφικό του ξεκίνημα με
δυο μεγάλους δίσκους: «Τραγούδια της παρέας»
και «Άρες Μάρες Κουκουνάρες» με παιδικά τραγούδια σε στίχους Φώντα Λάδη. Έπειτα συνεργάζεται με τους μεγάλους καλλιτέχνες Γιάννη Πά-

ριο, Δημήτρη Μητροπάνο, Χαρούλα Αλεξίου,
Τερζή, Γλυκερία, Γαλάνη, Μαρινέλλα, Διονυσίου,
Χαλκιά και Μανώλη Μητσιά, στους οποίους «χάρισε» μερικές από τις σημαντικότερες επιτυχίες
τους. Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η συνεργασία του με τον Γιάννη Ρίτσο στο δίσκο «Πικραμένη μου γενιά» (1981) η οποία σηματοδότησε την πορεία του στο τραγούδι.
Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 μελοποιεί τους στίχους της Τουρκοκύπριας Νεσέ Γιασίν, χαρίζοντας
μας το τραγούδι «Η δική μου η πατρίδα», το οποίο
έχει επενδύσει από τότε τους αγώνες του λαού
μας για επανένωση.
Το ταξίδι στο Άγιο Όρος και το μετάλλιο προσφοράς
Σ’ ένα ταξίδι στο Άγιο Όρος το 1996, εντοπίζει
αρκετά χειρόγραφα κείμενα τα οποία και μελετά
και λίγο αργότερα προχωρά με τη σύνθεση του
πιο μεγάλου του συμφωνικού έργου, «Θεογεννήτωρ Μαρία», το οποίο παρουσιάστηκε με μεγαλοπρέπεια στον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου της Βιέννης το 2002. Στις 8 Μαρτίου 2001,
η Κυπριακή Δημοκρατία τον τίμησε με το «μετάλλιο εξαίρετης προσφοράς προς την πατρίδα που
αποτελεί την ύψιστη προσφορά τιμής της κυπριακής πολιτείας. Για την Κύπρο έχει γράψει πολλά
από τα έργα του. Μελοποίησε ποιήματα απαγχωνισθέντων αγωνιστών της ΕΟΚΑ Ευαγόρα
Παλλικαρίδη, Αντρέα Ζάκου και άλλων στο «Ψυχή
τε και σώματι». Μελοποίησε επίσης το «Αμμόχωστος Βασιλεύουσα» σε στίχους του Κυριάκου
Χαραλαμπίδη, καθώς και το «Φωνή πατρίδος»
που περιλαμβάνει τραγούδια σε ποίηση Κώστα
Μόντη, Θεοδόση Πιερίδη και Νεσιέ Γιασίν.
Το τέλος
Ο Μάριος Τόκας, έφυγε την Κυριακή του Πάσχα,
στις 27 Απριλίου 2008, κτυπημένος από την επάρατη νόσο. Στην κηδεία του παρευρέθηκε πλήθος
επισήμων, καλλιτεχνών αλλά και απλού κόσμου
που αποχαιρέτησε με αγάπη και ευγνωμοσύνη
τον μεγάλο καλλιτέχνη.
Ο Μίκης Θεοδωράκης για τον Μάριο Τόκα
Δήλωνε ο μεγάλος συνθέτης το 1998 για τον Κύπριο δημιουργό, «Παρακολουθώ από χρόνια τη
δουλειά του Μάριου Τόκα. Το ταλέντο του, την
ευαισθησία του, τη σεμνή, διακριτική, «σιωπηλή»
όμως πάντα σοβαρή παρουσία του στο χώρο της
ελληνικής μουσικής. Πάντα στηριγμένος στις ρίζες
της μουσικής μας παράδοσης, πάντα εκτιμώντας
και αναγνωρίζοντας το έργο των συναδέλφων του
μουσικών – προηγουμένων και συγχρόνων – δημιούργησε και δημιουργεί έργα γνήσια ελληνικά,
όπως αυτό που κρατάμε τώρα στα χέρια μας. Οι
μελωδίες του, έχουν κάτι από τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ίδιο τον βράχο του Άθω. Του εύχομαι
κάθε επιτυχία. Αποχαιρετώντας τον κατά τον επικήδειό του δήλωσε, «Ο Μάριος Τόκας θα μείνει
πάντα ζωντανός στις καρδιές όλων αυτών που
αγάπησαν το έργο του, που τραγούδησαν τα τραγούδια του, που βρέθηκαν δίπλα του στις προσπάθειες και στους αγώνες του για ένα καλύτερο
αύριο».
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Η εμφάνιση των εθνών

Σ

ε αντίθεση με
ιδεαλιστές,

παραχαράκτες της
Ιστορίας, που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν
εκλεκτά ή αμετάβλητα, αιώνια έθνη,
του
Βασίλη Κωστή το έθνος με βάση την
πραγματική εξέλιξη
της ανθρώπινης ζωής, και όχι το "αιώνιο πνεύμα", που δεν εξελίσσεται,
είναι κατηγορία
κοινωνική, ιστορική.
Τα έθνη και στη συνέχεια τα εθνικά
κράτη (ειρήσθω εν παρόδω, υπάρχουν έθνη όπως το κουρδικό, που μέχρι σήμερα δεν πέτυχαν την κρατική
συγκρότησή τους), δημιουργήθηκαν
την εποχή της ανόδου του καπιταλισμού και ύστερα από επίμονους, μακροχρόνιους και αιματηρούς αγώνες
ενάντια στο φεουδαρχικό σύστημα οικονομίας, που εμπόδιζε την ανάπτυξη
των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας.
Την εποχή της φεουδαρχίας δεν
υπήρχαν έθνη. Σίγουρα δεν υπήρχαν
ούτε και στη δουλοκτητική κοινωνία ή
στην πρωτόγονη κοινοτική κοινωνία.
Το " αιώνιο ελληνικό έθνος" ή
"το αιώνιο ελληνικό γένος ή φυλή",
όπως και ο "εκλεκτός λαός ή φυλές
του Ισραήλ", είναι εκτός ιστορικής
πραγματικότητας, είναι απλώς επινόηση των εκάστοτε κυρίαρχων εκμεταλλευτριών τάξεων, που στην προσπάθειά τους να κρατούν τον απλό
λαό στο σκοτάδι και να τον εκμεταλλεύονται και να τον καταπιέζουν χωρίς αντίσταση, διαστρεβλώνουν ό,τι
θετικό έχει κληρονομήσει η ανθρωπότητα από τον αρχαίο πολιτισμό.
Τα έθνη, όπως και οι άλλες κατηγορίες
- γένος, φατρία, φυλή, λαός- δεν
υπήρχαν από καταβολής κόσμου.
Έθνος είναι μια σταθερή κοινότητα
ανθρώπων, σχηματισμένη ιστορικά,
που γεννήθηκε στη βάση μιας κοινής
γλώσσας, κοινού χώρου διαμονής,
κοινής οικονομικής ζωής και ψυχοσύνθεσης και εκδηλώνεται με ένα
κοινό πολιτισμό.
Αυτά τα τέσσερα κοινά στοιχεία - χαρακτηριστικά (γλώσσα, χώρος διαμονής, οικονομική ζωή και ψυχοσύνθεση), είναι αχώριστα, αποτελούν,
συνθέτουν μια διαλεκτική ενότητα,
ολότητα. Εάν δεν υπάρχει έστω κι ένα
απ' αυτά τα βασικά στοιχεία, τότε το
έθνος παύει να υπάρχει σαν έθνος.
Οι Άγγλοι και οι Αυστραλοί έχουν
κοινή γλώσσα, την αγγλική. Όμως,
δεν σχηματίζουν έθνος, δεν είναι ένα
έθνος, είναι δύο διαφορετικά, ξεχωριστά έθνη.
Φαίνεται ότι η υιοθέτηση της μεθόδου
του ιστορικού ιδεαλισμού για την ερμηνεία της κοινωνικής εξέλιξης, οδηγεί
σε λανθασμένες κρίσεις, εκτιμήσεις,
συμπεράσματα και αξεπέραστες αντιφάσεις. Θιασώτες αυτής της μεθόδου,
πιστεύουν ότι η θρησκεία είναι ένα

από τα συνθετικά στοιχεία του έθνους.
Ουδέν τούτου αναληθέστερον.
Κανένα έθνος δεν σχηματίστηκε
πάνω στη βάση της θρησκείας. Το
αμερικανικό έθνος, παραδείγματος
χάριν, αποτελείται από καθολικούς,
προτεστάντες, ορθόδοξους,μουσουλμάνους, Εβραίους και... άθεους! Οι
Εβραίοι των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής (ΗΠΑ) ή της Ρωσίας και οι
Εβραίοι ας πούμε της Ερυθραίας, όχι
μόνο δεν αποτελούν έθνος, αλλά
έχουν και ελάχιστα κοινά μεταξύ τους.
Είναι άλλη υπόθεση το ότι οι ιμπεριαλιστές και οι υπηρέτες τους στις ΗΠΑ
και το Ισραήλ τους... κερδίζουν και
τους ενώνουν τεχνητά, για να εξυπηρετούν τα δικά τους άνομα σχέδια σε
βάρος των απλών ανθρώπων, Αράβων και Εβραίων.
Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ενάντια στους "αλλόθρησκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας" δεν πολέμησαν μόνο τα "χριστιανικά" έθνη, αλλά
και ομόθρησκα", μουσουλμανικά
έθνη, για εθνική και όχι για θρησκευτική απελευθέρωση- ανεξαρτησία.
Δεν πρέπει να συγχύζουμε το έθνος
με τη θρησκεία. Ούτε με το γένος ή
τη φυλή. Το γένος και η φυλή- η ράτσα
που λέμε - είναι κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από βιολογικά και εξωτερικά γνωρίσματα (features, χαρακτηριστικά) ενώ το έθνος, όπως έχει
ήδη αναφερθεί προηγουμένως, είναι
κατηγορία κοινωνική.
Το γένος είναι ομάδα ανθρώπων ομοαίμων, που αποτελούσε παραγωγικό
κύτταρο της αρχαίας πρωτόγονης κοινωνίας και αριθμούσε εκατοντάδες
μέλη, η οργάνωση των οποίων βασιζόταν στη συλλογική ιδιοκτησία των
μέσων παραγωγής και στην από κοινού εργασία.
Τα γένη ενώνονταν σε φατρίες και οι
φατρίες σε φυλές,οι οποίες διακρίνονταν από τη χροιά της επιδερμίδας,
τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τη
σωματική διάπλαση, τη μορφή και το
χρώμα των μαλλιών κ.τ.λ. και οι
οποίες σχηματίστηκαν κάτω από την
επίδραση των φυσικών συνθηκών
του περιβάλλοντος, από την απομόνωση των πρωτογόνων ανθρώπων
και την έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ
τους, που οφειλόταν στην απουσία
μέσων επικοινωνίας.
Στα ανωτέρα στάδια της κοινωνικής
εξέλιξης, την πρωταρχική απομόνωση τη διαδέχεται η αμοιβαία επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η επιμειξία των φυλών. Αμιγείς φυλές είναι
πράγμα ανύπαρκτο.
Οι φυλετικές, ρατσιστικές, θεωρίες για
καθαρές δήθεν φυλές, είναι καθαρή
ψευτιά και απάτη.
Εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να
γίνεται σύγχυση ανάμεσα στις έννοιες
φυλή και έθνος, αφού το έθνος είναι
φαινόμενο κοινωνικό και το "προϊόν",
το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης
ιστορικής εξέλιξης της κοινωνίας.
Ορισμένα έθνη αποτελέσθηκαν ιστο-

ρικά από άτομα που ανήκουν σε διαφορετικές φυλές. Το ιταλικό έθνος παραδείγματος χάριν σχηματίστηκε από
Ρωμαίους, Γερμανούς, Ετρούσκους,
Έλληνες, Άραβες κ.ά.
Το γαλλικό από Γαλάτες, Ρωμαίους,
Βρετόνους, Γερμανούς κ.ά.
Το αμερικανικό από Αγγλοσάξονες,
Κέλτες, Γερμανούς κ.ά.
Τα ειδικά χαρακτηριστικά του έθνους
σχηματίστηκαν με την πάροδο του
χρόνου κατά το προκαπιταλιστικό
στάδιο της κοινωνίας.
Οι ρίζες παραδείγματος χάριν της κοινής γλώσσας απλώνονται πίσω στα
βάθη των αιώνων. Όταν αυτά τα χαρακτηριστικά βρίσκονταν σε κατάσταση εμβρυώδη, παρουσιάζονταν
μόνο σαν δυνατότητες σχηματισμού
του έθνους και αν, φυσικά, οι όροι
ήταν ευνοϊκοί.
Η δυνατότητα σχηματισμού των
εθνών έγινε πραγματικότητα μόνο την
εποχή της ανόδου του καπιταλισμού,
την εποχή του σχηματισμού των εθνικών αγορών, αποτέλεσμα των
oποίων, ήταν η δημιουργία μεγάλων
οικονομικών και πνευματικών κέντρων.
Το νέο προοδευτικό κοινωνικό σύστημα, ο καπιταλισμός, κατήργησε
τον φεουδαρχικό κατατεμαχισμό, σταθεροποίησε τους εσωτερικούς δεσμούς της οικονομίας και συνένωσε
τις κατά τόπους αγορές, σε μια ενιαία
εθνική αγορά.
Η κοινότητα της οικονομικής ζωής
γέννησε και την πνευματική κοινότητα.
Κοντολογίς, ο καπιταλισμός ένωσε,
έδεσε,την κοινωνία και τον χώρο, "οικονομικά, πολιτικά, πνευματικά, ψυχικά και πολιτιστικά."
Επειδή η βάση αυτής της διαδικασίας
ήταν ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής, οι εθνικοί δεσμοί που δημιουργήθηκαν ήταν δεσμοί αστικοί, ήταν
όμως σίγουρα προοδευτικοί για την
εποχή εκείνη.
Η κοινωνική, η πολιτική και ηθική φυσιογνωμία αυτών των εθνών εδέχθη
τη σφραγίδα της άρχουσας αστικής
τάξης, με όλα τα μειονεκτήματα, τις
αντιφάσεις και τις ανισότητές της. Η
διαίρεση, όμως, της αστικής, της καπιταλιστικής κοινωνίας σε τάξεις ανταγωνιστικές, δεν αποκλείει την εθνική
ενότητα σαν μια σταθερή κοινότητα
οικονομικής ζωής, εφόσον αστοί και
εργάτες είναι συνδεδεμένοι οικονομικά.
Με την κατάργηση του καπιταλισμού,
τα αστικά έθνη θα εγκαταλείψουν τη
σκηνή και τη θέση τους θα πάρουν
τα έθνη νέου τύπου, που θα στηρίζονται στον συλλογικό τρόπο παραγωγής και θα είναι απαλλαγμένα από
την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Με όλα τούτα στο νου!

Π

εράσαμε και
περνούμε δύσκολες μέρες
και με έντονο ρυθμό
καθ´ ότι κανείς δεν
είναι σίγουρος πότε
θα τελειώσει αυτή η
περιπέτεια που μας
ταλανίζει, και πότε
θα
επανέλθουμε
του
Βασίλη Παναγή στην ομαλότητα.
Στο πέρασμα του
χρόνου έγιναν τόσα πολλά που μας αναστάτωσαν και μας δημιούργησαν πράγματι ψυχασθένειες που ουδέποτε στο
παρελθόν τις είχαμε ζήσει, που και
ακόμα και οι ειδικοί δεν τις είχαν αντιμετωπίσει.
Όλα τούτα τα συναισθήματα μπήκαν
στον ψυχολογικό μας κόσμο λόγω της
έντονης παρουσίας του ανεπιθύμητου
ιού που δυστυχώς ταλαιπωρεί τον πλανήτη μας τους τελευταίους 15 μήνες περίπου.
Οι επιστήμονες προειδοποιούσαν για
την συμπεριφορά μας όσον αφορά τη
φύση και τα όσα οι άνθρωποι της έκαναν, με τις πράξεις τους, με τους πολέμους τους, και με τη χρήση όλων αυτών
των χημικών που χρησιμοποιούσαν δυστυχώς για να αλληλοεξαφανιστούν,
τους πυρηνικούς πολέμους και τις πυρηνικές δοκιμές τους, που στο τέλος τα
αποτελέσματα όλων αυτών ήταν μόνο η
αλληλοεξόντωση.
Σήμερα το μόνο που απασχολεί τουλάχιστον την επιστήμη και τους ειδικούς
προς το παρόν, είναι πως θα αντιμετωπίσουν τον αόρατο αυτό εχθρό που έχει
μολύνει εκατομμύρια ανθρώπων, έχει
πάρει τις ζωές χιλιάδων, και έχει στριμώξει τους λαούς όλου του πλανήτη.
Εξαιτίας του η οικονομία έχει τα χάλια
της, και η ανθρωπότητα το μόνο που
θέλει είναι να βρει τη λύση του προβλήματος. Την απαλλαγή του ιού για να αρχίσει ο κόσμος να ηρεμεί και να μπει
στην καθημερινή ρουτίνα της ζωής.
Μόνο έτσι λοιπόν θα μπορέσουν οι άνθρωποι να νιώσουν και πάλι ότι έχουν
αυτοέλεγχο, και μόνο τότε θα απαλλαχθούν από τα ανεπιθύμητα ψυχολογικά
που τους διακατέχουν.
Μέχρι τότε όμως είναι αναγκαίο να είμαστε σε εγρήγορση και να προσπαθούμε να πλάθουμε τις παραστάσεις
ζωής με προγράμματα και σκηνές που
να φέρνουν ηρεμία και σε εμάς αλλά και
εις τους άλλους γύρω μας.
Να προσπαθούμε να δίνουμε ευκαιρίες
στους συνανθρώπους μας που ίσως να
είναι σε πιο δύσκολη θέση από εμάς,
ίσως να βρίσκονται σε πιο μειονεκτική
θέση και να χρειάζονται κάποιο να τους
συμβουλέψει ή ακόμα και να τους πει
έστω και ένα καλό λόγο. Μια καλή κουβέντα που να τους δώσει λίγο κουράγιο
ούτως ώστε να μην νιώθουν μοναξιά ή
να μην νιώθουν ότι δεν υπάρχει κανείς
για αυτούς στον κόσμο.
Είναι το μόνο που μπορούμε αν έχουμε
τη δύναμη και το κουράγιο να κάνουμε
για τους ανθρώπους που γνωρίζουμε

είτε αυτοί είναι οικογένεια, είτε είναι φίλοι,
είτε είναι απλά γνωστοί.
Δυστυχώς είτε θέλουμε να το πιστέψουμε, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε,
είτε όχι, όλους μας έχει επηρεάσει το
θέμα αυτό της πανδημίας είτε με τον ένα
τρόπο είτε με τον άλλο, και δεν είναι
θέμα επιλογής!
Κανείς δεν διαφέρει και όλοι είμαστε
κάτω από πίεση, και όλοι έχουμε περάσει όλο αυτό το διάστημα κάποιο πρόβλημα ψυχής, που μας οδήγησε στην
αναζήτησή λύσης του, και είτε ζητήσαμε
τη συμβουλή κάποιου ειδικού, είτε καλέσαμε κάποιο φίλο ή φίλη και ξοδέψαμε
ώρες για να εξηγήσουμε το πως νιώθουμε, και τις αγωνίας μας, και κάνοντας το νιώσαμε ανακούφιση μέχρι την
επόμενη μέρα, όπου και πάλι από την
αρχή!
Δεν είναι αγαπητοί μου ούτε λάθος, ούτε
ντροπή να μιλάμε είτε με κάποιο ειδικό,
είτε με κάποιο φίλο ή φίλη για να βρούμε
αδιέξοδο για το πρόβλημα που ίσως να
βασανίζει τη ψυχή μας.
Είναι οι μέρες δύσκολες και για να περάσουν πιο εύκολα, είναι καλό να μοιραζόμαστε τις στιγμές που μας φέρνουν
οι παραστάσεις της ζωής, όχι μόνοι,
αλλά με αγαπημένους συγγενείς, φίλους, ή ακόμα και γνωστούς.
Ας κάνουμε ότι είναι δυνατό να φτιάξουμε παραστάσεις ζωής με όμορφες
στιγμές για εμάς και για τους άλλους
γύρω μας!
Ας αρχίσουμε από τα πιο απλά. Πάνω
από όλα είναι να είμαστε καλά. Να
έχουμε υγεία, και ηρεμία. Προσθέτοντας
λοιπόν κάτι ακόμα σε όσα είπαμε πιο
πάνω, πρώτα από όλα να ακολουθούμε
τις συμβουλές των ειδικών. Πλένουμε τα
χέρια, κρατάμε αποστάσεις, και φοράμε
μάσκα!
Βοηθάμε αλλήλους, όπου και με
oποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, και τώρα
με την Αγία και Μεγάλη εβδομάδα κάνουμε προσευχές για εμάς αλλά και για
όλο τον κόσμο.
Ας ευχηθούμε η Ανάσταση του κυρίου
ημών Ιησού Χριστού να φέρει και την
δίκη μας Ανάσταση, και να μας απαλλάξει από τούτο το κακό που μας βρήκε.
Να τελειώσει η πανδημία και να επανέλθει η ομαλότητα και η ηρεμία στην ανθρωπότητα.
Είναι άνθρωποι μοναχοί που περιμένουν να ακούσουν έστω και ένα καλό
λόγο. Τον δικό μας καλό λόγο!
Αν μπορούμε να δώσουμε λίγο κουράγιο, λίγη χαρά, κάποια ελπίδα σε οποιοδήποτε συνάνθρωπο μας. Αν μπορούμε ας το κάνουμε! Ο Θεός θα μας το
ανταποδώσει. Να είστε σίγουροι για
τούτο!
Θα κάνει και πάλι το θαύμα Του!
Όλοι μας είμαστε στην ίδια μοίρα, και
όλοι και ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά, έχουμε την ανάγκη να μοιραστούμε
έστω και κάτι. Ένα μικρό - μικρό πρόβλημα που βασανίζει τη ψυχή μας!
Ας το μοιραστούμε με κάποιο φίλο, γνωστό, ή συγγενή. Μόνο έτσι θα νιώσουμε
καλύτερα και θα φτιάξουμε καλύτερες
στιγμές ζωής, καλύτερες παραστάσεις
στην καθημερινότητα μας!
Γίνονται θαύματα! Ας πιστέψουμε λοιπόν
στα θαύματα!
Για να γίνουν όμως χρειάζεται και η δίκη
μας συμβολή!
Χρειάζεται να τα αναζητήσουμε! Χρειάζεται να πιστέψουμε στα θαύματα!
Χρειάζεται να κάνουμε τις προσευχές
μας!
Ας προσευχηθούμε λοιπόν!
Με όλα τούτα στο νου, και με καλή διάθεση, ας προχωρήσουμε στις προσευχές μας για καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλο το κόσμο!
Με την αγάπη μου
Βασίλης Παναγής
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Ιερό Καθήκον όλων μας να τιμήσουμε το δικαίωμα ψήφου την
ερχόμενη Πέμπτη 6ην Μαΐου 2021

Π

αράξενα, μα και ασυνήθιστα, ακόμη πρωτόγνωρα, πρωτάκουστα
και ανεξήγητα, γεγονότα, έχει
γνωρίσει η Παροικία μας τους
τελευταίους λίγους μήνες αν όχι
και τον τελευταίο χρόνο.
Έτσι για να μην πω περισσότου
τερα λόγω της αυστηρής λοΓιώργου A.Σάββα
γοκρισίας που μας έχει επιβληθεί τελευταίως λες και οι καιροί της χούντας
έχουν για καλά επιστρέψει. Η ελευθερία λόγου
δεν πρόκειται να δολοφονηθεί.
Η Παροικία όμως έχει τώρα κάπως ανοίξει τα μάτια της και έχουμε στα αλήθεια γνωρίσει τελικά,
ποιοι είναι αυτοί οι γνήσιοι στην Παροικία, που
νοιάζονται για το μέλλον της, αλλά και του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, και ποιοι είναι αυτοί
που προσποιούνται και μας προσφέρουν πατριωτισμό, σε μια ύπουλη προσπάθεια τους
να μας τυφλώσουν.
Ήταν και φυσικά μία ευκαιρία που μας δόθηκε
για να ξεχωρίσουμε αυτούς που νοιάζονται και
αυτούς που προσποιούνται, καθώς και να πιστοποιήσουμε για ακόμη μία φορά ποιοι είναι οι χαφιέδες και οι Χατζηαβάτηες της Παροικίας. (χαρακτήρας συμφεροντολόγος μεταξύ άλλων στο
θέατρο σκιών Καραγκιόζη. Ο Ζατζηαβάτης επαναλάμβανε πολλές φορές και το πολυχρονεμένε
Πασά, που αποδεικνύει πόσο κόλακας είναι μα
και χωρίς αρχές, χαρακτήρα ή ήθος)
Μας πήρε περισσότερο χρόνο από ότι λογαριάσαμε για να ξεσκεπάσουμε τελικά αυτούς που
μας κοροϊδεύαν μέχρι σήμερα. Το ποιο δύσκολο
για μένα είναι, να έχω να κάνω όχι μόνο με ανόητους αλλά και αυτούς που τους τύφλωσε ο φανατισμός. Δύσκολο λέω διότι χρειάζεται κανείς να
κατεβεί πολύ χαμηλά και στο επίπεδο τους. Είναι
πράγματι πολύ δύσκολο να διεξάγει κάποιος ένα
λογικό διάλογο μαζί με τέτοιους χαρακτήρες. Έτσι
ας επιστρέψουμε στην καθημερινή μας ζωή και

πόσο η Κυβέρνηση Johnson (άλλος αυτός με τα
τόσα sleaze και τις ψευτιές του επηρέασε τον
κάθε πολίτη σε μεγάλο και αρνητικό βαθμό και
κατάστρεψε κυριολεκτικά την χώρα.
Ας μην λείψει κανείς από τις κάλπες την Πέμπτη 6ην Μαΐου 2021.
Έτσι για να αλλάξω θέμα αυτά επί του παρόντος,
διότι την άλλη Πέμπτη 6ην Μαΐου 2021 διεξάγονται Δημαρχιακές εκλογές στο Λονδίνο και αλλού.
Αυτές οι εκλογές θα λάμβαναν μέρος πέρυσι
λόγω του Covid-19 αναβλήθηκαν για φέτος 6ην
Μαΐου 2021.
Οι κάλπες ανοίγουν από τις 7.00 π.μ. και κλείνουν
στις 10.00 μ.μ. ας μη απουσιάσει κανείς από τις
κάλπες ειδικά από την παροικία μας.
Ακόμη μια ευκαιρία να στείλουμε ένα μήνυμα δυσαρέσκειας μας στη πολιτική των Συντηρητικών
και του Johnson που για τα τελευταία 11 τόσα
χρόνια έχουν κυριολεκτικά καταστρέψει την χώρα
έχουν διχάσει τον λαό όχι μόνο λόγω του Brexit,
αλλά και ολοφάνερα έχουν ξεχωρίσει σε κοινωνικές τάξεις αυτούς που είναι πλούσιοι και τους
φτωχούς και πεινασμένους.
Οι κοινοτικές τράπεζες τροφίμων όλο και αυξάνονται που φανερώνει τη όλη αναξιότητα της Κυβέρνησης να φέρει εις τέλος την λιτότητα, αν και
ίσως το κάνουν και σκόπιμα έτσι για να έχουν
του φτωχούς δεμένους.
Οι κοινοτικές τράπεζες δεν είναι λύση αλλά σκεπάζομε την όλη θλιβερή κατάσταση που έχει επιφέρει η Κυβέρνηση των Συντηρητικών στην κοινωνία Ριζική αλλαγή Κυβέρνησης για μια νέα
Κυβέρνηση που θα νοιάζετε για όλους τους πολίτες της χώρας. Για τώρα όμως είναι οι Δημαρχιακές και ευκαιρία να πούμε στον ότι καθόλου
δεν μας αρέσει για αυτά που κάνει.
Βέβαια οι κοινοτικές τράπεζες τροφίμων βοηθούν
και συγχαίρω τους εθελοντές και αυτούς που προσφέρουν Θα πρόσφεραν ίσως περισσότερα ένα
έστελναν και μια η δυο επιστολές στον Johnson

τουλάχιστον για τα 4 εκατομμύρια παιδιών που
κυριολεκτικά πεινούν.
Το ποσοστό εγκλημάτων έχει φθάσει μέχρι και
116%. Την ίδια στιγμή είναι λιγότεροι οι Αστυνομικοί στους δρόμους. Όσον αφορά το Δημαρχείο
Ενφιλτ οι τρεις αστυνομικοί έχουν κλείσει κάτω
από τους Συντηρητικούς.
Ο αριθμός βιασμών εις βάρος γυναικών όλο και
αυξάνετε. Οι παιδόφιλοι ακόμη μένουν ατιμώρητοι.
Και μετά λένε οι Συντηρητικοί ότι πρέπει να αλλάξουν οι γυναίκες στο που και πότε κυκλοφορούν. Όχι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορά ελεύθερος χωρίς τον φόβο ότι κάποιος
θα επιτεθεί Θα ήθελα η μάλλον θα ήταν καλύτερα
αν οι άνδρες δείχνουν περισσότερο σέβας στις
γυναίκες.
Πολλοί θα έχουν πάρει τα ψηφοδέλτια μέσον ταχυδρομείου Τα ψηφοδέλτια είναι τρία Ενα κίτρινο που είναι για τον δήμαρχο του Λονδίνου
Κοιτάξετε για KHAN Sadiq με το σήμα LABOUR.
Στο άλλο ψηφοδέλτιο rose pink χρώματος είναι
για Assembly Member. Στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν
πολλά ονόματα Κοιτάξετε για το όνομα McCartney Joan με το σήμα LABOUR.
Tο δε τρίτο ψηφοδέλτιο πάλι rose pink είναι
για το πολιτικό κόμμα Πάλι υπάρχει το σήμα LABOUR και βάζουμε στο πρώτο κουτί προτίμησης
ένα Χ.
Άλλες 3 περιοχές του Enfield που θα διεξαχθούν
και συμπληρωματικές εκλογές είναι Chase με
την υποψήφια Chris James, Jubilee με την Chinello Anywanwu και Southbury με την Ayten
Guzel. Σε αυτές τις περιοχές θα έχουν και τέταρτο
ψηφοδέλτιο επιπρόσθετα εκτός από τα προαναφερθέντα άλλα τρία. Το ψηφοδέλτιο αυτό είναι
χρώματος ανοικτού μπλε.
Χρειάζεται να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στο
Johnson ότι δεν συμφωνούμε με την πολιτική
του και με τα όσα κάνει και συνεχίζει μέχρι σήμερα το Συντηρητικό κόμμα για τον τρόπο που
χειρίστηκε και συνεχίζει για 11 χρόνια, όπου η
διαφθορά όλο και αυξάνετε στο σημείο που μερικοί Διευθυντές μεγάλων επιχειρήσεων που βοηθούν οικονομικά το Κόμμα των Συντηρητικών
έχουν, όποτε χρειαστούν βοήθεια τον απευθείας
αριθμό προσωπικών τηλεφώνων των Συντηρητικών Υπουργών. Μιλούμε για διαφθορές σε άλλες χώρες, μα και εδώ ζει και μεγαλώνει κάτω
από τους Συντηρητικούς. Ο Cummings θα μας
τα πει όλα σύντομα αν δεν το έχει κάνει ακόμη.
Κάτι που είχαμε αναφέρει μέσον της στήλης αυτής
πριν μερικές εβδομάδες και που σήμερα είναι
πρωτοσέλιδος δημοσίευσης σε μερικές Aγγλικές
εφημερίδες στο γεγονός που αναφέρει πόσα εκατομμύρια πλήρωσε η Κυβέρνηση Johnson σε
εταιρία που έδιδε μεγάλα χρηματικά ποσά στο
Κόμμα του Johnson, το διεφθαρμένο Συντηρη-

τικό Κόμμα. Και ως αντάλλαγμα ο Johnson χάρισε συμβόλαια πολλών εκατομμυρίων λιρών για
προστατευτικές ενδυμασίες για ιατρούς και νοσοκόμες που στο τέλος δεν περνούσαν ούτε
ακόμη και του βασικούς κανονισμούς προστασίας.
Μία τελική παράκληση για τις εορτές. Χρειάζεται
άψογη προσοχή κατά την Αγία εβδομάδα και να
αποφεύγουμε τις μεγάλες συναθροίσεις όπου
αυτές θα λάβουν μέρος. Το δημαρχείο έχει αυξήσει τους Martials από 19 σε 30 και θα περιοδεύουν παντού επί 24/7. Παρακαλώ όλοι να λάβουμε τα μέτρα μας διότι δεν υπάρχουν
δικαιολογίες και όλοι είναι υπεύθυνοι να ακολουθούν τις οδηγίες. Έτσι παρακαλώ μην έλθετε να
μου πείτε η Αστυνομία ή το Δημαρχείο μου επέβαλε τόσο πρόστιμο. Η απάντηση μου θα είναι.
Την παρανομία ουδέποτε υπεράσπισα για οποιονδήποτε.
“Ηγετική” ανευθυνότητα με την σέσουλα.
Την στιγμή που όλες οι τοπικές αρχές από του
υπαλλήλους μέχρι και τους Δημοτικούς Συμβούλους εν συνεργασία με την Κυβέρνηση προσπαθούν να μηδενίσουν στις περιοχές τους τα κρούσματα και του θανάτους από Covid-19 με το να
δίδουν οδηγίες σε όλους μας να κρατούμε 2
μέτρα απόσταση να φορούμε μάσκες και να πλένουμε τα χέρια μας συχνά για 9 δευτερόλεπτα.
Αυτά τα είπαμε πολλές φορές και οι άλλοι συνάδελφοι τα έχουν γράψει δεκάδες φορές. Όταν
προ καιρού μας έδωσε η Κυβέρνηση άδεια να
διεξάγουμε προεκλογική εκστρατεία, μας είπαν
μόνο έξι άτομα κάθε ομάδα και να φορούμε μάσκες καθ’ όλη την διάρκεια που θα είμαστε έξω
και θα μιλούμε με τους κατοίκους στις πόρτες.
Το δε χολ χωρητικότητας 200 ατόμων για την εκστρατεία μας, επιτρέπουμε μόνο 12 άτομα και
ακόμη οι φωτογραφίες να δείχνουν ότι κρατούμε
τουλάχιστον 2 μέτρα και να φοράμε μάσκες.
“Μερικοί έχουν βκάλει τζιαι το παλλούτζιην τζιαι
το σιοινί”
Τι είδους μηνύματα στέλνουν μερικοί όχι μόνο
ανεύθυνοι αλλά μα και επιπόλαιοι “δήθεν ηγέτες”
να δέχονται να είναι σε φωτογραφίες χωρίς μάσκες και χωρίς να κρατάνε απόσταση αλλά με το
με το “πατάς με μα πατάς σε” Διερωτάται καείς
σε ποιο πλανήτη ζουν. Ακόμη απαράδεκτο είναι
μερικοί να προσπαθούν να το υπερασπίσου Έλλειψης υπευθυνότητας και ηγεσίας Μα θα μου
πείτε ποιος την έχασε και θα την βρουν άλλοι. Τα
πρόστιμα θα πέφτουν βροχή. Αρκετά πλέον.
Διότι υνιά τον εαυτό τους που κοροϊδεύουν και
όχι εμάς.
Οι ράχες του νόμου δεν αστειεύονται.
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Η Αλεξάνδρεια στην ποίηση του Καβάφη

Της Έλισσας Ξενοφώντος
Φιλόλογος
λεξάνδρεια! Δύσκολα θα
μπορούσε να φανταστεί κανείς πώς αυτή η πόλη είχε
τη δύναμη να εμπνεύσει και να
λειτουργήσει λογοτεχνικά και ποιητικά στο έργο λογοτεχνών όπως
ο Καβάφης. Ωστόσο, φαίνεται ότι διαχρονικά η
πόλη αυτή έχει τη δύναμη να μετουσιώνεται σε
λογοτεχνία και να αποτελεί πηγή έμπνευσης. Φαίνεται δηλαδή πώς το μυστήριο της Αλεξάνδρειας
του εικοστού πρώτου αιώνα δε βρίσκεται σ’αυτό
που είναι ή υπήρξε αληθινά σε κάποια δεδομένη
στιγμή, αλλά στη δύναμή της να εμπνέει – όσο
ίσως καμιά άλλη πόλη στην εποχή μας.
Σε αυτήν την πόλη στις 29 Απριλίου 1863 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Καβάφης, «ο Αλεξανδρινός» όπως τον γνωρίζουμε. Σε πολλούς Έλληνες
αλλά και ξένους λογοτέχνες ένας συγκεκριμένος
τόπος, η γενέτειρά τους ή κάποιος τόπος που
αγάπησαν, μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλά
μέσα στο έργο τους. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις αποτελεί απλώς το γεωγραφικό – χρονικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία
τους. Στην ποίηση όμως του Καβάφη, η λειτουργία της πόλης, της Αλεξάνδρειας, παίρνει πολλές
συμβολικές διαστάσεις και λειτουργίες που ξεφεύγουν από την απλή τοποθέτηση μιας αφήγησης σε ένα μέρος. Δεν είναι ένας τόπος που απλά
και νοσταλγικά εγκωμιάζεται και εξυμνείται. Η Αλεξάνδρεια για τον Καβάφη, είναι η μεταφορική
πόλη, η αισθησιακή πόλη, η μυθική πόλη και η
πόλη κέντρο του ελληνικού κόσμου με οικουμε-

Α

νική προοπτική. Σε πολλά του ποιήματα μάλιστα,
η ίδια η πόλη, η Αλεξάνδρεια είναι η πρωταγωνίστρια. Η σχέση του Καβάφη με την Αλεξάνδρεια
πέρασε από πολλές φάσεις. Στην αρχή μάλιστα
της ποιητικής του δημιουργίας φαίνεται ότι υπάρχει μια σχέση αγάπης και μίσους ανάμεσα στον
ποιητή και την πόλη. Ο ποιητής, γεννήθηκε στην
Αλεξάνδρεια αλλά έζησε στο Λονδίνο και στην
Κωνσταντινούπολη κι έτσι δυσκολεύτηκε να συμφιλιωθεί με τη ζωή της, την οποία έβρισκε αποπνιχτική.
Και ακριβώς μέσα σ’αυτήν την πρώτη ποιητική
περίοδο του Καβάφη, από τα πρώτα του ποιήματα μέχρι το 1910 -1911 η Αλεξάνδρεια παρουσιάζεται ως μία πόλη που τον περιορίζει, μια
«κώχη μικρή» στην οποία ρημάζει η ζωή του, μία
πόλη που τον πνίγει, τον καταπιέζει.
Κάπου όμως ανάμεσα στο 1907 – 1910 συντελείται μία μεταστροφή του ποιητή σε σχέση με
την πόλη. Μέσα από την μορφή του ποιήματος
«Ἡ Πόλις» διαπιστώνουμε ότι η ευθύνη της πόλης
μετατίθεται από την πόλη στο ίδιο το ποιητικό
υποκείμενο:
«Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ στην
κώχη τούτη την μικρή, σ’όλην την γη την χάλασες»
Από αυτό το σημείο και μετά, η Αλεξάνδρεια είναι
απαλλαγμένη από τις όποιες κατηγορίες και είναι
ελεύθερη να συνεχίσει την λειτουργία της μεταφορικής πόλης προσλαμβάνοντας όμως τώρα
άλλες διαστάσεις, της αισθησιακής, της ιστορικής
και μυθικής πόλης. Από ένα σημείο και μετά
αποκτά κι έναν πιο ξεκάθαρο συμβολικό χαρακτήρα.
Η Αλεξάνδρεια, γίνεται σύμβολο όλων αυτών που
ο κάθε άνθρωπος θέλει να αποκτήσει ή έχει ήδη
αποκτήσει. Συμβολίζει δηλαδή ό,τι σπουδαίο και
το μοναδικό πράγμα που είχαμε και τώρα το χάνουμε. Συμβολίζει τις διασκεδάσεις της ζωής
και την πόλη με τον μεγάλο πολιτισμό.
Στο ποίημα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» ο
Μάρκος Αντώνιος χάνει τον πόλεμο με τον Οκταβιανό, και σύντομα θα χάσει την Αλεξάνδρεια,
την Κλεοπάτρα και τα πλούτη του. Ο Καβάφης
στη θέση του θεού Διονύσου, βάζει την Αλεξάνδρεια που φεύγει κι εγκαταλείπει τον Αντώνιο. Η
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ποιητική φωνή καλεί τον Αντώνιο να είναι θαρραλέος και να μην ξεγελαστεί ότι όλα όσα έζησε
ήταν ένα ψέμα γιατί είχε την τιμή και την αξίωση
να ζήσει σε «μια τέτοια πόλι». Ο ποιητής του λέει
να πει αντίο στην Αλεξάνδρεια χωρίς παρακάλια
και ψεύτικες ελπίδες. Nα δεχτεί ότι έχασε σαν κύριος, να δεχτεί με αξιοπρέπεια την πραγματικότητα χωρίς κλάματα και παρακάλια αλλά με θάρρος και ηρεμία. Η Αλεξάνδρεια, λοιπόν, γίνεται
σύμβολο εκείνων των πραγμάτων που είχε ο
Μάρκος Αντώνιος και τώρα τα χάνει.
Η Αλεξάνδρεια παρουσιάζεται από τον ποιητή
σαν η πόλη της διασκέδασης. Στο ποίημα Μύρης,
μεταφερόμαστε στην Αλεξάνδρεια της ειδωλολατρίας και του Χριστιανισμού, όταν η πόλη είναι
γεμάτη από ζωή και οι νέοι διασκεδάζουν. Ο διαχωρισμός ανάλογα με τη θρησκεία δεν απασχολεί
τον Καβάφη τόσο πολύ, όσο η κάλυψη που βρίσκει ο άνθρωπος πίσω από τη μάσκα που του
επιβάλλουν οι συνθήκες. Σημαντικό είναι πώς οι
σχέσεις των ανθρώπων καθορίζονται από τη θρησκεία, το φύλο και το χρώμα. Ο στενός φίλος του
Μύρης που είναι χριστιανός πεθαίνει και ο αφηγητής αντιλαμβάνεται ότι παρά τη στενή φιλία
τους δεν μπόρεσε ποτέ να τον καταλάβει σε βάθος. Αισθάνεται θλίψη και πενθεί για την απώλεια
ενός φίλου του, του νέου και ωραίου Μύρη, μαζί
με τον οποίο συνήθιζε να πηγαίνει σε συγκεντρώσεις και εκδρομές και να χαίρεται άσεμνα ξενύχτια, αλλά τώρα νοιώθει ξένος που τον βλέπει με
τους χριστιανούς συγγενείς του «Ξένος εγώ, ξένος πολύ ένοιωθα κιόλας». Η πρωτοπρόσωπη
αφήγηση μάς ενθαρρύνει να δούμε τον Καβάφη
πίσω από το πρόσωπο του αφηγητή, ο οποίος
φαίνεται γοητευμένος από τις ευκαιρίες που παρείχε η Αλεξάνδρεια για διασκέδαση.
Μια άλλη όψη της Αλεξάνδρειας, της παρακμής
αλλά και του πλούσιου πολιτισμού, συναντούμε
στο ποίημα Αλεξανδρινοί βασιλείς. Θυμόμαστε
την Αλεξάνδρεια τους καλούς καιρούς που είχε
ένα σπουδαίο πολιτισμό. Η Κλεοπάτρα οργανώνει στο «Αλεξανδρινό Γυμνάσιο» μια τελετή όπου
μοιράζει στους γιούς της περιοχές οι οποίες δεν
της ανήκουν μόνο και μόνο για να εντυπωσιάσει
τον κόσμο και τους πολιτικούς της αντιπάλους,
δείχνοντας πόσο πλούσια είναι και πόση δύναμη

έχει. Παρουσιάζει τα παιδιά της στους Αλεξανδρινούς προκειμένου να τα κηρύξει βασιλείς και
διαδόχους των περιοχών που ανήκουν στο κράτος των Πτολεμαίων. Αυτά όμως τα βασίλεια που
μοιράζονται στον Αλέξανδρο, τον Πτολεμαίο και
τον Καισαρίωνα είναι χωρίς αντίκρισμα, καθώς
σε σύντομο χρονικό διάστημα ο Αντώνιος και η
Κλεοπάτρα θα χάσουν τα πάντα και η Αίγυπτος
θα περάσει στα χέρια του Αυγούστου και της Ρώμης. Μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε και μερικά
βασικά χαρακτηριστικά των Αλεξανδρινών αλλά
και του Αλεξανδρινού πνεύματος και πολιτισμού.
Οι Αλεξανδρινοί λοιπόν αποδεικνύονται οξυδερκείς στις πολιτικές τους κρίσεις καθώς:
… ένοιωθαν βέβαια
που ήσαν λόγια αυτά και θεατρικά.
Βρίσκονται σε μία θεατρική σκηνή:
Aλλά η μέρα ήτανε ζεστή και ποιητική,
ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό,
το Aλεξανδρινό Γυμνάσιον ένα
θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης»
Έχουν συνείδηση ότι παίρνουν μέρος και αναλαμβάνουν να παίξουν και αυτοί τον ρόλο τους.
Η μέρα και το μέρος είναι κατάλληλα για να εκφραστεί το θεατρικό ταλέντο, η αλεξανδρινή ειρωνεία και η πολιτική οξύνοια:
«κ’ οι Aλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή,
κ’ ενθουσιάζονταν, κ’ επευφημούσαν
ελληνικά, κ’ αιγυπτιακά, και ποιοι εβραίικα,
γοητευμένοι με τ’ ωραίο θέαμα—
μ’ όλο που βέβαια ήξευραν τι άξιζαν αυτά,
τι κούφια λόγια ήσανε αυτές οι βασιλείες».
Οι Αλεξανδρινοί είναι ένα μωσαϊκό διαφορετικών
εθνοτήτων τους οποίους όμως ενώνει η θεατρικότητα, η λεπτή ειρωνεία αλλά και η γοητεία των
θεαμάτων στα οποία παίρνουν μέρος. Γνωρίζουν
πως δεν ορίζουν την μοίρα, γελούν και διασκεδάζουν με το παιχνίδι των αρχόντων, τα κούφια
λόγια τους και τις βασιλείες. Ο ποιητής περιγράφει
μια εικόνα μιας όμορφης πόλης. Η «μέρα ήτανε
ζεστή και ποιητική, ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό, το Αλεξανδρινό Γυμνάσιον ένα θαυμάσιο κτίριο τέχνης».
Ο Καβάφης πέθανε στις 29 Απριλίου 1933 στην
Αλεξάνδρεια.
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5.00 Εσπερινός της Ανάστασης
7.30 Συναυλία-Στέλιος Πισής
09:45 Ιδάλιον-Ένα από τα
Βασίλεια της Αρχαίας Κύπρου
07.30 Όμορφη Μέρα
10.45 Στο Μεταλλείο
09.00 Είναι θέμα υγείας
12.15 Προσωπογραφίες
09.30 Από Μέρα σε Μέρα
14:15 Οι Μάνες
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.00 ΑrtCafe
13.30 Γυναίκα της Κύπρου
17.15 Τηλεταινία «Πέφτει το
13.35 Χρυσές Συνταγές
βράδυ»
14.30 Happy Hour
18.00 Ειδήσεις
15.50 Κοίτα με στα Μάτια
19.15 Συναυλία Ορθόδοξης
16.00 Ειδήσεις και στη νοη- Μουσικής «ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ»
ματική
20:00 Εκκλησία της Κύ16.20 Κοντά Έπεσες
πρου-2000 χρόνια ιστορία
17.20 Καμώματα τζι Αρώκαι πολιτισμός
ματα
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/5
18.00 Ειδήσεις
07.50 Εσπερινός της Αγά19.05 Χάλκινα Χρόνια
πης
20.00 Προκλήσεις
08.00 Το αυκόν το ψεύτικον
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/4
09.40 Η Γιορτή του Μου7.30 Όμορφη Μέρα
χτάρη
09.00 Είναι θέμα υγείας
10.15 Πάσχα στο χωρκόν
19.30 Από Μέρα σε Μέρα
11.00 Το Αρνίν της Λαμπρής
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 15.30 Σε Προσκυνώ
13.35 Χρυσές Συνταγές
Γλώσσα
16.00 Ειδήσεις και στη νοη- 17.55 Σαν Σήμερα Με το
ματική
ΡΙΚ
16.20 Κοντά Έπεσες
19.05 Παραδοσιακή Βραδιά
17.20 Καμώματα τζι ΑρώΔΕΥΤΕΡΑ 3/5
ματα
08.45 Χριστός Ανέστη
18.00 Ειδήσεις
09.30 Πάσχα στο Χωριό
19.05 Χάλκινα Χρόνια
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/5
13.25 Χρυσές Συνταγές
15.15 Πασχαλινά Ειδύλλια
16.00 Ειδήσεις (νοηματική)
16:20 Κοντά Έπεσες
20.00 Ειδήσεις

19.05 Η Ζωή μας ένα Τραγούδι
ΤΡΙΤΗ 4/5
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

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/5
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 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:00 Τηλεταινία ΡΙΚ
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:30 ΝΕΟ Πρόγραμμα: ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΕΞΙΑ με την Βασούλλα Χριστοδούλου
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Τελευταία
Παράσταση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17:00 Η Τελετή του Επιταφίου από
την Κύπρο
20:00 Ομογένεια Εδώ Λονδίνο με
την Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Κόρη μου
η Σοσιαλίστρια
23:05 Ελληνική Ταινία: Ένας Άνδρας
με Φιλότιμο
00:25 Ελληνική Ταινία: Πλατεία Αμερικής
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΙΟΥ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Κύπριοι του Κόσμου
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:00Ο Όρθρος της Ανάστασης από
την Κύπρο
22:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ι.Παλιούρα
20:35 Ακάλυπτος S2E17
23:45 Ελληνική Ταινία: Κάθε Σάββατο
01:20 Ελληνική Ταινία: Το Θύμα
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΜΑΙΟΥ
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
19:00 Αθλητική Κυριακή
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19:30 Παραδοσιακή Βραδιά
21:30 Ελληνική Ταινία: Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης
23:15 Ελληνική Ταινία: Ελεύθερη
Κατάδυση
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ
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 Νικολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη
21:05 Θέατρο της Δευτέρας: Οχι
Τωρα Αγαπουλα - Τσιβιλικας
23:05 Το ταξίδι της ζωής με την
Άντζυ Λουπέσκου
ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ
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: Βασανισμένη
Αγάπη
22:40 Ελληνική Τανία: Ο Μπαμπάς
μου ο Ντέντυ-Μπόυς
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ
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: Αντίστροφη
Πορεία
21:35 Ελληνική Ταινία: Τρελλοί Πολυτελείας
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Η Τελευταία
Παράσταση
(2006). Τηλεταινία με τους
Μαρίνα Καλογήρου, Καρυοφυλλιά
Καραμπέτη,
Μπέτυ Λιβανού, Γιώργο
Καραμίχο,
Μέμο Μπεγνή και Φάνη Μουρατίδη. Δραματική τηλεταινία
εμπνευσμένη από τη ζωή της
Έλλης Λαμπέτη, όπως αυτή
περιγράφεται στο βιβλίο της
Φρίντας Μπιούμπη, «Η Τελευταία Παράσταση».
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
21:30
Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια
(1966). Κωμωδία με την Αλίκη
Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Λάμπρο Κωνσταντάρα, Χρόνη Εξαρχάκο,
Ντίνο Καρύδη, Σταύρο Ξενίδη,
Νικήτα Πλατή, Πέτρο Λοχαϊτη.
Ένας επιχειρηματίας υποδέχεται την κόρη του από το
εξωτερικό που είχε πάει για
σπουδές προκείμενου να αναλάβει τη διοίκηση της επιχείρησης. Στο εργοστάσιο όμως
δουλεύει και ένας υπάλληλος

ο οποίος δεν είναι και τόσο ευπρόσδεκτος στα αφεντικά του.
Η κατάσταση χειροτερεύει για
αυτόν όταν έρχεται σε σύγκρουση για διάφορα θέματα
με την νέα αφεντικίνα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
23:05
Ένας Άνδρας με Φιλότιμο
(1960). Κοινωνικό δράμα με
τους Νίκο Κούρκουλο, Κάκια
Αναλυτή, Νίκο Τσαγανέα, Νίτσα Τσαγανέα, Αρτέμη Μάτσα.
Ένας πλούσιος νέος από αριστοκρατική οικογένεια που
βρίσκεται υπό την κηδεμονία
του θείου του, ερωτεύεται μια
μικρή άπορη ορφανή, η οποία
πουλά λουλούδια για να ζήσει.
Η οικογένεια του νεαρού δεν
την δέχεται για νύφη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
12:25
Πλατεία Αμερικής (2016).
Κοινωνικό δράμα με τους
Γιάννη Στάνκογλου, Μάκη Παπαδημητρίου, Θέμιδα Μπαζάκα, Βασίλη Κουκαλάνι.
Ένας tattoo artist, ένας ρατσιστής φίλος του, μια μπλεγμένη
με τη μαφία Αφρικανή τραγουδίστρια, ένας Σύριος πρόσφυγας που θέλει να φύγει από
τη χώρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΙΟΥ 23:45
Κάθε Σάββατο (1999). Κωμωδία με τους Κώστα Βουτσά,
Νίκο Πουρσανίδη, Ελευθερία
Βιδάκη, Ναταλία Καποδίστρια
και Περικλή Καρακωνσταντόγλου. Ο Θανάσης είναι ένας
δημοφιλής κωμικός του θεάτρου και της τηλεόρασης με
μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες. βατο;
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΜΑΙΟΥ 01:20
Το
Θύμα
(1969). Κωμωδία με τους
Κώστα Βουτσά,
Ζωζώ
Σαπουντζάκη,
Αλέκο Τζανετάκο, Σπύρο Καλογύρου, Αθηνόδωρο Προύσαλη, Νίκο
Τσούκα. Ο Μιχάλης καθώς
υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει
καλά με του αδελφό του Δημήτρη, ο οποίος σπουδάζει
γεωπόνος στην Αθήνα.
KYΡIAKH 2 ΜΑΙΟΥ 21:30
Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης
(1968). Μουσική κωμωδία με
τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ,
Αλίκη Βουγιουκλάκη, Διονύση
Παπαγιαννόπουλο, Νίκο Ρίζο,
Λαυρέντη Διανέλλο, Νίκο
Τσούκα. Η Ρένα Κατσαρού
δεν θέλει με κανένα τρόπο να
αρραβωνιαστεί τον Ντίνο, τον
οποίο της επιβάλλει ο πατέρας της, ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Κέρκυρας. Έτσι
θα το σκάσει από το σπίτι θα
μεταμφιεστεί σε αγόρι ονόματι
Πίπης και θα φύγει για τα Γιάννενα.
KYΡIAKH 2 ΜΑΙΟΥ 23:15
Ελεύθερη Κατάδυση (1995).
Αισθηματική ταινία με τους
Αλέκο Συσσοβίτη, Καριοφυλ-

λιά Καραμπέτη, Βαλέρια Χριστοδουλίδου, Αντώνη Αντωνίου και Ηλία Λογοθέτη. Ένας
νέος επιστρέφει στη πόλη που
μεγάλωσε όπου θα συναντήσει τον παιδικό του έρωτα, μια
παντρεμένη φαρμακοποιό,
ενώ θα γνωρίσει και μια κοπέλα που μόλις αποφυλακίστηκε.
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΙΟΥ 21:05
Όχι Τώρα Αγαπούλα (2006).
Θέατρο της Δευτέρας με τους
Βασίλη Τσιβιλίκα, Θάνο Καληώρα, Μαίρη Βλουτή, Δήμητρα
Τζιόβα, Φαίη Γεωργακοπούλου, Στέλιο Καλαθάς, Μάνο
Πίντζη, Ίρις Πανταζάρα, Μαρίτα Μπαχράμη, Ελένη Παναγιώτου. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα λονδρέζικο οίκο
γουναρικών, που διευθύνεται
από δύο επιχειρηματίες τελείως διαφορετικούς μεταξύ
τους.
ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 21:00
Βασανισμένη Αγάπη (1986).
Αισθηματική κομεντί με τους
Ανδρέα Αργυριδη, Σώτο Φιλιππίδη, Κώστα Παπαμαρκίδη
και Όλγα Ποταμίτου. Χαρές
και γλέντια στο σπίτι της Μαρίας, η οποία παντρεύεται με
προξενιό, έναν άνδρα που
διάλεξε ο πατριός της. Εκείνη,
απογοητευμένη και ταλαιπωρημένη από τον προηγούμενο
δεσμό της, δέχεται την παντρειά κι ας μην έχει ξεπεράσει ακόμη τον αγαπημένο της
Αλέξη, που εντελώς ξαφνικά,
της έστειλε ένα γράμμα, ζητώντας της να χωρίσουν για πάντα.
ΤΡΙΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 22:40
Ο Μπαμπάς μου ο Ντεντυμπόης (1966). Κωμωδία με

τους Βασίλη Αυλωνίτη, Κώστα
Παπαχρήστο, Νίκο Φέρμα,
Αλέκο Τζανετάκο, Έλσα Ρίζου,
Διονύση Παπαγιαννόπουλο,
Φραγκίσκο Μανέλλη. Δύο φίλες που εργάζονται στο ξενοδοχείο ενός γυναικοθήρα
παίρνουν το αυτοκίνητό του
και τρακάρουν με δύο νέους
που επίσης έχουν πάρει το
αυτοκίνητο του αφεντικού
τους. Και οι τέσσερις υποδύονται τους ευκατάστατους, και
ερωτεύονται οι μεν τις δε.
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 20:50
Αντίστροφη Πορεία (1986).
Δραματική ταινία με τους Ανατολή Αθανασιάδου, Γιώργο Νινιό και Κατερίνα Διδασκάλου.
Ένας τραγουδιστής προσπαθεί να καταξιωθεί στο χώρο
χωρίς την παραμικρή υποχώρηση σε ό,τι αφορά τα "πιστεύω" του και την προσωπική του ζωή. Όμως, τα
κυκλώματα του τραγουδιού
έχουν διαφορετική γνώμη.
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 22:35
Τρελοί Πολυτελείας (1963).
Κωμωδία με
τους Μίμη Φωτόπουλο,
Γιάννη Γκιωνάκη, Γιώργο
Τσιτσόπουλο,
Γιώργο
Πάντζα, Γιώργο
Κωνσταντίνου,
Ελένη Ανουσάκη, Καίτη Πάνου. Ένας πλούσιος τεμπέλης, ο Φαίδων είναι αρραβωνιασμένος με μια κοπέλα και
παραπονιέται επειδή «δεν του
έχει λείψει τίποτα». Όταν ένα
ζευγάρι φίλων θα φιλοξενηθεί
στη βίλα του, η ζωή του θα αλλάξει και η ηρεμία του θα ανατραπεί.

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης Ιωάννου 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 Μιχαηλίδη 19:00 Olympia #ThrowbackThursday 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 Μεσημέρι Λαϊκά με Γιάννη Κυριακίδη
14:00
Απογευματινή
απόλαυση με τη Βασούλα Χριστοδούλου 16:00 Home-Run με
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00
One-Man-Band με τον Παναγιώτη 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 αυνέχεια Απογευματινή απόλαυση 16:00 Στέλιος Σιδερίδης
#SaturdayShoutOut 19:00 Νεόφυτος Παλιά Λαϊκά 21.00 #SaturdayShowdown 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 Broadcast From St J / 12 A / AA Autumn Gardens 10:45 Θεία
Λειτουργία 12:30 Μουσικές Επιλογές 13:00 Απογευματινή
απόλαυση με τον Γιάννη Ιωάννου 16:00 Μιχάλης Γερμανός
#WeekendWindDown
19:00
#SundayFunday με τον Φανή
Ποταμίτη 22:00 #Soothing Sunday με τον Τόνυ Νεοφύτου 23:00
In The Mix Nightshift
ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 Γιάννης Ιωάννου The Big Greek Breakfast
10:00 Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 13:00
Απογευματινή απόλαυση με
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00
Home-Run με τον Τόνυ Νεοφύτου 19:00 LGR’s WISH [W.eekly
I.nformation & S.upport H.our]
20.00 Kostas Voudouris #MondayMayhem 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 Κινηματογράφο 14:00 Απογευματινή
απόλαυση με τον Γιάννη Κυριακίδη 16:00 Home-Run με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00
Scandalous 21:00 Tony Neophytou #ThirstyThursday 23:00 In
The Mix ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ
07:00 Λονδίνο Καλημέρα από
τον LGR 10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη
13:00 Απογευματινή απόλαυση
με την Βασούλα Χριστοδούλου
16:00 Home-Run με τον Ανδρέα
Μιχαηλίδη 19:00 Μιχάλης Γερμανός #WednesdayWisdom 21:00
Στέλιος Σιδερίδης #WiseWednesday
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ

ε λίγες μέρες – στις 2
Μαϊου γιορτάζουμε τη μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το Πάσχα – ή τη
Λαμπρή - όπως λέμε στην
Κύπρο. Το Πάσχα των Λατίνων
φέτος γιορτάστηκε στις 4 Απριλίου – 4 εβδομάδες νωρίτερα
από το δικό μας. Δυστυχώς,
όπως και πέρυσι, ο κορωνοϊός
μαστίζει όλους μας. Ελάχιστοι
από μας θα μπορέσουν νθα
πάνε εκκλησία αυτές τις άγιες
ημέρες λόγω των προστατευτικών μέτρων κι έτσι οι απόδημοι
συμπατριώτες μας στην Αγγλία
θα παρακολουθήσουν τη Θεία
Λειτουργία από την Τηλεόραση.
Ωστόσο, ξενιτεμένοι μας θα
γιορτάσουν στην ξενιτιά, διατηρώντας τις γλυκές μνήμες από
τους παλιούς, καλούς καιρούς
στην πατρίδα. Το Πάσχα συμβολίζει τη νίκη της ζωής πάνω
στο θάνατο, τη νίκη του φωτός
πάνω στο σκοτάδι και - ιδιαίτερα για τον ελληνισμό - τον
θρίαμβο της ελευθερίας πάνω
στη σκλαβιά και τη βαρβαρότητα. Σκοπός αυτής της μικρής
εισαγωγής είναι να φέρουμε
στη μνήμη μας για το πώς γιόρταζαν τη Λαμπρή οι πατεράδες
και οι πρόγονοί μας, - τόσο
στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα - πριν την επικράτηση της
νέας τεχνολογίας και μια προσπάθεια διατήρησης των ηθών
και εθίμων και γενικά των
ωραίων παραδόσεων του υπέροχου λαού μας. Φυσικά, κάθε
μέρος της Κύπρου και της Ελλάδας έχουν κάπως διαφορετικές παραδόσεις. Εμείς θα
ασχοληθούμε με αυτά τα έθιμα
που έχουν ευρύτερη αποδοχή
ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους.
Οι ετοιμασίες για τη Λαμπρή
άρχιζαν 40 μέρες νωρίτερα. Ας
αρχίσουμε από την αρχή, τη
Σαρακοστή. Σαν Σαρακοστή
ορίζεται το διάστημα των σαράντα ημερών που αρχίζει από
την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή των Βαΐων.
Για τους παλαιότερους, ήταν
ημέρες αυστηρής νηστείας.
Είναι παρήγορο το γεγονός
ότι και στις ημέρες μας τηρείται από κάποιους η νηστεία
των σαράντα ημερών. Κατά
τη διάρκεια της Σαρακοστής,
οι νοικοκυρές καθάριζαν και
ασβέστωναν τα σπίτια και
έκαναν διάφορες προετοιμασίες για το Πάσχα.
ΕΘΙΜΑ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Η «Καθαρά Δευτέρα» ονομάζεται έτσι, γιατί οι χριστιανοί
«καθαρίζονται ψυχικά», μια και
σταματάνε κάθε κρεάτινο φαγητό και αρχίζουν τη νηστεία
που διαρκεί σαράντα μέρες,
όσες και οι μέρες νηστείας του
Χριστού στην έρημο. Η καθιέρωση της λαγάνας, που θυμίζει
τα «άζυμα» της Παλαιάς Διαθή-

κης, επιτείνει την έννοια της νηστείας εκείνης της ημέρας.
Έβγαιναν λοιπόν οι χριστιανοί στο ύπαιθρο, για να τονίσουν
την
έννοια
του
«καθαρμού» και της εσωτερικής αλλαγής. Οι νοικοκυρές
καθάριζαν καλά το σπίτι και
έπλεναν τα μαγειρικά σκεύη,
για να διώξουν μ' αυτόν τον
τρόπο τα κακά πνεύματα.
Την ημέρα αυτή συνηθίζεται το πέταγμα του χαρταετού, όπως και σε άλλα κράτη,
είναι όμως έθιμο μεταγενέστερο και συμβολίζει την επιθυμία του ανθρώπου να
διώξει μακριά το κακό. Εξάλλου, ένας τρόπος εξορκισμού
του κακού θεωρείται και το
πρωταπριλιάτικο ψέμα.

Γράφει και επιμελείται
ο Καθηγητής

Ζαννέτος Τοφαλλής
Τα κορίτσια μάζευαν στα καλάθια αλεύρι, ψάρια και κρεμμύδια, τα οποία πήγαιναν σε μια
χήρα να τα μαγειρέψει. Επειδή
το σπίτι της χήρας ήταν καθαρό,
της έψελναν ευχές. Γύριζαν
μετά το χωριό και μάζευαν,

βράδυ της Μεγάλης Τρίτης,
που ψέλνονταν ο «Νυμφίος»,
ακούγονταν και το συγκινητικό
τροπάριο της Κασσιανής, ένα
από τα δημοφιλέστερα και
από τα μεταγλωττισμένα στις
περισσότερες γλώσσες τροπά-

τώρα πια, αυγά για το Πάσχα.
Στο μεταξύ, η χήρα ζύμωνε το
ψωμί και τηγάνιζε τα ψάρια που
θα έτρωγαν το μεσημέρι οι κοπέλες.
ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ημέρες πένθους για τα
πάθη του Χριστού είναι για
τους Χριστιανούς οι ημέρες
της μεγάλης Εβδομάδας, της
«Εβδομάδας των Παθών».

ρια της Βυζαντινής Υμνογραφίας. Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης πολλοί μεταλάμβαναν.
Μέχρι το βράδυ, οι πιστοί νήστευαν ακόμη και από ψωμί
και από νερό. Μόνο όταν
άκουγαν την καμπάνα έτρωγαν κάτι και πήγαιναν στην
Εκκλησία.
Οι περισσότερες νοικοκυρές - τουλάχιστον πιο παλιά έβαφαν τα αυγά τη Μεγάλη

Παλαιότερα μάλιστα, ακόμη
και από τις καθημερινές εκδηλώσεις του λαού μας, απουσίαζε κάθε νότα χαράς. Οι
άνθρωποι νήστευαν και απέφευγαν να κάνουν πολλές
δουλειές. Το ασβέστωμα του
σπιτιού φρόντιζαν να γίνεται
πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Το βράδυ της Μεγάλης
Δευτέρας, οι πιστοί εκκλησιάζονταν με ευλάβεια , ενώ το

Τετάρτη, οπότε έψηναν και τα
τσουρέκια. Το τσουρέκι καθιερώθηκε σαν εξέλιξη του παψωμιού που
σχαλινού
έφτιαχναν παλιότερα. Κάποιες
άφηναν αυτές τις δουλειές
για το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, και άλλες έβαφαν
και βάφουν τα αυγά το πρωί
της Μεγάλης Πέμπτης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το
αυγό και στα χριστιανικά χρό-

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΥ – ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
και τα έθιμα του Λαζαροσάββατου καθώς και της Κυριακής των Βαΐων, μια και οι
μέρες αυτές αποτελούν προανάκρουσμα της Λαμπρής.
Το Σάββατο του Λαζάρου
είναι ένα «νεκρολατρευτικό πανηγύρι» για τον ελληνικό λαό,
καθώς και για όλους τους Χριστιανούς, γιατί φέρνει στη
μνήμη τους την Ανάσταση του
Λαζάρου, του φίλου του Χριστού. Χαρακτηριστικά είναι τα
κάλαντα που τραγουδούσαν για
το Λάζαρο οι χωρικοί, ανήμποροι να συμφιλιωθούν με την
ιδέα του θανάτου:
«Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι».
Την ημέρα αυτή ήταν έντονη
η ανάμνηση των «οικείων νεκρών» στον κάθε χριστιανό, μια
ανάμνηση που δικαιολογούσε
την επίσκεψη στα νεκροταφεία.
Το πρωί της Κυριακής των
Βαΐων, ημέρα λήξης της Σαρακοστής, οι Κύπριοι τα παλιά
χρόνια πήγαιναν στην εκκλησία
με κλαδιά ελιάς ή δάφνης, τα
οποία ευλογούσε ο παπάς και
στη συνέχεια τα μοίραζε στους
πιστούς. Το έθιμο, που ευτυχώς
επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας,
θυμίζει την υποδοχή του Χριστού με κλαδιά βάγιας, από το
λαό των Ιεροσολύμων.
Το Σάββατο του Λαζάρου οι γυναίκες πήγαιναν στην εκκλησία
με λουλούδια. Αυτά τα μοίραζε
ο παπάς την Κυριακή των
Βαΐων στους παραβρισκόμενους. Τα κορίτσια καλοντυμένα
και κρατώντας καλάθια γυρνούσαν στα σπίτια και επειδή η Εκκλησία τη μέρα αυτή επιτρέπει
το ψάρι, τραγουδούσαν τα παρακάτω κάλαντα:
«Βάγια, βάγια των βαγιών,
τρώνε ψάρι και κολιό,
και την άλλη Κυριακή
τρώνε το ψημένο αρνί».

νια συμβολίζει την «ανανέωση της ζωής», ενώ το κόκκινο χρώμα τους, χαρούμενο
και ξορκιστικό συγχρόνως,
αίμα
του
στο
οφείλεται
«εβραϊκού προβάτου» ή στο
αίμα του Χριστού. Οι οικογένειες που πενθούσαν δεν
έβαφαν αυγά, ενώ κάποιοι τα
έβαφαν με φλούδες από κρεμμύδι.
Τα «Δώδεκα Ευαγγέλια»
άκουγαν ευλαβικά το βράδυ
της Μεγάλης Πέμπτης οι χωρικοί. Στη συνέχεια, διανυκτέρευαν στην εκκλησία κάποιες
μαυροφορεμένες
γυναίκες.
Αυτές έλεγαν μοιρολόγια για
το Χριστό και άφηναν κάποιο
ρούχο ή κόσμημα κοντά σε
μια εικόνα, για να «αγιαστεί».
Το πρωί το φορούσαν πάλι.
Αυτό συνηθίζεται και σήμερα
σε διάφορα μέρη της πατρίδας μας.
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, οι γυναίκες στόλιζαν τον Επιτάφιο. Οι πιστοί
μέχρι το απόγευμα Τον προσκυνούσαν και τοποθετούσε
ο καθένας πάνω του «ό,τι
είχε ευχαρίστηση», ένα κόκκινο αυγό, ένα ζευγάρι κάλή
χρήματα. Επειδή
τσες
πρόκειται για την πιο ιερή
μέρα της εβδομάδας αυτής,
σταματούσε κάθε δουλειά
μέσα στο σπίτι, όπως το πλύσιμο, το ράψιμο, το κέντημα.
Μια και το πένθος της ημέρας
ήταν βαρύ, οι γυναίκες δε μαγείρευαν αυτό το μεσημέρι.
Σαν αναπαράσταση της κηδείας του Χριστού, γινόταν το
βράδυ η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους του
κάθε χωριού. Η πένθιμη ατμόσφαιρα της ημέρας δικαιολογούσε και τη θύμηση των
νεκρών καθώς και την επίσκεψη στα νεκροταφεία. Το
εγκώμιο της Παναγίας προς
το Χριστό «ώ γλυκύ μου
έαρ...», που ακουγόταν το
βράδυ αυτό, συγκινούσε βαθύτατα, καθώς παραπέμπει στο
μοιρολόι κάθε χαροκαμένης
μάνας. Μαυροφορεμένες κοπέλες, που θυμίζουν τις «ΜυροΧριστού,
φόρες»
του
«έραιναν» τον επιτάφιο με ροδοπέταλα από το ψάθινο καλάθι τους. Όσοι επέστρεφαν
από την εκκλησία έπαιρναν
κάποιο λουλούδι, αφού περνούσαν κάτω από τον επιτάφιο.
Οι νοικοκυρές ετοίμαζαν τη
μαγειρίτσα το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και οι άνδρες
έσφαζαν το αρνί που θα σούβλιζαν την Κυριακή.
Λίγο πριν τα μεσάνυχτα
πήγαιναν οι άνθρωποι στην Εκκλησία. Το
«ιερό
φως»
έπαιρνε καθένας από τη λαμπάδα αυτού που νόμιζε ότι
θα του φέρει τύχη. Ήταν η
νύχτα της Ανάστασης του Χρι-

στού. «Χριστός
Ανέστη»,
έψελνε ο ιερέας και αυτό το
χαρμόσυνο μήνυμα έφερνε
χαρά, αγάπη και συμφιλίωση.
αντάλλαζαν
Οι
άνθρωποι
ευχές και φιλιά και τσούγκριζαν αυγά. Το αυγό του τυχερού
έμενε στο εικονοστάσι μέχρι το
επόμενο Πάσχα.
Κάθε οικογένεια φρόντιζε να
«σταυρώσει» με το άγιο φως
μιας λαμπάδας την εξώπορτα
του σπιτιού της τρεις φορές
και να ανάψει το καντήλι.
Έπειτα έτρωγε όλη η οικογένεια τη μαγειρίτσα μετά τη νηστεία που είχε προηγηθεί. Το
πρωί της Κυριακής εκκλησιάζονταν οι Χριστιανοί και κάποιοι μεταλάμβαναν. Το αρνί
το σούβλιζαν σε ατμόσφαιρα
έντονης
χαράς. «Λαμπρή
εορτή και πανήγυρις» λέγονταν από το λαό η ημέρα του
Πάσχα και γι' αυτό έχει καθιερωθεί να λέγεται «Λαμπρή».
Ακολουθούσε
το
πλούσιο
συνοδεύονταν
γεύμα, που
από κρασί ή τσίπουρο.
Κάποιες γιαγιάδες θυμούνται ότι πολλοί παντρεμένοι
φορούσαν τα ρούχα του
γάμου τους και οι ελεύθεροι
ρούχα με κυρίαρχο το άσπρο
χρώμα, επειδή όλα ήταν γιορτινά. Το βράδυ χόρευαν στην
πλατεία του χωριού.
Ανανεωμένοι από τις γιορτές του Πάσχα, οι χωρικοί
επιδίδονταν με περισσότερη
δύναμη και μεράκι στη βιοπάλη. Παρήγορο είναι ότι τα
περισσότερα πασχαλινά έθιμα
εξακολουθούν να τηρούνται
ακόμη στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Το Πάσχα μυρίζει Ελληνισμό.
Απ' όλους τους λαούς που
ασπάζονται το χριστιανισμό, οι
έλληνες είναι συναισθηματικά
δεμένοι με τη Μεγάλη Εβδομάδα. Την αγαπάμε αλλιώτικα
αυτή την περίοδο, την αισθανόμαστε στο πετσί μας, είτε είμαστε φανατικά προσηλωμένοι
στην ορθόδοξη πίστη, είτε όχι.
Το Πάσχα μας ταιριάζει περισσότερο από κάθε άλλη θρησκευτική γιορτή, ταιριάζει στην
ιστορία μας, στο χαρακτήρα
μας, στις εμπειρίες μας και στον
τρόπο με τον οποίον αγαπάμε
και σκεφτόμαστε.
Χριστός Ανέστη Αληθώς Ανέστη!
Καλό Πάσχα και Ανάσταση
και να είστε όλοι Καλά.
Χριστός Ανέστη! Χρόνια
Πολλά - Και Υγεία, Ειρήνη
και Ευημερία
σ΄ όλο τον Κόσμο!
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Σοκολατένιο πασχαλινό αβγό
χρυσό βρώσιμο σπρέι
50 γρ. κουβερτούρα λευκή

Συστατικά
300 γρ. κουβερτούρα, tempered
100 γρ. κουφέτα, πολύχρωμα
βρώσιμα λουλούδια, χρωματιστά

Μέθοδος Εκτέλεσης
Παίρνουμε την ειδική φόρμα με
σχήμα αβγού και την χωρίζουμε
στη μέση.
Βάζουμε 2-3 κ.σ. από την κουβερτούρα σε κάθε φόρμα και
απλώνουμε με ένα πινέλο. Αφήνουμε να σταθεροποιηθεί 10 λεπτά εκτός ψυγείου. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για
άλλη μια φορά.
Σε ένα ταψί απλώνουμε λαδόκολλα και βάζουμε 1 κ.σ. από
την κουβερτούρα. Χτυπάμε ελαφρά το ταψί για να απλώσει η
κουβερτούρα και να σχηματιστεί
η βάση. Βάζουμε στο ψυγείο να
σταθεροποιηθεί.
Τοποθετούμε ένα ταψί στον
φούρνο για να κάψει.
Ξεφορμάρουμε τα μισά σοκολα-

τένια αβγά και τα ακουμπάμε
πάνω στο καυτό ταψί.
Βάζουμε ανάμεσα τα χρωματιστά κουφέτα και κλείνουμε ώστε
να έχουμε ένα γεμιστό σοκολατένιο αβγό.
Απλώνουμε λίγη κουβερτούρα
στο κέντρο της βάσης και στηρίζουμε το σοκολατένιο αβγό.
Περιμένουμε 2-3 λεπτά να σταθεροποιηθεί.
Ψεκάζουμε με το χρυσό σπρέι
και αφήνουμε να στεγνώσει
Μεταφέρουμε τη λευκή κουβερτούρα σε σακούλα ζαχαροπλαστικής και φροντίζουμε να είναι
χλιαρή.
Κάνουμε σχέδια με τη λευκή
κουβερτούρα στην ένωση του
αβγού και στη μία πλευρά του
αβγού.
Στολίζουμε με τα ζαχαρωτά λουλούδια και σερβίρουμε.

Πολίτικο τσουρέκι

Συστατικά

Μείγμα Α
150 γρ. αλεύρι για τσουρέκι
120 γρ. νερό, σε θερμοκρασία
δωματίου
25 γρ. μαγιά ξηρή, ή 50 γρ. μαγιά φρέσκια
Μείγμα Β
200 γρ. γάλα
100 γρ. βούτυρο
ξύσμα πορτοκαλιού, από 1
πορτοκάλι
14 γρ. μαχλέπι
300 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
3 γρ. μαστίχα
1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας
4 αβγά, μέτρια
1 πρέζα αλάτι
Μείγμα Γ
850 γρ. αλεύρι για τσουρέκι
100 γρ. βούτυρο, λιωμένο
Για τη σύνθεση
1 κρόκο, αραιωμένος σε 2 κ.σ.
νερό
αμύγδαλο φιλέ, για το πασπάλισμα
Μέθοδος Εκτέλεσης
Μείγμα Α
Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το
αλεύρι, το νερό, τη μαγιά και
ανακατεύουμε καλά με ένα
σύρμα.
Αφήνουμε στην άκρη για 15 λεπτά για να ενεργοποιηθεί η μαγιά.
Μείγμα Β
Σε ένα γουδί βάζουμε 1 κ.σ.

από τη ζάχαρη, τη μαστίχα και
χτυπάμε καλά ώστε να διαλυθεί
η μαστίχα και να γίνει σκόνη.
Σε ένα κατσαρολάκι προσθέτουμε τη μαστίχα, το γάλα, το
βούτυρο κομμένο σε κομμάτια,
το ξύσμα από το πορτοκάλι, το
μαχλέπι, το εκχύλισμα βανίλιας
και την υπόλοιπη ζάχαρη.
Μεταφέρουμε σε χαμηλή φωτιά
μέχρι να λιώσει το βούτυρο και
ομογενοποιηθούν τα υλικά,
ανακατεύοντας συνέχεια. Προσοχή, το μείγμα δεν θέλουμε να
βράσει αλλά να ζεσταθεί.
Αφαιρούμε από τη φωτιά και
αφήνουμε να κρυώσει 5-10 λεπτά. Προσοχή, δεν θέλουμε να
είναι πολύ ζεστό το μείγμα μας
για να μην μας κάψει τη μαγιά.
Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα
αυγά, αλάτι και ανακατεύουμε
καλά με ένα σύρμα.
Προσοχή, τα αυγά να είναι 50
γρ. το κάθε ένα όχι μεγαλύτερα.
Συνολικά θέλουμε τα αυγά μας
να ζυγίζουν 200 γρ.
Μεταφέρουμε το μείγμα από το
κατσαρολάκι στον κάδο του μίξερ με τα υλικά του μείγματος Α
και χτυπάμε με τον γάντζο σε
χαμηλή ταχύτητα για 5 λεπτά.
Μείγμα Γ
Προσθέτουμε στον κάδο με τα
υπόλοιπα υλικά το αλεύρι και
χτυπάμε ξανά για 10-14 λεπτά.
Χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα
μέχρι να απορροφηθεί το

αλεύρι και στη συνέχεια ανεβάζουμε στη δυνατή.
Βάζουμε στον κάδο και το λιωμένο βούτυρο και χτυπάμε σε
χαμηλή ταχύτητα για 5-7 λεπτά
μέχρι να απορροφηθεί το βούτυρο.
Μόλις η ζύμη ξεκολλήσει από
τα τοιχώματα του μίξερ τότε είναι έτοιμη.
Την αφαιρούμε και τη βάζουμε
σε ένα μπολ που έχουμε αλείψει
με λίγο σπορέλαιο.
Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη ή με μία πετσέτα και
αφήνουμε στην άκρη για 1-1 ½
ώρα μέχρι να διπλασιαστεί σε
όγκο.
Για τη σύνθεση
Χωρίζουμε τη ζύμη σε δύο κομμάτια.
Κόβουμε το κάθε κομμάτι σε
τέσσερα ίσα κομμάτια και τα
πλάθουμε σε λωρίδες περίπου
50 εκ.
Για να φτιάξουμε μία όμορφη
πλεξούδα ενώνουμε όλες τις
άκρες από τις λωρίδες. Για να
μπορέσουμε να φτιάξουμε την
πλεξούδα μας, δίνουμε αριθμούς με τη σειρά από το 1 μέχρι
το 4 στις λωρίδες μας.
Τοποθετούμε τη λωρίδα ζύμης
4 πάνω από τη λωρίδα ζύμης
2.
Την 1 πάνω από τη 3 και τη 2
πάνω από τη 3.
Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για όσες φορές χρειαστεί μέχρι να σχηματιστεί η πλεξούδα
μας.
Μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα και ακολουθούμε την ίδια
διαδικασία και για το δεύτερο
τσουρέκι.
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 150ο C στον αέρα.
Σκεπάζουμε τα τσουρέκια με μία
πετσέτα και τα αφήνουμε να
φουσκώσουν για περίπου 30
λεπτά.
Αλείφουμε με τον κρόκο αραιωμένο στο νερό, πασπαλίζουμε
με το αμύγδαλο και ψήνουμε για
50-60 λεπτά.
Εναλλακτικά, αντί για 2 τσουρέκια μπορούμε να κάνουμε 4 και
να τα ψήσουμε για 30 λεπτά
στους 150ο C στον αέρα.
Αφήνουμε να κρυώσουν και
σερβίρουμε.

Κυπριακές φλαούνες

Συστατικά
Για τη ζύμη
750 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
50 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
160 γρ. μαργαρίνη
1/2 κ.γ. κανέλα
1/2 κ.γ. τζίντζερ, σε σκόνη
1/3 κ.γ. μαστίχα, κόκκους
1/3 κ.γ. μαχλέπι, κόκκους
30 γρ. κονιάκ
1 κ.σ. γιαούρτι στραγγιστό
2 αβγά
1 κ.σ. σόδα μαγειρική
250 γρ. χυμό πορτοκαλιού
Για τη γέμιση
500 γρ. κεφαλοτύρι
4 αβγά
50 γρ. σιμιγδάλι
50 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
50 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική
50 γρ. σταφίδες
1/3 κ.γ. μαστίχα, κόκκους, αλεσμένους
1/2 κ.γ. μαχλέπι, κόκκους
1 κ.σ. μαργαρίνη
1/2 ματσάκι δυόσμο, ψιλοκομμένο

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κ.γ. κανέλα, σε σκόνη
1/2 κ.σ. τζίντζερ, σε σκόνη
Για το σερβίρισμα (προαιρετικά)
1 αβγό, για το άλειμμα
2 κ.σ. σουσάμι, για το πασπάλισμα
μέλι
κανέλα
Μέθοδος Εκτέλεσης
Προθερμαίνουμε τον φούρνο
στους 180°C στον αέρα.
Βάζουμε στο κάδο του μίξερ και
χτυπάμε με το γάτζο το αλεύρι,
τη ζάχαρη, την μαργαρίνη, την
κανέλα, το τζίντζερ, την μαστίχα,
το μεχλέπι, το κονιάκ, το γιαούρτι, τα αυγά,, τον χυμό πορτοκαλιού.
Μόλις έχουν σχεδόν ομογενοποιηθεί προσθέτουμε, τη σόδα
και συνεχίζουμε να χτυπάμε για
άλλα 30΄΄στο μιξερ, μέχρι να γίνει μια ωραία ελαστική ζύμη.
Την αφήνουμε στην άκρη σκεπασμένη με μια πετσέτα για να
ξεκουραστεί.
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα

τα υλικά για την γέμιση.
Χωρίζουμε τη ζύμη στα 3.
Ανοίγουμε τη ζύμη μας με έναν
πλάστη σε φύλλα πάχους 2 χιλιοστών. Κόβουμε σε τετράγωνα μήκους 20 εκ.
Γεμίζουμε τα τετράγωνα μας με
γέμιση στο κέντρο (βάζουμε αρκετή να γίνει ένα βουναλάκι) περίπου 80 γρ.
Διπλώνουμε τις 2 αντικριστές
πλευρές του τετραγώνου προς
τα μέσα (δεν καπακώνουμε όλη
τη γέμιση).
Στη συνέχεια διπλώνουμε προς
τα μέσα και τις άλλες 2 αντικριστές πλευρές του τετραγώνου
με τον ίδιο τρόπο. Ουσιαστικά
δημιουργούμε μια φωλιά για τη
γέμισή μας. Με ένα πιρούνι πατάμε τις γωνίες για να κολλήσουν.
Χτυπάμε το αυγό και αλείφουμε
τις φλαούνες μας και πασπαλίζουμε με το σουσάμι πριν τις
βάλουμε στον φούρνο.
Ψήνουμε στο φούρνο για 25 λεπτά.
Σερβίρουμε ζεστές με μέλι και
κανέλα.
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Η πρόκληση του εθισμού

Με την πάροδο των ετών υποστήριξης των κοινοτήτων μας,
ο εθισμός γίνεται ολοένα και πιο
εμφανής ως θέμα στα παρουσιάζοντα προβλήματα εκείνων
που ζητούν τη βοήθειά μας για
ψυχολογική βοήθεια. Η χρήση
ουσιών και τα τυχερά παιχνίδια
είναι οι πιο αναφερόμενες μορφές εξάρτησης με τις οποίες τα
άτομα φαίνονται να αγωνίζονται,
μαζί με τις οικογένειές τους που
επηρεάζονται εξίσου στις απεγνωσμένες προσπάθειές τους
να υποστηρίξουν τους δικους
τους που υποφέρουν από τέ-

τοια επαναλαμβανόμενα πρότυπα καταστροφής.
Οι στατιστικές μας δείχνουν ότι
εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως χρησιμοποιούν ναρκωτικά με την Ευρώπη να είναι η
περιφερειακή αγορά ηρωίνης με
την υψηλότερη αξία των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η
Βρετανία παράγει έσοδα 1,7 δισεκατομμυρίων λιρών από τα
τυχερά παιχνίδια που δεν περιλαμβάνουν την εθνική λαχειοφόρο αγορά, με ένα εξίσου
ανησυχητικό υψηλό ποσοστό
αλκοολισμού που ξεκινά από

την προ-εφηβεία. Και ενώ οι κοινωνίες φαίνεται να εξαργυρώνουν τα προβλήματα εξάρτησης
των ανθρώπων, οι κλινικές υπηρεσίες και οι θεραπευτικές κοινότητες προσφέρουν μια ποικιλία παρεμβάσεων για να
παρέχουν κυρίως έναν χώρο
εμπιστοσύνης, στον οποίο οι
σχετικοί προβληματισμοί να παρουσιάζοναι ανοιχτά, να μπορούν να εντοπιστούν πιθανές
αιτίες των εθιστικών εμπειριών,
και να διευκολυνθούν τρόποι
μάθησης ως προς τη διαχείρηση τους για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.
Το να ζητάει κανείς βοήθεια είναι
το πρώτο βήμα και το πιο δύσκολο για όσους φαίνονται ανίκανοι να ξεκινήσουν μια διαδικασία αλλαγής, καθώς μπορεί
να αισθάνονται ότι δεν είναι αρκετά έτοιμοι για αυτήν ή μπορεί
να αρνούνται το πώς επηρεάζει
η προβληματική συμπεριφορά
τους τόσο τη ζωή τους όσο και
των γύρω τους με συχνά καταστροφικές συνέπειες. Άλλοι
μπορεί να αισθάνονται σίγουροι

Γωνιά Παροικιακής ποίησης
για τις ικανότητές τους να θέσουν τέρμα στις εξουθενωτικές
τους καταστάσεις ύπαρξης,
αλλά οι πόρτες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές σε όλους
εκείνους που ενδεχομένως
μπορούν να βρουν χρήσιμες τις
διαθέσιμες υπηρεσίες, ειδικά σε
περιόδους περιορισμών και
εγκλεισμών όπου οι μηχανισμοί
αντιμετώπισής μας δοκιμάζονται καθημερινά. Ως κοινότητα
δεν μπορούμε να γυρίσουμε την
πλάτη μας ή να ακολουθήσουμε
μια προκατειλημμένη ή υποτιμητική στάση απέναντι σε εκείνους που παλεύουν με τις εξαρτήσεις τους, καθώς μόνο με
συμπόνια, υπομονή και κατανόηση μία θεραπευτικη προοπτική μπορεί να είναι πραγματική.”
Antony Sigalas
Psychotherapist for the
Alpha Care Counselling
Services Tel: 02083736287.

Επιστολή για την Αμμόχωστο από Κύπριους της
Βρετανίας προς την Υφυπουργό…

Εξωτερικών Μόρτο
Να αυξήσει τις προσπάθειές
της, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ως εγγυήτρια δύναμη, ώστε να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών για την επιστροφή της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους
της και να διασφαλίσει ότι οι
υπόλοιπες εγγυήτριες δυνάμεις

θα συμφωνήσουν στην επανένωση της Κύπρου, καλούν με
επιστολή τους τη βρετανική κυβέρνηση τα μέλη του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων.
Συγκεκριμένα η επιστολή απευθύνεται προς την Υφυπουργό
Εξωτερικών αρμόδια για ευρωπαϊκά θέματα Γουέντι Μόρτον
(με κοινοποίηση στον Υπ. Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ) και
φέρει εκ μέρους της παροικια-

κής οργάνωσης την υπογραφή
του Αμμοχωστιανού πρόσφυγα
Αντώνη Σαββίδη.
Ο κ. Σαββίδης περιγράφει αρχικά τις εμπειρίες που συνθέτουν το συνεχιζόμενο δράμα
των προσφύγων και στη συνέχεια επισημαίνει τα ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και τη Διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του
2012 για την Αμμόχωστο, που
όπως τονίζει παραβιάζει η
Τουρκία «προσβάλλοντας όχι
μόνο τους νόμιμους κατοίκους
της Αμμοχώστου, αλλά και κάθε
ανθρώπινο ον».
Εκφράζει επίσης την ευγνωμοσύνη της οργάνωσης προς διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις
που συνεχίζουν να υποστηρίζουν όλες τις προσπάθειες για
μια συνολική, δίκαιη και διαρκή
λύση του Κυπριακού.
Επισημαίνει δε ότι το κύριο
πρόβλημα είναι η Τουρκία και

όχι οι δύο κοινότητες, τονίζοντας
ότι «όλοι οι Κύπριοι θα πρέπει
να επιτραπεί να ζουν και να ευημερούν μαζί, προς όφελος μίας
ενοποιημένης και ελεύθερης
Κύπρου».
Η επιστολή προς την κα Μόρτον
καταλήγει με την προτροπή η
βρετανική κυβέρνηση να απαιτήσει στην επερχόμενη άτυπη
συνάντηση της Γενεύης την
άμεση επιστροφή της πόλης της
Αμμοχώστου στους νόμιμους
κατοίκους της υπό την κυπριακή
κυβέρνηση ή υπό τη διοίκηση
των Ηνωμένων Εθνών.
«Ειδάλλως, το να επιτραπεί η
συνεχιζόμενη κατοχή της πόλης
και το άνοιγμά της για τουριστικές επισκέψεις θα είναι η ταφόπλακα κάθε μελλοντικής λύσης
του Κυπριακού προβλήματος
και η τελική διχοτόμηση του νησιού», καταλήγει η επιστολή.

Έκλειψη

της Σωτήρας Λιονταρή
Ήτανε μέρα μεσημέρι
Αύγουστος μήνας καλοκαίρι
Μήνυμα στέλλει το φεγγαράκι
αστρονόμοι το' χουν πάρει
Είπε θα βγει το μεσημέρι
όλοι του έστησαν καρτέρι
Ήλιε μου θέλω να σ' αγγίξω
από τον κόσμο να σε κρύψω
Μαζί σου είμαι ερωτευμένη
και θα'ρθω μέρα μεσημέρι
Για μια στιγμή να σ'αγκαλιάσω
όλους στη γη να τους τρομάξω
Βγήκε στον ουρανό τ' αστέρι
και νύχτωσε το μεσημέρι
Σελήνη βγήκες μεσημέρι
ώρα παράξενη για αστέρι
Η μοίρα μας είναι γραμμένη
να έρχομαι εγώ και συ να φεύγεις

To Οκτάωρο και
η πρωτομαγιά
του Αντώνη Αντωνιάδη
Στους αγώνες κόντρα των ΑΦΕΝΤΩΝ
τους μαυρίζαμε τις δύο τους χροιές
τους προξενούσαμε πολλούς πόνους
Στο σώμα τους και στις κεφαλές
Πέρασαν εκείνοι οι δύσκολοι καιροί
που αρχίζαμε δουλειά την αυγή
τελεύαμε τη νύκτα, οκτώμιση
κάθε μέρα, νύκτα και εποχή
Μας δρώνναν και ξυδρώνναν στη δουλειά
Μας χρησίμευαν πολύ βαρετά
και μεις δεν βγάζαμε τσιμουδιά
γιατί μας έδιωχναν από τη δουλειά
Αφήνουμε τους πρώην αφέντες μας
να ζητάνε χάρη να τους δοθεί
που υπόσχονται τα πρώην κακά
να μην τα φέρνουνε πίσω ξανά
Γιατί άσχημα θα την έχουνε
από τον κόσμο μας τον τωρινό
που στερέωσε το ΟΚΤΑΩΡΟ
Καλά! εις του κόσμου μας το μυαλό
Κι’ από τα σήμερα και μπρος
θά'μαστε στη θέση εμείς και ο λαός
που θα εκτελούμε όλα στο λεπτό
για να σβήσει το ωράριο το παλιό
Μπράβο στους ήρωες του Σικάγο
που πρώτοι αρχίσανε το σκοπό
και ο κόσμος το'χει εφαρμόσει
και πάντοτε στα ψηλά θα τόχει
ΤΟ ΟΚΤΑΩΡΟ ΤΟ ΑΓΑΠΗΤΟ!
ΖΗΤΩ ΛΟΙΠΟΝ ΚΙ’ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΜΑΙ
ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΠΛΆΗ!
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Προσήλωση στις αποδεκτές αρχές λύσης
του Κυπριακού ζητά η Τερέζα Βίλιερς

Την ευχή η άτυπη πενταμερής συνάντηση για το Κυπριακό στη Γενεύη να
παράσχει «νέα ελπίδα για μια λύση
και για την επανένωση της Κύπρου μέσα
από διαπραγματεύσεις» εξέφρασε η φιλοκύπρια Συντηρητική βουλευτής
βορείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς.
«Οποιαδήποτε λύση πρέπει να βασίζεται
σε μακροχρόνια αποδεκτές αρχές, δηλαδή (στις αρχές) ενός διζωνικού, δικοινοτικού, ομοσπονδιακού κράτους με μία
ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα.
Οποιαδήποτε απόπειρα να σχηματιστεί
μία χαλαρότερη συνομοσπονδιακή διευθέτηση θα προκαλούσε μόνιμη διχοτόμηση του νησιού και δε θα ήταν ποτέ
αποδεκτή», τόνισε σε δήλωσή της η κα
Βίλιερς.
Πρόσθεσε ότι πρέπει επίσης να καταργηθούν οι εγγυήσεις τρίτων χωρών που
έλκουν την ισχύ τους από την αποικιοκρατική εποχή και είναι «εντελώς ανάρμοστες για μία σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία όπως η Κύπρος».
Προέτρεψε δε τον Βρετανό Υπουργό
Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ να καλέσει
τον Τούρκο ομόλογό του να αποσύρει

κάθε αξίωση για συνέχιση των εγγυήσεων ή του δικαιώματος στρατιωτικής
επέμβασης.
Η κα Βίλιερς χαιρέτισε τη διαβεβαίωση
που είχε λάβει από τον κ. Ράαμπ για την
παρουσία του στη Γενεύη, καλώντας τον
να παράσχει κάθε στήριξη και ενθάρρυνση στους Κύπριους, «τους μόνους
που μπορούν να παράσχουν τη λύση
για επανένωση του νησιού»
Η δήλωση της Τερέζα Βίλιερς παραπέμπει και στις απαντήσεις που έλαβε από
την Υφυπουργό Ευρώπης Γουέντι Μόρτον σε πρόσφατες ερωτήσεις για τις συνομιλίες της Γενεύης.
Η κα Μόρτον είχε πει πως μια λύση είναι
προς το βέλτιστο συμφέρον των κυπριακών κοινοτήτων, της ευρύτερης περιοχής
και του Ηνωμένου Βασιλείου, διαβεβαιώνοντας για την παρουσία του κ. Ράαμπ
στη Γενεύη.
Πρόσθετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα
συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών και επισήμαινε τις
επαφές του κ. Ράαμπ με τις εμπλεκόμενες πλευρές.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο προτρέπει όλες
τις πλευρές να προσεγγίσουν τις συνομιλίες υπό τα Ηνωμένα Έθνη με πνεύμα
ευελιξίας και συμβιβασμού. Κατά την επίσκεψή μου στην Κύπρο (7-9 Απριλίου)
τόνισα ξανά αυτό το μήνυμα και τη στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου για μία συνολική, δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού ζητήματος», είχε προσθέσει η
κα Μόρτον απαντώντας στις ερωτήσεις
της Τερέζα Βίλιερς.

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

Ο πρόεδρος και η Εκκλησιαστική Επιτροπή της Ελληνορθοδόξου Κοινότητας των Αγίων
Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης
είναι στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώσουν ότι θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και
Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτα
την 3ην και 4ην Μαϊου αντίστοιχα, επ’ ευκαιρία της Εορτής
των Προστατών Αγίων της Κοινότητάς μας και που για πρώτη
φορά θα Εορταστούν στον ιδιόκτητο Ναό τους που βρίσκεται
στο:
Hertford Road, Hertford Road
Cemetery, Enfield, EN3 5JF.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι
θα τελεστούν όλες οι ακολουθίες
από το Σάββατο του Λαζάρου
και καθ’όλην την διάρκεια της

Αγίας Εβδομάδος όπως τα Άγια
Πάθη και την περιφορά του Επιταφίου, το Καλόν Λόγο και την
Ανάσταση Του Κυρίου με αποκορύφωμα την Λαμπροτρίτη,
Εορτή των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης. Στην ανακοίνωση αυτή για την διευκόλυνσή
σας,
συμπεριλαμβάνουμε τα δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς.
Λεωφορία που θα σας φέρουν
στην Εκκλησία 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 παρακαλώ επικοινωνείστε με τον κο
Κυριάκο Πιτσιελή στο τηλ. 07 802
277 272.

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Αγαπητοί αναγνώστες,
Κύπριος απατεώνας
κυκλοφορεί στο Χάκνευ. Συμπατριώτες
και συμπατριώτισσες,
προσέχεται από τους
επιτήδειους. Ο συγκεκριμένος επιτήδειος,
ισχυρίζεται ότι έχει επιχείρηση επιδιορθώσεων και διακοσμήσεων σπιτιών και
ταυτόχρονα διαλαλεί
ότι ανέλαβε πολλά
έργα του δημαρχείου
του Χάκνευ, καθώς και
ότι ο αδελφός του είναι
γενικός διευθυντής των
οικιστικών υπηρεσιών.
Φαίνεται ότι στρατολογεί και γυναίκες να τον
βοηθούν στις παράνομες δραστηριότητές
του. Καραδοκεί έξω
από τα ταχυδρομεία,
τράπεζες, υπαίθριες

αγορές, υπεραγορές,
απομονώνει ευάλωτα
πρόσωπα και τους
υπόσχεται βοήθεια. Τα
συνοδεύει μέχρι το
σπίτι τους και με τρόπο
προσπαθεί να μεταπείσει το θύμα του να τον
καλέσει στο σπίτι του.
Από εκεί και πέρα το τι
πετυχαίνει, κανείς δε
γνωρίζει. Είναι μικρού
αναστήματος, χλωμός
και αδύνατος, γύρω
στα 65. Λέγεται ότι είναι
58, ονομάζεται Κώστας
και είναι από την Αμμόχωστο. Προσοχή λοιπόν. Μην εμπιστεύεστε
κανένα τον οποίο δεν
γνωρίζεται. Αν σας
προσεγγίσει ύποπτα,
ειδοποιήστε την αστυνομία στο 999.
Αντρέας Κυριάκου
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Μεγάλη Εβδομάδα
όλων των άλλων
Ιησού, στην ανάεβδομάδων του
κριση από τον
Γράφει και επιμελείται
έτους, καθώς
Άννα, στην Άρο Καθηγητής
επίσης και
νηση του Πέτρου
και στην κατα«Εβδομάδα ξηροφαγίας»,
δίκη του Χριστού
από τον Καϊάφα.
επειδή ακολου• Η Μεγάλη Παθείται αυστηρή
νηστεία, ως και ακόμη παλαιότερα «άπρακτος
ρασκευή είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη και
εβδομάς» επειδή παράλληλα με την αυστηρή
στη Σταύρωση. Γίνεται η περιφορά του Επιτανηστεία συνηθίζονταν και η πλήρης αποχή από
φίου.
κάθε εργασία.
• Το Μεγάλο Σάββατο είναι αφιερωμένο στην
Ταφή του Χριστού και στην Εις Άδου Κάθοδο
Από τις καθημερινές Ακολουθίες της Μεγάλης
Εβδομάδος, και ιδίως από την Ακολουθία του
Μυστικού Δείπνου (Όρθρος Μεγάλης Πέμπτης)
Ιερές ακολουθίες και τροπάρια
Το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων, της Μεγάκαι την Τελετή της Ανάστασης (Μεσάνυχτα Μεγάλου Σαββάτου), προήλθε το Λειτουργικό
λης Δευτέρας και της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται
Δράμα
η Ακολουθία του Νυμφίου[3], ο Όρθρος της
επόμενης μέρας και το Μεγάλο Απόδειπνο λίγο
νωρίτερα τις πρώτες απογευματινές ώρες, ενώ
Ορθόδοξη Εκκλησία
τα πρωινά ο Εσπερινός των Προηγιασμένων ΤιΣτην Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το τημίων Δώρων. Τα τροπάρια που ψέλνονται είναι
ρούμενο Τριώδιο , καθεμιά από τις μέρες της
Μεγάλης Εβδομάδας είναι αφιερωμένη και σε
το του Νυμφίου «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται» και
κάποιο ή κάποια επιμέρους περιστατικά των
το «Τὸν Νυμφῶνὰ σου βλέπω», ενώ τη Μεγάλη
Παθών:
Τρίτη το βράδυ ψάλλεται το τροπάριο της Κασσιανής («Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις...»).
• Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη
Το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης τελείται ο Εσπεμνήμη του Ιωσήφ του Παγκάλου (γιου του
Ιακώβ), που αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη
ρινός των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων και το
και στην άκαρπη συκιά, που την καταράστηκε ο
απόγευμα τελείται το Μυστήριο του Ευχελαίου
Χριστός και ξεράθηκε με έναν Tου λόγο.
και η τελετή του Νιπτήρα, που είναι και ο Όρ• Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην παραθρος της Μεγάλης Πέμπτης. Αναφέρεται στο
βολή των Δέκα Παρθένων. Η παραβολή αυτή
Μυστικό Δείπνο και ψάλλεται το κοντάκιο «Ὅτε
συμβολίζει την πίστη και την προνοητικότητα.
οἱ ἔνδοξοι μαθηταί».
Ψάλλεται το τροπάριο που έγραψε η μοναχή
Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης τελείται η Θεία
Κασσιανή.
Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και στο
τέλος οι πιστοί μεταλαμβάνουν της Θείας Κοι• Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη
μνήμη της αμαρτωλής γυναίκας, που μετανωνίας, το απόγευμα προς βράδυ γίνεται η Ακονόησε, πίστεψε στον Χριστό και άλειψε τα πόδια λουθία των Αγίων και Αχράντων Παθών ή
Tου με μύρο.
Δώδεκα Ευαγγελίων στην οποία αναγιγνώσκονται 12 περικοπές από τα 4 Ευαγγέλια (του
• Η Μεγάλη Πέμπτη είναι αφιερωμένη στον Μυστικό Δείπνο, στην προσευχή στην Γεσθημανή,
Ματθαίου, του Μάρκου, του Λουκά και του
Ιωάννη) σχετικά με τα Άγια Πάθη του Χριστού
στην προδοσία του Ιούδα, στη σύλληψη του

Ζαννέτος Τοφαλλής

Η

Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, οπότε τελείται
η Ακολουθία του Νυμφίου, δηλαδή του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας, και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη
του Ιησού Χριστού. Ονομάζεται Μεγάλη από την
ανάμνηση των γεγονότων που διαδραματίζονται
καθ' εκάστη των ημερών αυτής, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για τη χριστιανική
θρησκεία.
Η Μεγάλη Εβδομάδα λέγεται επίσης και «Αγία
Εβδομάδα». σε διάκριση της «Καθαρής Εβδομάδας», που είναι η πρώτη εβδομάδα των νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και

από το Μυστικό Δείπνο μέχρι την Ταφή. Παράλληλα γίνεται και η έξοδος του Τιμίου Σταυρού[5]
με τον Εσταυρωμένο από την Αγία Τράπεζα και
η περιφορά του σε όλο τον χώρο του ναού, ενώ
ψάλλεται το «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου».
Το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής αποτελεί την
κορύφωση του Θείου Δράματος με την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και τον Εσπερινό της
Αποκαθήλωσης όπου ο ιερέας κατεβάζει τον
Εσταυρωμένο από τον Σταυρό και τον τυλίγει σε
καθαρό σεντόνι ενώ από αργά το βράδυ έχει
ετοιμαστεί ο Ιερός Επιτάφιος, δηλαδή το Άγιο
Σώμα του Κυρίου, και το βράδυ οι πιστοί παρακολουθούν με κατάνυξη τον όρθρο του Μεγάλου
Σαββάτου και την Ακολουθία του Επιταφίου,
ενώ ψάλλονται τα «Εγκώμια»[6] σε τρεις στάσεις: Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ (α΄ στάση), Ἄξιόν ἐστί (β΄
στάση), και Αἱ γενεαὶ πᾶσαι (γ΄ στάση), μετά τα
οποία πραγματοποιείται η περιφορά του Επιταφίου στους δρόμους της πόλης ή του χωριού.
Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ψάλλεται ο
Εσπερινός της Ανάστασης, λεγόμενη και
«Πρώτη Ανάσταση», και το τροπάριο «Ἀνάστα,
ὁ Θεός». Το μεσημέρι στον Πανάγιο Τάφο πραγματοποιείται η αφή του Αγίου Φωτός όπου και
διανέμεται σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και το
βράδυ ακολουθεί η Τελετή της Αναστάσεως με
το «Δεῦτε λάβετε φῶς» και το «Χριστός Ανέστη», που συνοδεύεται από τους χαρμόσυνους
ήχους της καμπάνας, τους ασπασμούς της αγάπης και τη ρίψη πυροτεχνημάτων και βαρελότων Αμέσως μετά την Τελετή της Αναστάσεως
τελείται ο Όρθρος και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα.
Την Κυριακή του Πάσχα το πρωί ή το απόγευμα
τελείται ο Εσπερινός της Αγάπης, κατά τη διάρκεια του οποίου το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε διάφορες γλώσσες.
Και Καλό Πάσχα! Χρόνια Πολλά!
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Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Λιγκ Καπ της Αγγλίας
Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το
Λιγκ Καπ της Αγγλίας επικρατώντας στον τελικό της Τότεναμ
με 1-0.
Παρά το γεγονός ότι ο τελικός
ήταν ένας επιθετικός μονόλογος
της Σίτι, η νίκη για τους μπλε
του Μάντσεστερ άργησε να έρθει. Συγκεκριμένα, η Σίτι κατάφερε να αξιοποιήσει μόλις μία
από τις πολλές ευκαιρίες, χάρις
στην κεφαλιά του Αϊμαρίκ Λαπόρτ στο 82ο λεπτό.
Ο τελικός διεξήχθη στο «Γουέμπλεϊ» ενώπιον 8.000 θεατών.
Η συγκεκριμένη κούπα ήταν η
τέταρτη συνεχόμενη για την
ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και
συνολικά η όγδοο στην ιστορία
της ομάδας, φτάνοντας στην κορυφή της σχετικής κατάταξης.

Champions League: Hμιτελικά Ρεάλ-Τσέλσι
Προβάδισμα για πρόκριση στον
μεγάλο τελικό του Champions
League πήρε την Τρίτη το
βράδυ η Τσέλσι, αποσπώντας
ισοπαλία με 1-1 από τη Ρεάλ
Μαδρίτης μέσα στην Ισπανία.
Η ομάδα του Λονδίνου, έχει την
ερχόμενη Τετάρτη 5 Μαΐου στο
«Στάμφορντ Μπριτζ» την ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό της
διοργάνωσης μετά από 9 χρόνια, το 2012 όταν και είχε κατακτήσει το τρόπαιο. Το σκορ φυσικά δεν κατέστησε μεγάλο
φαβορί την Τσέλσι καθώς η
Ρεάλ είναι ικανή για τη νίκη μέσα
στο Λονδίνο ή ακόμα να αποσπάσει ισοπαλία με μεγαλύτερο
σκορ.
Η Τσέλσι του Τόμας Τούχελ
πήρε προβάδισμα με το γκολ

Κυπριακό Ποδόσφαιρο

Η Ομόνοια πανηγύρισε μια τεράστια νίκη με ανατροπή κόντρα στην ΑΕΛ η οποία μένει
εκτός της μάχης για τον τίτλο,
σε αγώνα στο ΓΣΠ, για την 8η
αγωνιστική της Β` φάσης του
πρωταθλήματος.
Οι πράσινοι επικράτησαν 2-1
της Λεμεσιανής ομάδας και ξεχώρισαν εκ νέου τρεις βαθμούς
από τον Απόλλωνα στην κορυφή της βαθμολογίας με 75
βαθμούς.
Ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0

την Ανόρθωση σε αγώνα, που
έγινε Αντώνης Παπαδόπουλος,
στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της β' φάσης του Πρωταθλήματος Cyta για τον πρώτο
όμιλο.
Βαθμολογία: Ομόνοια 75,
Απόλλων 72, ΑΕΛ 68, Ανόρθωση 54, ΑΕΚ 47, Ολυμπιακός
43 βαθμοί.
Τη Δευτέρα 10 Μαΐου στις 18:00
(ώρα Αγγλίας) έχει οριστεί το

ντέρμπι ανάμεσα σε Ομόνοια
και Απόλλωνα στο ΓΣΠ, το
οποίο ενδεχομένως να κρίνει
τον φετινό πρωταθλητή του
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.
Η ΚΟΠ ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 10ης και τελευταίας
αγωνιστικής της β’ φάσης του
Πρωταθλήματος Cyta. Κατά την
9η αγωνιστική, οι δύο πρωτοπόροι είναι τα φαβορί για τη
νίκη. Η Ομόνοια αντιμετωπίζει
την ΑΕΚ εκτός έδρας και ο
Απόλλωνας τον Ολυμπιακό στο
Τσίρειο.
Μέχρι στιγμής, δηλαδή με το
πέρας της 8ης αγωνιστικής, η
Ομόνοια είναι στην κορυφή με
75 βαθμούς και ο Απόλλωνας
ακολουθεί με 72. Αν η διαφορά
παραμείνει ή έστω μειωθεί από
τον Απόλλωνα στην επόμενη
αγωνιστική, τότε στις 10 Μαΐου
θα διεξαχθεί τελικός για την κατάκτηση του τίτλου.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα της
10ης αγωνιστικής είναι:
Α΄ΟΜΙΛΟΣ (τελευταία αγωνιστική)

του Πούλισικ στο 14ο λεπτό ενώ
η Ρεάλ ισοφάρισε με τον Καρίμ
Μπενζεμά στο 29ο.
Αυτή ήταν η 3η ισοπαλία για την
ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν στα
τέσσερα τελευταία παιγνίδια
που έχει αγωνιστεί, ενώ οι Λονδρέζοι απέδειξαν ότι οι εκτός
έδρας νίκες τους επί των Ατλέτικο Μαδρίτης και Πόρτο στις
φάσεις των «16» και των «8»
μόνο τυχαίες δεν ήταν.
Χθες βράδυ διεξήχθει ο άλλος
μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα σε
Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Σίτι, δύο ομάδες που από
πολλούς θεωρούνται τα μεγάλα
φαβορί για την κατάκτηση του
βαρύτιμου τροπαίου. (Ο αγώνας
προβλήθηκε μετά την εκτύπωση της εφημερίδας).

Ήττα Τσιτσιπά στον τελικό
του Όπεν Βαρκελώνης

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς το πάλεψε μέχρι τέλους αλλά δεν κατάφερε να καταβάλει τον Ράφα
Ναδάλ στον τελικό του Barcelona Open που διεξήχθει την
Κυριακή.
Ο Έλληνας τενίστας μετά τον
πρώτο τίτλο Masters στην καριέρα του στο Μόντε Κάρλο,
έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση
με τον Ισπανό, νούμερο 3 στην
παγκόσμια κατάταξη, αλλά στο
τέλος δεν κατάφερε να κάνει
δικό του και τον πρώτο τίτλο
ATP.
Στον 15ο τελικό της καριέρας
του σε έναν αγώνα που ξεπέρασε τις τρεισήμισι ώρες, ο Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-1 σετ, 64, 6-7, 7-5. Ο «βασιλιάς» της
«κόκκινης επιφάνειας», Ράφα
Ναδάλ, μετά τη νίκη του επί του
Τσιτσιπά έφτασε στους 12 τίτλους στο εν λόγω τουρνουά.
Μετά τα αποτελέσματα του τελικού, της Κυριακής ο Στέφανος
Τσιτσιπάς παρέμεινε στην 5η
θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 7.980 βαθμούς, πλησιά-

Β` ΌΜΙΛΟΣ (10η αγωνιστική)

Πρόγραμμα 9ης αγωνιστικής
ΤΡΙΤΗ, 04.05.2021
17:00 ΑΕΚ – Ομόνοια
19:30 Απόλλων - Ολυμπιακός
ΤΕΤΑΡΤΗ, 05.05.2021
19:30 ΑΕΛ - Ανόρθωση
10η αγωνιστική: Ομόνοια Απόλλων, Ολυμπιακός - ΑΕΛ,
Ανόρθωση - ΑΕΚ

Η πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης έχει ως εξής:
1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία)
11.963 βαθμοί
2. Ντανιίλ Μεντβέντεφ (Ρωσία)
9.810
3. Ράφαελ Ναδάλ (Ισπανία)
9.700
4. Ντόμινικ Τιμ (Αυστρία)
8.365
5. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ)
7.980
6. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία)
6.125
7. Αντρέι Ρουμπλιέφ (Ρωσία)
6.000
8. Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία)
5.875
9. Ντιέγκο Σβάρτζμαν (Αργεντινή)
3.765
10. Ματέο Μπερετίνι (Ιταλία)
3.568

Σούπερ Λιγκ

Κυριακή 09.05.2021
16:00 Ολυμπιακός - ΑΕΛ
18:00 Ανόρθωση - ΑΕΚ
Δευτέρα 10.05.2021
20:00 Ομόνοια - Απόλλων

Δευτέρα 10.05.2021
16:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών
- ΑΠΟΕΛ
Τρίτη 11.05.2021
17:00 Ερμής Αραδίππου - ΕΝ
Παραλιμνίου
Τετάρτη 12.05.2021
16:00 Πάφος FC - Δόξα Κατωκοπιάς
18:00 Εθνικός Άχνας - Νέα Σαλαμίνα

ζοντας αισθητά την τέταρτη
θέση και τον Ντομινίκ Τιμ.

Συνεχίζεται η μάχη για την 2η
θέση στην Σούπερ Λιγκ στην
Ελλάδα καθώς για την 6η αγωνιστική των Playoffs ο ΠΑΟΚ
έμεινε στην ισοπαλία στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό και ο
Άρης στην Τρίπολη με τον
Αστέρα. Από την άλλη η ΑΕΚ
έμεινε πίσω καθώς ηττήθηκε
από τον Ολυμπιακό.
Στην Τούμπα, στον αγώνα που
διεξήχθη χρονικά πρώτος,
ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός
έμειναν στο 0-0 σε ένα ντέρμπι
με λίγα μόνο διαστήματα του
με έγινε ποιοτικό παιχνίδι και
με ελάχιστες συγκινήσεις και
αξιόλογες φάσεις.
Λίγο αργότερα, ο Άρης δεν
μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το
στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ

ώστε να μείνει μόνος του στη
δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Η ομάδα του Άκη Μάντζιου
έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα
Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», παρά το ότι οι
παίκτες του βρήκαν δίχτυα δύο
φορές, με τον Ντάνιελ Μαντσίνι
στο 74’ αλλά και με αυτογκόλ
του Λίντσεϊ Ρόουζ στο 81’.
Στον άλλο αγώνα, ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε νικητής με 20 στο ντέρμπι με την ΑΕΚ που
έγινε στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι
Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους στο 2ο ημίχρονο και
κατάφεραν να πάρουν τους
τρεις βαθμούς από την Ένωση,
με τέρματα του Μπρούμα στο
50΄ και στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων.
Βαθμολογία
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
Άρης
ΑΕΚ
Παναθηναϊκός.
Αστέρας

82
58
58
55
51
45
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Efforts intensify at informal
summit in Geneva

E

fforts to reach a positive
outcome at the informal Cyprus conference
taking place in Geneva, were
expected to intensify yesterday
evening with bilateral meetings
between the UN and the parties
participating, after the dinner
hosted by the UNSG.
The dinner was expected to
be crucial, and similar to the
one during the meeting in Crans
Montana some years ago, and
after its completion, bilateral
contacts were expected to continue, either by the UN Secretary
General Antonio Guterres, or by
UN Special Envoy to Cyprus
Jane Holl Lute.
The Secretary-General is
expected to announce his
conclusions at today’s meeting,
which will wrap up the informal
conference.
Whatever the outcome of the

conference, Gutteres is required
to submit a report to the UN
Security Council on the terms of
his mandate. In the event of a
stalemate in Geneva, he will ask
for instructions on the next steps.
Yesterday morning, a plenary
session of the parties participating in the informal meeting
took place at the Palace of the
Nations. The UN Secretary-General, President of the Republic
of Cyprus President Nicos Anastasiades, Turkish Cypriot leader
Ersin Tatar, and the Foreign
Ministers of the three guarantor
countries - namely Turkey,
Greece and the UK - Mevlut
Cavusoglu, Nikos Dendias and
Dominic Raab, delivered remarks
during the plenary session.
President Anastasiades also
met with Raab separately. In
addition, Foreign Minister Nikos
Christodoulides spoke with the

four permanent members of the
Security Council who are not in
Geneva - USA, France, Russia,
China - as well as with the EU
to inform them about the developments in Geneva.
There was also a scheduled
bilateral meeting of the Foreign
Ministers of Greece and the
United Kingdom.
The informal meeting on the
Cyprus problem kicked off on
Tuesday and is scheduled to
wrap up today. During the first
day, the gap between the positions of the two sides was confirmed as Turkish Cypriot leader
Ersin Tatar, insisted during his
bilateral meeting with Guterres
on his position about a two-state
solution, sovereign equality and
the recognition of the Turkish
Cypriot puppet regime.
On the other hand, the Greek
Cypriot side has made it clear
that it does not accept any
change in the form of the solution determined by the UN
Security Council resolutions
and does not intend to accept a
two-state solution and recognise
any form of sovereignty.
President
Anastasiades
expressed to the UN Secretary
General his readiness to attend
a meeting in the coming weeks
in New York with the Turkish
Cypriot leader, if the UNSG deems
it necessary for the process to
proceed, recalling that this was
the case in June 2017 and on
November 25, 2019 in Berlin.
He also expressed readiness
to negotiate on all six chapters
of the Cyprus issue together,

and pointed out that it does not
help to choose one of the six.
Anastasiades and Guterres
discussed all possible scenarios
- that there will either be a
decision to resume substantive
talks from where they left off
in Crans Montana, a deadlock,
or a continuation of the UN
Secretary General’s effort.
The President pointed out
that if the effort continues and
a new conference is held, it
should take place in a month’s
time, and should not wait for the
June European Council.
On his part, Guterres told
Anastasiades that although the
situation is difficult, he wants to
see a result. He noted that this
is the first multilateral meeting
he convenes in the midst of the
pandemic, which shows his
commitment.
Regarding his meeting with
Tatar, Guterres told him that the
terms of his mandate are limited
and he cannot fall outside those
terms. He added that he does
not consider that the two-state
solution can be accepted either
by the Greek Cypriots, nor
the UN, or by the EU itself. On,
the contrary, he believes that
the majority of Greek Cypriots
and Turkish Cypriots wish for a
bi-zonal, bi-communal federation.
Furthermore, the Secretary
General explained to the Turkish
Cypriot leader that what has
been discussed so far at the
Cyprus talks cannot suddenly
be lost.

Orthodox Easter church services in our community

T

his past year has been
a challenging time for
us all; the series of lockdowns have disrupted every
aspect of everyday life and
many of us have adapted by
connecting via social media

and various apps on our
devices, however, not everything can be replaced with an
online presence.
We, as a community, are used
to being present at Churches for
funerals, memorials, for celebra-

tions, and to give thanks to God
and ask for his mercy and guidance in our lives. Unfortunately,
only those that can access the
internet are able to view services
online and we know that many
in the community rely on our
newspaper to be informed about
the Church calendar or any other
important announcements from
the Archdiocese.
It has been incredibly difficult
for the Churches and their
committees to manage the
current situation in adhering to
the governments ever-changing
restrictions. Not only this, but
each Church has a different set
of circumstances that dictate
what it can and can’t do, and
how many, if any, are physically
welcome in the Church. It is for

this reason we have not been
able to inform our readers about
the operations of the individual
Churches in our community.
For more information, please
visit your parish Church’s
website or social media page,
or alternatively please contact
the Archdiocese of Thyateira &
Great
Britain
online
at
www.thyateira.org.uk or by
phone on 020 7723 4787.
We remain hopeful that with
the easing of restrictions, we
will be able to celebrate with our
loved ones soon.
On behalf of Parikiaki, I would
like to wish all the community a
very Happy Easter, Kali Anastasi!
Bambos Charalambous
Managing Director

NHS app to be used
as Covid passport for
international travel

T

he government is working on turning the NHS
Covid app into a vaccine
certification in order to allow
people to travel out of the
country, Transport Secretary
Grant Shapps has said.
Mr Shapps also said
domestic coronavirus statistics
"look good" to enable the
resumption of foreign holidays
in England on May 17 under
the current lockdown lifting
plans.
He told Sky News: "In terms
of vaccine certification, I can
confirm we are working on an
NHS application, actually it will
be the NHS app that is used
for people when they book
appointments with the NHS
and so on, to be able to show
you’ve had a vaccine or you’ve
had testing.
Mr Shapps told ITV's
Good Morning Britain he was
chairing meetings with the G7
and various other international
bodies to ensure any form of
Covid travel certification is
recognised worldwide.
Grant Shapps says he
doesn't yet know which countries will be in which 'traffic light'
category He warned, however,
that the UK should not be
complacent and pointed to the
fact despite the success of
getting the virus under control
at home - the same cannot be

said for many other countries.
The government is currently
working on a traffic light system
for international travel, with
"green" countries not requiring
any form of quarantine at all
upon returning home.
Mr Shapps said to get on
the green list countries need to
have "low levels of coronavirus,
high levels of vaccination, be
confident in their data and be
able to genome sequence."
Despite his warnings, Mr
Shapps said the good news
from home did increase the
prospect of foreign holidays
abroad this year.
“I have to say that so far
the data does continue to look
good from a UK perspective,
notwithstanding those concerns about where people
might be travelling to and
making sure we’re protected
from the disease being reimported.”
He added he will set out
which countries fall into the
“green”, “amber” and “red”
categories under the new
risk-based traffic light system
“towards the beginning of
May.”
Countries such as Spain,
Cyprus and Portugal, which
are reliant on the tourism
sector, have been announcing
plans to welcome back British
tourists in order to kick start
their economy again.

HAPPY
EASTER
from the
Management & Staff
of Parikiaki
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Villiers hopes for progress at
five plus one talks on Cyprus

T

heresa Villiers, MP for
Chipping Barnet and
President of Conservative
Friends of Cyprus has received
assurances from the UK Foreign
Secretary, Dominic Raab, that
he will attend the ‘five plus one’
informal talks on Cyprus in
Geneva this week. These talks
include the two sides in Cyprus
and representatives from Greece,
Turkey and the UK, as the three
guarantor powers.
The meeting is being hosted
by the UN with a view to establishing whether there is sufficient
common ground for formal
negotiations to start again to try
to reach a settlement in Cyprus.

Speaking on the eve of the
summit, Theresa Villiers said,
“I wish all the leaders well in
their discussions this week. I
hope that the meeting will provide new hope for a negotiated
settlement and reunification of
Cyprus.
“Any settlement must be
based on longstanding accepted
principles, namely a bizonal,
bicommunal, federal state, with
a single citizenship and a single
international personality. Any
attempt to formulate a looser
confederal arrangement would
see permanent division of the
island and would never be
acceptable.
“Third country guarantees
should also be scrapped. These
date back to the colonial era
and are entirely inappropriate
for a modern European democracy like Cyprus. The Foreign
Secretary should call on his
counterpart in Turkey to withdraw any claim to a continuing
guarantee, or any right to take
military intervention.
“I welcome the assurance that
Dominic Raab has given me that
he plans to attend the Geneva
talks. When he was Foreign
Secretary, Boris Johnson took
part in the discussions at Crans
Montana. Only Cypriots can

provide the solution to reunite
their island; but I will always
urge UK Ministers to provide
every support and encouragement to the two sides, in their
efforts to resolve this dispute
and reach an agreement.”
Theresa has received the
following answers from Europe
Minister, Wendy Morton, to her
recent urgent Parliamentary
Questions on the Geneva
talks:
1. To ask the Secretary of
State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs,
whether he plans to attend the
informal talks sponsored by
the UN Secretary General on
Cyprus in Geneva from 27 to
29 April 2021.
2. To ask the Secretary of State
for Foreign, Commonwealth
and Development Affairs, what
discussions he has had with his
counterpart in Government of
the Republic of Cyprus on the
informal talks sponsored by
the UN Secretary General on
Cyprus in Geneva from 27 to
29 April 2021.
Answer: Wendy Morton:
A Cyprus Settlement is in

the best interests of the Cypriot
communities, the wider region
and the UK. The Foreign
Secretary will represent the UK
as a Guarantor Power at the
UN-led informal five-party talks
from 27-29 April. The aim of the
meeting - as set out by the UN
Secretary General - is to determine whether common ground
exists for the parties to negotiate
a lasting solution to the Cyprus
problem within a foreseeable
timeframe. The UK will continue
to actively support the UNSG in
his effort to this end.
The Foreign Secretary spoke
to the Cypriot FM on 22 March
and the Turkish Foreign Minister
on 23 March. The Foreign
Secretary visited the island on
4 February and met President
Anastasiades, Turkish Cypriot
leader Tatar and the UN. The
Foreign Secretary also met
the Greek Foreign Minister on
2 February.
The UK is urging all sides to
approach the UN talks in a spirit
of flexibility and compromise.
During my visit to Cyprus (7-9
April), I reiterated this message
and the UK's support for a
comprehensive, just and lasting
settlement of the Cyprus issue.

Labour sets out three tests for success
in Cyprus talks

L

abour set out three tests
for the UK Government
ahead of the 5+1 talks on
Cyprus, that began in Geneva
on Tuesday (27th April).
To ensure a lasting and just
settlement for the island of
Cyprus, the UK Government
must:
• Make clear its support for a
bi-zonal, bi-communal federal
political settlement with political
equality, in line with its historic
obligations as a guarantor
power and in line with existing

UN Resolutions.
• Call on the Turkish Government to begin a phased withdrawal of all military personnel
from the island of Cyprus, including the resort of Varosha, and
end all drilling in the Republic of
Cyprus’ Exclusive Economic
Zone.
• Ensure international law is
upheld throughout the negotiations and not support any
political settlement that undermines the sovereignty of the
Republic of Cyprus.

Fabian Hamilton MP, Labour’s
Shadow Minister for Peace and
Disarmament, said: “These talks
are a crucial opportunity to make
progress towards a political
settlement for the island of
Cyprus. As a guarantor power
with historic legal commitments
to Cyprus, the UK Government
has a responsibility to take them
seriously.
“It’s vital that the UK Government sticks to its longstanding
obligations to the people of
Cyprus to ensure both sides

Cypriots on both
sides call for peace

A

s Cyprus President
Nicos Anastasiades was
preparing to travel to
Geneva for negotiations on the
Cyprus problem, thousands of
demonstrators called for a
resolution of the issue.
On Saturday, Cypriots from
both sides of the divide in
Nicosia, marched for peace
and reunification. The routes
stopped at semi-circles on
either side of the barbed wire,
as checkpoints have been
closed for over a year due to the
coronavirus pandemic.
“Cyprus belongs to its people,”
demonstrators chanted, holding

Cyprus to reopen to
fully vaccinated tourists

C

can come to a lasting and
meaningful political settlement,
which is in the interests of
regional stability.”

placards in Greek and Turkish.
“The world is going though
extraordinary times and sometimes people have been using
this excuse to justify the closure
of crossings, and on such a
small island with no land borders
with anywhere else,” said Kemal
Baykalli, a member of the grassroots platform Unite Cyprus Now,
one of many organisations that
participated in Saturday’s event.
“What could have been done
is open the crossing points for
the benefit and welfare of all
Cypriots and jointly coordinate
the situation, but they didn’t do
this,” he added.

yprus will open for
travellers who completed their COVID-19 vaccination programme with no other
requirements from May 10
onwards, Deputy Minister for
Tourism Savvas Perdios has
said, noting that Cypriot authorities will inform the markets
over their decision, which is
considered to further facilitate
stability in tourism planning as
the summer season is about to
begin.
“We will notify our partners in
approximately 65 countries that
as of May 10 we will facilitate
travellers who have completed
their vaccination programme to
arrive in Cyprus with no negative

COVID test and no quarantine
even if they are considered as
a contact of a COVID confirmed
case,” Perdios said.
The travel protocol concerns
the EU member-states, the European Economic Area countries
and non-EU countries such as,
Britain, Canada, Belarus, Egypt,
Georgia, Israel, Jordan, Kuwait,
Lebanon, Qatar, Russia, Saudi
Arabia, Serbia, Ukraine, United
Arab Emirates, and the USA.
“Apart from being allowed to
travel to Cyprus with a negative
test depending on the country
colour scheme, travellers who
have been fully vaccinated, can
arrive in Cyprus with no negative
test,” Perdios added.
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Message from Emine Ibrahim, Labour
Jeremy Corbyn MP: The Functioning of
candidate for London Assembly elections Democratic Institutions of Turkey

I

’d like to start by saying thank
you to Greek and Cypriot
Londoners for your continued
solidarity and support. Despite
having suffered greatly in the
past year, like so many of our
capital’s communities, we have
stayed united and shown inspirational generosity and selflessness
during the COVID-19 pandemic.
London’s Greek and Cypriot
community has contributed
enormously to the fabric of our
great city and plays a major role
in our civic and cultural life.
I have been proud to witness
NEPOMAK UK volunteers delivering food parcels to the Cypriot
Community Centre to ensure
vulnerable members of our community in Haringey - where I am

a councillor - are looked after.
I know that Sadiq Khan,
Mayor of London, agrees. In his
re-election manifesto, he has
committed to making sure that
London remains open to EU
citizens who have made London
their home and who have contributed to our economy, culture
and society in so many ways.
The choice this election is a
clear one between Sadiq Khan
who stands up for our communities, our small businesses and
our diversity and the Conservative candidate who simply
doesn’t share London’s values.
On polling day – Thursday
May 6 - each voter will have
3 votes: one for the Mayor of
London and two for the London

Assembly. The London Assembly
votes are for a London Assembly
Constituency Member and a
London-wide Assembly member
– the position I am running for.
This voting system is not
‘winner takes all’, if used carelessly it risks splitting the Labour
vote. That is why I urge you to
use all three of your votes for
Labour.
With Sadiq as our candidate,
a vote for Labour is a vote for
London so please vote to help
give him the team he needs to
deliver for you.
I am so proud to be part of
Labour’s London-wide candidate
list, and I am especially delighted
to be the first member of the
London Cypriot diaspora to be
in with a chance of election to
the Greater London Assembly.
My family arrived in North
London in the 1960s and 1970s
from Cyprus and I know they are
incredibly proud of me for giving
back to the city which gave me
everything.
This will be an election like
no other in a year like no other
and I hope Greek and Cypriot
Londoners will come out in
strong numbers to support Sadiq
and to help get me and many
more Labour Assembly members
into City Hall.

R

t Hon Jeremy Corbyn
MP’s contribution to
Council of Europe debate,
22 April 2021:
I welcome the fact that the
Council of Europe is debating
Turkey, and I compliment John
Howell and Thomas Hammarberg
for presenting a detailed and
balanced report on Turkey.
The role of the Council of
Europe is to monitor human
rights across all our member
states. Monitoring is not an
attack on an individual country,
but it is a very important and
responsible role that we must
fulfil.
The European Convention on
Human Rights, and the European Court of Human Rights
protect our rights: the rights of
assembly; the rights of religious,
press and academic freedoms;
and the right to be a member
of a trade union.
I am very concerned about the
many issues facing the people
of Turkey at the present time and
I wish to draw attention to the
following.
President Erdogan’s attempt
to withdraw from the Istanbul
Convention:
This convention was a huge

step forward in the protection of
women in society. It is a terrible
message when any government
tries to withdraw from something that at the outset clearly
a huge step forward. I strongly
urge the Turkish government
to reconsider that step, and to
recommit fully and unequivocally
to the Istanbul Convention.
Anyone who believes in free
speech must be concerned at
the number of journalists who
have been imprisoned, apparently for expressing criticism of
the government of Turkey. This
is unacceptable and journalists
should be able to speak out
freely without fear of legal action
when they are giving an opinion
or telling the truth about a

situation.
The closing down of political
parties is also of the greatest
concern. The rights of minorities
in Turkey must be respected
within the terms of the Convention on Human Rights and I draw
your attention to the rights of
Kurdish people to their linguistic
and cultural freedoms as well
as political expression.
To reiterate, my words are
not an attack on Turkey or its
people, but are intended as an
act of solidarity on behalf of the
people of Turkey. I would hope
the government of Turkey would
respect the views put forward
in a fraternal matter.
Rt Jeremy Corbyn MP

St Andrew the Apostle Greek Orthodox Secondary School and Sixth Form
wishes the community a Happy Easter

Χριστός Ανέστη

A community led school with high academic standards where every child is known

www.standrewtheapostle.org.uk
Tel: 0203 195 5444
Email: admin@standrewtheapostle.org.uk
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Discoveries at the Chalcolithic site Palloures, Anastasis (Ανάσταση) /
to be presented in online symposium
Resurrection

S

ince 2015, a team of
archaeologists from the
Netherlands and Cyprus
have worked at the Chalcolithic
(Copper Age, ca. 3000 BC) site

of Palloures, in Chlorakas,
Cyprus. They have uncovered
the remains of a 5000 year old
settlement, including the largest
known prehistoric building of

Cyprus. Important artefacts which
were discovered include the
island's oldest copper axe, which
was likely imported from outside
the island.
Palloures is an important site
for the understanding of life on
Cyprus in prehistory. Most findings are published in scientific
journals and at international
conferences. Now, the team of
archaeologists will present their
result to the public during a free
online symposium on May 27th
at 20:30 Cyprus time.
The program starts with an
overview of the project and some
of the major discoveries up till
now by Dr Victor Klinkenberg of
the University of Cyprus. Dr Bleda
Düring of Leiden University
(Netherlands) will reveal how

Palloures has helped to understand the origin of metal use on
Cyprus. Finally, Tijm Lanjouw of
the University of Amsterdam will
give a virtual-reality tour of the
excavation. All information can
be found on the project website
www.Palloures.eu and on
www.facebook.com/palloures.
Date: May 27th. Time: 20:30
(Cyprus time) Registration is
free but mandatory through:
https://palloures.eu/events/
friends-of-palloures-symposium/
Photo: PhD candidate Marina
Gavryushkina next to the
stepped entrance of a recently
discovered round house at the
excavations of Chalcolithic
Palloures, Cyprus.
See also: www.youtube.com/
watch?v=q4Q_pok-Kck

A bird song resounds across the misty glen,
A scented Spring,
A canvas of glorious splendour,
Nature's divine awakening on earth creates.
Slowly the Winter's dry bones
beget the sap of rising new life,
A mountain rainbow
newly painted, timidly afar appears,
the colours of God's covenant,
a never forgotten promise,
dispel all men's sins and fears.

Zela Jet: More than just flying

Z

ela Jet - member of the
Zela Aviation group of
companies, is spreading
wings in Cyprus with the introduction of a dedicated brand to
manage its expanding activities
in the provision of brokerage
services in the field of private
aircraft and helicopters offering
a new, unrivalled travel experience for its clients.
Having dominated air travel
for almost two decades and with
a strong footprint in the aviation
sector, Zela Aviation is now
introducing Zela Jet, aiming at
new, innovative and pioneering
private flight solutions within
Greece and Cyprus.
In cooperation with major
airlines across the world and
with a range of luxury aircrafts
and modern helicopters, Zela
Jet radically changes the island's
aviation landscape, meeting
customer expectations on a
24-hour basis, 365 days a year.

Poetry by Andreas N. Demetriou

The devout gather with exultation sing,
Celebrating the victory of their enduring faith,
The darkness of despair and death is no more,
Out of an Eastern tomb,
Golgotha's sacrificial message
heralds the triumph of love's eternal worth,
a tale of new hope to all relates.
Having high safety standards
and quality personalised services
while prioritising flexibility,
comfort and discretion, Zela Jet's
specialised consultants organise
leisure and business trips at
competitive prices to a plethora
of destinations within Europe,
Africa and the Middle East.
Expressing his enthusiasm and
satisfaction for Zela Jet's arrival
in Cyprus, Company Chairman
Andreas Christodoulides (right)

mentioned that as the airline
sector was being redefined, their
group of companies acted boldly
and strategically to meet the
challenges of the new era. He
highlighted that their specialised
knowledge, long experience and
reliable services open paths for
every traveller who values security, time, service, and freedom.
Mr Christodoulides concluded
that as a team, they are proud to
mark a new era in aviation with

Zela Jet and are committed to providing the highest level of service
for each customer individually.
Zela Jet team can be contacted
via email or phone for a personalised jet or helicopter charter,
which suits individual customers’
needs and budget.
For further information,
visit www.zelajet.com; email:
sales@zelajet.com; tel: +357
25586896, +357 99250762 /
+30 6983 286 132

Thunder and lightning,
Earth's punishing storm,
Now a sea of tender calm reclaims,
Compassion rises in men's hearts,
A spirit of brotherhood,
Forgiveness once more prevails.
Rejoice, the Lord has risen,
His tidings of God's universal love,
A wren's triumphant song,
A new seraphic harmony,
to all the world proclaims.
April, 2021

The Fog of War: 10 lessons at the coalface of teaching

“Reeling and Writhing, of
course, and then the different
branches of Arithmetic Ambition, Distraction,
Uglification, and Derision”
– Lewis Carroll, “Alice's
Adventures in Wonderland”

In 2020, after 32 years of
working as a blah blah corporate
blah (no-one’s listening, no-one
cares), I decided to switch careers,
to become a Maths teacher. I’ve
been helped by ‘Now Teach’,
who support experienced profes-

sionals to transition into the
classroom.
Some
thoughts,
seven
months in.
#1 – There’s no such thing as
a boring lesson. You are not a
child entertainer. Stop thinking
like David Brent from ‘The Office’.
Children are in school to learn
and to grow as human beings,
not to be entertained.
#2 – In Maths, it is not “elitist”
to get to the right answer. There’s
some appalling rubbish coming
out of the USA - West coast
(where else?) - claiming that
classrooms are “centres of white
privilege.” Total, utter nonsense.
#3 – Good behaviour is everything. If you don’t have a plan
for them – they’ll certainly have
one for you. Kids smell blood
when they see a trainee or new
teacher.
#4 – There is no such thing
as a lazy teacher. I’ve not seen

one yet – you’ll be quickly found
out. The pace is relentless.
#5 – Silence is more than
golden.
#6 – The chip stains and
grease will come out in the bath.
I used to go around after lessons
and pick up paper, pens, tissues
and wipes from the floor. I now
spend one minute at the end
and say: “Always leave a clean
wake.”
The class does the heavy lifting.
It’s a sailing term, meaning ‘don’t
drop waste in your slipstream’
– showing pride and respect for
environment, peers and teacher.
It doesn’t matter who dropped
it, we’re all accountable. We’re
not short of hand cleansers.
#7 – Every hour in the classroom needs 2 hours of planning.
I’m sure this gets more efficient
with experience. In my training
year, that’s what I’m having to do.
I’m sure I’m an extreme outlier.

A good place to be. I’m also
having to re-remember my school
Maths.
I did ‘A Level’ Maths before
most teachers in the school were
born. Mathematics is the most
beautiful language that mankind has created – the king of
subjects, and the queen of the
sciences.
#8 – “Free period” doesn’t
mean “available”. It means recovery, planning and refuelling.
#9 – The playwright Harold
Pinter said that what makes a
great batsman in cricket is having
“true relaxation” at the wicket
crease. I remembered this when
standing in front of a class.
#10 – The best sound in the
world is: “Oh! Yeah!” When a
student gets something, and a
light suddenly comes on in their
head. I do a Jurgen Klopp triple
fist pump every time that happens.
I’ll have to start doing that in my

head, though. I’m succeeding
and failing, every day. I can see
why teachers leave the profession. It’s sink or swim.
One more for luck…
#11 – Psychologist Dr Jordan
Peterson said that when a
patient was referred to him for
anxiety or depression, he’d ask
two questions: “Did you sleep
last night?”, and “Did you have
breakfast?” If the answer was
‘No’ to either question, he’d ask
them to try to do that before they
met again. If they couldn’t do it,
they’d get down to work. But for
those who did manage to sleep
and have breakfast, their “levels
of anxiety were reduced to
below clinical levels.”
That last one isn’t about
teaching, but life in general.
Here’s to sleeping well and
having a good breakfast.
James Neophytou
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Greek Orthodox Easter traditions

E

aster is the greatest
holiday in the Orthodox
Church. Greek Easter
doesn’t usually fall on the same
day as everyone else’s as
the Orthodox Christian Church
calculates a bit differently to
other Christian denominations it uses the Julian calendar, not
the Gregorian.
Two other important elements
are Passover and the Spring
Equinox. In the Bible, the events
that led up to Jesus’ arrest,
execution, and then his resurrection, took place after Passover.
Jesus and His Disciples shared
a Passover meal (the Last
Supper) together, shortly before
His arrest.
Generally, the date for Easter
is set on the first full moon after
both the Spring Equinox and
Passover and since they fall at
a different time each year, the
date for Easter can vary from
early to late spring.
For Greek Orthodox, the
celebrations for Easter begin on
Kathara Deftera (Clean Monday),
the beginning of Lent, by fasting
on varieties of seafood, rice, meat
free salads, taramosalata, halvas
and plenty of fruit and vegetables.

To celebrate Easter everything
should look clean and new, so
houses are cleaned, painted or
whitewashed, and new clothes
are a must, especially new shoes.
Holy Week is dedicated to
people going to church in the
morning and evening for services
commemorating the Lord’s Passion. It begins on Palm Sunday
with young children following the
icon of Christ around the church
in a procession commemorating
Christ’s entry into Jerusalem.
The older boys hold large palm
leaves.
Olive leaves are put into
pillowcase-like sacks which are
taken to church; there they are
kept for forty days after which
they can be used for incense
burning.
From now on, there are
church services morning, afternoon and evening.
On Holy Monday we remember
the moment that Jesus cursed
the fig tree on his way into
Jerusalem during His triumphant
entry.
On Holy Tuesday night, we
commemorate the anointing of
Christ with myrrh by a woman
who wet his feet and dried them
with her hair. Christ forgave her

for her sins as an example to us
on how to repent and be saved.
The Kassiani hymn is sung as a
hymn of repentance.
Holy Wednesday afternoon
or evening, the church offers
the Sacrament of Holy Unction.
During this service, the priest
reads seven gospels, and seven
blessings to bless the oil which
will be used to heal the ailments
of the body and soul. At the end
of the service, the priest anoints
each parishioner with the oil by
making the sign of the cross on
their forehead, cheeks, chin and
hands.
Today, Holy Thursday, most
women do their Easter baking
of flaounes, made of short crust
with a cheese, egg and mint
filling, formed into triangular and
square shapes.
Koulouria are also baked with
milk, spices and a little sugar,
and Tsoureki, a rich yeast bread
formed of braided strands of
dough flavoured with orange
and mehlepi.
Eggs are dyed as well.
Traditionally they are dyed red,
symbolising the blood Christ
shed for our sins on the cross,
but dyes in other colours are
also available. Some dye their

eggs in a more artistic way by
tying marguerites onto the eggs
with a piece of muslin before
boiling them in a colour. The end
product is most effective.
In the evening, a representation of Christ’s Crucifixion takes
place in church, where icons are
draped in black. The priest reads
12 Gospels that tell all of Christ’s
suffering that led to his Crucifixion.
After each Gospel reading, a
candle is also lit.
Good Friday begins with
everyone taking flowers to
church so that the young girls
can decorate the Epitaphio
(Holy Sepulchre). This, in our
church, is a four-postured litter
with a canopy in which the icon
of Christ is laid in state. The
whole structure is completely
decorated with flowers, a job
that takes the greater part of
Good Friday morning.
At lunchtime the traditional
Faki Xidati (vinegar and lentil
soup) is eaten, containing vinegar
because it is said that when
Christ asked for water on his way
to Calgary, he was given vinegar
instead.
From early afternoon you will
see streams of cars and pedestrians going from church to

church to pay their last respects
to Christ and to compare the
decoration of their own parish
Epitaphios with that of the others.
Meanwhile, all the streets
along which the Epitaphios will
pass in the solemn procession
later that night, are decorated with
coloured lights. The procession
starts after the evening service
with the priests preceding, then
the Scouts or young men carrying
the litter of Christ and then the
choir, singing hymns. The whole
congregation then follows.
On Holy Saturday, during
morning Mass, as the priests
announces Jesus’ resurrection,
the black drapes drop from the
icons and the members of the
congregation rap their seats to
express their joy.
In the evening, dressed in
their best Easter clothes,
people gather in churches and
squares in cities, towns and
villages carrying white candles
(lambades) to listen to the Kalo
Logo (Good Word).
The real sermon of resurrection
is at about midnight. When
the priest proclaims that “Christ
has risen”, all candles are lit,
church bells are rung and everyone greets everyone else with

“Christos Anesti” (Christ has risen),
to which the other answers
“Alithos Anesti” (Indeed He has
risen).
People embrace and continue
the celebrations at home. They
eat traditional avgolemono soup
(egg and lemon rice soup) or
magiritsa (made from the organs
of the lamb) and crack eggs to
symbolise Christ’s breaking from
the tomb.
On Easter Sunday morning
most people who have not taken
Holy Communion during the
Holy Week take it now. At home,
red eggs are cracked, flaounes
eaten and the fast broken.
At lunchtime, family gatherings
are held all over the world where
everyone celebrates the resurrection of Christ; lambs are roasted
on the spit (lamb is the preferred
choice because Jesus is known
as the Lamb of God) and wine is
enjoyed freely!

HAPPY EASTER!
KALO PASCHA!
Photos (top left & top right):
Alexios Gennaris
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EUREKA!
10 Greatest Military
Commanders
George.M.Georgiou

Themistocles
Themistocles was an Athenian politician and
general. During the first Persian invasion of Greece
he fought at the Battle of Marathon and was possibly
one of the ten Athenian strategoi in that battle.
In the years after Marathon, and in the run-up to
the second Persian invasion of 480–479 BC,
Themistocles became the most prominent politician
in Athens. He continued to advocate for a strong
Athenian navy, and in 483 BC he persuaded the
Athenians to build a fleet of 200 triremes. During the
second invasion, he effectively commanded the
Greek allied navy at the battles of Artemisium and
Salamis in 480 BC.
Due to his subterfuge, the Allies successfully lured
the Persian fleet into the Straits of Salamis, and the
decisive Greek victory there was the turning point of
the war. The invasion was conclusively repulsed the
following year after the Persian defeat at the land
Battle of Plataea.
After the conflict ended, Themistocles continued
his pre-eminence among Athenian politicians. However, he aroused the hostility of Sparta by ordering
the re-fortification of Athens, and his perceived arrogance began to alienate him from the Athenians. In
472 or 471 BC, he was ostracised, and went into exile
in Argos. The Spartans now saw an opportunity to
destroy Themistocles, and implicated him in the
alleged treasonous plot of 478 BC of their own general
Pausanias. Themistocles thus fled from Greece.
Alexander I of Macedon temporarily gave him sanctuary
at Pydna before he travelled to Asia Minor. He was
made governor of Magnesia, and lived there for the
rest of his life.
Miltiades
Miltiades was a brilliant Athenian military strategist
and statesman who successfully brought about
Athenian victory over the Persians at the Battle of
Marathon. He was chief magistrate under the tyranny
at Athens in 524 BC, and in 516, with the tyrants'
support, he went to seize power in the Chersonese
area of Thrace. Shortly afterward he captured
Lemnos. But the advancing power of Persia stopped
this portion of his adventuresome career.
Because of his unrivalled experience in Persian
warfare, the people elected him one of the 10 generals
who took office in July 490, when the Persian fleet was
already on the way. When the Persian army landed
at the Bay of Marathon, Miltiades proposed in the
Assembly that the Athenians provide themselves with
supplies and set out and meet the enemy at once
instead of holding Athens and waiting for help from
Sparta. His proposal was adopted. On the evening
after the Persian landing, heavily armed Athenian
infantry moved into the Plan of Marathon and
blocked the Persian advance. The following day the
Persian army moved into position and offered battle.
By this time 1,000 Plataeans had joined the 10,000
or so Athenians, and it was not known whether aid
was coming from Sparta; yet Miltiades advised
engagement. The voting of the 10 generals was
equal, but the polemarch, Callimachus, broke the tie
in favour of Miltiades. While Miltiades waited for an
opportunity to meet the enemy under favourable
terms, news came that the Spartans would march
out when the moon was full. But before the Spartans
arrived, Miltiades saw a good opportunity and at
dawn ordered an attack. He was successful.
Miltiades took command of a naval offensive in
the Cyclades in 489. In an unsuccessful attack on
Paros, he was wounded. He died soon afterward.
Leonidas
Leonidas I, Spartan king whose stand against the

invading Persian army at the pass of Thermopylae in
central Greece is one of the enduring tales of Greek
heroism, invoked throughout Western history as the
epitome of bravery exhibited against overwhelming
odds.
In 480 Leonidas commanded the small Greek force
that resisted the advance through Thermopylae of
the vast army of the Persian king Xerxes. For two
days Leonidas withstood Persian attacks; he then
ordered most of his troops to retreat, and he and his
300-member royal guard fought to the last man. This
episode made a deep impression on the Greek
imagination and gave rise to the legend that Spartans
never surrendered.
Cimon of Athens
Cimon, Athenian statesman and general who
played an active part in building up the Athenian
empire in the period following the Greco-Persian Wars
and whose conservatism and policy of friendship
with Sparta were opposed to the policy of Pericles.
His conspicuous valour in the victorious sea fight
with the Persians at Salamis led soon to his election
as strategus - one of Athens’ 10 annual war ministers
and generals. In 478 he helped the Athenian statesman and general Aristides to secure the transference
from Sparta to Athens of the leadership of the Greek
maritime states, which had been recently liberated
from Persia, and he became the principal commander
of the Delian League.
Epaminondas of Thebes
Epaminondas was a Greek general of Thebes and
statesman of the 4th century BC who transformed
the Ancient Greek city-state of Thebes, leading it out
of Spartan subjugation into a pre-eminent position
in Greek politics. In the process he broke Spartan
military power with his victory at Leuctra and liberated
the Messenian helots, a group of Peloponnesian
Greeks who had been enslaved under Spartan rule
for some 230 years after being defeated in the
Messenian War ending in 600 BC.
A mere twenty-seven years after his death, a
recalcitrant Thebes was obliterated by Alexander the
Great. Thus Epaminondas is today largely remembered
for a decade of campaigning that sapped the strength
of the great city-states and paved the way for the
Macedonian conquest.
Seleucus Nicator
Seleucus served in Alexander’s campaigns; rising
to high command. He was arguably the most successful of the so-called Diadochi (“Successors”). He fought
but eventually came to agreement with Chandragupta
Maurya, the great Indian leader; giving-up the Punjab
in return for 500 war elephants. With these he helped
defeat Antigonus One-Eyed at the battle of Ipsus, the
greatest battle of the Successor Wars. He ended up
with the largest portion of the former Persian Empire;
before defeating another rival Diadochi, Lysimachus,
at the Battle of Corupedion at the age of 79! At the
time of his death, he was the titular ruler of all of
Alexander’s Empire except Egypt.
Antigonus One-Eyed
The most successful of the Diadochi in the first
20 years of conflict following the death of Alexander,
Antigonus Monophthalmus (“One-Eyed”) nearly
reunited the dead conqueror’s vast empire under his
leadership. He faced and defeated the equally brilliant
Eumenes of Cardia, who led an army that included
veterans of Alexander’s army. He was known for
innovative tactics as well as audacious and rapid
marches, even in the dead of winter; catching his foes
unprepared. He was already old (nearly 60) when
Alexander died, or might have achieved far more.

Pyrrhus of Epirus
Upon becoming ruler at the age of 12, Pyrrhus allied
himself with Demetrius, son of Antigonus I Monophthalmus of Macedonia. Dethroned by an uprising in
302 BC, Pyrrhus fought beside Demetrius in Asia and
was sent to Alexandria as a hostage under the treaty
between Ptolemy I Soter and Demetrius. Ptolemy
befriended Pyrrhus and in 297 restored him to his
kingdom. At first Pyrrhus reigned with a kinsman,
Neoptolemus, but soon he had his colleague assassinated.
In 294 he exploited a dynastic quarrel in Macedonia
to obtain the frontier areas of Parauaea and Tymphaea,
along with Acarnania, Ampholochia, and Ambracia.
Corcyra and Leucas were given to him in a marriage
dowry. Next, he went to war against his former ally,
now Demetrius I Poliorcetes of Macedonia. Pyrrhus
took Thessaly and the western half of Macedonia
and relieved Athens from Demetrius’s siege, but was
driven back into Epirus by Lysimachus in 284.
In 281 Tarentum asked for Pyrrhus’s assistance
against Rome. He crossed to Italy with about 25,000
men, and in 280 won a complete, if costly, victory over
a Roman army at Heraclea. In 279 Pyrrhus, again
suffering heavy casualties, defeated the Romans at
Ausculum in Apulia. He then crossed to Sicily and, as
“king of Sicily,” conquered most of the Punic province
except Lilybaeum. However, his despotic methods
provoked a revolt of the Greek Sicilians, and in 276
he returned to Italy. In 275 he suffered heavy losses
in a battle against Rome at Beneventum.
The next year he defeated the new Macedonian
ruler, Antigonus II Gonatas, whose troops hailed
Pyrrhus as king. Suddenly abandoning Macedonia,
however, he launched an unsuccessful attack on
Sparta to restore Cleonymus (272). Pyrrhus was
killed in a night skirmish in the streets of Argos.
Philip II of Macedon
Philip II reigned over Macedonia from 359 to 336 BC
He became the head of an empire that was expanded

by his son and successor, Alexander the Great.
He used skilled military and diplomatic tactics to
expand his country's territoryand ended up dominating
almost of all of his neighbouring Greek city-states. He
was assassinated in July 336, at the approximate age
of 46, and was succeeded by his son Alexander.
Alexander the Great
By every measure of generalship Alexander excelled
all others. In battle or in siege, he was ever victorious;
leading his army in four very great battles and as
many great sieges. He habitually led from the front,
which makes the control he exercised in battle all the
more impressive. Strategically, his campaigns were
masterfully conducted; so much so that he made it
look easy.
A master of logistics, in 10 short years he crossed the
ancient world, conquering an empire that stretched
from the Adriatic Sea to the Indus River in India; and
from the Danube River to the upper-reaches of the
Nile. Only once, in Gedrousia, did his army run short
on supplies; and that because plans to supply his forces
by sea came awry. Not only a great commander of war,
he was a very great leader of men. Even his enemies,
once defeated, admired and joined him as faithful
subjects. His charisma is unmatched, and his army
was fiercely devoted to their leader. They followed him
across the known world, through scorching deserts
and over the highest mountains in the world. In India
they found themselves in an alien land, facing monstrous beasts the like of which men of the West had
never seen (elephants). Yet they never lost confidence
in their young king-and-commander; and he led them
to his greatest tactical masterpiece at the Hydaspes
River against King Porus. Finally, exhausted, they
refused to march further east; his only defeat. Had
he lived longer (he died at 33) he might well have
conquered both Carthage and Rome.
Source: deadliestblogpage.wordpress.com
en.wikipedia.org britannica.com
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My lockdown diary

Film Reviews
George Savvides
Aviva is played by both a
man and a woman while the
lover Eden is also played by
both sexes. Plenty of explicit
sex scenes before the performers fall into cleverly choreographed dance sequences.
The cast come from a dance
background which is evident
especially during heavy dramatic scenes. It is perhaps a touch
too long, but it is stylish and
original and worth discovering!

Beast Beast

FILM OF THE WEEK
Sound Of Metal
A terrific first feature from
writer/director Darius Marder,
with a spellbinding lead performance from Riz Ahmed - a worthy
Oscar nominee as Best Actor.
He plays Ruben, the heavy metal
drummer of a touring duo along
with singer and girlfriend Lou
(Olivia Cooke). Their music is
loud, and the frenetic sounds
of their live concerts across
America cause Ruben to lose
his hearing…
A compelling film that starts as
a road movie before it becomes
an inspirational story about
self-discovery and acceptance
for a life with new beginnings.
Ahmed is truly phenomenal – he
immerses into his role completely
as the expert and passionate man
playing his drums as if his life
depended on it. And later when
circumstances force Ruben to
re-examine his existence at a
deaf foundation deep in the
country Ahmed learns sign
language and plays significant
scenes with ease and compassion. Cooke is also excellent as
his loving partner and so is Paul
Raci, as Joe, the no-nonsense
head of the deaf institution. Raci
was also nominated as Best
Supporting Actor but eventually
at last Sunday’s ceremony the
film won two Oscars – for Best
Editing and Best Sound.
A rich and satisfying experience that will touch your heart
and soul!

The Artist’s Wife
First there was THE WIFE with
Glen Close, now it is Lena Olin’s
turn to play the neglected wife
of a genius. She is Claire, whose
promising career as painter has
been eclipsed after she marries
celebrated artist Richard Smythson (Bruce Dern). Still, she adores

her husband, but now she is
faced with a new dilemma when
he is diagnosed with dementia…

almost identical.
An excellent film complimented
by rare archive material!

Cowboys

The sentimental material is
lifted thanks to the grace and
elegant presence of Olin, who
delivers a perfectly pitched performance. Dern is also effective
as the difficult and highly temperamental painter.
An engaging drama despite the
busy, over orchestrated score.

Truman And
Tennessee:
A Private
Conversation

Lisa Immordino Vreeland’s
illuminating documentary examines the remarkable careers
of two of America’s greatest
writers, whose lives and work
run almost parallel. Both started
writing and found fame in the
forties - Truman Capote with
“Other Voices, Other Rooms”
while Tennessee Williams with
his haunting, autobiographical
play “The Glass Menagerie.”
The dialogue between these
two remarkable personalities,
both open about their homosexuality, is brought vividly to
life by Jim Parsons and Zachary
Quinto. Both writers were interviewed by Frost on different
occasions but the questions
about their personal lives were

Writer/director Anna Kerrigan’s
intriguing film was one of the
highlights from the recent BFI
Flare Film Festival and it is now
good to see that it is due for a
wider release. The action takes
place on the beautiful mountains
of Montana and the story centres
on Troy (Steve Zahn) and his
young son Joe (Sasha Knight).
They are riding their way to the
Canadian border, while their
serene adventure is intercut with
scenes from the past where
Troy is battling with his wife
Sally (Jillian Bell) regarding their
child’s sex identity. Meanwhile,
a cop (Ann Dowd) like the one
in THELMA AND LOUISE is
fast on their tracks.
An exciting film, superbly acted
by a strong cast, but the real
revelation is newcomer Sasha
Knight in a remarkable debut.

Aviva

The title of Boaz Yakin’s film
is a palindrome, which reads
the same backwards and sets
up perfectly the weird premise
of this highly theatrical sex,
dance drama.

This is a personal project for
writer/director Danny Madden
based on his award-winning
short KRISTA. He is also credited
as co-editor and sound designer
and he cast his brother Will in
the controversial role of Adam,
a man obsessed with guns.
Three young people including Krista (Shirley Chan) enjoy
a carefree life in a southern
American town until a shocking
event brings chaos to their
existence…
Madden wisely builds up his
characters and tension before
the explosive finale hits the
screen. A promising young talent!
LADDIE - THE MAN BEHIND
THE MOVIES: A love letter
from Amanda Ladd-Jones to
her father Alan Ladd Jr, the
innovative producer responsible
for giving George Lucas the
go-ahead for STAR WARS
despite massive opposition
from Studio Executives.
His filmography is massive,
and it includes three of Ridley
Scott’s classic films ALIEN,
BLADE RUNNER and THELMA
AND LOUISE amongst many.
A must for film lovers!
RIGHTEOUS
VILLAINS:
Another thriller from Savvas D,
Michael, the prolific director
of ORIGINAL GANGSTER
and RED RAGE, also released
recently.
His supernatural tale follows
a young conman lured into a
world of mystery and black
magic after he joins the secret
society of New World Order…
Michael shot two new films
during lockdown and his energy
is truly admirable, but he needs
to invest more time in building
up his characters.
Any feedback is welcome:
georgesavvides@hotmail.co.uk

Finding
integrity
Barney Efthimiou

W

atching A Splinter of
Ice (Original Theatre)
demanded a leap of
faith. The premise is an imaginary conversation between
Graham Greene (Oliver Ford
Davies) and Kim Philby (Stephen Boxer). They were MI6
colleagues and came face to
face for the first time in 1987.
Philby was a double agent who
defected to the Soviet Union.
Greene was understanding if
not forgiving.
Alan Strachan and Alastair
Whatley’s production set in
Philby’s Moscow flat, with
evocative period design by
Michael Pavelka, is an easy
and intriguing watch. Greene
plays the role of a friendly
interlocutor who asks a plethora
of questions as well as coming
to his own conclusions.
Philby remains a controversial character in British political
history and the play’s supposition that he would confess to
wrong-doing as he does is too
simple for my liking. Espionage
is a messy and dangerous
business with confessions often
the very last resort. That said,
both Ford Davies and Boxer,
and Sara Crowe, Philby’s
last wife, bring clarity and integrity to the roles and provide
another bravo tick for lockdown
online theatre specialists,
Original Theatre. The production
is due to tour in real theatres
(hurrah) from June.
Politics and controversy are
natural bed partners, despite
the protestations of some,
usually those who have most to
hide. The past seven days have
once again provided us with
ample opportunity to question
the motives and morals of our
political masters. It seems like
we are being treated to planned
weekly episodes that rival the
best (and worst) of Yes Minister
along with allegations of corrupt
behaviour that would not be out
of place in Line of Duty.
Centre stage once more is
the Prime Minister who seems
to be taking it all with a pinch
of salt and a firmly pinched
nose. For example, when
challenged at a daily Downing
Street news conference about
the appropriateness or not of
his relationship with Jennifer
Arcuri his reply was “No” and
he then marched off into the
plush environs of his newly
decorated flat, which he claims
to have financed himself.
No donations required apparently.
Of course the question
behind the question was really
about honesty and integrity
which explains his one word
reply. When in doubt bat it
away. Unfortunately for Boris

Johnson a few days later
Conservative party member of
44 years and former attorney
general Dominic Grieve described him as a “vacuum of
integrity.” He also described the
government as a “cronyistic
cabal.” Vacuum being a topical
word considering the actions
of James Dyson, inventor
extraordinaire and close friend
of Johnson who tried to “negotiate” a special tax deal for his
staff from the PM if they came
to the UK to make ventilators
for the pandemic effort.
However, the Boris bravura
and efforts to deflect all
attempts to discredit him are
now on another level. He now
has a different kind of nemesis,
a man who knows him and his
shenanigans well. One Dominic
Cummings. When will Prime
Ministers ever learn beware
an adviser scorned. Especially
the one who is widely recognised for being the brains
behind project Brexit and getting
Mr Johnson into Number 10.
He unleashed a blog last Friday
that makes for very uncomfortable reading, not just for the
PM but all those in Number
10.
Several years ago when
David Cameron faced his
own premiership difficulties
he was clear how they should
be addressed saying “let’s
expose this whole situation to
sunlight…sunlight is the best
disinfectant.” Cue the Brexit
referendum. Seems like the
current Prime Minister would
prefer the gentler fabric conditioner route whereas Cummings
is intent on a lethal combination of disinfectant and bleach.
Neither man features too
highly in the integrity league
so this could be grubby.
As an arts critics and considering the various characters
involved I thought of a mini
discography that could be used
for any forthcoming TV series.
Cher’s If I Could Turn Back Time,
Frankie Goes To Hollywood’s
Two Tribes, ABBA’s Money,
Money, Money, and Queen’s
I Want to Break Free (official
video included) are on my
shortlist from a long list of 63.
My musings on musical
selections have also made me
even more desperate to return
to live theatre productions. One
exciting event to look out for
is The Rising Stars Festival,
starting on 17 May, when
Nimax Theatres will be giving
23 producers an opportunity
to make their West End producing debuts. Just two and a
half weeks away.
A Splinter of Ice –
www.originaltheatreonline.com
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Samsara’s Top Tips on
Fitness, Nutrition, Beauty
and Lifestyle

Samsara

Away with the fairies

A

fter a recent conversation,
it triggered some thoughts
on peoples’ perception of
others, just because it doesn't
seem to fit within their own ideal
pattern of thought. The conversation revealed how one person
perceived another, because
they are an individual, unique
character who wanted to share
guidance online with their spiritual thoughts and meditation
practice.
Being different from one
another is what makes us who
we are, with a unique individual
personality. Yet some are quick
to judge others for this because
they do not conform. Is it fair
to judge another for what they
believe in, where they go, what
they choose to do, what line of

work or hobbies or pastime they
have, what they wear, what
music they listen to, what they
eat, how they live, how they find
inner peace? All these things are
individual and personal choices,
and so long as these choices
are not interfering and causing
harm to another, then surely it
is ok.
So why do some people think
they have a right to cast judgment upon another if they are
different, and often classified as
;they are away with the fairies.’
Being a 'unique you' does not
mean you have lost the plot, it
simply means you can think for
yourself. There are people that
do things we don't necessarily
like or approve of, and we may
not choose to do ourselves, but

that's ok and if it works for them,
then so be it. Let another do
what they want if it makes them
happy. If it causes pain and harm
to you personally, then you have
the right to withdraw from their
company, but please don’t judge
another because it doesn't work
with your way of thinking or
approval.
I love to be different and I like
to create my own way in all I do.
I may be inspired by others
creativity or by other peoples’
ideas and way of thinking. I
utilise the inspiration source and
make use of it. We can all learn
from one another to improve
and excel in all we do.
It's easy to judge a pilot to
avoid some turbulence, but if
you have never flown a plane,

how would you know if you could
have avoided that turbulence.
Make room for others and their
own ways with acceptance.
Accept others for who they are
and what they do for their own
wellbeing.
Be proud of being 'away with
the fairies' and be who you
want to be - 'just be' whatever it
takes for you to be at peace
with yourself. The essence is to
experience and have true inner

peace. Do whatever works for
you. Whether you choose to be
alone or with a crowd, do yoga
or meditation, sing and dance,
paint your room white with green
circles or blue stripes, listen to
jazz or classical, Greek or
Spanish, whales or babbling
brooks, eat porridge or yoghurt
for breakfast - it is all ok, so
long as it works for you, there is
no need to worry what others
think and say about you and your

choices, because they are not
you and have not walked in
your path. You are an authentic
'you'.
Live, Love and Laugh for a
Fabulous Healthy You!
Love and Sparkles,

Samsara x
www.samsarabellydancer.co.uk

Recipes to enjoy this Easter
by Loulla Astin
Tsoureki
This sweet Easter bread is
similar to Brioche. It is soft, fluffy
and aromatic, with exotic spices
such as mastic, mahlepi, cinnamon
and ground cardamom seeds,
which gives it a fabulous flavour
and smell.
It is braided, to symbolize the
Holy Trinity and sometimes decorated with red-dyed hard boiled
eggs, symbolizing the blood shed
by Jesus when he was crucified.
Ingredients:
500g (1lb 2oz) strong plain flour
500g (1lb 2oz) plain flour
½ tsp salt
2 x 7g sachets dried yeast
175g (5oz) caster sugar
6 -8 stones ground mahlepi
5-6 stones ground gum mastic
2 ground cardamom seeds
½ tsp ground cinnamon
Grated rind and juice of an orange
Few drops vanilla extract
175g (6oz) butter
4 small eggs, lightly beaten
200ml (7fl oz) milk
2 tbsp plain yogurt
For the glaze and topping:
1 egg slightly beaten with 2 tbsp
milk for egg wash
2-4 red-dyed hard boiled eggs
25g (1oz) blanched almond
flakes or sesame seeds (optional)
For the syrup:
½ small tea cup sugar
½ small tea cup water
Method:
Activate the yeast by placing it

into a bowl with ½ cup warm water,
mix in 1 tbsp sugar and 2 tbsp flour.
Leave for 10 minutes.
Warm the milk on a very low heat
with the butter and the rest of the
sugar, until butter is melted. Set
aside to cool a little.
Pour the mixture into a jug and
whisk in the eggs, one at a time,
using an electric hand whisk. Then
whisk in the yogurt. If you are using
whole spices, place them in a
pestle with a little sugar or flour to
ground them.
Place both sifted flours into a
large bowl and mix in the salt,
spices, vanilla, orange juice and
zest. Make a well in the centre,
pour in the yeast and warm milk
and butter mixture, gradually
incorporating the flour to form a
sticky dough. Turn onto a light
floured surface and fold gently (do
not knead) for a couple of minutes
until soft but still a little sticky. Place
the dough into an oiled bowl, cover
with cling film and leave in a warm,
draft-free place to rise until doubled
in size, about 1-2 hours.
Fold the dough gently. Shape into
a large sausage, divide the remaining dough into 6 equal portions,
shape into balls, cover and allow
to rest for 15 minutes.
Roll each ball into a rope (15”
long, 2” in diameter). Lay the three
strips side by side, press together
at one end, braid loosely, and press
together at the other end. At this
point, you can add a dyed boiled
egg, securing it with thin strips of
the remaining dough.
Place the Tsourekia on a baking
tray lined with greaseproof paper,
cover with a cloth and leave to rise
again for an hour.

Brush the Tsourekia with the egg
wash and sprinkle with almonds,
sesame seeds or sugar. Cover
loosely with greaseproof paper
and bake in a pre-heated oven at
170oc / 320of / Gas Mark 3 for
about 35-40 minutes. Check the
bread after 20 minutes, remove
greaseproof paper and bake until
rich and golden brown. Remove
from the oven, place on a wire rack,
brush warm syrup all over them
for a nice shine and allow to cool.
Make the syrup by placing the sugar
and water in a small saucepan,
bring to the boil until sugars dissolves, then simmer for 5 minutes.
Let the breads cool down and
then place in plastic bags so they
stay soft. If you like, you can also
fill the Tsourekia with chocolate
spread or jam.

Flaounes
Flaounes are eaten on Easter
Sunday after midnight mass which
finishes the 48 day fast. They are
usually prepared on Holy Thursday,
and contain some ingredients
forbidden during Orthodox Lent milk, cheese, eggs etc. Traditionally,
Flaouna cheese is used, but you
can substitute it with Halloumi,
Graviera, Kefalodyri and mild
Cheddar cheese. I personally love
mixing different cheeses as I think
it makes the flaounes taste better!
The other two important ingredients
are masticha (mastic gum), the
resin from a small evergreen tree
from the island of Chio, and
Mahlepi (the kernel of black dried
cherry stones) which gives the
pastries their unique smell and
flavour.

Ingredients:
900g (2lb) strong or plain flour
1 7g sachet dried fast yeast
1 tsp salt
1 tsp sugar
½ tsp ground mahlepi
½ tsp ground mastic
½ tsp ground cinnamon
100g (4oz) butter, melted
450ml lukewarm milk or water
For the cheese filling:
900g (2lb) Cypriot flaouna cheese
or alternatively use a mixture of
halloumi and mild white Cheddar
cheese
3-4 tbsp fresh mint leaves,
chopped, or 2 tsp dry mint
2 tsp dried fast yeast
2-3 tbsp sugar, optional
½ tsp ground cinnamon
½ tsp ground mahlepi
½ tsp ground mastic gum
2-3 tsp vanilla extract
75g (3oz) fine semolina
3 tbsp self-raising flour
1 tsp baking powder
75g -100g golden sultanas or
raisins, washed and drained
4-5 eggs, whisked
For the glaze:
1 egg, beaten with 2 tbsp milk
100g (4 oz) sesame seeds
Method:
Grate all the cheese and let it
dry overnight in the fridge or for a
few hours outside.
Place all the filling ingredients,
except for the eggs, in a large bowl
and mix lightly with your hands.
Whisk the eggs and then gradually
add them to the cheese, mixing
with your hands - the mixture must
hold its shape and not stick to your

hands. Cover and allow the filling
to rest for a few hours, ideally prepare it first thing in the morning
and bake flaounes at lunch time.
To make the dough, sift flours
into a large bowl with the yeast,
sugar, salt, baking powder cinnamon, mahlepi and mastic. Add the
butter and mix until you get fine
breadcrumbs. Make a well in the
flour, start pouring the warm milk
or water and mix with your hands
to form a firm but soft dough. Knead
on a floured board until smooth
and elastic, cover with a cloth or
cling film and leave in a warm place
until it has doubled in size.
Punch down the dough, divide
into four pieces and roll one piece
at a time to 10cm thickness. Cut
circles using a saucer 18x18 and
roll the circles again.
Take a generous portion of the
cheese mixture, place in the centre
of each disc, fold the edges inwards
to make a square or triangle,

making sure the cheese filling is
exposed on the top and the opening is not too big. Add more cheese
if needed and press the corners of
the pastry with the back of a fork
to seal. Brush pastries gently all
over with the beaten egg and milk
glaze and then sprinkle lightly with
sesame seeds.
Place Flaounes on a baking tray
lined with greaseproof paper, leave
to rest for 15 minutes, then bake in
a preheated oven at 180c / 350of /
Gas Mark 4 for 25-30 minutes or
until cheese filling is puffed and
pastry is golden brown. Check after
20 minutes, moving the tray around
so they cook evenly. Remove from
the oven, place on a tray and cover
with another tea towel to keep
them soft.
Serve warm or cold, or cool them
completely and then freeze them.
Any leftover dough can be
shaped into Koulourakia.
Happy Easter! Καλό Πάσχα!
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Andrea Georgiou

Rita Wilson on
celebrating Greek
Orthodox Easter
Ever since Rita Wilson first penned
this article several years ago, the story
has become one of the most viral and
circulated in the Greek world. The actor/
singer and producer speaks often about
her Greek heritage and is even credited
with turning her famous husband, Tom
Hanks, into a full-blooded Greek. Below
are extracts from the original piece...
Here are some of the things that nonGreeks may not know about Greek Easter:
We don’t do bunnies. We don’t do chocolate. We don’t do pastels. We do lamb,
sweet cookies, and deep red. The lamb
is roasted and not chocolate, the sweet
cookies are called Koulourakia and are
twisted like a braid, and our Easter eggs
are dyed one color only: blood red. There
is no Easter Egg hunt. There is a game
in which you crack your red egg against
someone else’s red egg hoping to have
the strongest egg, which would indicate
you getting a lot of good luck.
Holy Week, for a Greek Orthodox,
means you clear your calendar, you don’t
make plans for that week at all because
you will be in church every day, and you
fast. Last year, in addition to not eating red
meat and dairy before communion, my
family also gave up sodas for the 40-day
Lenten period.
No matter where I find myself in the
world I never miss Easter, or as we call
it, Pascha. I have celebrated in Paris,
London, New York City, Los Angeles, and

in Salinas, California at a small humble
church that was pure and simple.
When we were kids, our parents would
take us, and now as parents ourselves
we take our children to many of the Holy
Week services including the Good Friday
service where you mourn the death of
Jesus by walking up to the Epitaphio,
which represents the dead body of Christ,
make your cross, kiss the Epitaphio, and
marvel at how it was decorated with a
thousand glorious flowers, rose petals
and smells like incense. Some very pious
people will crawl under the Epitaphio. I
have always been so moved to see this.
At a certain point in the Good Friday
service, the Epitaphio is carried outside
by the deacons of the church, as if they
are pall bearers, followed by worshippers
carrying lit candles protected from dripping
on your clothes and on others by having
a red plastic cup that sits below the flame
to catch the wax drippings.
It is somber and quiet as we follow the
Epitaphio, in candlelight, from the altar to

the outdoors, in order for it to circle the
church before it returns back to the altar.
We sing beautiful lamentations that make
your heart break with their pure expression
of sadness and hope.
One of my favorite services during
Easter is Holy Unction. This happens
on the Wednesday of Holy Week. Holy
Unction is a sacrament. It is for healing
of our ills, physical and spiritual. It is preparing us for confession and communion.
This sacrament has always been so
humbling to me.
When you approach the priest for Holy
Unction, you bow your head and as he
says a prayer and asks you your Christian name, he takes a swab of blessed
oil and makes the sign of the cross on
your forehead, cheeks, chin, backs of
your hands and palms. It is a powerful
reminder of how, with faith, we can be
healed in many ways. The holy oil is
then carefully dabbed with cotton balls
provided by the church so you don’t leave
there looking as if you’re ready to fry

chicken with your face, and before you exit
the church, you leave your cotton balls in
a basket being held by altar boys, so as
not to dispose of the holy oil in a less than
holy place. The church burns the used
cotton balls.
Midnight Mass on Saturday night, going
into Sunday morning is the Anastasi
service. We will arrive at church at around
11pm and listen to the chanter as he
chants in preparation for the service. As
the service progresses, the moment we
have all been waiting for approaches.
All the lights in the church are turned off.
It is pitch black. It is dead quiet. The priest
takes one candle and lights his one candle
from the one remaining lit altar candle,
which represents the light of Christ’s love
(I believe). From this one candle, the
priest approaches the congregation and
using his one candle he shares his light
with a few people in the front pews. They
in turn share their light with the people
next to them and behind them. In quiet
solemnity, we wait until the entire church

is lit with only the light of candles, the light
that has been created by one small flame
has now created a room of shared light.
And at a moment that can only be
described as glorious, the priest cries
out, “Xristos Anesti!” “Christ is Risen!”
We respond with “Alithos Anesti!” “Truly,
He is Risen!” We sing our glorious Xristos
Anesti song with the choir. That moment
actually marks the beginning of the
service.
After Midnight Mass, we drive home
with our still-lit candles. I always love
seeing the looks on people’s faces as
they pull up to our car seeing a family with
lit candles calmly moving at 65 m.p.h.
down the highway. When we get home,
we crack eggs, eat cookies, drink hot
chocolate (so not Greek) and I burn a
cross into our doorways with the carbon
from the candle smoke to bless our
house for the year.
I have to say, the Greeks know how to
do Easter. Make no mistake. This is the
most important holiday in our church. It
is a beautiful week. I haven’t even begun
to touch on what the week is really like.
This is a sampling of a sampling of what
it is like. It is so much more deep, so
much richer than I have written here. But
one thing is clear. It is a powerful, beautiful, mysterious, humbling, healing and
moving week. It is filled with tradition and
ritual. It is about renewal and faith. And
even though it is still too early to say,
Xristos Anesti! Alithos Anesti!
Rita Wilson, whose parents were both
born in Greece, produced ‘My Big Fat
Greek Wedding’ and its sequel ‘My Big
Fat Greek Wedding 2’ which she also
starred in.
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Michael Yiakoumi

KOPA League

Cyprus football

Komi Kebir FC on 7 up

League leaders Omonia beat AEL with late goal

In the first division Komi Kebir
have continued to be in pole position after beating Pantel 7-0
rewarding for Komi that they
have improved their goal average and given them an extra
boost of confidence.
Komi took control of the game
early and raced into a 4-0 half
time leading continued that way
in the second half with Ramiah
scoring 4, Ronaldo 2 and
Angelo. This makes their next
game with Anorthosis a title
clincher. If Komi win this game
they win the championship if its
a draw or Anorthosis win it
opens it up again for grubs.
Both Omonia and Olympia
needed to win their game but
both drew and it leaves Omonia
with an outside chance of winning the league if they win all
their remaining games and
Komi Kebir lose all theirs. Anthony Georgiou scored for
Omonia and Ricky Loucas
scored for Olympia.
In Divison two Nissi got their
first point in the restart their
goals coming from Theo & Stefan, the Omonia Youth goals
were scored by Charlie Constanti who scored a cracking
goal and Andreas Kyprianou
and gave them a point to add
to their three points they got
from their last match win..
The Akanthou vs Panathinaikos
game was abandoned.

In Cyprus the weekend Omonia
kept up with their title hopes by
beating AEL 2-1 but it wasn’t
easy AEL took the lead from the
7th minute through Ryan
Mmaee who picked the ball up
on the halfway line and went on
a mazy run past four defenders
before blasting the ball just inside the box past the onconing
Omonia keeper.Omonia equalised early in the second half
47th minuute through Eric Bautheac and a 90th minute added
time goal from substitute Marinos Tzionis who capitalised on
a mistake by the AEL defenders
to nick the ball and go on to
score..
Apollon kept the Champion
chase on for themselves by
beating AEK 3-1 Apollon took
the lead through Denic 43rd minute, AEK equalised straight
after the break and in a spell of
a minute Apollon scored two
goals with Panayiotou 60th minute and Biseswar in the 65th
minute to give them a vital win

leaving them three points behind league leaders Omonia.
Olympiakos beat Anorthosis 20 with one goal in each half from
Vrgoc and Charalambous.
Ermis Aradippou lost to Doxa 10, Karmiotissa were hammered
6-0 from Pafos whose goals
came from Jason Puncheon,
Hepburn – Murphy 2, Beriathen
then Torres 71st and 78th mi-

nute.
Paralimni drew with Nea Salamina 3-3, Kyriacou, Felipe and
Udoji scored for Paralimni and
hat trick for Nea Salamina from
Wagner. Nea Salamina were
leading 2-0. Apoel took a 1-0
lead against Ethnikos Achna
from the 4th minute from Sahar
and late in the first half Ethnikos
equalised with Zakpa.

Greek tennis star Tsitsipas loses
to Nadal in Barcelona Open final
Nadal won his first title of the
year, squandering a couple of
match points and then saving
one on his way to beating Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-7 (6), 7-5.
The match lasted 3 hours, 38
minutes, making it the longest
best-of-three set ATP final since
stats started being tracked in
1991. It was also the longest
best-of-three ATP match so far
this year.
Nadal called it “probably the
toughest final” he had to play in
Barcelona. Nadal also needed
three sets to advance in his first
two matches in Barcelona. He
was coming off a loss to Andrey
Rublev in the quarterfinals of
the Monte Carlo Masters last
week, a tournament that Tsitsipas won in a final against Rublev.
Tsitsipas, who had not lost a set
on his way to the final in Barcelona, had beaten Nadal in the
quarterfinals of the Australian

Open. Nadal was behind from
the start but won four straight
games to take the first set. The
top-seeded Spaniard got off to
another slow start in the second
set and needed another late
break. He wasted two match
points at 5-4, then saved three
consecutive break points in the
following game.
Tsitsipas converted on his third

set point of the tiebreaker to
force a third set. The Greek
then himself squandered a
match point when 5-4 ahead.
Nadal survived, winning three
straight games for the title.
Tsitsipas, the second-seeded
player in Barcelona, was seeking his 27th win this season to
surpass Rublev as the top
winner on the men’s circuit.

Community Youth Football

Omonia Youth U16 White played superbly against the league leaders

Omonia Youth U10 Green enjoyed their football in the sunshine
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Michael Yiakoumi

Premier League

Shearer and Henry
Man City win record
inducted into Hall of Fame equalling fourth straight

League Cup

Watford sealed automatic promotion back to the Premier
League at the first attempt after
a narrow home win over Millwall.Ismaila Sarr’s composed
11th-minute penalty, after the
Senegal winger was brought
down in the box by Billy Mitchell,
proved enough for the Hornets.
.Watford have followed Norwich
City in securing an instant return
to the to flight after relegation
last season.,
Over 1,000 Arsenal supporters
gathered outside Emirates Stadium to show their anger about
owner Stan Kroenke’s role in
the failed European Super
League. But lost to Everton 1-0
The goal came when Everton
forward Richarlison tried to roll
a pass across the six-yard box.
Leno should have scooped it
up, but the ball slipped through
the Arsenal keeper’s hands, hitting his leg on the way in.
Newcastle substitute Joe Willock scored a dramatic but deserved 95th-minute equaliser to
deny Liverpool a much-needed
win in their pursuit of Champions League football.Mohamed Salah’s early goal appeared to have put the
champions on track for a vital
three points as they chase a
top-four finish at the end of a
disappointing season.
Timo Werner’s first goal since
February saw off the Hammers
The Germany forward fired
home from Ben Chilwell’s cross
after a well-worked move involving Christian Pulisic,
McGoldrick’s seventh goal of
the season gave caretaker
head coach Paul Heckingbottom of Sheffield United his first

three points.An awful display
from the hosts Wolves was ruthlessly exposed by the Clarets,
who produced an excellent performance to end a run of three
straight defeats in style.Sean
Dyche’s side are now nine
points clear of Fulham and the
relegation zone with 15 to play
for and the long-serving manager can surely start planning
for a sixth consecutive season
in the top flight. Wood was superb throughout but was also
gifted his chances by a Wolves
display that was worryingly halfhearted and reeked of the end
of a season marooned in midtable.Strike partner Matej Vydra
saw his effort ruled out by the
video assistant referee for offside but there was still time for
a fourth as Ashley Westwood
thumped in from the edge of the
area.
Leicester City moved closer to
Champions League qualification
as they came from behind to
beat Crystal Palace. Wilfried
Zaha put the visitors ahead after
only 12 minutes, with a first-time
finish following a fine through
ball from Eberechi Eze.But
Timothy Castagne equalised for
the Foxes within five minutes of
the second half by firing the ball
into the roof of the net after
being set up by Kelechi Iheanacho. Iheanacho scored his
12th goal in nine games, when
he cut inside on to his left foot
and blasted the ball past goalkeeper Vicente Guaita for a late
winner. The result leaves the
Foxes third in the Premier
League, but takes them seven
points clear of fifth-placed West
Ham with five matches to go.

Shearer and Henry seen here
with our Michael Yiakoumi inducted into Premier League Hall
of Fame. with 435 goals and
seven Golden Boots between
them .
Alan Shearer was the first
player to reach a century of PL
goals,for Blackburn Rovers, as
well as winning the Premier
League title with them. Following a world-record transfer to
boyhood club Newcastle United
in 1996, Shearer scored 148
goals in 303 Premier League
matches during a 10-season
spell for the Magpies. He is a

three-time Golden Boot winner
and remains the only player to
have reached 100 goals in the
competition for two different
clubs.
Thierry Henry won the Golden
Boot award four times and
scored a club-record 175 Premier League goals in 258
matches for Arsenal.
Following his move to Arsenal
in 1999, Henry won the Premier
League title twice and was a
key member of the “Invincibles”
team who went unbeaten during
the 2003/04 title-winning campaign.

Barnet pulled off dramatic comeback
as they came from two-nil down to
secure all three points in final minute
The hosts took the lead an Altrincham free-kick fell into the
bottom corner from twenty
yards,After a bright response
from the Bees, they were undone by the Robins on 15 minutes as Alistair Smith headed
home from six yards..However,
they were handed a lifeline right
at the end of the half, as Courtney Baker-Richardson tapped
home into an empty net .But the
Bees rallied and found themselves with nine minutes left on
the clock as Mason-Clark
darted onto a loose ball before
cooly slotting home.
However, the drama wasn’t over

and they found a dramatic
winner in the very last minute
of the match, as Mason-Clark
squared it for Tomi Adeloye to
bundle home.

Manchester City claimed a
record-equalling fourth successive League Cup triumph as
Aymeric Laporte’s late header
sealed a deserved 1-0 victory
over Tottenham Hotspur on
Sunday.City defender Aymeric
Laporte, arguably fortunate to
be on the pitch after escaping
a yellow card in the first half before being cautioned after the
break, rose above Spurs substitute Moussa Sissoko to head
home Kevin de Bruyne’s freekick eight minutes from time.
It was appropriate reward for
City creating a host of chances
and dominating Spurs, who did
not enjoy any sort of positive
reaction from sacking manager
Jose Mourinho on Monday and
replacing him with caretaker
Ryan Mason.
The final was played in front of
8,000 supporters, including
2,000 from each club – and it
was a delight to hear noise in-

side Wembley’s vast arena
once more.
City’s victory equalled Liverpool’s achievement in the early
1980s of winning the competition four years in a row, as well
as matching the Reds’ overall
tally of eight triumphs, and manager Pep Guardiola said his
players are motivated by such
milestones.
“This team in the last decade
was the team in England –
since Roberto Mancini won the
Premier League, this team wins
a lot of times in England.
“It’s nice, four Carabao Cups in
a row, it means consistency in
the team to be there. We beat
Arsenal and Manchester United
on the way so we can say we
deserved to win this competition. “The way we played was
fantastic and it’s nice when you
win a title. The most impressive
thing is in the last 33 games we
won 30.”

The Parikiaki Sports
Section would like to
wish all its readers
and the community a
Happy Easter!

Fixtures
Thursday 29th April 2021
Europa League Semi Finals
Man Utd v Roma 20.00pm BT Sport
Villareal v Arsenal 20.00pm BT Sport
Friday 30th April 2021
Premier League
Southampton v Leicester City 20:00 Sky Sports
Saturday 1st May 2021
Premier League
Crystal Palace v Man City 12:30 BT Sport 1
Brighton v Leeds United 15:00 Amazon Prime Video
Chelsea v Fulham 17:30 Sky Sports

Everton v Aston Villa 20:00 BT Sport
Vanarama National League
Barnet v Dagenham and Redbridge 15.00pm
Sunday 2nd May 2021
Premier League
Newcastle United v Arsenal 14:00 Sky Sports
Man Utd v Liverpool 16:30 Sky Sports
Tottenham Hotspur v Sheffield United 19:15 Sky Sports
LFA Challenge Cup 3rd round
Panathinaikos v SE Dons
Monday 3rd May 2021
Vanarama National League

Weymouth v Barnet 15.00pm
Premier League
West Brom v Wolves 18:00 Sky Sports
Burnley v West Ham 20:15 Sky Sports
Tuesday 4th May 2021
UEFA Champions League
Semi Final 2nd leg
Man City v PSG 20.00pm BT Sports
Wednesday 5th May 2021
UEFA Champions League
Semi Final 2nd leg
Chelsea v Real Madrid 20.00pm BT Sports
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Constandia Aresti

Κωνσταντία Aρέστη

(From Acheritou, Cyprus)

(από την Αχερίτου, Κύπρος)

A Wonderful Soul, a Great Spirit left this world on
the sunny day of Saturday 17th April...
A True Mother to us All.
Following a short illness, our ever-beloved Mother
and Grandmother Constandia aged 77 passed
away peacefully surrounded by her three children.
A truly remarkable woman of substance,
Constandia was known by all for her kindness,
generosity, and unbridled compassion.
Constandia leaves behind her loving children:
Christos, Penni and Eve; her son-in-laws George
and Michael; and her grandchildren: Christos;
Connie; Constantinos and Andrea-Sofia.
Brothers Kyriakos, Fanis, many relatives and
friends.
The funeral will take place on Tuesday 11 May
2021, 1pm at St John the Baptist, Wightman
Road followed by a burial at New Southgate
Cemetery, at 2.30pm.
Family and friends are welcome to come and pay
their respects outside the home and cemetery.
The cortège arrival: 12:15pm at 5 Ringwood Way,
Winchmore Hill N21
Unfortunately, due to COVID restrictions, the
Church service is by invitation only.
(Please respect the social distancing rules at all
times).
In Constandia ’s memory, we kindly request that
flowers be sent to our funeral directors Demetriou
& English, and/or a donation to our chosen
charity Marie Curie Hospice, Hampstead is very
welcome:
https://www.justgiving.com/fundraising/
Constandia-Memory

Μια υπέροχη ψυχή, ένα μεγάλο πνεύμα, έφυγε από
αυτόν τον κόσμο, την ηλιόλουστη ημέρα του
Σάββατου 17 Απριλίου ...
Μια καλή Μητέρα για όλους μας.
Μετά από σύντομη ασθένεια, η αγαπημένη μας
μητέρα και γιαγιά Κωνσταντία, 77 ετών, πέθανε
ειρηνικά περιτριγυρισμένη από τα τρία παιδιά της.
Μια πραγματικά αξιοθαύμαστη κυρία με βαρύτητα.
Η Κωνσταντία ήταν γνωστή σε όλους για την
καλοσύνη, τη γενναιοδωρία και την ανεξέλεγκτη
συμπόνια της.
Η Κωνσταντία αφήνει πίσω τα αγαπημένα της
παιδιά: Χρήστο, Πέννη και Ήβη, τους γαμπρούς της
Γιώργο και Μιχάλη, τα εγγόνια της, Χρήστο, Κόνη,
Κωνσταντίνο και Άντρια-Σόφια,
αδελφούς Κυριάκο και Φάνη, και πολλούς
συγγενείς και φίλους.
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2021,
1 μ.μ. στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη τον
Βαπτιστή, Wightman Road και η ταφή στο
κοιμητήριο του New Southgate, στις 2.30μμ.
Η οικογένεια και οι φίλοι είναι ευπρόσδεκτοι να
έρθουν και να αποτίνουν φόρο τιμής έξω από την
οικία της εκλιπούσας και στο κοιμητήριο.
Η νεκρό-άμαξα, θα περάσει από το 5 Ringwood
Way, Winchmore Hill N21 στις 12:15 μ.μ.
Δυστυχώς, λόγω περιορισμών COVID, μόνο άτομα
με πρόσκληση θα μπορούν να παρευρεθούν στην
εκκλησία. (Πάντοτε πρέπει να τηρούνται οι κανόνες
κοινωνικής απόστασης).
Στη μνήμη της Κωνσταντίας, μπορείτε να στείλετε
λουλούδια στα γραφεία κηδειών Demetriou &
English ή αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε
εισφορά στην Marie Curie Hospice, του
Hampstead στο
https://www.justgiving.com/fundraising/
Constandia-Memory.

The day you left and gained your wings
Our hearts just broke in two
We wish you could have stayed with Us
But Heaven needed You

08.03.1944 – 17.04.2021

Απεβίωσε ο Βάσος Λυσσαρίδης 1920-2021

Τη Δευτέρα 26 Απριλίου έφυγε από τη
ζωή σε ηλικία 100 ετών, ο ιδρυτής του
Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ Κύπρου
και πρώην πρόεδρος της Βουλής των
αντιπροσώπων δρ.Βάσος Λυσσαρίδης.
Ο δρ. Λυσσαρίδης έζησε μια πολυτάραχη ζωή. Ήταν ένα πολυσύνθετο ταλέντο.
Υπήρξε
πολιτικός,
ένας
επαναστάτης, απροσκύνητος αγωνιστής, στρατιώτης και ποιητής, γιατρός
και ζωγράφος.
Γεννήθηκε στα Λεύκαρα στις 13 Μαίου
1920, αρίστευσε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στην Ιατρική Σχολή των Αθηνών.
Έζησε την Κατοχή στην Ελλάδα όπου
σπούδαζε, αγωνίστηκε ως μέλος της
ΕΟΚΑ εναντίον της Αγγλικής κατοχής

υπερασπίστηκε τη Δημοκρατία στην
Κύπρο αγωνιζόμενος εναντίον των πραξικοπηματιών, αγωνίστηκε για την
Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα και
απελευθέρωσε τον Πενταδάκτυλο από
τον τουρκικό στρατό.
Πέρασε πολλά, είδε πολλά πόνεσε και
αδικήθηκε, μα δεν αδίκησε, ένιωσε προδοσία μα δεν πρόδωσε, ηττήθηκε αλλά
δεν γονάτισε, ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον χάρο, τον ξεγέλασε, αγάπησε και αγαπήθηκε, μισήθηκε αλλά δεν
μίσησε κανένα, δοξάστηκε, ταπεινώθηκε
αλλά δε έχασε την αξιοπρέπειά του, πέρασε δύσκολες στιγμές και ευχάριστες,
έζησε στιγμές πνευματικής και καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Υπήρξε ένας αγωνιστής ιδεολόγος. Οραματίζεται και αγωνίζεται για μια νέα σοσιαλιστική
κοινωνία. Αγαπά τον
άνθρωπο. "αγάπησα τον Ανδρέα και τον
Αραμ και τον Ομέρη από το γειτονικό
χωριό...τον χριστιανό τον Αρμένη και τον
Μωαμεθανό" γράφει στο ποίημα του
στις Κραυγές. Με πολλή συγκατάβαση
μιλά για τον άνθρωπο. Με συγκατάβαση
είδε και αυτούς που προσπάθησαν να
τον δολοφονήσουν.
Το μήνυμα του που όσο έντονα διατυπώνεται με διάφορους τρόπους στην ποίηση του είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να
είναι ένας συνεχής επαναστάτης. Ο εφησυχασμός είναι θάνατος. Από τα νεανικά
του χρόνια ως τα βαθιά γηρατειά αγωνίζεται και ακόμη

" Εγώ ποτέ δεν θα πάψω
Ωστόσο έστω και μόνος μου
Της λευτεριάς πυρσό θα ανάψω"
"Θα πολεμώ και από το μνήμα αν χρειαστεί" μας μηνά στους επαναστα-τημένους στίχους του, θα ζωντανέψω την
κοιμωμένη λεβεντιά, συνέχεια του ίδιου
αγώνα που ξεκίνησε νέος, ίδιοι
στόχοι ελεύθερη πατρίδα-κοινωνική δικαιοσύνη, απελευθέρωση του ανθρώπου.
Η ζωή έχει νόημα όταν προσφέρεις
προς τον συνάνθρωπό σου.
Όχι για να εισπράξεις οφέλη.
Όχι να πάρεις.

Να δώσεις.
Να αγωνίζεσαι ως το τέλος της ζωής σου
Να αγωνίζεσαι τίμια
Να αγωνίζεσαι με αξιοπρέπεια
Να πεθάνεις όρθιος στο χαράκωμα
Να μη φοβάσαι το θάνατο
Να αγωνίζεσαι για τη Λευτεριά της
πατρίδας σου
Να αγωνίζεσαι για τον συνάνθρωπο σου
Να είσαι ελεύθερος άνθρωπος,
Αυτός ήταν ο Βάσος Λυσσαρίδης
Αιωνία του η μνήμη.
Από ΕΔΕΚ
Μιχάλης Κασιής

† Note of thanks

Eleni Ioannou

We would like to express our heartfelt thanks to all our
family and friends for their support during this difficult time.
We would also like to thank everyone who attended the
funeral of our beloved Eleni who was laid to rest on Friday
23rd April. Thank you for all your messages of support,
flowers and donations to Alzheimer's Research UK.

† Ευχαριστήριο

Ελένη Ιωάννου
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε
όλη την οικογένεια και τους φίλους μας για την υποστήριξή
τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θα θέλαμε επίσης να
ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκαν στην κηδεία
της αγαπημένης μας Ελένης, η οποία κηδεύτηκε την
Παρασκευή 23 Απριλίου. Σας ευχαριστούμε για όλα τα
μηνύματα υποστήριξης, τα λουλούδια και τις εισφορές σας
στο Alzheimer's Research UK.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αρέστης Γεωργίου

09.10.1929-14.04.2021

(Από την Ακανθού, Κύπρος)
Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Αρέστης Γεωργίου, που
απεβίωσε την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 σε ηλικία 91 ετών. Ο Αρέστης αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μαρούλλα τους 2 γιους
του Γιώργο και Πέτρο. Η κόρη του Μικαλλίνα απεβίωσε το 1986 και με αυτόν τον καημό ζούσε. Αφήνει επίσης 5 εγγόνια,
Μαρία -Ανά, Άριστος, Στέλιος, Σοφία και Όλιβερ, 2 δισέγγονα, Θεόδωρο και Γαβριέλλα, την αδελφή του Χρυστάλλα, πολλά
αδελφοτέχνια, ξαδέλφια και πολλούς συγγενείς και φίλους. Μια τελευταία λέξη που τα λέει όλα ο Αρέστης ήταν τύπος και
υπογραμμός. Η κηδεία θα γίνει την 6 Μαΐου 2021 στις 10 π.μ. στην Εκκλησιά του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, Wightman
Road, Hornsey N8 OLY. Λόγω των περιορισμών του COVID -19 δυστυχώς μόνο στενή οικογένεια και άτομα κατόπιν
πρόσκλησης θα μπορούν να παρευρεθούν στη Εκκλησιά. Για όσους θέλουν να αποτίνουν φόρο τιμής στο Αρέστη μπορούν
να παρευρεθούν στην ταφή που θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ,
στις 11.30 π.μ., τηρώντας πάντοτε τα μέτρα κοινωνικών αποστάσεων. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία και στο κοιμητήριο για
όσους θα ήθελαν να κάνουν εισφορές εις μνήμη του αείμνηστου Αριστείδη στο πνευμονολογικό σύνδεσμο COPD.
Καλό ταξίδι αγαπημένε μας ελεφρή το χώμα που θα σε σκεπάσει, καλό παράδεισο καλή αντάμωση με την Μικαλλίνα μας.
We would prefer donations rather than flowers and we have set up a charity website for the British Lung Foundation:
https://www.justgiving.com/fundraising/George-Georgiou16
† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Δέσποινας Μίνα

Despina Mina
(From Mousere Paphos)

(Από το Μούσερε, Πάφος)
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας
συζύγου, μητέρας, νύφης, αδελφής, γιαγιάς, προ-γιαγιάς, θείας και
φίλης μας Δέσποινας Μίνα.
Η Δέσποινα απεβίωσε στις 6 Απριλίου 2021 σε ηλικία 92 ετών.
Θα θυμόμαστε πάντα και θα λατρέπουμε τις πολλές όμορφες
αναμνήσεις που μοιραστήκαμε μαζί της.
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, στις 12.30,
στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 60 Godolphine Road, Shepherds
Bush, W12 8JF. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Pinner
New Cemetery, Harrow, HA5 5RH.
Λόγω περιορισμών, η συμμετοχή στην εκκλησία γίνεται μόνο με
πρόσκληση. Όσοι θα ήθελαν να αποτίνουν φόρο τιμής στο
κοιμητήριο μπορούν να το κάνουν, τηρώντας πάντοτε τις
κυβερνητικές οδηγίες.
Τυχόν δωρεές μπορούν να σταλούν στο Hospice του Αγίου Λουκά
στη μνήμη της Δέσποινας.
Αναπαύσου εν ειρήνη!

17.04.1928 - 06.04.2021

† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χαραλαμπού Παττή

Charalambou Patti
(From Akanthou, Cyprus)

(Από την Ακάνθου, Κύπρος)
Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της
αγαπημένης μας μητέρας, Χαράλαμπους Παττή, που απεβίωσε στις
21/04/2021. Αφήνει πίσω τρία παιδιά, Ελένη, Τζάνετ και τον Μιχάλη, εννέα
εγγόνια και τρία δισεγγόνια που την αγαπούσαν πολύ. Ήταν μια πραγματικά
ξεχωριστή κυρία που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της για άλλους και
που ήταν τόσο περήφανη για την οικογένειά της. Η ανιδιοτέλεια, η δύναμη και
το θάρρος της αποτέλεσαν έμπνευση για όλους μας. Η Χαραλαμπού
καταγόταν από την Ακάνθου της Κύπρου, αλλά έζησε στο Λονδίνο για το
μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, μέχρι την ηλικία των 96 ετών.
Η κηδεία θα τελεσθεί στις 10 Μαΐου 2021 στις 12.30 στην Εκκλησία του Αγίου
Νεκταρίου, Battersea. Η ταφή της θα γίνει στις 2 μ.μ. στο κοιμητήριο του
Wandsworth. Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών Evershed
Brothers, 501 Garratt Lane, London SW18 4SW.
Εισφορές εις μνήμη της είναι ευπρόσδεκτες και μπορούν να γίνουν στην
αγαπημένη της Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, SW11 5QR.
Λόγω των υφιστάμενων περιορισμών για την κηδεία, η μαμά θα βρίσκεται
στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου την Κυριακή 9 Μαΐου νωρίς το πρωί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας για όσους επιθυμούν να αποτίνουν τον σεβασμό
07.01.1925
τους προ την εκλιπούσα.

It is with great sadness that we announce the death of our beloved
Wife, Mother, Daughter- in-law, Sister, Grandmother, Great grandmother, Auntie & Friend. Despina died on the 6th April 2021 aged 92.
We will always treasure and cherish the many beautiful memories we
shared.
The funeral service will take place on Wednesday 5th May 2021 at
12.30 at, Saint Nicholas church, 60 Godolphine Road, Shepherds
Bush, W12 8JF. Followed by the burial service at, Pinner New
Cemetery, Harrow, HA5 5RH.
Due to restrictions, church attendance will be by invitation only.
Those who would like to pay their respects at the cemetery can do
so but must adhere to government guidelines.
Any donations will be sent to Saint Luke’s Hospice in Despina’s
memory.
May you rest in peace

- 21.04.2021

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the passing of
our beloved mother Charalambou Patti who passed away on 21/04/2021.
She leaves behind three children, Helen, Janet and Mike, nine grandchildren and three great-grandchildren who all loved her dearly.
She was a truly special lady who gave so much of her life to others and
who was so proud of her family. Her selflessness, strength and courage
have been an inspiration to us all. Charalambou came from Akanthou,
Cyprus but lived in London for most of her life, until the age of 96.
The funeral will be held on 10th May 2021 at 12.30 at St.Nectarios
Church, Battersea. Her burial will be at 2pm at Wandsworth Cemetery.
Any flowers should be sent to Evershed Brothers, Earlsfield Funerals, 501
Garratt Lane, London SW18 4SW. Donations in her memory would be
very welcome to her beloved St.Nectarios Church, 19 Wycliffe Road,
SW11 5QR, where she gladly gave much of her time and love to the
church itself and to the community it serves.
Due to current restrictions for funeral attendance, Mum will be at
St.Nectarios Church on Sunday 9th May during the early morning service
for those outside the immediate family who wish to pay their respects.
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† DEATH ANNOUNCEMENT

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Andreas Ttokkallos

Ανδρέας Ττόκαλλος

(From Varosi, Cyprus)
It is with sadness that we announce the
death of our beloved husband, father,
grandfather, great grandfather, brother and
uncle, who passed away on the
7th April 2021 at the age of 78.
He leaves behind his wife Marο, his
2 daughters Eva & Danae, 7 grandchildren,
3 great grandchildren, 4 brothers and 2
sisters and numerous nephews and nieces.
Andreas was a well-loved man, he was very
loving and caring,
always looked out for his family.
He was always smiling and laughing and
bringing joy to all of us.
Andreas was born deaf and never knew the
English sign language and only lip read with
his family but being here for so long he
became independent and managed to
communicate with people in the outside
world, who got to know him and love him for
his great personality and kindness.
His life will be treasured with great memories
and always in our hearts. The funeral will
take place at St Andrews Church (Kentish
Town) on Tuesday 04th May 2021 and the
burial will be held at Islington and Camden
cemetery. Due to covid, attendance is
restricted to 30 people only.

(από το Βαρώσι, Κύπρος)

22.11.1942 - 07.04.2021

Με θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού,
προπάππου, αδελφού και θείου Ανδρέα Ττόκαλλου,
που απεβίωσε στις 7 Απριλίου 2021,
σε ηλικία 78 ετών.
Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μάρω, τις 2 κόρες του
Εύα και Δανάη, 7 εγγόνια, 3 δισεγγόνια, 4 αδέλφια,
2 αδελφές και πολλούς συγγενείς.
Ο Αντρέας ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος,
πολύ στοργικός και πάντα φρόντιζε την
οικογένειά του. Ήταν πάντα χαμογελαστός και
έφερνε χαρά σε όλους μας.
Ο Ανδρέας γεννήθηκε κωφός και δεν ήξερε ποτέ την
αγγλική νοηματική γλώσσα, διάβαζε μόνο τα χείλη
και επικοινωνούσε με την οικογένειά του, αλλά σιγά
σιγά έγινε ανεξάρτητος και κατάφερε και
επικοινωνούσε με ανθρώπους του έξω κόσμου,
που τον αγαπούσαν για τη μεγάλη του
προσωπικότητα και καλοσύνη.
Η ζωή του θα διαφυλαχτεί με τις υπέροχες
αναμνήσεις που μας έμειναν και θα είναι πάντα στις
καρδιές μας.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην Εκκλησία του
Αποστόλου Ανδρέα (Kentish Town) την Τρίτη
4 Μαΐου 2021 και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο
του Islington & Camden. Λόγω του covid 19.
Η συμμετοχή περιορίζεται σε 30 άτομα.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† DEATH ANNOUNCEMENT

Ευαγγελία Σωτηρίου

Despina Chiaklis

(από Κύρια, Δήμος Δοξάτο, Νόμος Δράμα, Ελλάδα)

Is with great sadness that we announce
the death of Despina Chaiklis.
Burial will be at Great Burstead
Cemetery, Billericay Essex
On the 6th May.

18.03.1927 - 19.04.2021

Με μεγάλη μας θλίψη σας ανακοινώνουμε
τον θάνατο της αγαπημένης μας, Ευαγγελίας Σωτηρίου
που απεβίωσε στις 19.04.2021 σε ηλικία ετών 94.
Η εκλιπούσα ήρθε στην Αγγλία το 1960.
Η Ευαγγελία άφηνε πίσω τον σύζυγο της Κύπρο, το γιο
της Σωτήρη, νύφη της Nάταλη και τα εγγόνια της Κύπρο
και Ευάγγελο.
Η κηδεία θα τελεσθεί στην εκκλησία Άγιος Δημήτριος,
Logan Road, Edmonton N9 0LP στις 1:00μ.μ και η ταφή
στο κοιμητήριο στο Edmonton, Church Street,
N9 9HP στις 2:45μ.μ.
Παρακαλούμε αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί
εισφορών στην εκκλησία και τα έσοδα θα δοθούν στο
British Heart Foundation.
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